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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou v tomto roce druhý zpravodaj, který by
měl vydat účet za půlrok hospodaření. Je to rok složitý, protože není nic pořádně naplánovano. Je velice špatný tok peněz.
Všichni se odvolávají na krizi, ale já osobně mám pocit, že jsou
to výmluvy. My jsme požádali o několik dotačních titulů a dosáhli jsme celkem na cca 90 000 000,- Kč. Je to mnoho? Toť
otázka. Ale Pan Bůh zaplať. Jsou obce, které dopadly hůř.

Letos jsme začali se stavbou tolik potřebné čističky odpadních vod. Je to jedna z největších akcí v posledních letech.
Dostali jsme zhruba 37 000 000,- Kč na recyklaci skládky.
Dále jsme obdrželi 2 000 000,- na CAS z Ministerstva vnitra,
1 000 000,- Kč na CAS z JMK, na výstavbu nové kanalizace
u ČSAD od JMK další 2 000 000,- Kč. A tak máme co dělat.
V těchto dnech jsme zahájili výstavbu nového parkoviště
u městského úřadu, dále rekonstruujeme ul. Štefánikovu včetně rekonstrukce chodníku a vozovky.
Dostává se vám do rukou rovněž kompletní výčet rozhodnutí městského zastupitelstva za první polovinu roku 2009
včetně větších výdajových položek.
Co na závěr? Krásné prožití letních měsíců, načerpání sil,
málo hlupáků, kteří by vám znepříjemňovali život. Potkávejte
se s krásnými lidmi, závistivým a zlým se vyhněte, jde-li to.
Nenechte si ubližovat zlými lidmi. Nesmí se jim ustupovat,
aby se nedomnívali, že jim všechno projde. Člověk v životě
chybuje, to se běžně stává. Chyby musí být důsledkem lidské
slabosti. Nesmí být důsledkem zloby či nenávisti.
Váš starosta

Pohled na Újezd u Brna
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA – 2009
USNESENÍ č. 29 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 12.1.2009
1. ZM rozhodlo přijmout rozpočtové opatření č. 7 provedené
k 31.12.2008.
2. ZM rozhodlo o odpisu nerealizovaných projektů vedených
na účtu 042.
3. ZM rozhodlo přidělit sociální výpomoc občanu města ve
výši 15.000,- Kč.
4. ZM pověřuje starostu města, aby podepsal s právní ﬁrmou
Mgr. Ivo Nejezchleba smlouvu na zajištění podkladů ve
věci vydání vojenského objektu a vykoupení pozemků
v lokalitě Stará hora.
5. ZM rozhodlo, aby si Základní škola v Újezdě u Brna ponechala přeplatek za plyn za vyúčtované období v rozpočtu
na rok 2009.
6. ZM rozhodlo vyhovět žádosti Základní školy v Újezdě
u Brna o rozšíření serveru v budově ZŠ, a to za cenu
49.528,- Kč. Toto rozšíření serveru bude zaplaceno z přeplatku za plyn.
7. ZM rozhodlo uzavřít dohodu mezi Městem Újezd u Brna
a Ing. arch. Hanou Šemberovou o použití motor. vozidla na
pracovní cesty. Sazba bude určena dle zákona č. 206/2006
Sb. ZM pověřuje starostu podpisem dohody.
8. ZM rozhodlo poskytnout referentce V. Mrkvicové odměnu ve výši 10.000,- Kč při příležitosti pracovního výročí
– 30 let zaměstnání na obci.
9. ZM rozhodlo zbudovat za objektem pošty a zdravotního
střediska parkoviště.
10. ZM rozhodlo zadat zpracování projektové dokumentace
na parkoviště za objektem pošty a zdravotního střediska
Ing. arch. Haně Šemberové za cenu 30.000 Kč a dále vyřízení stavebního povolení za cenu 2.000,- Kč. ZM pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
11. ZM rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na provoz kurtů , tělocvičny a Klubu odložených mužů, nacházející se ve dvorním traktu Základní školy v Újezdě u Brna. ZM pověřuje
radu města přípravou podmínek k výběrovému řízení.
12. ZM rozhodlo, že přeplatek ze záloh na vytápění plynem
v budově základní školy bude použit na dovybavení sboroven v ZŠ.
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13. ZM rozhodlo pověřit radu města vyřešením vyměření
poplatků za poskytované služby /energie/ za pronajaté
prostory za rok 2008 v hospodářském pavilonu „C“ v DPS.
14. ZM rozhodlo podepsat smlouvu o dlouhodobém pronájmu pozemku, a to části p.č. 3258/58 o výměře 120 m2
paní Drahomíře Pajpachové.
15. ZM rozhodlo na návrh likvidační komise vyřadit městský
majetek dle přiloženého seznamu.
16. ZM rozhodlo zadat vytvoření ﬁgury vodníka, která bude
umístěna u rybníčku na Rychmanově, Mgr. Janu Černému
za dohodnutou cenu ve výši 70.000,- Kč. Model díla bude
předložen k odsouhlasení před zahájením vlastního díla.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
17. ZM vzalo na vědomí odborné posouzení mostu na Rychmanově za koupalištěm a rozhodlo zadat určovací žalobu,
aby bylo zjištěno, kdo je majitelem mostu. ZM pověřuje
starostu zabezpečením této určovací žaloby. ZM pověřuje
Ing. Zdeňka Mácu návrhem řešení.
18. ZM rozhodlo poskytnout České napoleonské společnosti ﬁnanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na publikaci
o slavkovském bojišti a pověřuje starostu města podpisem
dohody o poskytnutí ﬁnančního příspěvku.
19. ZM rozhodlo přijmout cenovou nabídku pana Strnada Milana – Zahradnické služby, Rosice na prořez 200 ks stromů
ve městě Újezd u Brna, a to za dohodnutou cenu ve výši
58.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o dílo.
20. ZM vzalo na vědomí petici podanou občany města proti
velikosti plánované stavby polyfunkčního domu na pozemku p.č. 1762 v k.ú. Újezd u Brna. Mgr. Nejezchleb nakoncipuje dopis pro Stavební úřad Sokolnice, který bude
akceptovat podmínky petice.
21. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu s obcí Sokolnice o zajištění
nadstandardu IDS /noční spojení autobusem/ a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
22. ZM rozhodlo, že 5. městský ples se bude konat dne
13.2.2009 v sále restaurace Rychta. ZM pověřuje pracovníky městského úřadu zabezpečením tohoto plesu.
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23. ZM rozhodlo provést opravu nasvícení evangelického
kostela. Pověřuje místostarostu zajištěním a předložením
cenových návrhů na nasvícení kostela do rady města.
24. ZM vzalo na vědomí soubornou zprávu Městské policie
Újezd u Brna za rok 2008, kterou vypracoval velitel městské policie Petr Macák.
25. ZM rozhodlo, že za odpad ukládaný občany na sběrný
dvůr bude účtována částka ve výši 3,- Kč/kg.
26. ZM pověřuje pracovníky městského úřadu, aby vynaložili
úsilí ve vymáhání dlužných částek. U obzvláště problematických osob toto vymáhání dluhů zadat právníkovi.
27. ZM rozhodlo pořádat zájezd do Paříže a Versailles v době
od 6.5.-10.5.2009 pro zaměstnance, zastupitele a pro
učitele mateřské školy a základní školy. Cena zájezdu je
4.880,- Kč. ZM rozhodlo zaměstnancům, zastupitelům
a učitelům ZŠ a MŠ poskytnout příspěvek od města ve výši
1.500,- Kč/osoba. Ostatní účastníci budou hradit částku
zájezdu v plné výši.
28. ZM rozhodlo zadat zpracování změny územního plánu dle
požadavků občanů.
29. ZM rozhodlo zadat zpracování nového územního plánu města a pověřuje Radu města, aby vytvořila komisi,
která se bude zabývat jak změnou územního plánu,
tak návrhem nového územního plánu. ZM žádá, aby

Mgr. Petra Bartáčková zjistila, zda je možné zabezpečit
dotační titul na obojí.
30. ZM pověřuje Ing. Zdeňka Mácu zabezpečením kompletního vydání stavebního povolení pro sběrné středisko
odpadu. ZM rozhodlo poskytnout za vyřízení stavebního
povolení a k tomu potřebných vyjádření ﬁnanční odměnu
ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy o dílo.
31. ZM bere na vědomí žádost pana Eduarda Jeﬁnova
o odprodej části pozemku p.č. 2016, v k.ú. Újezd u Brna.
O odprodeji pozemku bude rozhodnuto až po vydání stanoviska stavební komise.
32. ZM rozhodlo, že v případě pronájmu prostor klubovny ve
dvoře základní školy neziskovým organizacím, bude účtován nájemní poplatek ve výši 10,- Kč/měsíc.
33. ZM rozhodlo vyhovět žádosti Základní školy v Újezdě
u Brna o opravu plynových kotlů. Oprava bude provedena
odbornou ﬁrmou. Úhrada opravy bude provedena navýšením rozpočtu Základní školy Újezd u Brna městem.
34. ZM pověřuje radu města zpracováním podmínek pro výběrové řízení na využití budoucí revitalizované skládky TKO.
35. ZM pověřuje PaedDr. R. Šimberu, Ing. Zdeňka Mácu a Lubomíra Rožnovského, aby do příštího zastupitelstva města
předali svá stanoviska k záměru zbudování kluziště.

USNESENÍ č. 30. ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 9.2.2009
1. ZM rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na provozovatele
kurtů, tělocvičny a klubu za těchto podmínek :
a) Cena, návrh
b) Nástin provozu a údržby
c) Způsob dozoru při provozu
d) Zodpovědnost za provoz
e) Návrh pojištění
f) Garantované termíny provozu
Všechny tři objekty budou v nájmu v čase, kdy není školní
vyučování, což značí od pondělí do pátku v době od 14,00
– 22,00 hodin, v sobotu a neděli od 7,00 – 22,00 hodin.
Výběrové řízení bude vyvěšeno na úřední desce po dobu
30 dnů a vyhlášeno místním rozhlasem. Komise na zpra-

cování RM, rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce provede
Zastupitelstvo města. Schváleno všemi hlasy.
2. ZM rozhodlo vyhlásit výběrové řízení dodavatele skládky
TKO.
Kritéria:
a) Všeobecná výhodnost nabídky
b) Cena
c) Termín výstavby
d) Záruky provedeného díla
e) ISO – certiﬁkát
f) Podmínky z dotačního titulu
g) Penalizace
h) Vyhodnocení dle dotačního titulu
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3. ZM rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na dodavatele výběrového řízení skládky TKO.
Kritéria:
a) Kvalita zpracování nabídky
b) Záruky, že VŘ bude provedeno dle podmínek dot. titulu
c) Cena za provedené výběrové řízení
d) Rozsah navrhované služby včetně vyhodnocení dle
dotačního titulu
4. ZM rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na nájemce revitalizované skládky TKO
Kritéria:
a) Cena – nájem za pronajaté prostory
b) Kvalita navrhovaného využití
c) Doba pronájmu
d) Reference ﬁrmy
5. ZM přijalo zprávu o výsledku hospodaření města
k 31.12.2008.
6. ZM rozhodlo, že v jídelně Základní školy bude v rámci rekonstrukce podlahy provedeno obložení stěny u výdejních
okének, jedná se o 48 m2 obkladů včetně dalších oprav
omítek, a to v ceně 45.000,- Kč. O těchto 45.000,- Kč bude
navýšen rozpočet základní školy.
7. ZM rozhodlo zateplit a opravit podhled stropu v hale
budoucí hasičské zbrojnice. Pověřuje místostarostu a Ing.
Zdeňka Mácu, aby požádali o další návrh ceny, aby bylo
možno srovnat v Radě města výhodnost a nevýhodnost 2
nabídek. ZM pověřuje Radu města, aby rozhodla o výhodnosti nabídek a zadala realizaci nejlepší nabídce. Cenová
nabídka bude ve dvou provedeních, kazetový podhled
KASOROK a sádrokartonový podhled.
8. ZM rozhodlo podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem, a to na
zbudování plynovodu na pozemku p.č. 111/1 , k.ú. Újezd
u Brna. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
9. ZM odsouhlasilo záměr výstavby 3 bytů v půdní prostoře
fotbalových šaten. Nejdříve, než bude zadána projektová
dokumentace, je zapotřebí zjistit, zda v této prostoře je
tento záměr možný. ZM pověřuje Ing. arch. Jakubcovou
zajištěním vyjádření, a to do 14 dnů.
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10. ZM bere na vědomí, že byl proveden audit hospodaření
města za rok 2008. Při přezkoumání hospodaření nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
11. ZM rozhodlo, že stočné, na které není uzavřena smlouva
mezi městem a odběratelem, bude kopírovat cenu stočného za 1m3 odebrané vody, stanovenou ﬁrmou VaK Vyškov.
12. ZM rozhodlo, že plesová sezona je ve vyhlášce míněna
pouze do popeleční středy. Znění bude zapracováno do
místní vyhlášky.
13. ZM rozhodlo, že na 6 místech města zbuduje přístřešek na
sběrná místa odpadu, a to na ul. Rozprýmové, 9. května,
U hřiště, U Jirgalů, ul. Rybářská a před restaurací Rychta.
Za podklad k rozhodnutí posloužila fotodokumentace
a cenový návrh ﬁrmy SMART TECHNIK a.s., Újezd u Brna.
ZM výkonem tohoto rozhodnutí pověřuje Radu města.
14. ZM rozhodlo zadat opravu elektroinstalace k přečerpávací stanici ČOV panu Ladislavu Duranovi, Ulička 1, Brno,
a to za cenu 38.550,- Kč /bez DPH/. ZM pověřuje místostarostu podpisem smlouvy s dodavatelem díla.
15. ZM vzalo na vědomí přípis Ministerstva zemědělství,
útvaru Pozemkového úřadu Brno-venkov, týkající se zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u Brna.
Současně ZM bere na vědomí, že projektantem KPÚ se
stala na základě výběrového řízení dle zák. č. 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách ﬁrma Agroprojekt PSO, s.r.o.,
Slavíčkova 1b, Brno.
16. ZM se rozhodlo zřídit v Újezdě u Brna základní uměleckou školu za předpokladu, že půjde o školskou právnickou
osobu.
17. ZM rozhodlo vyhovět žádosti Mateřské školy Újezd u Brna
z 5.2.2009 a odsouhlasilo výjimku z počtu dětí podle § 23,
odst. 3, zák. 561/2004 Sb., a to povolení výjimky z počtu
24 dětí na 25 dětí ve všech třídách naší MŠ /4 třídy/.
18. ZM odsouhlasilo předložený návrh Mateřské školy Újezd
u Brna ze dne 5.2.2009, a to stanovení podmínek pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.
19. ZM rozhodlo uvolnit 70.000,- Kč na zakoupení tlakového kotle KE 22 do Základní školy Újezd u Brna a to tak,
že navýší základní škole rozpočet o 70.000,- Kč s tím,
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že 30.000,- Kč si základní škola zabezpečí z rozpočtu základní školy.
20. ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 7 k pojistné smlouvě
č. 7720146775, a to s Kooperativou - pojišťovnou, městem Újezd u Brna a OK Group a.s. Tato pojistná smlouva se
týká pojištění majetku města.
21. ZM rozhodlo ke dni 28.2.2009 ukončit nájemní smlouvu
s paní Drahomírou Popelákovou, byt v Pensionu pro důchodce č. bytu 306 z důvodu úmrtí.
22. ZM rozhodlo na doporučení sociálně-zdravotní komise,
přidělit byt č. 306 paní Františce Švandové, ul. Štefánikova
123, Újezd u Brna a pověřuje starostu podpisem smlouvy,
a to do 1.3.2009.
23. ZM rozhodlo ukončit nájemní smlouvu na byt č. 308
v Pensionu s paní Mahovskou ke dni 28.2.2009.
24. ZM rozhodlo přidělit byt č. 308 v Pensionu pro důchodce
panu Františku Cardovi, nyní bytem Družstevní 87, Újezd
u Brna.

