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PROSINEC 2006

Úvodní slovo starosty
Dostává se Vám do rukou
poslední zpravodaj roku 2006,
tedy zpravodaj, který bude spíše rekapitulovat, hovořit o výhledech a současně promluví
o volbách, které proběhly
a jaký měly výsledek. Chtěl
jsem Vám poděkovat, protože
důvěra, kterou jste mi osobně
dali, byla větší, než jakou jsem
vůbec očekával. Zavazuje to,
abychom pokračovali ve zhruba stejném pracovním nasazení a nenechali si práci kazit ani úředníky státní správy, ale ani
některými lidmi, kteří nejsou příliš na práci, ovšem kritiku zvládají. V roce 2007 se budou připravovat hlavně dotační tituly, aby
bylo z čeho stavět, opravovat. Není to jednoduché, což všichni
dobře víme.
Měl bych ještě vzpomenout starého zastupitelstva, obzvláště lidí, kteří tam už dnes nejsou a na které byl mimořádně dobrý
spolehnutí. Je to Ing. Pavel Petlák, který s příslovečnou laskavostí a trvale s úsměvem pomohl s počítači i jakoukoli jinou technikou. Bude v zastupitelstvu opravdu chybět. Dále Marie Holubová, která svoji práci má opravdu ráda. Ve škole se provozu
kuchyně věnuje s maximálním nasazením, mnohdy přišla
s dobrou radou a podnětem. Také Ing. Vlastimil Bílek, PhD., byl
člověkem, který s vtipností a s požehnaným intelektem přispíval k chodu zastupitelstva, a přesto se tak nějak na něj zapomnělo, nebyl kandidován. Mrzí mě to osobně také proto, že bych
pokládal za čest, kdyby byl na kandidátce kteréhokoliv útvaru,
který ve městě kandidoval. Celkem bylo 90 kandidátů, což je
mimořádně vysoké číslo. Některé kandidáty jsme znali, u některých byl pouze úsměv, ale to už tak v životě bývá.
Jsem osobně rád, že jsme dokončili v čase, kdy se měnilo
zastupitelstvo, nejdelší chodník v Újezdě – od římskokatolického kostela jsme po obou stranách prošli až na Šternov, obnovili a provedli desítky dešťových svodů a vjezdů pro auta. Firma
COLAS vedená ing. Pavlem Armutidisem byla ochotna třeba
o půlnoci, pokud to bylo zapotřebí, vyjít vstříc a práce provést.
Manželé Šemberovi, mám na mysli Ing. arch. Hanu Šemberovou a Mira Šemberu, vykonávali dozor a dělali jej dobře. Nemohu říct, že by s těmito chodníky bylo málo práce. Ač všichni lidé,
bydlící na ulicích Masarykově a Šternovské, dostali ode mne dva
informativní dopisy v dostatečném předstihu, byli někteří pracemi překvapeni. Někteří až umínění svojí vlastní představou.
Přesto se dílo podařilo a je pěkné.
Kromě plánovaných staveb, u kterých čekáme pouze na přidělení peněz formou dotačního titulu, musíme započít s generální opravou mateřské školky. Po částech, ale důkladně. Musíme se nyní věnovat školce, protože škola, kromě rozvodu
ústředního topení a některých částí elektroinstalace, je již v utěšeném stavu. Avšak i koupaliště nese stopu času, dá se říct, že
je „vybydlené“. Marně žádáme prozatím o dotace, ale uvidíme.
Co je však velice dobré a milé, je skutečnost, že nám stoupla porodnost, a když je teplo a hezky, ve městě jezdí desítky
kočárků s usměvavými pyšnými maminkami. Jsou doprovázeny mnohdy lenošnými tatínky, ale to je už mužský úděl. Pře-

kvapuje mne však často hrubá netolerance některých starších
občanů, kteří dávají nepokrytě najevo, že je malé děti otravují
a ruší z jejich stárnoucího klidu. Vždyť i oni byli mladí se všemi
chybami mládí a s perspektivou stárnutí. Tři nová dětská hřiště
jsou trvale obsazená. Klubovna v parku pro odrostlou mládež již
funguje. Skateboardové hřiště je dokončeno a bude otevřeno
na jaře s lepším počasím. Jsou to drobné stupně, které dovybavují infrastrukturu našeho města.
Objevuje se však jeden veliký nešvar. Někteří mladí začínají
poškozovat inventář města. Poškozený plot kolem skateboardového hřiště, zničený plot kolem školky, rozmlácené kamenné
sedačky a stoly u Jirexu. Nejde o náhodu, jde o plánovité poškozování majetku města. Vandalismus je hrozná věc a měli bychom
se právě na tyto jedince zaměřit. Naše městská policie dostala
ode mne pokyn, aby v těchto případech byli v pravém slova
smyslu nesmlouvaví. Není možné toto omlouvat mládím.
Pro mladé je zaužíván termín teenager. Právě pro tyto chystáme stavbu zcela nového hřiště na ulici Rozprýmově. Bude to
hřiště obehnané vysokým plotem kolem dokola, bude polyfunkční, a tak si právě tito teenageři nebudou moci stěžovat, že
se na ně zapomíná. Ač je zvykem na mládež žehrat, já to říci
nemohu. Mládež v Újezdě je v podstatě slušná, zdraví, usmívá
se, v žádném případě zde netrpíme tím, že by se tu pohybovaly velké skupiny drogově závislých. Ale ani násilí, které bývá mezi
omladinou zvykem, se ve městě neobjevilo. Nebyli jsme lepší.
Jsem skutečně vděčný Radě mládeže, prostořeké a okaté Lucii
Rolencové, která při jednání neposedí, ale jednání mají logiku,
ví, co chce, má kultivovaný projev – nemohu nic víc, než ji
pochválit. V doprovodu Jirky Gletta, který od každého dalšího
a dalšího jednání je vyrovnanější a exaktnější a také už víc, co
chce. Ne, že by ho Lucka vždycky nepřeválcovala svými názory, on se však nedá a jsou pro mne příjemnou dvojící. A tato
dvojice mi v pátek 8. prosince 2006 přinesla koncepci celého
programu mládeže na rok 2007. No, řekněte, nejsou šikovní?
Chvály už stačilo. Pouze Vás chci ještě upozornit, že 14. prosince 2005 jsme byli povýšeni na město. Rok se s rokem sešel
a my už jsme rok městem. Víte, nejhoršími nešvary jsou pomluvy, takové ty stoprocentní jisté, kdy ten, co lže a pomlouvá,
samozřejmě šeptá, aby jej nikdo neslyšel. Bývají to lidé, kteří
sami v životě nic nedokázali, tak jim vadí úspěchy jiných. Neumí
se radovat ze života, neumí s láskou rozdávat, tak berou
a pomlouvají. Bylo to vidět také u nás v čase předvolebního klání. Místy to bylo nedůstojné, místy až hloupé.
A tak, co říci v závěru. Když se budeme zlobit, nechť reagujeme jen tak tvrdě, abychom druhý den mohli s tím člověkem
komunikovat. A nyní trochu soukromou poznámku. S jedním člověkem zde jsme kolem sebe chodili, v podstatě jsme se nezdravili, trochu jsme se mračili, ač jsme asi nevěděli úplně proč.
Zhruba před měsícem se mi doma ozval telefon, na druhé straně byl silný mužský hlas a řekl: „Starosto, přijďte na návštěvu,
zvu Vás. Slavím padesátiny.“ Byl jsem nadmíru překvapen
a pochopil jsem, že byl na tom lépe, než já, protože zavolat jsem
měl já. On to zvládl a už se nemusíme ani mračit, ani dělat, že
se nevidíme. Pouze mne druhý den bolela hlava, protože na takovou dávku opravdu nejsem zvyklý. Jste jistě zvědaví, kdo to byl.
Já Vám to nepovím, ale byl to šikovný klempíř a má uprostřed
městečka dílnu.
Jan Hradil
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