25. ZM rozhodlo o úhradě nákladů z fondu oprav v městských
bytech následovně:
a) neinvestiční náklady v bytě si bude hradit každý nájemník v plné výši /běžná údržba/
b) na investiční náklady poskytne nájemník částku ve výši
2.000,- Kč a 10% ze zůstatkové ceny, zbývající částku doplatí město.
26. ZM rozhodlo, že město provede digitalizaci infrastruktury
města.
27. ZM rozhodlo zadat vypracování studie na revitalizaci
lokality Nad sklepy, Újezd u Brna ﬁrmě Alﬁng Zlín, spol.
s r.o., J. Staši 165, Zlín-Malenovice za cenu 21.000,- Kč,
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
28. ZM rozhodlo zaplatit dětem vstupné do divadla Polárka
dne 21.3.2009, a dále rozhodlo zaplatit náklady na dopravu, a to pouze dětem. Rodiče, kteří doprovází děti do
divadla si dopravu hradí sami.

USNESENÍ č. 31. ze zasedání zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 16. 3. 2009
1. ZM přijalo návrh ceny vodného VAKu Vyškov a. s. Cena
vodného v roce 2009 bude činit 30,50 Kč včetně DPH.
Dále rozhodlo o stejnou poměrnou část navýšit nájemné,
které hradí VAK Vyškov majiteli, tj. Městu Újezd u Brna. ZM
pověřuje starostu města podepsáním dodatku ke smlouvě
č. 10 dle dikce rozhodnutí.
2. ZM rozhodlo přijmout rozpočtové opatření č. 1 a toto
opatření schvaluje.
3. ZM rozhodlo upravit odměnu členů ZM dle vládního nařízení 79/2008 Sb.
4. ZM vzalo na vědomí, že starosta města požádal o bezúplatný převod 3 ks dýchacích přístrojů pro naši požární
jednotku, a to z majetku HZS JMK.
5. ZM rozhodlo přijmout vnitřní předpis o výši stravného při
pracovních cestách zaměstnanců a změnu ceny pohonných hmot u motorových vozidel.

6. ZM přijalo vnitřní platový předpis pro odměňování zaměstnanců Města Újezdu u Brna, jež je upravován zákonem č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 564/2006 Sb.
7. ZM vzalo na vědomí navrhovanou cenu ISŠ Sokolnice na
zbudování Kabelu VO – II. etapy. ZM rozhodlo, že má být
porovnána cena ještě s jinými dvěma návrhy a rozhodnutí
přenáší na RM s tím, že jediným měřítkem pro rozhodování je cena díla. Poté pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
8. ZM rozhodlo, že se má započít s přípravnými pracemi na
zbudování parkoviště před MěÚ Újezd u Brna a dále, že
se má připravit vybudování chodníku a obrubníku na ulici
Štefánikově vč. živičného koberce (nutné dořešení odvodnění).
9. ZM po dodržení všech zákonů rozhodlo prodat pozemek
216/2 o výměře 114 m2 v ceně 450,- Kč/m2 žadateli panu
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Eduardovi Jeﬁmovi. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
10. ZM rozhodlo pronajmout pozemek od Pozemkového fondu ČR, a to tedy p. č. 25 v k. ú. Újezd u Brna o výměře
567 m2 (za zdravotním střediskem). ZM pověřuje starostu
města podepsat smlouvu č. 1N 09/23.
11. ZM rozhodlo oslovit 4 autorizované architekty na zpracování nového územního plánu Města Újezd u Brna a to
tedy:
Ing. arch Jiřího Hálu – Ateliér pro investiční výstavbu
a územní plánování Brno
Ing. arch. Josefa Kobzíka – RGB studio s. r. o.
Ing. arch. Alexandra Durchana
APK Plane Design s. r. o.
ZM pověřuje starostu města stanovením podmínek pro
jednotlivé uchazeče, ze kterých bude proveden výběr na
zpracovatele územního plánu.
12. ZM svým rozhodnutím doporučuje stáhnout z programu
bod 16 – výstavba 3 bytů a to s přeložením do podzimního období.
13. ZM rozhodlo vyhovět žádosti MŠ Újezd u Brna, a to na
zbudováním propojovací chodby nad dnes již existující
chodbou v MŠ Újezd u Brna. ZM pověřilo starostu města
zabezpečením projektové dokumentace vč. stavební administrativy.
14. ZM vzalo na vědomí nabídku ﬁrmy Smart Technik a. s.
na stání pro kontejnery a pověřuje starostu města dalším
jednáním o ceně.
15. ZM pověřuje RM, aby pokračovala v právních krocích týkajících se zřízení hudební školy.
16. ZM vzalo na vědomí stanovisko Komise životního pro-
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středí Městského úřadu Újezd u Brna ze dne 11. 2. 2009
k zamýšlené výsadbě biokoridoru na pozemku p. č. PK
2560 v k. ú. Újezd u Brna žadatele MUDr. Josefa Klíče
a rozhodlo výstavbu biokoridoru nedoporučit.
17. ZM vzalo na vědomí stanovisko odboru ŽP Městského
úřadu Šlapanice ze dne 2. 2. 2009 k zamýšlené výsadbě
biokoridoru na pozemku p. č. PK 2560 v k. ú. Újezd u Brna
žadatele MUDr. Josefa Klíče a rozhodlo výstavbu biokoridoru nedoporučit.
18. ZM konstatuje, že hranice katastrálního území Újezd
u Brna je tvořena vícenásobným polygonem, přičemž
v důsledku toho katastrální území Újezd u Brna netvoří
místopisně uzavřený soubor nemovitostí, neboť část tohoto katastrálního území je od zbývající části katastrálního území oddělena pozemky evidovanými v katastrálním
operátu pro katastrální území Hostěrádky-Rešov. Tento
způsob evidování nemovitostí není v souladu s ustanovením § 27 písm. h) katastrálního zákona, podle kterého se
katastrálním územím rozumí technická jednotka, kterou
tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný
soubor nemovitostí.
ZM schválilo změnu evidování pozemků k jednotlivým
katastrálním územím, na které se dohodlo Město Újezd
u Brna s obcí Hostěrádky - Rešov. Dotčené pozemky, které
jsou evidovány v rámci katastrálního území Města Újezdu u Brna se převedou do evidence v rámci katastrálního
území obce Hostěrádky - Rešov. Z evidence katastrálního
území obce Hostěrádky - Rešov dojde k převodu pozemků
netvořících funkční celek do evidence katastru katastrálního území města Újezd u Brna. Převod evidence se vztahuje k níže uvedeným parcelám.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA – 2009
Převod parcel:
z katastrálního území HOSTĚRÁDKY – REŠOV
do katastrálního území ÚJEZD U BRNA
Parc. č.
1920
1910/1
393
394
1910/2
2096
461
2094
1924/1
302
1924/2
396
1925/2
1925/1
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
422
1933
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1905
Celkem
Parc. č.
m2
2073
2082
Celkem

Pozn.

stav. p.
stav. p.

stav. p.

stav. p.

Výměra
2667
7516
1374
238
6569
194
141
130
606
9
919
210
903
644
1614
1737
1678
1609
1667
1893
1255
17
3740
1247
1201
1098
1090
1071
1232
41611
85880

Pozn.

Výměra

silnice
koryto

1800
2250
4050

Převod parcel:
z katastrálního území ÚJEZD U BRNA
do katastrálního území HOSTĚRÁDKY – REŠOV
Parc. č.
2463
2464
2465
2466
2467
2568
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2499
2500
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497

Výměra
471
1957
1967
1816
1856
475
1532
1906
1280
1298
1935
1439
464
1903
2039
1953
1906
486
1428
2230
1349
1370
1924
522
1870
1385
478
1949
1874
1888
1964
539
1532
1910
1331
1306
1989

Parc. č.
2498
2460
2457
2458
2459
2461
2462
215
214
213
212
211
210
209
208
207
550/1
Celkem

Výměra
1349
1273
1575
2216
1119
1852
1500
4584
2095
1992
1998
1916
1883
1901
506
1453
1007
85743

Parc. č.
2502
2455
1814
1815
1816
Celkem

Pozn.
cesta
koryto
Koryto
koryto
koryto

Výměra m2
1345
1000

7000
9445
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ZM schválilo změnu průběhu části hranice mezi katastrálním územím Újezd u Brna a katastrálním územím Hostěrádky – Rešov, a to tak, že tato změna hranice katastrálních
území bude v katastrální mapě provedena zrušením hranice katastrálních území, která dosud oddělovala pozemky
katastrálního území Újezd u Brna od pozemků katastrálního území Hostěrádky – Rešov, dle aktuálního stavu
a vytyčena nová hranice katastrálních území v souladu se
změnou evidence nemovitostí speciﬁkovaných výše a nově
vytvořených souborů evidovaných nemovitostí pozemků.
ZM pověřuje advokátní kancelář Mgr. Bc. Ivo Nejezchleba,
advokáta se sídlem AK Joštova 4, 602 00 Brno, k podání
podnětu v souladu s tímto usnesením k zahájení řízení
u Katastrálního úřadu pro JMK katastrální pracoviště
Brno – venkov, Úzká 6, Brno o změně hranic katastrálního území města Újezd u Brna a obce Hostěrádky – Rešov
a převodu parcel mezi jednotlivými katastrálními územími.
19. ZM rozhodlo oslovit následující ﬁrmy, které by měli zabezpečit VŘ na dodávku rekultivace skládky, na dodávku VŘ
stavby obřadní síně a sběrného dvora:
- Firma GORDION s. r. o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9
- Firma INGEM inženýrská a. s., Barrandova 366/26, 326 00
Plzeň
- Ing. Boris Biely – Stavební fakulta, Sosnová 25, 637 00
Brno
- RENARDS s. r. o., Vídeňská 7, 639 00 Brno
- RTS Vrbka
- Husák Těšany
- Veřejné zakázky s. r. o., Wuchterlova 18, 160 00 Praha 6
- Eurotender s. r. o., Jiřího nám. 4/I, 290 01 Poděbrady
20. ZM vyzývá ﬁrmy, které mají zájem o výstavbu, aby písemně poskytly přesně deﬁnované podmínky. ZM nechává
otevřené téma, kde zbudovat obchodní dům, podle toho,
jak výhodné budou nabídky.
21. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb právní kanceláře Mgr. Bc. Ivo Nejezchleba a to za paušální odměnu 8.000,- Kč měsíčně. ZM pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
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22. ZM rozhodlo pořídit na starý hřbitov masivní set (2 lavice
a stůl) do místa, kde se schází mládež. ZM pověřuje starostu města podepsáním objednávky (smlouvy).
23. ZM vzalo na vědomí přípis ZŠ Újezd u Brna ze dne 13. 3.
2009 pod č. j. 873/ZM a vyhovělo žádosti takto: generální
oprava kotle KE 15 a výměna a zbudování nové nerezové
prostory na odběr použitého nádobí budou uhrazeny navýšením rozpočtu o 63.810,- Kč.
24. ZM rozhodlo poskytnout Policii ČR, Židlochovice kameru
Panasonic SDR-H 40EP-S a to v ceně do 9.300,- Kč.
25. ZM rozhodlo podepsat s JMK smlouvu o budoucí smlouvě
věcného břemene části pozemku p. č. 111/1 v k. ú. Újezd
u Brna a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
26. ZM rozhodlo, že bude zřízeno věcné břemeno na pozemcích parc. č. 73, 74, 111/2, 122, 123, 127/1, 1465,
1537/1, 1659, 1685, 1718, 1720, 1781, PK 3125/1, PK
3130/2, ve vlastnictví města Újezd u Brna, k. ú. Újezd
u Brna. LV č. 10001. Jedná se o stavbu na ul. Štefánikova
a V Sádku - rekonstrukce NN. ZM pověřuje starostu města
podpisem smlouvy se společnosti E.ON v záležitosti odpovídajícího věcného břemene.
27. ZM přijalo nabídky na zbudování prodloužení plynovodu
ul. Štefánikova do MB Realu, a to nabídku pana Plachetky,
ﬁrmy MEDOGS a ﬁrmy COLAS. ZM rozhodlo, že prodloužení plynovodu má být zadáno ﬁrmě COLAS a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
28. ZM rozhodlo pověřit ﬁrmu Ladislava Durana opravou
elektroinstalace přečerpávací stanice ČOV Újezd u Brna
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
29. ZM rozhodlo uvolnit 44.780,- Kč na řešení digitálního vysílání DVB-T – ČT 1, ČT 2, a Nova (kabelová televize).
30. ZM rozhodlo z důvodu úmrtí ukončit nájemní smlouvu
pana Jana Motyčáka v DPS byt č. B 2/2007 ke dni 31. 3.
2009. ZM rozhodlo přidělit byt v DPS B2-7 na doporučení
sociálně zdravotní komise Městského úřadu Újezd u Brna
paní Marii Koláčkové, a to od 1. 4. 2009.
31. ZM rozhodlo za úplatu odkoupit od Pozemkového fondu
ČR pozemek p.č. 25, k.ú. Újezd u Brna.
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USNESENÍ č. 48 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 20. 4. 2009
1. ZM rozhodlo zadat výběrového řízení na dodavatele akce
„Rekultivace skládky TKO Újezd u Brna“ ﬁrmě RENARDS,
s.r.o., Brno a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
s výše uvedenou ﬁrmou.
2. ZM rozhodlo odkoupit od paní Bronislavy Němcové pozemek p.č. 1910/1, k.ú. Hostěrádky-Rešov o výměře
7.516 m2 a pozemek p.č. 1920 o výměře 2 672 m2, k.ú.
Hostěrádky-Rešov za cenu 1 mil. Kč. ZM pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
3. ZM rozhodlo po oddělení část z pozemku p.č. 1536/2, k.ú.
Újezd u Brna o maximální výměře 120 m2 odprodat paní
B. Němcové.
4. ZM bere na vědomí, že se město Újezd u Brna k 1. 4. 2009
registrovalo jako plátce DPH.
5. ZM bere na vědomí závěrečný účet města za rok 2008
a tento závěrečný účet přijalo bez výhrad.
6. ZM rozhodlo nevyhovět žádosti Mysliveckého sdružení
Újezd u Brna o poskytnutí příspěvku na opravu hromosvodu objektu, který je ve vlastnictví MS Újezd u Brna.
7. ZM rozhodlo přijmout klíč pro vyúčtování záloh - spotřeba
tepla, odběr vody, plynu, stočné a ost. služby v Pensionu
pro důchodce, ul. Štefánikova 960 dle návrhu připraveného místostarostou a referentkou Petrou Zrzavou.
8. ZM rozhodlo přijmou klíč pro vyúčtování záloh – spotřeby
tepla, vody, plynu, stočného a ostatních služeb v DPS, ul.
Rybářská 1001 dle návrhu připraveného místostarostou
a Petrou Zrzavou.
9. ZM rozhodlo poskytnout příspěvek paní Lence Králové
ve výši 8.000,- Kč na výdaje spojené s léčbou dcery Ivety
Králové. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
10. ZM, na doporučení soc. komise, revokuje svoje rozhodnutí
o přidělení bytu v Pensionu a DPS takto: Paní Koláčkové
Marii bude přidělen byt v Pensionu pro důchodce č. 208
a paní Esenderové Květoslavě přidělen byt v DPS č. B 2-7.
11. ZM ruší nájemní smlouvu s paní Marií Kleinovou, byt DPS
B2-4, a to z důvodu úmrtí.
12. ZM rozhodlo přemístit paní Nohelovou z bytu B2-2, který
je určen pro manželkou dvojici, do bytu, který je menší

B2-4 ke dni 1. 6. 2009.
13. ZM rozhodlo vyhovět žádosti pana J. Borovičky, Šlapanice
a zařadilo jej do pořadníku na byt do Pensionu i do DPS.
14. ZM rozhodlo vyhovět žádosti manželů Streitových z Újezdu u Brna a zařadilo je do pořadníku na byt do Pensionu
i do DPS.
15. ZM rozhodlo neakceptovat nabídku na odprodej objektu
– bývalého TELECOMU, U hřiště, Újezd u Brna..
16. ZM rozhodlo zadat ideovou studii revitalizace parku
u koupaliště Ing. Petře Pokludové za cenu 20.000,- Kč. ZM
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
17. ZM vzalo na vědomí havarijní stav elektroinstalace přečerpávací stanice ČOV a rozhodlo o rekonstrukci této elektroinstalace. Dále rozhodlo, že rekonstrukce bude zadána
odb. ﬁrmě Ladislava Durana, a to v ceně 45.874,50 /včetně DPH/. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
18. ZM rozhodlo na doporučení správce sítě NETIC ze dne
16. 4. 2009 zakoupit nový hardware, včetně serverového
operačního systému v ceně 84.462,- Kč. Pověřuje starostu
podepsáním objednávky.
19. ZM rozhodlo, že se dne 8. 6. 2009 bude konat zájezd pro
důchodce do Milotic – Rožnova pod Radhoštěm. Zájezd
důchodcům bude hrazen v plném rozsahu.
20. Dne 9. 6. 2009 žáci jazykových tříd v Újezdu u Brna navštíví
Vídeň, hrazena městem bude cesta + 5.000,- Kč příspěvek na tuto akci. Dne 10. 6. 2009 se bude konat zájezd pro
nejlepších 40 žáků ZŠ Újezd u Brna do ZOO, Sv. Kopeček,
a kostel na Sv. Kopečku u Olomouce. Zájezd nejlepším žákům bude hrazen městem celý. Odsouhlaseno všemi hlasy.
21. ZM rozhodlo doplnit název městské knihovny dle názvu
knihovny z první republiky, a to Jiráskova knihovna.
22. ZM rozhodlo vyhovět žádosti soc. zařízení ve Střelicích,
a to takto: Město Újezd u Brna uhradí 1 ks čističe vzduchu
„Aromaterapie“ pro toto soc. zařízení ve výši 23.999,- Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy se soc. zařízením.
23. ZM vzalo na vědomí, že Ministerstvo obrany rozhodlo
darovací smlouvou č. 918362863 darovat městu pozemky
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a budovy v lokalitě Stará hora bezúplatně, dle rozhodnutí
vlády, avšak nesouhlasí s podmínkami, které jsou uvede-

ny v darovací smlouvě a pověřuje starostu města, aby tyto
podmínky s dárcem ještě projednal.

USNESENÍ č. 33 ze zasedání zastupitelstva města Újezed u Brna (dále jen ZM), konaného dne 18. 05. 2009
1. ZM rozhodlo přijmout úspornou nabídku odběru el. energie od ﬁrmy E.ON ČR pro rok 2010 a pověřuje ST podpisem
smlouvy.
2. ZM pověřuje radu města a starostu města, aby k záměru
vybudování obchodního domu v Újezdu u Brna připravili
materiály tak, aby bylo možno v zastupitelstvu města rozhodnout o záměru výstavby obchodního domu.
3. ZM rozhodlo na základě žádosti ukončit nájemní vztah
k bytu č.p. 980, byt č. 3 manželům Štrimpﬂovým ke dni
30. 6. 2009 a tento byt přidělit od 1. 7. 2009 manželům
Cikánkovým. ZM pověřuje místostarostu Karla Hradského
administrativním provedením tohoto rozhodnutí a pověřuje jej podpisem smluv.
4. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení
věcného břemene na kanalizaci v lokalitě Nádraží.
5. ZM vzalo na vědomí, že městu bylo vystaveno stavební
povolení na stavbu sběrného dvora a pověřuje radu města zjištěním, zda na danou stavbu není možné požádat
o dotaci.
6. ZM rozhodlo ukončit nájemní smlouvu paní M. Kleinové
v DPS v bytě č. B 2-4 ke dni 31. 5. 2009 /z důvodu úmrtí/
a přidělit byt paní Věře Nohelové ke dni 1. 6. 2009. ZM
pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
7. ZM rozhodlo přidělit byt v DPS č. B 2-2 manželům Danuši
a Františku Válkovým, ul. Revoluční, Újezd u Brna, a to ke
dni 1. 6. 2009.
8. ZM rozhodlo přijmout rozpočtové opatření č. 2
9. ZM rozhodlo nezbudovat parkovací místa na pozemku TJ

Sokol a doporučuje, pokud má TJ Sokol potřebu nových
parkovacích míst, nechť si tyto zbuduje na vlastní náklady.
10. ZM rozhodlo odprodat panu Matějkovi ořezané dřevo
z lokality Šmoldus za cenu 5.000,- Kč.
11. ZM rozhodlo vyhovět Ing. M. Řádkovi o odprodání 187 ks
kmenů topolu za předem dohodnutou cenu 45.000,- Kč.
12. ZM rozhodlo o zařazení paní Bohumily Resslerové do pořadníku na byt v DPS a do pořadníku na byt v Pensionu.
13. ZM rozhodlo vyhovět žádosti paní Dagmar Macákové
a přijmout ji jako zástup tohoto pracovního místa do Klubovny mládeže za stejných podmínek, které měli předcházející zaměstnanci, v tomto případě na 80% úvazek,
a to od 1. 6. 2009.
14. ZM vzalo na vědomí, že pan místostarosta Karel Hradský
obeslal 3 ﬁrmy, aby předložily cenové nabídky na vybudování parkoviště na ul. Hybešova, před radnicí a na opravu
komunikace ul. Štefánikova – část. ZM rozhodlo, že rada
města porovná cenové nabídky a toto porovnání předá ZM
k rozhodnutí o nejvýhodnějším dodavateli.
15. ZM bere na vědomí, že kotelna v Základní škole Újezd
u Brna, která byla rekonstruována cca před 19 lety, je dnes
nedostačující. Město má novou projektovou dokumentaci,
a proto pověřuje RM , aby se zaobírala zdrojem ﬁnancování
a) půjčka
b) vlastní zdroje
c ) dotace.

USNESENÍ č. 34 ze zasedání zastupitelstva města Újezdu Brna (dále jen ZM), konaného dne 16. 6. 2009
1. ZM bere na vědomí přípis s 11 podpisy občanů ohledně
výstavby obchodního domu, kdy tento přípis nazývají
peticí, která však svým obsahem a ani po stránce právní
peticí není.
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2. ZM rozhodlo o spolupráci s ﬁrmou REAL SPEKTRUM
ve věci výstavby obchodního domu a to tak, aby vždy
ﬁrmě REAL SPEKTRUM byl zadán konkrétní úkol, který
bude řešen, a poté odsouhlasen zastupitelstvem města.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA – 2009
ZM pověřuje starostu města vedením tohoto jednání, ale
vždy protokolárně, kdy protokol bude vždy předložen radě
města k odsouhlasení.
3. ZM pověřuje starostu města jednáním ve věci výstavby
obchodního domu v lokalitě Odměry.
4. ZM vzalo na vědomí, že byl protokolárně předán dne
1. 6. 2009 bytový dům Na Zahrádkách č.p. 942, 943, 944,
Újezd u Brna.
5. ZM bere na vědomí, že byla předána kotelna bytového
domu č.p. 942, 943, 944, Na Zahrádkách, Újezd u Brna Společenství bytového domu.
6. ZM rozhodlo prodat technologii kotelny bytového domu
č.p. 942, 943, 944, Na Zahrádkách, Újezd u Brna Společenství bytového domu za částku ve výši 10.000,- Kč. ZM
pověřuje místostarostu města podpisem smlouvy.
7. ZM bere na vědomí, že dne 1. 6. 2009 byl sepsán protokol
o stavu elektroměru, vodoměru a plynoměru k nemovitosti č.p. 942, 943, 944, ul. Na Zahrádkách, Újezd u Brna.
8. ZM rozhodlo zařadit do pořadníku na byt v DPS a v Pensionu paní Marcelu Cangerovou.
9. ZM vzalo na vědomí ukončení pojistné smlouvy
č. 7720146775 ke dni 15. 6. 2009. Jedná se o ukončení
pojistné smlouvy pro bytový dům č.p. 942, 943, 944, Na
Zahrádkách, Újezd u Brna, neboť bytový dům se stal majetkem jiného subjektu.
10. ZM bere na vědomí ukončení smluvního vztahu - pojištění
k vozu 25 Škoda 706.
11. ZM rozhodlo pojistit nový hasičský vůz CAS prostřednictvím ﬁrmy OK GROUP.
12. ZM rozhodlo zaplatit za dodané vozidlo CAS 1. mil. Kč
z dotace JMK, a to proto, že dotační smlouva nám ukládá,
že do 30. 6. 2009 musí být 1 mil. Kč vyčerpán platbou.
13. ZM rozhodlo, na návrh starosty, penalizovat dodavatele
vozu CAS.
14. ZM vzalo na vědomí, že smluvní pokuta – penalizace za
pozdní dodání vozu CAS dosáhla 517.391,50 Kč. Firma
Ziegler tuto smluvní pokutu podepsala v zastoupení jednatele Ing. Petra Grégra.
15. ZM vzalo na vědomí, že v průběhu jednání o předání vozu
CAS ﬁrma Ziegler přijala a podepsala, že všechny ško-

dy, které vyplývají z pozdního dodání, do výše 2 mil. Kč
uhradí.
16. ZM bere na vědomí, že hasičské vozidlo CAS je o 0,5 m
vyšší, než je hasičská zbrojnice v budově radnice a nová
zbrojnice byla upravena tak, aby nové vozidlo CAS mohlo
být již na zimu garážováno v nové has. zbrojnici.
17. ZM rozhodlo, aby nová hasičská zbrojnice byla vybavena
plynovou temperací proti zamrznutí vozidla CAS.
18. ZM rozhodlo vzít půjčku ve výši 2.000.000,- Kč od KB
Brno-venkov na doplacení cisternové automobilové stříkačky /CAS/.
19. ZM schvaluje zajištění úvěru formou vydání třech krycích
blanko směnek bez avalu, vystavených městem Újezd
u Brna, jako poskytovatelem zajištění a současně dlužníkem. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o půjčce a podpisem blanko směnky.
20. ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši
2.000.000,- Kč na nákup CAS, a to mezi Městem Újezd
u Brna jako dlužníkem a KB, a.s., sídlo Praha 1, Na Příkopě
33, č.p. 969, 114 07, IČO 45317054, zapsanou do Obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
odd. B, vložka 1360 jako věřitelem a pověřuje starostu
podpisem smluv a dokumentů.
21. ZM vzalo na vědomí zpracovanou účelovou mapu ﬁrmou
GEOCOMP, spol. s r.o., Musilova 1, Brno pro budoucí výstavbu a zbudování nové kanalizace v lokalitě Šternov
a pověřuje místostarostu, aby započal jednat ve věci stavebního povolení na kanalizaci v této lokalitě.
22. ZM rozhodlo zrušit záměr prodeje kotelny v bytovém
domě čp. 942, 943, 944, Na Zahrádkách, Újezd u Brna,
protože prostora již byla v rámci prodeje celé nemovitosti
předána.
23. ZM rozhodlo vyhovět žádosti o směnu pozemků ve
vlastnictví města p.č. 1456/6 o výměře 56 m2, k.ú, Újezd
u Brna ve prospěch ﬁrmy HAKR-Jiří Hanák za pozemek
ve vlastnictví ﬁ. HAKR p.č. 1455/20 o výměře 73 m2 ve
prospěch města Újezd u Brna. ZM pověřuje starostu města
podpisem směnné smlouvy.
24. ZM bere na vědomí, že byla zahájena komplexní pozemková úprava v k.ú. Újezd u Brna ﬁrmou AGROPROJEKT
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA – 2009
a dále bere na vědomí jmenování členů komise pro
pozemkové úpravy. Předsedajícím komise je starosta
města, místopředsedou je Ing. Dvorník, ostatní členové
– Ing. Zdeněk Máca, Karel Hradský a Lubomír Rožnovský.
25. ZM rozhodlo ukončit nájemní smlouvu s paní Jaroslavou
Menouškovou – byt č. A1-9 v DPS ke dni 31. 05. 2009
z důvodu úmrtí a rozhodlo uzavřít na tento byt nájemní
smlouvu s paní Věrou Doležalovou. ZM pověřuje referentku Petru Zrzavou přípravou nájemní smlouvy a starostu
města podpisem smlouvy.
26. ZM rozhodlo ukončit nájemní smlouvu paní Květoslavě
Tiché k bytu č. B2-3 v DPS ke dni 30. 06. 2009 z důvodu
zhoršení zdravotního stavu nájemkyně.
27. ZM rozhodlo pověřit pana Jana Husáka posouzením 3 nabídek od jednotlivých ﬁrem na zbudování parkoviště před
radnicí a dále na opravu komunikace na ul. Štefanikova.
28. ZM zmocňuje starostu města zabezpečením převodu provozu kabelové televize na jiného provozovatele za stejných
podmínek.