Co v knížce nebylo
Na několika dalších stránkách máte možnost shlédnout ze
pár desítek leteckých snímků, které se v knize neobjevily. Pan
Vondra jich pro nás udělal něco kolem sedmdesáti, takže uznáte, že do knihy jsme je všechny uvést nemohli.
Mimochodem kniha se poměrně dobře prodává. Kromě
pokladny městského úřadu jsme rozšířili prodej i do dalších
újezdských provozoven, takže teď máte možnost si ji zakoupit i v Jirexu, v DOWE, u Drabálků, v pekárně, v květinářství
či v ONYXU a také ve všech novinových stáncích.

Jistě si také mnozí z Vás všimli, že ve výloze prodejny
Elektro Spáčil na Nádražní ulici jede videosmyčka s nahrávkami návštěvy pana prezidenta, expremiéra Paroubka
a z dobytí radnice 2. prosince 2005. Pokud máte zájem si
video nahrávky (či DVD nahrávky) zakoupit, není problém si je
objednat buď na podatelně nebo na sekretariátu městského
úřadu. Filmová nahrávka z návštěvy pana prezidenta či pana
ing. Paroubka stojí 120 korun, nahrávka z dobytí radnice stojí
100 korun. Cena platí jak pro DVD, tak pro VHS.

Část Rychmanova s rybníčkem, budovou DPS a ulicemi Českou a Rychmanovskou
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Volby do zastupitelstev obcí 2006
Seznam zastupitelů města
ThDr. Jan Hradil, ThD.
Hradský Karel

Česká 608
Štefanikova 496

Jana Bílková

9. května 781

Ing. Kozáková Marie

9. května 795

Martina Matějková
Ing. Máca Zdeněk

Revoluční 466
Štefanikova 100

Mácová Ivana

Nádražní 515

Bohuslava Rambousková

Nádražní 940

Rožnovský Lubomír

U Hřiště 945

Ing. Vladimíra Havlátová

9. května 800

Bc. Milan Šafařík

9. května 815

Ing. Helena Jakubcová
Ing. Antonín Dvorník
PaedDr. Radovan Šimbera
Bohdan Hladký

Šternovská 728
Česká 676
Rozprýmova 967
Na Zahrádkách 902

Členové okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí 2006 – okrsek č. 1 měl volební mísznost v základní škole.

Členové okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí 2006 – okrsek č. 2 měl volební místnost v sále
restaurace Na Rychtě.
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Dům s pečovatelskou službou na Rychmanově – čelní pohled
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USNESENÍ č. 1
z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Újezd
u Brna, konaného dne 31. 10. 2006 v DPS Újezd u Brna
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje do funkce
starosty města Újezd u Brna ThDr. Jana Hradila Th.D, bytem
Újezd u Brna, Česká 608
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje do funkce
místostarosty města Újezd u Brna pana Karla Hradského,
bytem Újezd u Brna, Štefanikova 496
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje další členy rady
města Újezd u Brna, a to:
Ing. Antonín Dvorník, bytem Újezd u Brna, Česká 676
Ing. Zdeněk Máca, bytem Újezd u Brna, Štefanikova 100
Bohdan Hladký, bytem Újezd u Brna, Na Zahrádkách 902
Zápis z průběhu ustavujícího zasedání zastupitelstva
města Újezd u Brna, konaného dne 31. 10. 2006 v 18.00
hodin v jídelně DPS Újezd u Brna
Dosavadní starosta města Újezd u Brna Th.Dr. Jan Hradil
Th.D zahájil ustavující zasedání zastupitelstva města Újezd
u Brna přivítáním přítomných – nově zvolených členů zastupitelstva města a občanů města Újezd u Brna. Zkonstatoval,
že je přítomno všech 15 členů zastupitelstva města a ustavující zasedání je usnášení schopné.
Následovalo seznámení s programem ustavujícího zasedání, který byl jednohlasně odsouhlasen.
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele
3. Určení ověřovatele
4. Určení mandátové komise
5. Určení sčitatele hlasů
6. Složení slibu
7. Způsob hlasování a podání návrhů
8. Volba volební a návrhové komise
9. Volba starosty
10. Volba místostarosty
11. Volba členů rady
12. Diskuze
13. Usnesení
14. Závěr
2) Určení zapisovatele
– Věroslava Mrkvicová
3) Určení ověřovatele zápisu
– ing. Antonín Dvorník, ing. Vladimíra Havlátová

že budou vykonávat svou funkci svědomitě, v zájmu města
a jeho občanů.
6) Určení sčitatele – Margita Kalvodová
7) Způsob hlasování a návrhu volby
Vzhledem k tomu, že již členové zastupitelstva obce složili
slib a dále už budou hlasovat o jednotlivých návrzích, dal starosta odhlasovat návrh formy hlasování o dalších bodech, a to
dle dohody jednotlivých stran aklamací. Ze strany TJ Sokola
byl podán protinávrh, tj. volba tajná. Starosta města dal hlasovat o proti návrhu , tj. volbě tajné, tato byla odhlasována
počtem 6 hlasů, 8 hlasů bylo proti tajné volbě, 1 člen se zdržel hlasování. Odsouhlasena byla volba aklamací. Rovněž byla
odsouhlasena forma návrhů na jednotlivé funkce, které budou
rovněž podávány zástupci jednotlivých stran v pořadí uvedeném na kandidátní listině pro volby do zastupitelstva města,
kde pořadí určoval registrační úřad Šlapanice.
Starosta vznesl dotaz, zda někdo z členů zastupitelstva má
k danému bodu připomínku – nebyly vzneseny připomínky.
8) Volba volební a návrhové komise
Byl podán návrh na členy volební a návrhové komise a to:
– Karel Hradský – předseda volební komise
– Ing. Marie Kozáková
– Ivana Mácová
Návrh složení komise byl odsouhlasen počtem 14 hlasů, 1 se
zdržel hlasování, 0 proti návrhu.
Vedení ustavujícího zasedání převzal předseda volební komise Karel Hradský.
9) Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelů
Byl stanoven počet uvolněných členů zastupitelstva Újezd
u Brna – 2.
Návrh byl odsouhlasen počtem 15 hlasů, 0 – zdržel se hlasování, 0 – proti návrhu.
10) Volba starosty
Předseda volební strany Karel Hradský vyzval zástupce jednotlivých volebních stran, v pořadí uvedeném na kandidátní listině,
aby podali návrhy na funkci starosty města.
Na funkci starosty byly navrženi 2 kandidáti:
1) ThDr. Jan Hradil, Th.D
2) Bc. Milan Šafařík
Počtem 9 hlasů byl odhlasován na funkci starosty města
Th.Dr. Jan Hradil, Th.D, 4 hlasy – proti, 2 se zdrželi hlasování.

4) Určení mandátové komise
– Jana Bílková – předsedkyně, ing. Marie Kozáková
Bohuslava Rambousková
Členové mandátní komise provedli kontrolu platnosti
„Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města Újezd
u Brna“ u všech 15 přítomných zástupců stran. Předsedkyně
Jana Bílková zkonstatovala, že předložená osvědčení jsou
v pořádku, údaje odpovídají skutečnosti.
5) Složení slibu
Slib členů zastupitelstva města Újezd u Brna přednesla Margita Kalvodová. Členové zastupitelstva povstáním, pronesením slova „slibuji“ a svým podpisem pod text slibu potvrdili,
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Noví členové zastupitelstva města pro volební období 2006–2010.
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Křižovatka ulic Rychmanovská, Česká a Wolkerova a rychmanovská kaplička
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Předseda volební komise zkonstatoval, že zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje do funkce starosty města Th.Dr. Jana
Hradila, Th.D.
11) Volba místostarosty
Předseda volební strany Karel Hradský vyzval zástupce jednotlivých volebních stran, opět dle pořadí uvedeném na kandidátní listině, aby podali návrh na funkci místostarosty.
Na funkci místostarosty byly podány 2 návrhy
1) Karel Hradský
2) Bohdan Hladký
Počtem 8 hlasů byl na funkci místostarosty odsouhlasen Karel
Hradský, 5 hlasů bylo proti návrhu, 2 se zdrželi hlasování.
Předseda volební komise zkonstatoval, že zastupitelstvo města
Újezd u Brna schvaluje do funkce místostarosty Karla Hradského.
12) Volba dalších členů rady
Předseda volební komise vyzval zástupce jednotlivých stran, dle
pořadí uvedeném na kandidátní listině pro volby do zastupitelstva
města, aby podali své návrhy na zbývající tři členy rady města.
Návrhy na členy rady (kromě starosty a místostarosty)
1. Volební strana „Nezávislí“
– Ing. Antonín Dvorník
– Ing. Zdeněk Máca
– Rožnovský Lubomír
2. Křesťansko demokratická unie – Bohdan Hladký
– Bc. Šafařík Milan
– PaedDr. Radomír Šimbera
3. Sokol Újezd u Brna
– ztotožňují se z návrhem
volební strany Křesťansko
demokratické unie
4. Česká strana sociálně demokratická – nemá návrh
5. Sdružení nestraníků
– Ing. Dvorník Antonín
– Ing. Zdeněk Máca
– Lubomír Rožnovský
6. Občansko demokratická strana – ztotožňují se z návrhem
volební strany KDÚ a Sokol
Újezd u Brna
Předseda volební komise dal hlasovat o návrhu první volební
strany uvedené na kandidátní listině pro volby do zastupitelstva
tj. Nezávislí – navržený Ing. Antonín Dvorník – odsouhlasen
počtem 9 hlasů, 4 hlasy proti návrhu, 2 se zdrželi hlasování.
Jako druhý navržený na člena rady byl za strany KDÚ ČSL, Sokol
Újezd u Brna a ODS pan Bohdan Hladký – odsouhlasen počtem
8 hlasů, 5 se zdrželo hlasování, 2 hlasy byly proti návrhu.
Jako další v pořadí navržený na člena rady města byl Ing. Zdeněk Máca – obdržel 9 hlasů pro výkon člena rady, 3 – proti, 3 se
zdrželi hlasování.
Předseda volební komise zkonstatoval, že zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje jako další členy rady
– Ing. Antonína Dvorníka
– Bohdana Hladkého
– Ing. Zdeňka Mácu
Nově zvolený starosta města ThDr. Jan Hradil, Th.D, převzal
vedení ustavujícího zasedání, vznesl dotaz, zda jsou připomínky
k provedené volbě. Ze strany členů zastupitelstva nebylo připomínek.
Poté starosta města vyzval občany, aby podali náměty na
akce, které by se měly provést v novém volebním období. Byly
předneseny podněty ze strany občanů: chodník v ul. 9. května,
v ul. Štefanikově, oprava rychmanovského mostu, výstavba
domova důchodců, umístění retardéru v ul. Legionářské, rekon6

strukce MŠ, oprava kotelny v pensionu, ČOV, upravit lokalitu
v ul. Nad sklepy, vykácet strom u bytového domu čp. 876 na
veř. prostranství – hrozí vyvrácení.
Z řad občanů se přihlásil do diskuse pan Ouda Karel, který
vznesl připomínku ke způsobu hlasování o členství v radě města, prohlásil „že tyto volby považuje za podvod“ a prostory jídelny DPS opustil.
Starosta podal návrh, že další zasedání zastupitelstva města
se bude konat příští pondělí, tj. 6. 11. 2006 v 19,00 hodin v zasedací místnosti radnice, kde budou určeni předsedové komisí
a výborů.
Na závěr ustavujícího zasedání starosta města poděkoval přítomným za účast a zejména starým členům zastupitelstva města paní Marii Holubové, Ing. Pavlu Petlákovi a Ing. Vlastimilu Bílkovi za vzornou spolupráci v uplynulém volebním období.
Zapsala: Věroslava Mrkvicová Ověřuje: Ing. Antonín Dvorník
Skončeno: 19,15 hodin
Ing. Vladimíra Havlátová

Občany města zajímalo, jak dopadne ustavující zasedání zastupitelstva, které se konalo 31. 10. 2006.