29. ZM pověřuje starostu města zabezpečením technického
vybavení archivu, vybavením 1 počítače, aby bylo možno
věci, které jsou v elektronické podobě občanům poskytnout.
30. ZM pověřuje radu města, aby připravila opravu a úpravu
dvou tenisových kurtů v ZŠ, včetně rozsahu práce a rozpočtu.
31. ZM rozhodlo darovat starý vůz CAS vesnici Broumovice,
a to bezúplatně. ZM pověřuje starostu města přípravou
darovací smlouvy, veškeré náklady s převodem hradí obec
Broumovice.
32. ZM rozhodlo přijmout rozpočtové opatření č. 3.
33. ZM rozhodlo, po splnění všech zákonem určených podmínek, prodat pozemek p.č. 1537/3 o výměře 285 m2 paní
Bronislavě Němcové za částku 100,- Kč/m2. ZM pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ÚJEZD U BRNA K 30. 6. 2009
Hospodaření města Újezd u Brna k 30. 6. 2009
/ § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/.
Struktura příjmů a výdajů rozpočtu po změnách
včetně jejich skutečného plnění k 30.6.2009 je
následující:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem

26 702,70 Kč
10 942,60 Kč
6 106,70 Kč
1 281,20 Kč
45 033,20 Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

30 290,80 Kč
23 628,40 Kč
53 919,20 Kč
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Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
Financování
Skutečné příjmy celkem
z toho daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace

8 886,00 Kč
- 8 886,00 Kč
25 618 768,26 Kč
12 816 043,25 Kč
5 799 698,54 Kč
6 101 140,00 Kč
901 886,47 Kč

Výdaje celkem
z toho běžné výdaje
kapitálové výdaje

20 524 917,44 Kč
14 832 159,05 Kč
5 692 758,39 Kč

saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
Financování

5 093 850,82 Kč
- 5 093 850,82 Kč

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ÚJEZD U BRNA K 30. 6. 2009
V roce 2009 město obdrželo následující dotace:
od Úřadu práce na VPP
dotace na volby do EP
vyčerpáno

214 218,00 Kč
34 600,00 Kč
29 087,00 Kč

Město podepsalo smlouvu s Jihomoravským krajem o poskytnutí dotace na pořízení požárního vozidla na 1 mil. Kč.
Tato dotace je vyčerpána a bude řádně vyúčtována do
31.7.2009. Na zaplacení požárního auta, odsouhlasilo ZM
úvěr ve výši 2 mil. Kč.
Dále město obdrželo od JMK dotaci na ČOV ve výši 2 250 000,Kč. Finanční prostředky mají být vyčerpány do 30.04.2010.
Město dále získalo dotaci z Evropských fondů na revitalizaci
ČOV ve výši 36 808 mil. Kč a 2,165 mil. Kč ze SFŽP. Tyto ﬁn.
prostředky město obdrží vždy po provedené a odsouhlasené
fakturaci s ministerstvem.
Město poskytlo přísp. organizaci MŠ do 30.6.2009 příspěvek na hospodaření ve výši 494 554,- Kč. Z celkové částky
bylo vyčerpáno na provoz 400 100,- Kč a na výměnu lehátek 94 454,- Kč. Město provedlo v MŠ opravy za 11 008,- Kč
a poskytlo příspěvek na zájezd do Paříže ve výši 1 500,- Kč.
Příspěvková org. ZŠ do 30.6.2009 obdržela příspěvek ve výši
1 283 910,- Kč. Navýšení bylo o 70 000,- Kč na nákup el. kotle
pro ŠJ a 63 810,- Kč na gen.opravu kotle KE 15 a zbudování
nerezové prostory na odběr použitého nádobí ve ŠJ. Město
dále provedlo výměnu dlažby ve šk. jídelně za 251 750,- Kč,
uhradilo vybavení zázemí kurtu a místnosti do družiny za
58 460,40 Kč, zaplatilo zájezd žáků do Olomouce a Vídně ve
výši 31 067,- Kč a přispělo 22 500,- Kč na zájezd do Paříže.
Dále město poskytlo příspěvky organizacím v celkové výši
216 861,40 Kč.
Adopce 2 bangl. dětí
Svaz diabetiků – Újezd u Brna
Junák
Seleziánské hnutí
Nadační fond ZŠ
Aut. závody do vrchu – Maverick
TJ Sokol + příspěvek na činnost
TJ Sokol + příspěvek na hody
SK Újezd – kopaná

13 200,00
20 000,00
10 000,00
26 879,00
30 000,00
10 000,00
25 000,00
15 000,00
5 000,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Křídla
Českosl. napoleonská společnost
Vinaři Újezd

2 017,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč

a dále byly zaplaceny čl. příspěvky
Svaz měst a obcí
10 531,40 Kč
a Obecně prosp. spol. Mohyla míru
9 234,00 Kč
Město dále poskytlo 15 000,- Kč ochotníkům na divadelní
představení.
Město poskytlo ﬁn. příspěvek na povodně ve výši 10 000,- Kč.
Město Újezd u Brna k 30.6.2009 vykazuje na základním běžném účtu u KB Brno-venkov
zůstatek v celkové výši 13 395 647,04 Kč a v pokladně je
zůstatek 130 152,- Kč. Zůstatek účtu 231 navazuje na výpisy
z výše uvedeného peněžního ústavu.
Na účtě u ČSOB je vykazován zůstatek ve výši 180 077,01 Kč.
Město Újezd u Brna má k 30.6.2009 na úvěrových účtech následující zůstatky:
úvěr u KB na silnice a chodníky
úvěr na 20 b. j.
úvěr na DPS a silnice
úvěr na nákup areálu MB
úvěr na has. auto

2 804 000,00
909 103,13
3 680.000,00
2 463 000,00
2 000 000,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Celkem: 11 856 103,13 Kč
Rozpracované akce ve výši 12 230 769,64 Kč jsou následující:
akce ČOV, výstavba rybníka v lokalitě Šmoldus, sběrný dvůr,
studie DD, parkoviště a silnice ul. Štefanikova, areál bývalého
MB Realu, kanalizace ul. Nádraží, smuteční síň na hřbitově,
kabel MR do země ul. Šternovská, veř. osvětlení-kabel do
země ul. Šternovská, rozšíření vodovodu ul. Masarykova, rozšíření plyn. vedení ul. Štefánikova, rekultivace bývalé skládky.
Výkaz FIN 2-12 je k nahlédnutí v kanceláři účetní.
J. Punčochářová
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CZECH POINT
Vážení,
město Újezd u Brna rozšířilo od loňského roku služby pro občany prostřednictvím CZECH POINTU. Na žádost občana, který
prokáže svoji totožnost občanským průkazem, popř. pasem,
poskytujeme:

• Informační systém o veřejných zakázkách
• Centrální registr řidičů – výpis z bodového hodnocení
řidiče
• Informační systém odpadového hospodářství /registr
účastníků provozu modulu autogramů ISOH/
Od 1.7.2009 jsou poskytovány další služby a to:

•
•
•
•

Výpis z obchodního rejstříku
Živnostenský rejstřík
Rejstřík trestů
Výpisy z katastru nemovitostí /snímky z KN poskytuje Katastrální úřad/
• Insolventní rejstřík
• Registr živnostenského podnikání

• Autorizovaná konverze dokumentů
• Žádost o zřízení datové schránky
• Oznámení o zneplatnění přístupových údajů
Výše uvedené výpisy Vám budou na žádost vystaveny v úředních hodinách za předepsaný poplatek.
V. Mrkvicová

DATOVÉ SCHRÁNKY
Město Újezd u Brna oznamuje občanům, že si mohou
zřídit datovou schránku, jež slouží k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty
v elektronické podobě (datové zprávy). Tento způsob komu-

nikace vynahrazuje klasický způsob doručování v listinné
podobě. Pokud si tedy založíte datovou schránku, bude se
Vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručovat elektronicky. Více informací získáte na stránkách zřízených
Ministerstvem vnitra ČR www.datoveschranky.info.
Jana Nykodýmová

DLUHY
Vážení občané,
pravděpodobně jste si povšimli, že se ve městě řádně
upravuje zeleň, uklízí, že se město snaží poskytnout maximální služby. Ale teď to zásadní - všechno něco stojí.
K dnešnímu dni občané města dluží na poplatcích částku ve
výši 526 218,- Kč.
Z toho:
Poplatek za psa
Pevný domovní odpad
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7 995,- Kč
169 654,- Kč

Stočné
Kabelová televize
Vodné

241 946,- Kč
39 072,- Kč
67 551,- Kč

Dluh celkem

526 218,- Kč

Upozorňujeme vás, že celá věc bude předána do 30ti dnů
advokátní kanceláři k vymáhání. Vymáhaná částka se tak
může navýšit až dvojnásobně. Není to škoda?
Referentka

PŘÍSPĚVKY DO ZPRAVODAJE  MĚSTSKÁ POLICIE

1) Čipy do jízdních kol

4) Zabezpečení domů a bytů o letních dovolených

Městská policie dává na vědomí občanům našeho města, že
v rámci prevence kriminality stále nabízí k prodeji čipy do jízdních kol, a to za zvýhodněnou cenu 100,- Kč za sadu. Sady
na kola je možné zakoupit a případně na požádání si nechat
aplikovat na služebně zdejší městské policie.

Zejména v tomto období roku většina z nás odjíždí na dovolenou mimo svá bydliště. Je proto nutné, abychom je zabezpečili proti vykradení a dodrželi některá důležitá preventivní
opatření, která mohou pachatele odradit:

2) Úklid psích exkrementů
Městská policie upozorňuje majitele psů, že je stále v platnosti
obecně závazná vyhláška města č. 2/2006 týkající se pravidel
pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, povinnosti úklidu
výkalů a lokalit jejich venčení.
Majitelé psů mají povinnost ohlídat si své psy, aby svými výkaly neznečišťovali komunikace, chodníky a ostatní veřejně
přístupné plochy včetně soukromých. K úklidu slouží zelené
plastové koše včetně pytlíků. Porušení této vyhlášky bude ze
strany zdejší městské policie přísně postihováno.
3) Upozornění pro mladé cyklisty
Městská policie upozorňuje cyklisty mladší 18 let, že mají
povinnost za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu
a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Dítě mladší
10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné
účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem
osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické
stezce a v obytné a pěší zóně. Účelem přilby je chránit život
a zdraví cyklisty.

• Prevence začíná u řádně zamčených dveří a uzavřených
oken.
• Uschovejte cenné věci a doklady do bezpečnostní schránky nebo do domácího trezoru (nejlépe pevně zabudované
ve zdi).
• Nezatahujte rolety a žaluzie.
• Uschovejte žebříky a jiné nástroje, které by pachatel mohl
použít při vloupání.
• Svěřte klíč od domu nebo bytu spolehlivému sousedovi
nebo příbuznému, který bude obydlí pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní schránku (přetékající schránky
reklamními tiskovinami signalizují dlouhodobou nepřítomnost jejího majitele v domě).
• Můžete-li vytvořte zdání, že je v domě někdo přítomen
(využijte elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový přijímač, televizor
atd.).
• Zdokumentujte své cenné věci (foto), případně sepište
výrobní čísla přístrojů - mohou pomoci v pátrání policii
a pojišťovnám při likvidaci pojistné události.

Petr MACÁK
velitel MP
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V NAŠÍ ŠKOLE A V PROSTORÁCH ÚJEZDA SE TOČIL FILM
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Slivovicí začínáme

To, že v mnoha případech nerozhoduje o větších kompetencích k tomu povolaný, je i příklad našeho zájezdu do
Paříže. PhDr. Jana Hradilová a Mgr. Petra Bartáčková vymyslely zájezd pro učitele a starostu donutily, aby vše předložil
městskému zastupitelstvu. Zastupitelstvo záměr přivítalo
a začala příprava programu. Zájezd byl rozložen do tří dnů
pobytu a dvou dnů cesty. Začátek ve 14:00 před radnicí nesl
s sebou chaotičnost, a to proto, že maminka paní ředitelky
PaedDr. Jaroslavy Olšanské byla přesvědčena, že vlak, do
kterého nasedla, ji doveze do Újezda u Brna, což se nestalo. To znásobilo pobíhání paní ředitelky kolem připraveného autobusu s drobnými výkřiky, že za to může železnice.
Podřízené učitelky přitakávaly, pouze starosta dával najevo
svoji nevoli opakujícím se dotazem, zda maminka paní ředitelky není také učitelka, což všichni hrdě popřeli. Starosta
se zklidnil a pochopil, že v tom případě to dopadne dobře.
I stalo se. Školník maminku dovezl k Makru, autobus do
Paříže vyrazil tím směrem. Jedna z účastnic se zeptala, zda
by si nemohla odskočit ještě něco nakoupit, a to už vedoucí
zájezdu jenom koktal.
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Vyrazili jsme skutečně místo ve 14:00 až ve 14:45 hodin
odhodláni již nezastavit a urazit 1290 km, což se podařilo.
Plynulost jízdy však byla narušena dvěma faktory, se kterými
se nepočítalo, a to zácpou pražského velkoměsta a prostatou
některých mužů. Cesta Německem, dělena do zastávek na
přeplněných toaletách benzínek, skončila před Paříží druhý
den ráno v šest hodin. Je nutno však ještě zmínit, že krom učitelů a učitelek v čele s paní ředitelkou byli městským úřadem
přibráni lidé, kteří doplnili počet pařížských výletníků. Osm
z toho bylo z nedaleké slovenské ciziny.
Při průjezdu Paříží na předem určené místo k Eiﬀelově věži
Mgr. Bartáčková seznamovala výletníky s historickými budovami pařížského velkoměsta. Po 30 minutách jsme všichni
pochopili, že chaos v našich myslích je zapříčiněn tím, že Paříž
známe z Dumasovy knihy „Tři mušketýři“. Chaos z mnohačetných informací byl zaviněn tím, že nejenom názvy nám byly
cizí, ale i mnohé nemovitosti byly sobě velice stylově podobné, po chvíli pro nás neidentiﬁkovatelné. Oddechli jsme si po
příjezdu k Eiﬀelově věži, kterou jsme všichni svorně poznali na
první pohled. Ing. Dvorník, první radní města, neskrýval radost

PAŘÍŽ
z této skutečnosti a třímaje v ruce litr svojí slivovice převlečené
do lahve od „Matonky“, vykřikoval: „Liberté, égalité, fraternité!“
Přidal se pouze starosta. Učitelé se styděli, protože jsou vychovaní, ale po chvíli se nechali přemluvit, protože Ing. Dvorník
tvrdil, že je veterinář a že to pomáhá na prasečí chřipku.
Vybaveni vstupenkami a překvapeni frontou snažících se
turistů jsme vyjeli výtahem na věž a jedni druhé přesvědčovali,
že tahle budova v dáli je to či ono. I zde však byl vliv nejenom
ﬁlmu „Tři mušketýři“, ale i seriálu ﬁlmů „Angelika“. Někteří jedinci ve změti názvů historických budov hledali Bastilu, kterou
však nenalezli a se smutkem, že padla již 14.7.1789 nemohli
potvrdit, že znalosti jim vlastní nedokládají již třetí návštěvu
Paříže. Pod Eiﬀelovkou jsme se měli sejít přesně v poledne, že
se však tak nestalo nebylo vinou maminky paní ředitelky, ale
jeden z nás ztratil manželku a se smutkem nejenom v očích, ale
i v projevu tvrdil, že je mladá a užitečná. Po dvaceti minutách
jsme vyrazili přes Martova pole k École Militaire a Invalidovně.
Největším problémem však bylo, že pěšky. Starosta se bránil,
že pěšky už dlouho nešel, ale byl usvědčen z lenosti, proto i on
podlehl nátlaku průvodce a s výroky odporu, které mu však
nebyly nic platné dorazil se všemi včas k Dôme des Invalides.