V závěru zasedání dal nový starosta možnost občanům vyjádřit
své připomínky i náměty, kterými by se mělo zastupitelstvo zaobírat v příštím roce.

Zdvižené pravice nových zastupitelů při prvním hlasování nového
zastupitelstva města pro volební období 2006–10.
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

A ještě jednou rychmanovský rybník
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Výpis z USNESENÍ č. 2 ze zasedání zastupitelstva města
(dále jen ZM) Újezd u Brna, konaného dne 6. 11. 2006
1. ZM rozhodlo o složení finančního výboru:
• Bohdan Hladký – předseda
• Ing. Vlastimil Bílek
• Bc. Milan Šafařík
• René Hladík
• Ing. Pavel Petlák
• Jiří Jeniš
• RNDr. Jan Grossman
2. ZM rozhodlo o složení kontrolního výboru:
• Ing. Antonín Dvorník – předseda komise
• Jarmil Makovský
• Ing. Oto Škop
• PaedDr. Radovan Šimbera
• Miro Šembera
3. ZM rozhodlo o složení komise životního prostředí :
• Lubomír Rožnovský – předseda komise
• Bc. Pavel Blažek
• Radoslav Váša
• Jiřina Franklová
• Pavel Fila
• Jan Fasora
4. ZM rozhodlo o složení sociálně zdravotní komise:
• Martina Matějková – předsedkyně komise
• MUDr. Anna Víšková
• MUDr. Karel Šultes
• Bohuslava Rambousková
• Emilie Absolonová
• MUDr. František Havlát
• Hana Franklová
5. ZM rozhodlo o složení kulturní komise:
• Jana Bílková – předsedkyně komise
• Daria Matoušková
• Mgr. Vlastimil Bialas
• Ing. Vladimíra Havlátová
• PhDr. Jana Hradilová
• Marie Holubová
• Ing. Marie Kozáková
• Ing. Jarmila Škopová
• Ladislav Laštůvka
5. ZM rozhodlo o složení stavební komise:
• Ing. Zdeněk Máca – předseda stavební komise
• Ing. arch. Hana Šemberová
• Miro Šembera
• Ing. arch. Jaroslav Šustala
• Ing. Stanislav Junga
• Petr Vladík
6. ZM rozhodlo o složení likvidační komise:
• Ivana Mácová – předsedkyně komise
• Bohuslava Rambousková
• Ing. Vladimíra Havlátová
ThDr. Jan Hradil, Th.D. starosta
8

Karel Hradský, místostarosta
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Rychmanov – krásný ptačí pohled
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Novinky ze základní školy
Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2005/2006
Část I.
Základní charakteristika školy
a. Název školy, adresa
Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Školní 284, 664 53
Zřizovatel školy Městský úřad Újezd u Brna, Komenského 107
Ředitel školy: jméno, příjmení PaedDr. Jaroslava Olšanská
Druhy a typy škol, předškolních a školských zařízení, které škola sdružuje
Školní družina, školní jídelna
Telefon 544 224 224, e-mail: zsujezd@iol.cz, web: http://zs.ujezdub.indos.cz
b. Úplné školy
Školní rok 2005/2006

Počet tříd
celkem
spec.

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

z toho
vyrovnávacích

9
10
19

Celkový počet
žáků

Počet žáků na jednu
třídu

167
238
405

18,55
23,80
21,31

c. Málotřídní nebo neúplné školy
Málotřídní škola má alespoň v jedné třídě zařazeny žáky více ročníků.
Neúplná základní škola má ročníky jen 1.stupně nebo jen 2.stupně, úplná základní škola má ročníky prvního i druhého stupně
(ne nutně všechny)
Školní rok 2005/2006

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet žáků
na třídu

Malotřídní ZŠ
Neúplné ZŠ
d. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 33
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 14,88
e. Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (ANO/NE): ANO
f. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného vzdělávacího
programu
Základní škola
Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření:

Číslo jednací

V ročníku

16 847/96-2

1.–9.

g. Zařízení školního stravování
Typ jídelny– dle výkazu Z 17-01

Počet
děti a žáci
268

Počet strávníků
zaměstnanci školy a důchodci
32

921 ŠJ – úplná
1
922 ŠJ – vývařovna
923 ŠJ – výdejna
Náhradní stravování
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), …

ostatní*
75

h. Počet pracovníků školního stravování k 15. 10. 2005
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané
10

5
5
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Evangelický kostel na Rychmanově
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i. Správní zaměstnanci
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané
z toho
uklizečka
5

hospodářka

1

8
7,9
školník

1

údržbář

0,6

topič

0,3

j. Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet oddělení ŠD
1

počet dětí v ŠD
17

počet vychovatelů ŠD
fyz. 1 / přepoč. 0,8

počet oddělení ŠK
0

počet dětí v ŠK

počet vychovatelů ŠK
fyz.
/ přepoč.

k. Školní klub
ŠK
celkem

Část II.
Údaje o pracovnících školy
– uváděno přepočtený počet / fyzický počet

1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb.

27,2/30
24,5/26

%

100%
/ %

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2004/05 nastoupili na školu:

1

3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2004/05 nastoupili na školu:

5

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2004/05 odešli ze školy:

7

5. Nepedagogičtí pracovníci – počet:

13

6. Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži
3
4
1
0
2
10
0

do 35 let
35–50 let
nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Ženy
7
8
4
0
1
20
6

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Typ kurzu
příprava ŠVP
koordinátor ŠVP
kurz pro interakt. tabuli
práce s integ. žáky
práce s dysf. žáky
práce s probl. žáky
BOZP
rozšiřování aprobace

Počet zúčastněných prac.
30
2
8
7
4
3
4
12

k výchovnému poradenství
metodik prevence
školení ved. pracovníků
seminář PAU
ekoškola

2
1
3
14
2

Celkem

92

8. Romský asistent: (ANO/NE) .................... ne ...............................................................
Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob) ne

12
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Část ulice Štefanikovy a Na Zahrádkách, park a Penzion pro důchodce
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za II. stupeň
Celkem za školu

33
20
32
33
48
166
59
61
61
58
239
405

Prospělo s
vyznamenáním
33
17
25
21
28
124
33
27
23
18
101
225

Prospělo
bez (*)

Neprospělo
bez (*)

3
7
12
20
42
26
33
38
40
137
179

Opakují

1

1
1

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2006
2. Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování

Počet
1
0

2
3

% z počtu všech žáků školy
0,25
0

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2005/2006: 16, průměr na jednoho žáka: 0,04
4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12–14) ––––
5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Školní rok 2005/06
Počty přijatých žáků

4 leté
6

Gymnázia
6 leté
0

8 leté
4

SOŠ
s matur.
31

SOU

Konzerv.

17

0

6. Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
nižší ročník
Celkem

Počet žáků
58
0
58

Část IV.
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
ČŠI byla na naší škole 28. 2.–1. 3. 2006. Úkolem bylo zjistit a zhodnotit podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví na
I. stupni.
Závěr: Na I. stupni ZŠ je pozitivem vstřícná atmosféra, velmi dobrý informační systém a nabídka svačinek ve školní jídelně.
Pomůcek a učebního materiálu s tématikou výchovy ke zdraví je méně, učebnice nejsou k dispozici. Negativem je zastaralé
vnitřní vybavení školy, chybějící prostory pro pohybové aktivity žáků o přestávkách a zázemí pro učitele.

14
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Nejnovější bytová výstavba – 32 bytů v ulici Na Zahrádkách
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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Část V.
Rozhodnutí ředitele
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí
Rozhodnutí ředitele
O odkladu povinné školní docházky podle § 37
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37
Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l

Počet
8
0
52

Počet odvolání
0
0
0

Část VI.
Další údaje o škole
Účasti školy v soutěžích, olympiádách
Název akce
fotbal – hoši IV
házená – Kalamář – hoši IV
přesp. běh – h,d
halový fotbal – hoši
stolní tenis
florbal – dívky
basketbal – dívky
basketbal – hoši
florbal – hoši
volejbal – dívky
minifotbal – hoši
Mc Donad’s Cup 4.–5. tř.
Mc Donad’s Cup 1.–3. tř.
minifotbal – 1. stup.
Coca Cola Cup –
Coca Cola Cup –
volejbal – hoši, dívky
pohár rozhlasu – LA
florbal – hoši
olympiáda z ČJ

Termín
9. 2005
9. 2005
10. 2005
10. 2005
11. 2005
2. 2006
3. 2006
3. 2006
3. 2006
4. 2006
4. 2006
4. 2006
5. 2006
5. 2006
5. 2006
5. 2006
5. 2006
5. 2006
6. 2006
3. 2006

Místo konání
Pozořice + Modřice
Sokolnice
Želešice
Ivančice
Tišnov
Těšany
Tišnov
Židlochovice
Mokrá
Tišnov, Zastávka
Pozořice
Újezd u Brna
Modřice, Modřice
Modřice
Zbýšov, Klobouky
Újezd u Brna
Šlapanice
Mokrá
Těšany
okresní kolo

Počet dětí
15 + 15
15
25
15
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
30
15
2

Umístění
1. + 3.
2.
4
3
5
5
3
2
3+4
2.
3.
3.
4.
1.
2.
4.
3.–5.
5.

Vyučující
Gold, Šimbera
Janošíková
Janošíková
Šimbera
Marcin
Šimbera
Šimbera
Šimbera
Gold
Šimbera
Šimbera
Gold
Gold
Gold
Šimbera
Šimbera
Šimbera
Kopřivová
Gold
Žáčková

Při škole působí Nadační fond na pomoc ZŠ, škola spolupracuje s ZUŠ Šlapanice, v jejích prostorách působí občanské
sdružení Křídla, které se věnuje výuce hry na hudební nástroje a sborovému zpěvu. Byla zahájena 1. etapa přípravy ŠVP.
Na škole byly otevřeny nové odborné učebny – žákovská kuchyňka a pracovna s interaktivní tabulí, ve dvou třídách byla
provedena rekonstrukce podlah, v budově I. stupně bylo provedeno dřevěné obložení chodeb, do všech tří školních budov
byl zřízen rozvod počítačové sítě optickým vláknem, průběžně byly vymalovány třídy a chodby školy, do tří tříd jsme nakoupili
výškově stavitelný školní nábytek, byla provedena výměna osvětlení na chodbě v budově I. stupně, nově byl zaváděn
stravovací systém s možností využití on-line přihlašování a odhlašování svačinek a obědů.
Na škole se uskutečnil, sportovní olympiáda pro I.stupeň, třídy často navštěvovaly divadelní představení, místní knihovnu,
byly v Planetáriu, Botanické zahradě a ZOO, uskutečnily se výchovné koncerty přímo ve škole, besedy s policií, spolupráce
s PPP Brno-venkov – zajištění programu Klima třídy, přihlásili jsme se do mezinárodního projektu Ekoškola, vypracování
plánů EVVO, proběhlo slavnostní vyhlášení nejlepších žáků školy za přítomnosti starosty města.
Projekty školy: Slavkov 2005 – k výročí 200 let bitvy u Slavkova, každoroční Den vánočních tradic formou workshopů, proběhl
Den Země a projekt Voda, kterou pijeme.
Plaveckého výcviku se zúčastnili žáci II. A III. ročníku v Plavecké škole TJ Cézavan – Blučina – 50 dětí.
Lyžařský kurz proběhl v lednu 2006 ve Starém Městě pod Kralickým Sněžníkem, účastnili se žáci 7. tříd, 3 instruktoři
a zdravotník. Výcvik pro probíhal ve 2 denních blocích, večer se konaly besedy, přednášky a zábavné programy. Kurz proběhl
bez úrazů, vyžadujících hospitalizaci.
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Penzion pro důchodce
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Kroužky při ZŠ:
Název kroužku
Dramatický
Turistický
Basketbal
Počítačový
Florbalový
Tvorba web. stránek
Výtvarný
Šachový
Stolní tenis

Počet
1
1
1
4
1
1
1
1
1

Počet dětí
15
15
10
72
18
8
10
10
18

Vedl
Kolková
Kolková
Lešovský
Pospíšilová, Bublová, Životský, Hobl
Gold
Polách
Babičková
Marcin
Marcin

Část VIII.
Poradenské služby v základní škole
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)
a) počty
výchovný poradce
školní metodik prevence