Po prohlídce areálu Invalidovny, ve kterém se mj. nachází
i náhrobní kámen Napoleona z ostrova sv. Heleny, jsme také
pozdravili bronzovou sochu Churchilla, most Alexandra III.,
Malý a Velký palác na Elysejských polích a odhodláni splnit
naplánovaný program vyrazili jsme na Champs-Elysées. To
jsme ovšem ještě netušili, že nás zdrží půlhodinová fronta
na francouzských toaletách. Zde opět Ing. Dvorník přidal
pár poznámek o tom, že kultura národa se dle Hemingwaye
pozná podle úrovně toalet. Po tomto výroku jsme pochopili,
že Francii nepotkalo jenom vítězství u Slavkova, ale i prohra
u Waterloo. Cesta pokračovala již v dobré náladě těch, kteří
vystáli frontu, přes Place Concorde, chrám Madeleine, Operu
a Place Vendôme až k metru, kterým jsme dorazili až do toužebně očekávané moderní čtvrti La Défense, kde jsme měli
celé dvě hodiny na nákupy a občerstvení. Pak už pouze zakončit den ubytováním v hotelu Premiere classe ve čtvrti Nanterre.
Za zvuku harmoniky Ing. Petratura jsme někteří vnímali idyličnost krásného jarního dne v Paříži. Písněmi jsme vzpomínali
na zapomenuté texty, kde místo slov jsme mručeli v tónu melodie. Seděli jsme venku, každý, kdo chtěl, mohl přijít. Dokonce z třetího patra našeho hotelu přizvukovala Arabka v čádoru

Všichni za kytičkou
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a v rytmu potleskávala. Náladu nám však pokazil výsledek
našich hokejistů se Švédy 1:3. Nepomohlo ani naše usilovné
připíjení na vítězství našich barev – prodělali jsme Waterloo.
U nás v Čechách máme spoustu nádherných hradů a zámků. Mnohde si můžeme postesknout, kdyby toho bylo méně,
neuškodilo by. Versailles však jsou tak veliká, že překvapí svojí
monumentalitou, megalomanskou rozlohou a krásou pro
nás spojenou s dostupnou literaturou. Krásná kniha Liona
Feuchtwangera „Lišky na vinici“ vytváří představu, jaký byl
život habsburské princezny, francouzské královny Marie Antoinetty, přecházející z vrcholu královské moci na popraviště.
Nevím, zda vyvážila krása královského dvora hrůznost nástroje
jejího konce. Gilotina je taky produktem, který však není ani
umělecký ani kulturní. Je to však symbol monarchie, která potopila vlastní revoluci v krvi. „Revoluce“ trestá své děti. Nebo
snad boj o moc, který je všude na světě stejný. Toto přemítání
však ukončila nádherná rokoková hudba a šum vodních kaskád, překrásných fontán, důmysl aquaduktu minulých století.
Zpět do Paříže - na Montmartre. Zde nás opět průvodkyně
usvědčila z mnoha neznalostí - předsevzetí, že vše doplníme,
jen co se vrátíme, skončí za hranicí naší dovolené. Opět nová
identiﬁkace Montmartru plného umělců, idyličnosti a atmosféry prostředí. Rozběhli jsme se do schodů k bazilice Sacré

Couer a zadýchaní jsme velmi rychle pochopili, že to tímto
kvaltem nepůjde. Montmartre vedle Sacré Couer působil jako
malý plácek vymalovaný krásou malířů všech světadílů. Dlažba vyšlapaná staletími a opět si snad každý položil otázku, co
náš spěch a shon umocněný raciem. Neměl by ustoupit? Měl.
Budeme mít sílu? Tak jsme si toto štěstí nakoupili v domněnce, že si kus atmosféry odvezeme domů. Každý podle ﬁnančních možností jsme pak scházeli od Sacré Couer a opatrně až
s posvátnou něžností jsme ukládali obrazy a obrázky vlastních
představ štěstí.
Pařížští řidiči věří, že kdo se dokáže bez úrazu a problémů
protlačit nepředstavitelnou změtí aut po „De Gaullově“ náměstí okolo Triumfálního oblouku a objet toto náměstí dokola,
jako by dobyl Paříž. My jsme to dokázali hned dvakrát. S radostí a hrdostí jsme si přečetli vytesané jméno Austerlitz nejenom na Vítězném oblouku, ale i nádraží a mostu. Pak již jenom
k Seině na výletní loď, která nás provezla opět čím jiným než
monumentálností dějin Francie. Zde byl ve svém živlu Ing.
Pavel Petlák, který opustil svoji ženu a věnoval se pouze fotografování a fotografování. Jsme mu za to vděčni, protože pro
nás zachoval ve fotograﬁích vzpomínky na most Alexandra
III., Invalidovnu s Dómem, Elysejská pole, náměstí Svornosti,
Bourbonský palác, Tuilerijské zahrady, Musée d´Orsay, Louvre,

My na Seině
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Francouzskou akademii, ostrov Cité a Pont Neuf, Justiční palác,
Sainte Chapelle, překrásný Notre Dame i Eiﬀelovu věž. Jedinou
chybičkou naší plavby bylo snad jen to, že se loď otočila dříve,
než jsme stihli dojet k Soše svobody, jejíž zvětšená kopie je
dnes v New Yorku. Po celodenním putování městem nad Seinou jsme dorazili k našemu hotelu.
Ti, kteří nebyli zvyklí chodit, byli přesvědčeni, že za tohoto
kvaltu nebudou schopni vydržet hektické tempo. Je skoro neuvěřitelné, jaké má člověk rezervy, než si sáhne na dno. Celý
den na nohách, v ulicích plných turistů – zážitek však stál za
to. Pouze padlo několik poznámek, že Napoleon v roce 1805
musel s vojskem dojít pěšky až do Újezda u Brna – nepředstavitelné.
Třetí den započal smutnou představou večerního odjezdu.
Naložili jsme svá zavazadla do autobusu a ranní procházku
mokrou Paříží jsme započali v Latinské čtvrti v zahradách Lucemburského paláce, vzpomněli na Marii Medicejskou, manželku Ludvíka XIII., která začala jeho stavbu. Při cestě kolem
Pantheonu, který je obklopen lycey a dalšími vzdělávacími
instituty, nás překvapila fronta, kterou francouzští studenti
stojí v touze po vzdělání do knihovny. Přímo za Pantheonen se
krčí překrásný a světlem prosvícený kostel St. Etienne du Mont
s ostatky sv. Jenovéfy, ochránkyně a patronky Paříže. Po jeho
prohlídce jsme se vydali Latinskou čtvrtí až k Sorbonně, nejstarší a světoznámé pařížské univerzitě. Kdo neviděl Eiﬀelovku, nebyl v chrámu Notre Dame, jako by v Paříži nebyl. Většina
z nás proto do chrámu Notre Dame vyrazila před polednem
a oželela i oběd. Fascinující nádhera obrovských prostor, vyplněných zpěvem a zbožností, umocněna monumentálností
barevných oken, nás přivedla pravděpodobně k myšlenkám,
že si budeme vážit zbytku času, který je každému z nás dán.
Z duchovních sfér jsme přešli do starých historických míst velikých tržišť, kterým se říká „břicho Paříže“. Opět dvě nádherné
budovy – radnice, produkt francouzské revoluce, další chrám
tentokrát sv. Eustacha a v kontrastu k nim Centre Pompidou.
Dům omotaný vězením svých trubek a železných konstrukcí
měl při jeho stavbě svědčit o novém pojetí architektury. Byli
jsme nesví. Zcela určitě fascinováni stavbou, se kterou jsme
si nevěděli rady, avšak třeba po letech to bude nový symbol
naší doby, o které nemůžeme říct, že by byla vždycky radostná.

My v Paříži

Neuhlazenost, roztěkanost, svědčící také o tvůrcích. Neskončí
tento výkřik ve šrotu dějin? Byla to investice zhruba za pět
miliard korun. Své oko jsme si však spravili příchodem do
Královského paláce postaveného, respektive ﬁnancovaného,
kardinálem Richelieu. Stavba, která by samostatně stojící
vzbuzovala obdiv, byla zcela pohlcena sousedícím Louvrem.
Pocity úžasu vedle antických skulptur a stovek obrazů lidských
dějin, které svojí atmosférou a manýrou mnohonásobně
přesáhly naše očekávání, nás opět upozornily na nicotnost
mnohého lidského bytí. Den byl překrásný. Úsměv průvodkyně eliminoval problémy dlouhých řad nejenom v muzejních
prostorách, ale i na toaletách.
V 18:15 jsme se potkali před Louvrem už jenom proto, abychom společně odešli k autobusu, který nás pohltil a vyvezl
za Paříž k dalšímu městu majícímu významné místo ve francouzských i světových dějinách – do Remeše. Měli jsme štěstí.
Večerní bohoslužba nám otevřela bránu chrámu. Plni zážitků
jsme opustili Remeš a pak již jen cesta domů.
Účastník zájezdu
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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STO LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY
Ve dnech 24. – 26.09.2009 budou probíhat oslavy 100.
výročí založení naší základní školy s tímto předběžným
programem:
24. 09. 2009
17:00 – 18:30 Akademie školy v Sokolovně
(slavnostní slovo starosty města)

26. 09. 2009 Den otevřených dveří
9:00 – 12:00 škola otevřena pro absolventy a veřejnost
- výstavka fotograﬁí a prací žáků
- modlitba místních duchovních za školu po
100 letech
K výročí bude vydán almanach.

25. 09. 2009
09:00 – 11:30 Slavnostní prohlídka a prezentace školy za
přítomnosti významných hostů
- krátké vystoupení žáků
- prezentace školy
- prohlídka školy
- společný oběd
- základní škola bude pro absolventy školy a veřejnost otevřená do 17:00 hodin

Po revoluci bylo do školy nainvestováno
Za starosty Františka Kotolána
1998 Tělocvična .......................................21 300 475,20 Kč
1998 Tenisové kurty ................................... 1 515 753,30 Kč
Celkem .................................................22 816 228,50 Kč
Za starostů Karla Hradského a Jana Hradila
2000 rekonstrukce WC a střechy ...................6 526 292,- Kč
2002 navýšení ceny budovy .............................144 312,- Kč

Po všech opravách
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2003 osvětlení kurtů .........................................158 928,- Kč
2004 zateplení, výměna oken ................... 14 887 618,70 Kč
2005 žaluzie
.............................................. 624 734,- Kč
kanalizace v areálu ZŠ ...........................1 038 769,- Kč
2006 navýšení ceny budovy – optické propojení ..................
......................................................................90 000,- Kč
2007 navýšení ceny budovy – chemická učebna ..................
................................................................... 455 518,- Kč
rekonstrukce nádvoří v ZŠ ........................718 741,- Kč
pergola včetně zámkové dlažby (klub) ........202 895,- Kč
opravy podlah, tělocvičny a malování......391 288,- Kč
navýšení na vybavení školy (interaktivní tabule,
vybavení tříd atd.) .................................... 515 585,- Kč
2008 navýšení ceny budovy – budova šk. družiny a klubu
.................................................................739 808,60 Kč
vybavení kuchyně pro žáky ......................... 22 696,- Kč
výměna lavic a židlí..................................... 76 725,- Kč
výměna PVC ............................................... 59 494,- Kč

2008 nasvícení tabulí a opravy ..........................112 679,- Kč
nátěry a opravy v tělocvičně ....................... 98 175,- Kč
2009 výměna dlažby ve šk. jídelně ...................251 750,- Kč
vybavení zázemí kurtu a školní družiny .........58 460,40 Kč
07-09 plánovaná oprava vstupní haly.................170 000,- Kč
vybavení nábytkem pro 2 třídy – dar města ke
100. výročí založení ZŠ
Celkem 27 462 569,70 Kč
Po energetickém auditu základní školy bylo zjištěno, že kotelna
plynového ústředního topení je ve zcela špatném technickém
stavu. V měsíci červenci 2009 proto započne ještě oprava této
kotelny v ceně cca 3 000 000,- Kč.
Starosta

Učitelé a zaměstnanci školy v roce 2009
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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PROSLOV ZE SLAVNOSTNÍHO VYHLÁŠENÍ TITULŮ EKOŠKOLA

Děti v Praze dostaly i vlajku

i učitelé účastní výukových programů a vícedenních pobytů,
které jsou přírodovědně zaměřené. Pro okolní školy organizujeme EKOOLYMPIÁDU i semináře pro učitele. Na školní zahradě jsme vytvořili jezírko, vřesoviště i bylinkové záhonky.
Velké poděkování patří všem naším pedagogům a zřizovateli základní školy Městskému úřadu v Újezdě u Brna za velkou
podporu a pomoc.
Myslím si, že jsme toho hodně dokázali, mnoho úkolů
a aktivit máme však ještě před sebou. Získání titulu je pro nás
zavazující a věřím, že se v oblasti ekologie staneme vlajkovou
lodí nejen v Újezdě, ale i v jeho širokém okolí.