školní psycholog
školní speciální pedagog (netřídní)*

fyzický počet
1
1

kvalifikace, specializace
ne
ne

dosažené vzdělání
Ped. fakulta
Ped. fakulta

úvazek
–
–

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

*) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.
b) věková struktura
výchovný poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
školní speciální pedagog

do 35 let
0
1

35–50 let
1

50 let–důch. věk/z toho důchodci

3. Individuální integrace
Typ postižení
SVP

celkem

V Újezdě u Brna dne 10. 10. 2006
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Ročník
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Počet žáků
5
3
6
7
1
0
0
0
1
23

PaedDr. Jaroslava Olšanská
podpis a razítko ředitele školy
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Újezdské koupaliště
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Sdělení starosty města o navýšení výdajů základní školy oproti přijatému rozpočtu na rok 2006
20
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Budova újezdské radnice
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Mateřská škola letos slaví 20. výročí zahájení provozu
Oslava proběhla v sobotu 2. prosince 2006. Na tento den se
školka připravovala týdny. Rodiče s dětmi připravili výrobky na
výstavku na téma „Moje rodina, můj domov, moje město“. Učitelky s dětmi a provozními zaměstnanci vyšperkovaly školku nejlépe, jak to jen šlo. Kuchařky napekly koláče a cukroví. Sponzoři pomohli s občerstvením.
V každé třídě byla ukázka něčeho jiného, co ve školce prožíváme. Třída Soviček byla v duchu her a hraček, které děti provázejí nejčastěji. Ve třídě Kuřátek návštěvníci mohli nahlédnout
do kronik a na fotografie od prvopočátku MŠ až po současnost
a shlédnout videozáznamy. Zde bylo také připraveno malé
pohoštění. Ve třídě Sluníček byla instalována výstavka rodičů
a dětí a všichni zde shlédli ukázku odpoledního odpočinku v MŠ.
Třída Květinek přiblížila stolování a sportovní vyžití dětí.
Dopoledne si školku prohlédla veřejnost. Přišli rodiče s dětmi,
ale také pamětníci z řad starších občanů. Odpoledne jsme uvítali místostarostu Karla Hradského spolu s městským zastupitelstvem a bývalé zaměstnance, kterých bylo asi třicet. Zavzpomínali a poseděli společně až do večerních hodin.
Myslíme, že zde hosté strávili příjemné chvíle.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě oslav podíleli.
Eliška Černá, ředitelka MŠ
Sponzoři oslavy:
• Městský úřad v Újezdě u Brna
• EUROBI s.r.o. – pan Labský Pavel
• Řeznictví pan Bubla – Tuřany
• MOVOS – pan Pelikán – ovoce a zelenina

Jak vidět, na věku nezáleží – chlapi si rádi hrají pořád ...

Ukázka stolování

Výstavka výrobků dětí a mlsný školáček

Rodiče mohli nahlédnout do tříd a podívat se, jak a s čím se děti
ve školce baví

Ti nejmenší se učí plavat.

Věž z kostek
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To nejlepší na konec – občerstvení
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Střed města s budovou radnice
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Rybářské občanské sdružení
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Střed města
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Rybářský řád

Rybník na Rychmanově
26
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Střed města s katolickým kostelem a farním úřadem
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Kulturní akce
Koncert u příležitosti připomínky
státního svátku 17. listopadu
V den státního svátku nazvaného Den boje za svobodu
a demokracii, který jsme si připomněli v pátek 17. listopadu,
jsme přivítali v jídelně DPS komorní soubor Stelinky. Soubor
je tvořen žákyněmi Základní umělecké školy v Moravském
Krumlově a nám přišlo zazpívat šest z nich. Pod vedením jejich
učitele a sbormistra Mgr. Josefa Hanáka mohli návštěvníci
vyslechnout pestrou paletu moravských, českých i slovenských písní. Písničky to byly opravdu ze všech koutů republiky a z rozličných hudebních žánrů. Slovenské písničky jsme si
připomněli hlavně proto, že oba dny, které daly za vznik státnímu svátku, se vztahují k éře, kdy obě republiky byly ještě
jedním společným státem.
A tak představení souboru bylo v duchu státního svátku
zahájeno sólovým vystoupením jedné ze žaček, která se představila písní Modlitba pro Martu, dobře známé z roku 1968
a poté opět z roku 1989. Pak jsme se mohli zaposlouchat
do moravských, slováckých, jihočeských i slovenských lidových písniček. Následovala sóla populárních písní kupř.
od Marie Rottrové nebo od Mariky Gombitové, a pak se děvčata v repertoáru opět vrátila k lidové písničce. Celý koncert
byl slavnostně zakončen státní hymnou, kterou si vestoje
a s mrazením v zádech zazpívali všichni zúčastnění.
Jedinou bolístkou celého představení byla poměrně nízká
účast. Návštěvníci se skládali především z řad obyvatelů DPS
a Penzionu pro důchodce. Ovšem nutno vzít v úvahu, že
některé tváře na koncertních představeních vídáme pravidelně, což přirozeně potěší. O to více zamrzí nízká účast dětí
a mládeže, ačkoliv základní i mateřská škola byla včas o konání koncertu vyrozuměna.
Věříme, že příští koncert, který město chystá na adventní
čas, bude co do účasti úspěšnější.
Gita Kalvodová

Dívčí komorní sbor Stelinky ZUŠ Moravský Krumlov
vznikl v roce 2003
Při vyučovacích lekcích komorního zpěvu, při nácviku dvojhlasu a vícehlasu mě napadla myšlenka, založit malý komorní sbor. Po poměrně krátké době začal sbor účinkovat nejen na koncertech školy, ale i při jiných příležitostech.
Dosavadním vyvrcholením naší práce byla účast na velkém koncertě Advent 2004 v budově Mahenova divadla v Brně.
I při účasti známých jmen naší hudební, hlavně popové scény, se děvčata rozhodně neztratila. Důkazem je i to, že jim
bylo svěřeno finále celého koncertu. Zkrácený záznam natáčela televize Prima a čistý výtěžek byl darován na dětskou
onkologii. Na koncertech tohoto typu od té doby účinkujeme pravidelně.
Repertoár sboru je různorodý. Jsou to písně národní i lidové, moderní popové, ale i skladby a spirituály sakrální. Při
koncertním programu zaznívají i sólové výstupy jeho protagonistek.
Soubor má za sebou již desítky vystoupení na různých kulturních akcích.
S pořadem Písně a písničky se těšíme na vystoupení i u vás.
Jsme teprve na začátku cesty. Naším hlavním krédem je, ale i zůstavá
Radost ze společného zpívání a tuto radost přenášet na naše posluchače.
Mgr. Josef Hanák, vedoucí sboru
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Kulturní akce
Vánoční vázání kytic a věnců
Jednou z předvánočních akcí v našem městě byla i výroba adventních věnečků. Tahle příjemná adventní činnost se
už u nás stala tradicí. V sobotu 2. prosince 2006 proběhla tato akce již poněkolikáté, a to tentokrát v nově zařízené klubovně pro mládež v parku u koupaliště. Akci pořádala kulturní komise a jak bylo prezentováno, opět se setkala ohlasem
a zájmem. Pravda, účast nebyla nijak veliká, ale atmosféra byla sváteční, v suterénu klubovny příjemně vonělo jehličí,
v krbu praskal oheň a jeho plamínky příjemným teplem a světlem naplňovaly celou místnost. Chyběly už jen koledy, které by podtrhly krásu okamžiku.
Ti, kteří přišli, nelitovali. Naučili se zase něco nového, byli svědky toho, jak se dá z obyčejného chvojí a několika ozdob
vykouzlit jemná sváteční krása, zvláště pak pod šikovnýma rukama.
Dá se říci, že se vše podařilo a tak se těšíme zase na příští rok.
Alena Slezáková, členka kulturní komise

PŘIPRAVOVANÉ KULTURNÍ AKCE
 Naše děti vítají radost Vánoc
Akce se bude konat ve čtvrtek 14. prosince 2006
v 15.30 hodin jídelně Domu s pečovatelskou službou. Na
programu je vystoupení dětí z Mateřské školy, dětí ze
Základní školy a hudebního souboru Křídla. Zveme Vás, abychom se podělili o radost vánoční zvěsti viděné očima dětí.
Při této příležitosti by každý člověk měl přemýšlet nad těmi,
kteří žijí v absolutní bídě. Rozhodli jsme se vykonat společnou dobrovolnou sbírku po čas Vánoc, abychom mohli v třetím světě pomoci touto vybranou maličkostí některým
dětem přežít. Sbírka bude věnována dítěti či dětem z Indie,
které „adoptujeme na dálku“.
Tento den je pro město zvláště výjimečný. Vzpomeňme
si, že v minulém roce jsme byli v tento den Rozhodnutím
předsedy Poslanecké sněmovny povýšeni z obce na město. Je to tedy první výročí vzniku města Újezdu u Brna.
 Ukázka aranžování květin a příprava sushi
Ve čtvrteční podvečer 14. prosince 2006, přesněji
v 17.00 hodin, nás navštíví japonská odbornice na přípravu
ikeban a tradičního japonského jídla sushi. V jídelně Domu
s pečovatelskou službou bude po dobu dvou hodin předvádět své umění, návštěvníci budou moci ochutnat její výrobky či si je rovnou zakoupit.

 Vánoční odpoledne
Ve středu 27. prosince 2006 v 15.00 hodin si mohou
občané přijít zazpívat vánoční písně a koledy za hudebního
doprovodu pana Miroslava Sekaniny. Příjemné sváteční setkání se uskuteční v jídelně Domu s pečovatelskou službou.
 PLESY
13. ledna 2007
20. ledna 2007
27. ledna 2007
3. února 2007
10. února 2007
16. února 2007
17. února 2007

Sportovní ples (pořadatel SK Újezd u Brna,
oddíl kopané)
III. reprezentační ples města (pořadatel
Město Újezd u Brna),
Věneček (pořadatel Místní organizace
KDU-ČSL)
Hasičský bál (pořadatel Jednotka sboru
dobrovolných hasičů Újezd)
Ples Červeného kříže (pořadatel Místní
organizace ČČK)
Šibřinky (pořadatel TJ Sokol Újezd)
Dětský maškarní ples (pořadatel TJ Sokol Újezd)

 Vánoční koncert Brno Brass Quintet
Koncert proběhne v pátek 15. prosince v 19.00 hodin
v římskokatolickém kostele sv. Petra a Pavla. Za doprovodu hudebního tělesa Brno Brass Quintet sólově vystoupí
sopranistka Naďa Bláhová a v jejím podání uslyšíme koledy
a vánoční písně.
 Živý Betlém
Živý Betlém můžou občané tentokrát navštívit ve svátek sv. Štěpána (26. 12. 2006) u kaple sv. Antonína Paduánského od 10.00–14.30 hodin.
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Městu bylo oznámeno, že po dlouhém vyjednávání a složitých peripetiích dojde v roce 2007 ke stavbě nového mostu
na Rychmanov. I přes nedostatek financí byla naše stavba
mostu zařazena do plánu kraje.

IDS - jízdní Ĝád pro Újezd u Brna - Brno a zpČt,
ÚJEZD - BRNO pracovní dny

Stavba rychmanovského mostu

BUS 610

Klub diabetiků v Újezdě

platí od 10. 12. 2006 do 8. 12. 2007,
informace IDS: 543 174 317, www.idsjmk.cz ýD: 972 624 125-6
ÚJEZD - BRNO soboty a nedČle
BRNO - ÚJEZD pracovní dny

Vážení spoluobčané, jak víte, rozšiřujeme, pokud to je možné, obslužnost nemocných lidí tím, že jsme kupř. pomohli zřídit rehabilitaci MUDr. Flašara, dále jedenkrát v týdnu MUDr.
Pícha provozuje rentgen a již dva měsíce funguje pobočka oční
optiky v prostorách DPS. Nyní se zabýváme lidmi nemocnými diabetes. Jelikož se snažíme dosáhnout na možnost zřízení ambulance diabetického lékaře, který by byl k potřebě
zde takto nemocných lidí, musíme pro to utvořit Klub diabetiků tak, abychom prostřednictvím tohoto klubu mohli získat
některé výhody vč. financí.
Za tímto účelem se dostavila do mé pracovny předsedkyně
Svazu diabetiků ze Slavkova paní Marie Miskolczyová. Ta nám
nabídla, abychom vytvořili členskou základnu a pak nám pomůže s dalšími náležitostmi. Proto Vás diabetiky žádám, abyste
se přihlásili u paní Kalvodové, která Váš zájem zaznamená
a v průběhu 30–40 dnů bychom dali dohromady ustavující
schůzi nového klubu. Bez vytvoření Klubu diabetiků v našem
městě to jinak nepůjde. Předpokládané sejití zájemců bude
na přelomu měsíců ledna a února.
Starosta