Dobrý den, dámy a pánové!
Dovolte mi, abych Vám v krátkosti představila naši Základní
školu v Újezdě u Brna, která dostala titul EKOŠKOLA jako krásný dárek ke stému výročí svého založení, jež oslavíme letos
v září.
Jsem ráda, že jsme se do tohoto mezinárodního projektu
zapojili, protože náš EKOTÝM, to je dobrá parta, která za tři
roky hodně dokázala. Začali jsme třídit odpad a myslím si, že
nejen ve škole, ale i doma. Zapojujeme se do různých soutěží,
od sběru papíru až po vybité baterie. Díky grantům z ministerstva školství na podporu environmentální výchovy se naši žáci

VÍDEŇ
Dne 9.6.2009 jsme se, žáci 9. ročníků a výběr 7. a 8. tříd,
zúčastnili jednodenního zájezdu do Vídně. Spolu s námi jely
ještě dvě zaměstnankyně městské knihovny, paní Lísková
a Matoušková, a jedna zaměstnankyně městského úřadu, paní
Punčochářová.
Po dlouhé a únavné cestě jsme zastavili na parkovišti před
Schönbrunnem. Procházeli jsme se po nádherné zahradě, ve
které jsme měli i možnost zajít si do Zoo nebo Labyrintu. Po
romantické procházce jsme absolvovali vyhlídkovou projížďku
lodí po Dunaji. V polovině jízdy jsme vjeli do zdymadla, kde
voda klesla až o pět metrů. Dorazili jsme ke břehu a vydali se
na dvouhodinový pochod po historické Vídni. I zde jsme spatřili
mnoho zajímavých a ojedinělých staveb, někteří z nás navštívili
také Císařskou hrobku u kapucínů, kde jsou pohřbeni všichni
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Krásné nové hasičské auto

Habsburkové. Po vyčerpávajícím dni a rozchodu jsme zcela
unaveni navštívili cukrárnu Rosenberg. Zde jsme si skvěle odpočinuli při výborné kávě a zákusku. Musím podotknout, že
k sladké svačince jsme každý dostali zdarma rozkošný hrneček.
Náš výlet se chýlil ke konci a my jsme úplně znaveni nasedli
v pět hodin do autobusu a jeli směrem k domovu. Na zpáteční
cestě řídila autobus naše průvodkyně Mgr. Bartáčková, což
pro nás bylo rovněž nezapomenutelným zážitkem. Musíme
poděkovat všem, kdo náš zájezd připravili. Škole za to, že nám
jej umožnila a zařídila, městu za to, že nám zaplatilo výlohy
s dopravou a přispělo ještě částkou 5000,- Kč, Mgr. Bartáčkové
za skvělý výklad a panu řidiči Bartáčkovi za poskytnutí luxusního nového autobusu.
Tereza Sklenářová a Barbora Kozáková
žákyně 9. A třídy

VÍDEŇ

Naši žáci na pozvání města ve Vídni

ZÁJEZD PRO NEJLEPŠÍ ŽÁKY ŠKOLY
Ve středu v 8:00 hodin jsme vyrazili na zájezd, který se rozhodlo město Újezd u Brna za odměnu uspořádat pro nejlepší
žáky školy. Paní ředitelka a učitelé vybrali nejen žáky, kteří
mají výborné studijní výsledky, ale i žáky, kteří jsou úspěšní
v soutěžích jak vědomostních, tak sportovních. Bohužel nás

ráno vítalo deštivé počasí, a proto jsme se začali obávat, jak
vše zvládneme. Měli jsme totiž v plánu navštívit historické
centrum Olomouce a olomoucké Arcidiecézní muzeum a dále
prohlídku baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku
a návštěvu zoologické zahrady.

Nejlepší žáci pozvaní městem na hrad Bouzov
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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ZÁJEZD PRO NEJLEPŠÍ ŽÁKY ŠKOLY
Po dálnici jsme projížděli bez problémů, jen deštivá mračna
se nás držela a vypadalo to, že si déšť jednoduše vezeme s sebou. Proto jsme před Olomoucí na doporučení pana Bartáčka,
který nás svým autobusem vezl, operativně změnili program
a odbočili směrem na Mohelnici, abychom navštívili státní
hrad Bouzov, kde snad bylo jediné místo v republice, kde nepršelo. Vyděšeni cenou vstupenky (dětský lístek stojí 100,- Kč)
jsme vyrazili se sympatickým, leč začínajícím průvodcem, do
útrob hradu, jehož historie sahá do počátku 14. století. Jeho
dnešní pohádková podoba je však až výsledkem historizující
přestavby přelomu 19. a 20. století.
Po prohlídce jsme se vypravili směrem do Olomouce.
Začalo ovšem pršet i na Bouzově, a tak jsme přemýšleli, co
s načatým dnem. A opět pan řidič přišel s nápadem, že když
už jsme na Bouzově, že je to kousek do Loštic, kde je výrobna
olomouckých tvarůžků, kterým, jak jsme se v místním muzeu
dozvěděli, říkají „Čehuni“ syrečky. Podívali jsme se na výrobu,

do muzea a na ﬁlm, který přibližuje návštěvníkům muzea
historii ﬁrmy A.W. Všichni jsme nakoupili tvarůžky klasické,
s kmínem, česnekem, paprikou, cibulí a další a ve „voňavém“
autobuse pokračovali dál – na Svatý Kopeček.
Tam se nám dostalo vřelého přijetí místním farářem, který
pro nás otevřel poutní baziliku Navštívení Panny Marie a my
jsme tudíž měli jako jediní z návštěvníků kroužících kolem
možnost prohlédnout si ji i zevnitř. Spatřili jsme překrásný
barokní interiér zdobený freskami, jejichž oprava za poslední
tři roky stála již 5 miliónů korun.
A potom přišel okamžik, na který jsme se celý den těšili.
Začalo svítit sluníčko, nebe se zbarvilo do modra a my vyrazili
do zoologické zahrady. Viděli jsme nepřeberné množství zvířat
od šelem, přes ptáky až po ryby včetně žraloků.
Zájezd se povedl a my všichni děkujeme městu i panu starostovi za jeho uspořádání.
Žáci ZŠ

Nejlepší žáci pozvaní městem do ZOO
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NEJLEPŠÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ÚJEZD U BRNA VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009
Kryštof Kozák ...................................................................... V. A
Michaela Ráblová ................................................................V. B
Jana Muselíková ................................................................VI. A
Monika Harvánková ..........................................................VI. B
Renata Knížová .................................................................VII. A
Natálie Sklenářová .......................................................... VII. B
Diana Sychová .................................................................VIII. A
Anežka Pejřová .................................................................VIII. B
Tereza Sklenářová ..............................................................IX. A
Particie Koukalová............................................................. IX. B

ARCHIV
Před 11 lety jsme převzali městský úřad tehdy ještě obecní
a k překvapení všech chyběl na městském úřadě archiv. Při
přestavbě radnice byl vyvezen a skartován (protiprávně). O
tom, že jde o škodu, není pochyb, ale pláč nad rozlitým mlékem je zbytečný. V roce 1999 jsme vybavili novou archivní
místnost v 1. patře radnice a pokusili se o rekonstrukci. Ta se

I MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIJE EKOLOGICKY
Naše mateřská škola se v tomto školním roce opět zapojila do ekologické soutěže ve sběru papíru s názvem ,,Sběr
s panem Popelou“, kterou pořádá společnost A.S.A., spol. s r.o.
S pomocí našich spoluobčanů, kteří nám velkým dílem se sběrem papíru pomáhají, jsme nashromáždili 40.800 kg papíru

Cena ředitelky školy
Jan Konzal IX. A............ za dlouholetou správu školního webu
ekotým ........................ (Patricie Koukalová, Diana Sychová, Pavlína Krošíková, Nikola Žižlavská, Karolína Nedomová, Jan Sedláček, Miroslav Válka, Erik Popelák, Iveta
Slezáková, Lukáš Vévar, Tomáš Březina, Natálie Mácková,
Sabina Formánková, Katka Slezáková, Petr Kolář a další)
za dvouletou soustavnou práci v ekotýmu a získání titulu
Ekoškola pro naši základní školu

relativně podařila. Před půl rokem proběhla kontrola archivu.
Nalezla některé nedostatky. Základním nedostatkem byl malý
prostor pro archiv a potřeba nové úpravy přehlednější registrace. Proto ZM rozhodlo o novém umístění archivu v přízemí
radnice kvůli jeho váze. V průběhu třech měsíců započne přímá práce na novém archivu města. Archiv z větší části bude
také v elektronické podobě.
J.H.
a tím získali 3. místo z celkového počtu 139 přihlášených škol.
Za získané ﬁnanční prostředky (celkem 12 298,- Kč) byly dětem pořizovány hračky. Navíc jsme dostali za umístění věcnou
cenu v hodnotě 5000 Kč od společnosti A.S.A.
Všem občanům, kteří se do sběru papíru zapojili, děkujeme.
Romana Kozáková
zástupkyně ředitelky MŠ
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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BESEDA V MATEŘSKÉ ŠKOLE A ZÁKLADNÍ ŠKOLE S MĚSTSKOU POLICIÍ A POLICIÍ ČR
Dne 22.05.2009 proběhla v prostorách základní školy
a ve dnech 23.04.2009 a 18.06.2009 v areálu Mateřské školy v Újezdu u Brna na dětském dopravním hřišti pravidelná
beseda zdejší městské policie zastoupená jejím velitelem
Petrem Macákem, tentokrát rovněž za účasti policistů Obvodního oddělení Policie ČR v Židlochovicích.
Děti byly seznámeny názorně s výbavou, výstrojí, používanými zbraněmi a donucovacími prostředky. Dále byly seznámeny s důležitými čísly tísňového volání, upozorněny na
nástrahy všedního života, na problematiku drogové závislosti
a rovněž byla věnována velká pozornost bezpečnosti v silničním provozu. Poté si děti prohlédly nejdůležitější dopravní
značky, seznámily se s povinnou výbavou jízdního kola, užitím
přileb, chováním na přechodech pro chodce atd. Děti mohly
položit otázky oběma složkám policie. Všichni přítomní se pak
u služebních vozidel vyfotili a děti dostaly sladkou odměnu.
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Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat všem dětem
za pozornost a aktivní přístup, rovněž tak policistům P ČR za
jejich účast a pevně věřím, že si děti z těchto besed něco do
svého života odnesly.
Petr Macák

Beseda v ZŠ

DĚTSKÝ DEN V MŠ

Krásné nové hasičské auto

Dne 13. června 2009 připravil Sbor dobrovolných hasičů
Újezd u Brna ve spolupráci s místní mateřskou školkou dětský
den k zakončení školního roku, který se konal převážně pro
děti předškolního věku v prostorách zahrady mateřské školky.
Pro děti byl připraven bohatý program jako například skákání
v pytlích na čas, motání hasičských hadic, přetahovaná, běh
se štafetovou proudnicí a stříkání vysokotlakým proudem na
terč za asistence strojníka sboru. Všechny tyto disciplíny byly
doprovázeny diskžokejem sboru Josefem Spáčilem, který svou
produkcí zpestřil náladu nejen mezi dětmi, ale i mezi hasiči
a učitelkami mateřské školky. Všechny zúčastněné děti odměnili hasiči sladkostmi a starosta města ThDr. Jan Hradil, Th.D.
a velitel SDH Milan Vítek předali diplomy za úspěšné výkony,
kde se všechny děti staly vítězi. Vše vyvrcholilo závěrečným
utkáním ve fotbálku mezi předškoláky a hasiči a ukázkami
osvětlovací techniky na novém hasičském vozu MAN.
Na závěr bych chtěl poděkovat učitelkám a vedení MŠ
Újezd u Brna, všem zúčastněným hasičům, jmenovitě: strojníkům – Davidu Ondráčkovi a Miroslavu Šimečkovi, velitelům

družstva – Davidu Konečnému a Jiřímu Rozprýmovi, a také
všem ostatním hasičům – Jarmilu Cupákovi, Karlu Mácovi,
Josefu Spáčilovi, Jaroslavu Duroňovi a Lukáši Hosovi.
Mnoho dětí prohlásilo: „I já budu hasičem.“
Milan Vítek
velitel SDH města Újezd u Brna

Vyhodnocení
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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DIABETICI
Vycházka do Bažantnice

Rapotín u Velkých Losin

Na jarní vycházku do sokolnické Bažantnice vyšlo 14 občanů za velmi pěkného slunného odpoledne dne 21.5.2009. Paní
Vráželová nám dojednala zároveň návštěvu zámecké kaple
i s odborným výkladem o historii celého zámečku. Na procházku po zámeckém parku s námi jela také paní Jiřina Paarová. V zadní části parku, která není tak pečlivě udržovaná, jsme
z povzdálí sledovali stádo 14 srnek. Procházkou po pěšinách
bojujeme proti diabetu a okysličíme si zároveň krev i mysl. Odpoledne jsme strávili příjemně v družných rozhovorech, které
probíhaly za pomalé odpočinkové chůze. Při zpáteční cestě
byli v parku na lavičkách i naši další známí občané p. Daněk
a pí. Floriánová, se kterými jsme se pozdravili a zavzpomínali
na Újezd. Závěrem vycházky bylo ještě dojednáno výjimečné
otevření a prohlídka kapličky uprostřed Sokolnic. Při rozchodu
byl slíben další letní výlet, na který se již nyní těšíme.

V loňském roce jsme absolvovali v blízkosti lázní Velké
Losiny ozdravný pobyt. Vzhledem k tomu, že tento pobyt byl
opravdu pěkný a zdraví prospěšný, zájezd jsme letos ve stejné lokalitě zopakovali. Celkem se zúčastnilo 12 osob. Kromě
kulturních a poznávacích zážitků jsme absolvovali individuální
léčení ve venkovním a vnitřním bazénu s termální léčivou vodou. Tato přírodní 32 °C teplá voda s obsahem síry je účinná
zejména pro regeneraci všech kloubů a celkového prokrvení
organismu. Prohlédli jsme si také národní kulturní a technickou památku Ruční papírnu Velké Losiny, která je jednou
z nejstarších dosud pracujících manufaktur v Evropě. Na závěr
celého pobytu jsme navštívili vodní přečerpávací elektrárnu
Dlouhé stráně, která patří mezi technické unikáty v Evropě.
Veškeré naše akce jsou podporovány Městským úřadem
v Újezdě u Brna, za což děkujeme.
Za účastníky pobytu L. Fraj

Klub diabetiků na výletě
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ČINNOST DIABETIKŮ V ROCE 2009
V roce 2009 se konala členská schůze 26. 3. Na schůzi promluvila MUDr. Nevrlá o problémech léčby diabetu. Byly také
probrány otázky činnosti ÚO. Schůzi navštívil i starosta ThDr.
Jan Hradil, Th.D.
2. 4. jsme navštívili Technické museum v Brně. Jízdné hradila členům ÚO.
6. 5. jsme spolu s Kulturní komisí MěÚ pořádali zájezd do
pavilonu Antropos, kde byla mimo jiné i výstava Venuší. Navštívili jsme také Mendelův památník a kostel na Starém Brně,
kde je pohřbena královna Eliška Rejčka.

21. 5. jsme uspořádali procházku bažantnicí v Sokolnicích.
Prohlídka zámecké kaple byla doprovázena výkladem. Na procházku jsme vyvezli i paní Paarovou – vozíčkářku, která si ráda
pohovořila s újezdskými spoluobčany.
6. 6. až 13. 6. proběhl rekondiční pobyt v Losince. Účast
12 členů. V rámci pobytu byla denně zjišťována hladina cukru
a pořádány zdravotní procházky.
Před každou akcí i před členskou schůzí se konala výborová
schůze na níž se akce připravovala.
Doc. Ing. Vlastimil Bílek, CSc.

ZŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU V ÚJEZDĚ U BRNA
Rada města na svém zasedání 26. května 2009 rozhodla
zřídit samostatný stavební úřad pro Újezd u Brna. Důvodem
jsou výhrady, které RM shledala opodstatněnými, a proto již
oznámila JMK, že se pro toto rozhodla.

Rada města sděluje, že jediný, kdo má právo řešit urbanisticky typ zástavby, je stavební komise vedená Ing. Zdeňkem
Mácou, který má povinnost dohlédnout na to, aby byl naplněn
a neporušen územní plán města.
J.H.

ZA 14 DNÍ ZAČNEME
Za 14 dní začneme s výstavbou nového parkoviště před
městským úřadem. Na výstavbu parkoviště bude navazovat
kompletní rekonstrukce chodníků a vozovky na ul. Štefánikova. Jedná se o největší rest, který město má. Věříme, že se
celá věc podaří. Město získalo tuto ulici do majetku od JMK
a dnes ji zcela ze svých ﬁnančních zdrojů bez dotace opraví.

Bude to chtít trpělivost hlavně občanů, kteří bydlí na této ulici,
ale i těch, kteří na tuto ulici jezdí. Po rekonstrukci bude jednosměrka obrácena tak, aby jedna z nejužších ulic města nebyla
užívána na průjezd, ale pouze jako místní komunikace.
J.H.

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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ZA 14 DNÍ ZAČNEME

ZELENINA
Návštěvník Újezda u Brna si nemohl nepovšimnout „ošklivého“ prostoru, ale s velice dobrou zeleninou. Před 6 lety
jsme umožnili občanu Sokolnic panu Ladislavu Toporovi, aby
vytvořil malou prodejničku, o které se dá říct, že plnila svou
funkci. Oba pravidelně obsluhující byli šikovní. Na malém
prostoru se dostalo koupit nad očekávání vše možné. Zelenina
byla čerstvá a ostatních doplňků bylo víc než dost. Avšak starý
stánek všelijak přestavovaný nebyl pohlednou okrasou. Dvakrát jsme prodloužili nájemní smlouvu. Po jasné dohodě došlo
k ukončení prodeje k 30.06.2009.
Dne 01.07.2009 se dostavil na radnici pan Topor s prohlášením, že se po Újezdě vykládá, že jsme jej vyhodili a že to
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není pravda. Ujistil jsem pana Topora, že hloupost lidská je neomezená, ať si toho nevšímá, že mi nevadí, že se toto povídá.
Jenom stojí za zamyšlení, kde se berou takovéto lži. Dělají je
neschopní, zlí lidé a na ty nemá cenu reagovat .
Pravda je taková. Panu Toporovi město umožnilo pronajmout si toto místo na velice jasný konkrétní čas. Pan Topor
si koupil sousední nemovitost, bývalý „Telecom“, tu přestaví,
a již za měsíc po dodržení všech hygienických a dalších předpisů otevře krásný obchod. Co můžeme chtít víc?
J.H.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY A ÚZEMNÍ PLÁN
V pátek 03. 07. 2009 v 17:00 hodin se na rychtě konala veřejná schůze na dvě témata: pozemková úprava a územní plán.
Šest let jsme žádali, aby v Újezdě u Brna proběhla pozemková
úprava. Ministerstvo se vymlouvalo na nedostatek peněz,
a tak se nám zadařilo teprve v tomto roce. Až po velice důrazné žádosti starosty přistoupila ﬁrma Agroprojekt PSO s. r. o.,
která tento projekt na základě výběrového řízení Pozemkového úřadu Brno vede, na to, aby se účastnila této schůze a lidem
řádně vysvětlila, oč vlastně jde. Vzhledem k tomu, že probíhají
obě dvě akce souběžně, mělo by dojít k lepšímu zpracování
obojího, jak územního plánu, tak pozemkové úpravy.
Firmu Agroprojekt PSO s. r. o. na schůzi zastupoval Ing.
Jaroslav Martének, který přítomným vysvětlil proč a jak mají
vyjádřit své požadavky, jaká jsou základní práva a povinnosti
majitelů při pozemkové úpravě.
Co to je pozemková úprava? Po období pozemkové úpravy
je možno upravit a sjednotit pozemky tak, aby lidé měli své
pozemky v jedné výměře, dále aby je měli na místech, která
jim vyhovují. Vše se tak ale děje po vzájemné shodě majitelů.
Tato pozemková úprava se však týká extravilánu obce, kdežto
územní plán se týká intravilánu obce. I zde je významná a potřebná spolupráce mezi majiteli pozemků, městem, již jenom
proto, aby mohlo dojít k zbudování nových komunikací, pokud
si to pozemky určené k zastavění vynutí.
Starosta doporučil občanům, aby vznesli požadavky a zanesli na MěÚ paní Mrkvicové extravilány a intravilány paní

OBCHODNÍ STŘEDISKO
Jak pravděpodobně již víte (článek ve Zpravodaji města
Újezd u Brna z března 2009), město se rozhodlo zabezpečit
supermarket, který by byl postaven v Újezdě u Brna a obyvatelům města by umožnil lepší zásobování včetně nákupních
cen. Nejde o svévolný nápad lidí ve vedení města, ale jedná se
o potřebu, o které lidé hovoří již nejméně 4 roky.
Předesílám, že ještě nebylo rozhodnuto o lokalitě, kde má
být stavba umístěna, a všechno se tak děje prozatím v rovině
hypotetických úvah. Proti stavbě supermarketu se postavila
Ing. arch. Helena Jakubcová na zasedání ZM dne 18. 05. 2009.
Byla jednoznačně drtivou většinou přehlasována. Tvrdila, že
tento supermarket ve městě není zapotřebí. Znovu opakuji,
že město ještě nerozhodlo o lokalitě. Prozatím sbírá podmínky
a stanoviska pro a proti. V některých našich obchodech se
objevila podpisová akce proti stavbě tohoto obchodního zaří-

Zrzavé. Dále vyzval občany, aby si podali žádost o dodatečné
dědické řízení (možno napsat na MěÚ). Občané by si rovněž
měli dát do pořádku majitelská práva.
Na závěr proběhla veřejná diskuse na volné téma. Předmětem diskuse byla především stavba nového obchodního
střediska v Újezdě u Brna. Ke stavbě se vyjádřili i fotbalisti,
kteří konstatovali, že není pravdou, že jsou proti stavbě na
stávajícím hřišti, protože stavba nového řetězce by jim dala
také nové fotbalové hřiště, které by zaplatil investor nového
obchodního domu.
Dále se občané vyjadřovali ke stavbě nového obchodního
domu. Nebyla vznesena jediná námitka proti této stavbě.
Naopak lidé vyjadřovali souhlas a neskrývanou radost nad záměrem. Starostou byli upozorněni, že o umístění obchodního
řetězce nebylo ještě rozhodnuto a že ti, kteří kolem toho dělají
jakékoliv fámy, nemají jakýkoliv reálný podklad, protože ten
ještě neexistuje.
Zápis z této schůze je k dispozici.
Rozhodnutím ZM Újezd u Brna a zastupitelstva Hostěrádky – Rešov dojde k směně katastrálních území a to tak, aby
újezdský katastr nezasahoval do obce Hostěrádky – Rešov
a obráceně. Jsme majiteli bývalého MB Realu (cihelna)
a polovina tohoto pozemku patří do katastrálního území
Hostěrádky – Rešov.
J.H.
zení, ale obsah informací nebyl v plné míře pravdivý, proto mi
nezbývá než to znovu zopakovat:
1. Uvažujeme o dvou možných lokalitách – pozemek
bývalé ﬁrmy MB REAL na okraji Újezda u Brna směrem na
Hostěrádky – Rešov. Dále uvažujeme nad možnou výstavbou
obchodního centra na nynějším fotbalovém hřišti, kdy by od
nás ﬁrma odkoupila staré hřiště a přímo na sousedních pozemcích, pokud se nám podaří tyto pozemky vykoupit, by
nám postavila na své náklady hřiště nové.
2. Do tohoto zpravodaje je přiložen dotazník, na kterém je
jasně napsáno, jestli si přejete výstavbu obchodního centra,
zda si přejete výstavbu obchodního centra v lokalitě bývalého
MB Realu, zda si přejete výstavbu na místě hřiště s náhradou
nového hřiště bezprostředně v sousedství, zda si přejete toto
obchodní středisko jinde a kde. Tento dotazník odevzdejte do
30ti dnů od doručení zpravodaje k Vám domů na podatelnu
Městského úřadu v Újezdě u Brna.
Starosta
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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Bioptická a cytologická laboratoř

Květiny Leukertová
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Bistro u masny

Restaurace U kostela
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

35

NOVÉ HASIČSKÉ AUTO
Prvá jednání kolem zakoupení nového hasičského auta se
datují rokem 2007. Usilovná jednání o různé dotace skončila
v roce 2008, a to takto:
1. JMK dal městu dotaci na pořízení hasičského auta
(CAS na podvozku Man)
1 000 000,- Kč
2. Ministerstvo vnitra ČR dalo dotaci
2 000 000,- Kč
3. Na městu zůstala povinnost
2 623 821,- Kč
Celková cena dosáhla

5 623 821,- Kč

Na zbylé 2 623 821,- Kč, které je potřeba doplatit, si město
vezme úvěr od KB.
Hasičské auto mělo být dodáno v měsíci listopadu 2008,
ale jaké přišlo překvapení, když ﬁrma Ziegler hasičská Technika, s. r. o., která toto auto měla dodat, sdělila, že nemůže
svůj závazek ze smlouvy plnit. A pak začaly problémy. Obě
dvě dotace, jak z JMK tak s MV ČR, bylo město povinno vyčerpat do konce roku 2008. Závod s časem jsme v začátcích

nezvládli. Jak kraj, tak Ministerstvo vnitra nám sdělily, že
na dotaci ztrácíme nárok. Po jednání s krajem jsme dosáhli
prodloužení termínu čerpání do 30.06.2009. Čerpání zbylých
2 000 000,- Kč od Ministerstva vnitra však spolu neslo spoustu úskalí. Žádost ministru ﬁnancí, žádost ministru obrany,
žádost předsedovi vlády Mirku Topolánkovi. Od všech jsme
obdrželi kladné stanovisko. Však jaké bylo překvapení, když
jsme po pádu vlády byli informováni MV ČR, že peníze ve výši
2 000 000,- Kč neobdržíme. Dvě cesty do Prahy však celou věc
vyřešily v prospěch města. Starosta navštívil nejenom MV ČR,
ale i MF ČR. Dne 01.07.2009 nám bylo telefonicky sděleno, že
naší žádosti bylo vyhověno.
Hasičské auto bylo dodáno a převzato dne 02.06.2009.
Faktura, která nám byla ﬁrmou Ziegler hasičská Technika, s. r. o.
vystavena, byla na 5 623 821,- Kč. Starosta města předložil
penalizační fakturu ve výši 517 391,50 Kč, a tak jsme ušetřili.
Vozidlo, které má hodnotu 5 623 821,- Kč jsme po dotacích
a penalizaci dodávající ﬁrmy získali za cenu 2 106 429,50 Kč.
Starosta

Naši hasiči
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NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE

Zakoupením nového hasičského auta však začaly další problémy. Nový moderní vůz MAN je mnohem vyšší, než jsme
očekávali. A tak jsme v novém zařízení MB Realu, které jsme
odkoupili v loňském roce v aukci, vystavěli novou hasičskou
zbrojnici. Posuďte z fotograﬁí sami – je opravdu krásná. Čeká
už pouze na novou výbavu nábytkem. Nové auto – nová
zbrojnice.
Starosta

NEZBÝVÁ NEŽ PODĚKOVAT
Ze 14. na 15.07.2009 přišel po nádherném až tropickém
dni liják, který se stal pohromou. V nejnižších částech našeho města teklo tolik dešťové vody, že ji nebraly ani kanálové
vpusti. S vodou se samozřejmě valilo i bahno.
Bylo pro mě jako pro starostu překvapením, že pan Vítek,
velitel hasičů, ale i pan Klos, aniž jim člověk musel cokoliv
nařídit, zabezpečili vše potřebné. Připojil se i velitel městské
policie pan Macák a pak začala dvouhodinová práce. Velitel
Vítek povolal další hasiče, kterým je zapotřebí vyjádřit poděkování. Díky jejich obětavosti a za spolupráce policie byl kupř.
strom, který spadl za přejezdem napříč silnice, odstraněn do
15 minut.
Nezůstává mi než jim poděkovat. Byli na místě včas, byli
ochotní a nezůstali spát.
Starosta

Hořelo u nás 09.03.2009
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NOVÉ OSVĚTLENÍ A ELEKTROROZVODY V ZEMI
Pokud jste si povšimli v Újezdě u Brna končí druhá etapa
ukládání rozvodů elektrického proudu do země. Je pravdou,
že kdyby ﬁnancování této skutečnosti nezainvestoval E.ON,
nemohli bychom si toto vůbec dovolit.
Ze středu města zmizely staré ošklivé dřevěné sloupy
a taktéž řada sloupů betonových. Tyto sloupy byly všelijak křivé, nevzhledné, avšak ani přípojky do domů nebyly o mnoho
lepší. Město Újezd u Brna ze svého zainvestovalo do nového
osvětlení včetně nových sloupů 4 miliony korun, přesně řečeno 4 592 333,- Kč. Nikdo nám na tuto akci nepřispěl a vše je
hrazeno v celém rozsahu z peněz města.