Nový jízdní řád

Informace pro občany
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Na závěr
Tento zpravodaj je kouzelný proto, že je v něm méně slov a více fotek. Fotek z letadla, takže není vidět nepořádek, městečko je takové uklizené. Každý jste si jistě našel ten svůj dům a prstem jste si ukázali, kde bydlíte. Samozřejmě, že i já jsem tak
udělal. A čím větší je dálka, ze které byla fotka udělána, tím pravidelnější se nám zdají ulice a vše je v linii. Ale je to pouze spektrický omyl, je to pouze jiné vidění. Když jsem se nad touto skutečností zamýšlel, opět jsem si vzpomněl na jeden příklad ze
starověkého Říma. Z toho nádherného antického Říma nám zůstala povídka s názvem Světlonoš.
V Římě té doby žil slepý člověk, který měl zajímavý zvyk. On jako slepec si kupoval louče a v noci je zapálil a chodil Římem.
Lidé se mu smáli. Říkali, že je hloupý, proč utrácí za louče, když nevidí a proč si svítí těmi loučemi. Jednou se osmělilo malé dítě
a řeklo mu to: „Proč svítíš, když nevidíš?“ On dítě pohladil a řekl: „Máš pravdu. Přesto mé svícení má smysl. V noci svítím
jiným lidem na cestu, ti vidí a když uvidí nějakou překážku, kámen či prohlubeň, tak mě upozorní. Tak jsme sobě navzájem užiteční.“ Není to krásné, když člověk svítí, ač sám nepotřebuje, tomu druhému na cestu a ten mu za to poví, že je na cestě překážka? Navzájem si tak dají pozor, aby oba neupadli. Bylo by bezva, kdyby takovýto vztah existoval po dvou tisících letech.
Vánoce nám také svítí – svítí nám stromeček, lesknou se ozdoby, svítí světélka v různých ozdobách na sloupech. Ale to není
proto, abychom dobře viděli, to je proto, aby se nám rozsvítilo v duši. Důsledkem osvícené duše je úsměv ve tváři, který ovšem
svítí.
Starosta

Nábytek z ohýbaného dřeva
Ano, to je ten, který kdysi vyráběla zejména firma Thonet.
Byla to firma největší a nejznámější, ale „za Rakouska“, kdy
zaznamenáváme zlatý věk tohoto nábytkového oboru, působilo na tom území, na němž později vzniklo Československo,
kromě Thonetů ještě dalších 27 firem. Dnes zná normální člověk z ohýbaného dřeva tak jednu – dvě židle, jeden věšák
a jedno houpací křeslo a jen obtížně si dovede představit, že
na přelomu 19. a 20. století vyráběla ta největší firma Thonet
v sedmi továrnách více než 2.000 modelů nábytku nejrůznějších typů, z toho skoro 600 modelů židlí. Téměř 8.000 zaměstnanců produkovalo ročně 2 miliony kusů nábytku. Tato čísla
znám ze své třicetileté sběratelské praxe. Začínal jsem v době,
kdy se tento nábytek vyhazoval jako bezcenný, v lepším případě na půdy, v horším do odpadkových kontejnerů; i odtam
pocházel nejeden kus mé sbírky. V té sbírce se nakonec sešlo
přes 200 kousků. Tehdy jsem je ještě měl kam dávat – velký
byt, pracoviště, chalupa. Po přestěhování do zdejšího Penzionu pro důchodce a po prodeji chalupy sbírka skončila ve
třech muzeích a u dvou sběratelů.
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Protože jsem člověk důsledný a systematický, brzy jsem na
těch sbírkových kusech objevil různé firemní nálepky a další rozdíly (to je těch celkem 28 firem). A začala druhá fáze mého sběratelství – pátrání po historii tohoto nábytku. Firemní archiv v Bystřici pod Hostýnem, archiv a knihovna Moravské galerie, Moravský zemský archiv a hlavně cesty do míst bývalých Thonetových
továren, kde jsem hledal pamětníky, to byly a jsou nejčastější
cíle mého bádání. Byla škoda nechat si svoje vědomosti pro
sebe a protože byl zájem, začal jsem publikovat v odborných
časopisech. Po nějakém čase jsem si – jak se říká – „udělal jméno“ i mezi profesionály. To ovšem neberu jako něco mimořádného, protože specialista může jít do hloubky, zatímco profesionální kunsthistorik musí mít širší záběr. Dnes takovýchto komplexních sběratelů mnoho není; ti byli k vidění spíše za první
republiky. V současnosti se spíše shromažďují cenné kousky
a tak se investují peníze. Což neplatí jen o nábytku.
Dnes dokážu dosti přesně určit výrobce i dobu výroby téměř
každého modelu ohýbaného nábytku. Spolupracuji s několika
muzei; letos jsem pro pražské Uměleckoprůmyslové muzeum
katalogizoval jejich sbírku ohýbaného nábytku. Mám už také za
sebou dvě knihy, jednu o zakladatelské firmě Thonet (beznadějně rozebrána) a jednu o druhé největší firmě oboru Jacob &
Josef Kohn. Právě pracuji na třetí, která by měla být shrnutím
všech znalostí, které jsem za ta tři desetiletí získal. Text je prakticky hotov, v současnosti doplňuji fotoarchiv o to, co je na různých místech zajímavého k vidění. Například stůl, který Michael Thonet vyrobil speciálně pro historicky první světovou výstavu v Londýně roku 1851 a který jsem šťastnou náhodou objevil
v zámku Vizovice, jehož kastelánka do té doby neměla tušení,
jaký skvost tam má. Ke knize už sháním sponzora, protože ani
vydavatel Muzeum umění Olomouc nemá pokladnu bezednou.
Naše město nemá přímou souvislost s ohýbaným nábytkem.
Nejblíže Újezda se pro hlavní továrnu v Koryčanech vyráběly
nějaký čas polotovary v Bučovicích. Přesto i zde sním o tom,
že na větu „zajímá mě ohýbaný nábytek“ dostanu odpověď:
„Ja, tož naši dědáček dělali v Koryčanech u Thonetů, ale nábytek už žádný nemáme. Na půdě nám ale po něm zbyla bedna
jakýchsi papírů. Tož si pro ňu přijeďte“. Co kdyby se mně to
jednou splnilo? A nemusela by to být zrovna plná bedna.
Jiří Uhlíř

Náměstí sv. Jana, ulice Sušilova, Hybešova a Komenského, ulice Nad Sklepy a Vinohrádky