NOVÉ SBĚRNÉ KÓJE
Nebudete ani věřit, kolik dá starostí udržet pořádek kolem
sběrných míst. A tak jsme věc začali řešit. Nejdříve je nutné
zmínit, že město deratizuje vlastní kanalizaci minimálně
dvakrát do roka, aby se v městě nemnožili potkani, myši atd.
K tomu je nutno ještě poznamenat, že právě potkani bývali
na sběrných místech dalším znásobením problémů. Celou
věc jsme začali řešit tím, že jsme podle vzoru německého
městečka Pirna nechali vyrobit sběrné kóje u ﬁrmy Smart
Technik pana Zdeňka Suchomela. Rozpočet na sedm míst
je 299 999,- Kč.
Starosta

Na kabelizaci města v rámci obou etap pracovali také žáci
z učiliště. Musíme poděkovat Integrované střední škole ze Sokolnic v čele s ředitelem Životským, že stejně jako ﬁrma, která
obě dvě etapy realizovala, dělali vše s mírou maximálního
nasazení.
Stavbu dozorovali manželé Hana a Miro Šemberovi a za ﬁrmu, která nám provádí údržbu a provoz městského osvětlení,
pan Jiří Hanák. Součinnost těchto tří právních subjektů byla
opravdu maximální.
Starosta

PODĚKOVÁNÍ FIRMĚ SITA CZ
Vážení občané města,
dlouho mělo naše město spoustu problémů se svozem
komunálního odpadu. Věřte, že nebylo jednoduché vybrat
ﬁrmu, která by odpovídala trochu nejenom mé představě, ale
i představě obecné. Pak se objevila Sita CZ, a. s. a opravdu jsem
nemohl říct mnoho výhrad. Paní Petra Dryšlová nás měla po
celý čas v referátě a komunikace s ní byla zcela jednoduchá
a bezproblémová.
Zhruba před 8 lety do Sity CZ, a. s. nastoupil pan Ing. Pavel
Huták a musím poděkovat také. Ne za provedené práce – za
to platíme, ale za dialog o perspektivách – zbudování sběrného dvora, odvoz nebezpečného odpadu a navíc i metodickou
pomoc, jak získávat dotace. Je pravdou, že nedávno vyměnili
taktéž svozové vozidlo („drahá to pojízdná popelnice“), které
stálo cca 3 000 000,- Kč. Dnes již kolem sběrného auta není
žádný odpad.
Za to všechno bych ještě jednou rád poděkoval, protože
pan inženýr je ochoten také vyslechnout a nereagovat na mé
někdy svérázné nálady.
Starosta

Sběrné místo
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STAVBA NOVÉ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD ZAHÁJENA
Dne 04.04.2009 byla slavnostně zahájena položením
základního kamene stavba čističky odpadních vod v Újezdě
u Brna, a to za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje
Mgr. Michala Haška, ředitelky Finančního úřadu Brno – venkov JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., krajského prokurátora JUDr.
Petra Coufala, JUDr. Jaroslava Macháčka a Ing. Karla Macháčka
– zástupců ﬁrmy Pozemstav a dalších.
Stavbu realizujeme z peněz EU, dále z peněz Ministerstva
životního prostředí, z dotace JMK a z našich zdrojů zapůjčených u KB.
Rozpočet
Cena díla (Pozemstav, a. s., Brno) ................... 46 314 002,- Kč
Zpracování projektu
(Pöyry Environment, a. s. Brno)............................448 000,- Kč
Technický dozor (VRV, a. s., Praha).................... 1 156,085,- Kč
Výběrové řízení a management
(Star, a. s., Praha) .................................................. 595 000,- Kč
Celkové výdaje ....................................49 493 087,- Kč

Financování
Dotace z Fondu soudržnosti ........................... 36 808 209,- Kč
Dotace od Státního fondu životního prostředí......2 165 188,76 Kč
Dotace z Jihomoravského kraje ........................ 2 250 000,- Kč
Město Újezd u Brna
(vlastní zdroje plus úvěr u KB)....................... 8 269 689,24 Kč
Náklady se stavbou budou 49 493 087,- Kč. Dozor na této
stavbě provádí za ﬁrmu Vodohospodářský rozvoj a výstavba,
a. s. Praha pan Ing. Martin Dufek. Projekt vypracovala ﬁrma
Pöyry Environment, a. s. Brno.
Stavba bude trvat dle hospodářské smlouvy od května
2009 do července 2010.
Sedm let trvalo, než jsme dosáhli na dotaci, než jsme upravili
projektovou dokumentaci tak, aby vše vyhovělo dotačnímu titulu EU. Absolvovali jsme desítky cest do Prahy. Věřme, že nejtěžší
a nejsložitější stavbu bez problémů zvládneme.
J.H.

Hejtman Hašek s hejtmanem Žižkou
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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STAVBA NOVÉ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD ZAHÁJENA

A ti nám k zahájení zpívali!

Pamětní deska

ŠMOLDUS  NÁŠ NOVÝ RYBNÍK

Napouštíme nový rybník

V průběhu těchto čtyř měsíců probíhala stavba nového
městského rybníka. Rok a půl přípravy s nesčetnými překážkami, s pocitem, že se nezdaří.
Jsme tři neděle před dokončením rybníka a navíc kolem
rybníka proběhne nová výsadba zeleně. Rybník staví ﬁrma
Rovina, a. s. a nositelem projektu je Ing. Vladimír Legát. Stavební dozor prováděla Ing. arch. Hana Šemberová a za rybáře
se účastnil pan Luboš Kalina.
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Teprve 01.07.2009 jsme dostali potvrzenu dotaci ve výši
3 356 821,80 Kč, takže celá stavba přijde město na 565 126,- Kč .
Oddechli jsme si. Mnohem těžší je dnes sehnat peníze, než
stavbu postavit. Újezdští rybáři požádali, aby jim byl rybník
Šmoldus s mokřady předán do správy. Naši rybáři dokázali, že
jsou schopni se postarat. Mnohé jejich akce jsou vedeny nejenom s láskou, ale i profesionalitou. Dokladem toho je poslední
soutěž a rybářské závody pro mladý dorost.
J.H.

OBČAN ÚJEZDA U BRNA
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POZVÁNKY
VELKÉ SETKÁNÍ BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ
DIVADELNÍ TECHNIKY V ÚJEZDĚ U BRNA
25.7.09 VE 14 HOD. V NOVÉ RESTAURACI
U KOSTELA.
Program setkání
• Krátké úvodní uvítací slovo, po kterém předá za montážníky pan Jan Sobek kytici jubilantce.
• Slavnostní přípitek k narozeninám paní Květy Škrobové,
dlouholeté pracovnici v Divadelní technice (1950 – 1985)
a dodatečné poděkování za pracovní úsilí ve svém životě.
• Připomenutí si významu zakladatele divadelní ﬁrmy
pana Josefa Máci při příležitosti 110tiletého výročí od jeho
narození. Jeho výrobní podnik, nesl název Pepa Máca
Újezd u Sokolnic, umožnil v místním regionu plnou zaměstnanost a svým moderním pojetím divadelního zařízení
obstál v silné konkurenci na trhu.
Na toto téma promluví starosta města ThDr. Jan Hradil, Th.D.
• Ukázka dobových fotograﬁí, reklamních inzerátů v Sokolských listech z roku 1929 a 1931, kopie děkovných dopisů
z počátku existence ﬁrmy.
• Novodobé navázání a rozšíření tradice závodu po roce 1948
v paměti zaměstnanců. Karel Hádek z Prahy byl určený Státní
správou jako první ředitel závodu pod novým názvem Dereda
– Výzdoba. Od roku 1953 Divadelní služba, další změna na Divadelní technika n.p. Praha od roku 1970. V roce 1990 zvítězil
návrh na Technoart, který to dotáhl do úplného rozpadu.

• Poděkování organizátorům od dcery zakladatele paní Libuše Mácové - Vozdecké za připomenutí zásluh jejího tatínka
s ﬁrmou Pepa Máca v Újezdě. Po první světové válce, kdy začínal, až do 31.12. roku 1949, poskytoval mnoha zámečníkům,
stolařům, výtvarným malířům divadelních dekorací tak důležitou práci, která se stala nezbytnou pro obživu rodin.
Na jeho tradici jsme navázali my, potomci této výjimečné ﬁrmy, kterou nám tak Pražáci záviděli.
• Promítnutí krátkého amatérského ﬁlmu z akce Liberec
1985 s montéry a s projektanty.
• Volná diskuze na téma: Měl to Josef Máca jako 23letý začínající podnikatel v oboru divadelní techniky těžší nebo lehčí
aby se uplatnil na trhu, oproti dnešní době?
• Po delší době se většina z nás opět uvidí se svými spolupracovníky, což byl důvod k tomuto setkání.
• Na závěr bude košt slivovice z donesených soukromých
archivů. Nejstarší přihlášená asi bude ta 31letá.
Organizační informace:
Společné pohoštění se bude skládat z přípitku šumivým vínem, zákusků z cukrárny Otnice a koláčů, které donesou místní hospodyňky. Pro tento účel bude u vchodu při prezentaci
vybíráno100,- Kč.
Na organizování se podíleli a dokumenty poskytli:
Paní Vlasta Laštovková, Marie Kratochvílová, manželé Bártkovi, Arnošt Florián, Ivana Mácová, Libuše Mácová-Vozdecká,
paní Žaludová, Jan Sobek, Jan Jílek.

LETNÍ AKCE NA KOUPALIŠTI
Pro naši mládež:

Pro naše gurmány:

18. 07. 2009 Letní noc
01. 08. 2009 Benátská noc (Benátské noci bude předcházet městský trh v odpoledních hodinách, pokud se ho podaří zabezpečit)
29. 08. 2009 Dětský den – zakončení prázdnin

05. 09. 2009 Pivní slavnosti
Za tyto kulturní akce zodpovídá provozovatelka koupaliště
paní Lenka Zavřelová (tel.: 733 642 443).
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OBČAN ÚJEZDA U BRNA JIŘÍ UHLÍŘ NAPSAL KRÁSNOU KNIHU
V historii nábytku z ohýbaného dřeva stojí vedle sebe v 19. a 20. století dvě důležité ﬁrmy
- zakladatelská ﬁrma Thonet a konkurenční ﬁrma Jacob & Josef Kohn.
Jiří Uhlíř (*1935) - sběratel, znalec, jeden z evropských „thonetologů“ - zpracoval první téma
v knize Thonet - Porýní, Vídeň, Morava (Muzeum umění Olomouc 2001), publikace SEMPER SURSUM
- Jacob & Josef Kohn je logickým pokračováním jeho úsilí.
Kniha je tentokrát zaměřena na osudy významné vsetínské podnikatelské rodiny Kohnů, která
brzy po tom, kdy v roce 1869 skončilo privilegium Thonetů na výrobu nábytku z ohýbaného dřeva, zaujala svou výrobou ve Vsetíně a dalších pobočkách důstojné místo vedle tehdy již věhlasné
ﬁrmy Thonet a dosáhla na tomto poli významných
úspěchů. Autor na základě průzkumu dokumentárního a archivního materiálu
předkládá pohled na osudy podnikatelské rodiny Kohnů a v bohatém obrazovém
doprovodu seznamuje čtenáře s proﬁlem výroby ﬁrmy od začátku výroby ohýbaného nábytku od konce 60. let 19. století po zánik výroby v roce 1937.
Kniha je vůbec prvním větším monograﬁckým zpracováním a zhodnocením
přínosu ﬁrmy Kohn, pro niž na začátku 20. století navrhovali modely nábytku
přední vídeňští architekti (Adolf Loos, Gustav Siegel, Josef Hoﬀmann, Koloman
Moser, Otto Wagner a další). Stane se bezesporu nezbytnou příručkou a vítaným
průvodcem pro zájemce o ohýbaný nábytek, který se stal synonymem modernosti, dokonalé užitnosti a nadčasové elegance.
Okřídlené latinské rčení SEMPER SURSUM (stále vzhůru) bylo součástí reklamních štítků, kterými byly označovány výrobky ﬁrmy Jacob & Josef Kohn.

ŽIVOTOPIS JOSEFA MÁCI
Životopis Josefa Máci, zakladatele výrobního podniku divadelního zařízení
v Újezdě u Brna v roce 1922.
Narodil se 17. září 1899 v Újezdě, tehdy v okrese hustopečském, v katolické rodině jako druhý syn po Vladislavovi. Otec
se jmenoval Tomáš a byl všestranným řemeslníkem. Ovládal
natěračské a truhlářské práce. Maminka se jmenovala Kateřina
a povila k synům ještě sestřičky Alžbětu a Květu.
Po ukončení Měšťanské školy v městyse Újezdě, na přání
a vzoru tatínka, se na rok stal učedníkem ve Společenstvu řemeslných živností v Rajhradě a okolí. Nechodil kvůli učení do
světa daleko. V pracovní knížce mu otec potvrdil, že za rok mu
dal, od roku 1914 do 1915, základy natěračského řemesla. Je-

46

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

likož viděl, že je synek šikovný a nadaný v malování, tak zařídil
další učení, a to až v Přerově, řemeslu Dekorativního malířství.
1. 12. 1917 úspěšně ukončil dvouroční učení a do pracovní
knížky dostal výborné doporučení pro příští zaměstnavatele.
To už však měl 18 roků. Byl povolán do Ruska na frontu do válečné vřavy. 10 měsíců přežil. Střela, která ho zasáhla do zad,
skončila ve vojenské torně. Měl štěstí.
Po válce se vrátil do Přerova, kde byl zaměstnán u ﬁrmy
pod názvem Společenstvo lakýrníků, natěračů, malířů písma,

ŽIVOTOPIS JOSEFA MÁCI
pokojů, dekorací a pozlacovačů. Práci 1. října 1920 musel přerušit kvůli roční vojenské službě.
27. prosince 1921 nastupuje jako dělník již v Brně, a to
v Husovicích u ﬁrmy Františka Ferta. Tento závod již skoro třicet
let vyráběl zařízení pro divadelní jeviště.
Mladému Josefu Mácovi stačil necelý rok, aby se seznámil
s problematikou svého budoucího podnikání. 28. října 1922
má zápis v pracovní knížce, že byl propuštěn na vlastní žádost.
Ve svých 23 letech, 1. listopadu 1922 založil ﬁrmu
Pepa Máca Újezd u Brna, železniční stanice Sokolnice.
Divadelní dekorace, zařizování jevišť.
Hned od začátku si získával objednávky a tím práci pro své
dělníky tak, že v neděli objížděl divadelní spolky na venkově. Seznamoval je s novou ﬁrmou a nabízel jim svoje služby.
Dali na jeho slova a zakázek přibývalo. Své jméno si postupně
ﬁrma získávala svým vstřícným postojem a bezchybným splňováním přání svých zákazníků a rozšiřovala své služby po celé
Moravě i do Čech.
Dle zachovaných děkovných dopisů je vidět zodpovědný
a přitom kvaliﬁkovaný přístup všech pracovníků hned od založení ﬁrmy. Přispěl zaměstnaností v místním regionu, který byl
vázán z větší části v zemědělství.
V roce 1926 uzavírá svazek manželský s dívkou tou dobou
ještě sedmnáctiletou, Boženkou, dcerou místního podnikatele.
Ta na žádost maminky, prodělala kuchařskou praxi ve vybrané
brněnské restauraci. To ona vařila hned po svatbě obědy také
pro deset pracovníků ﬁrmy. V roce 1928 se narodila dcera Mila,
druhá Liba v roce 1931 a o 13 let později syn Josef.
Výrobní prostory byly všelijaké a jeho sen o velkém podniku se začal splňovat až po roce 1933, kdy koupil malý domek
s parcelou v Nádražní ulici č. 371. Zde postavil nové výrobní
budovy. Měl mnoho bankovních úvěrů, které za pronásledování exekutorů všechny včas splatil. Jeho vzorem byl moderní
velkopodnikatel ve Zlíně Tomáš Baťa.
Válka ho zbrzdila s výrobou divadelních interiérů. Materiál
byl na příděl. Aby udržel zaměstnanost, začal ještě vyrábět
i loutková divadla včetně loutek. Hned po skončení války
vydává v roce 1946 ucelenou nabídku tiskem pod názvem
„Mácovi divadelní příručky“. V úvodu se všem zájemcům
představuje slovy: „Máme dobře vybavený podnik v Újezdě
u Brna. Proto také můžeme vyráběti dobré a moderní výrobky,
jakými jsou naše divadelní dekorace a osvětlovací i technická

zařízení. Jsme nyní schopni uspokojiti i ty nejnáročnější zákazníky ve snaze, aby náš národ udržel mezi podunajskými státy
své tradiční divadelní prvenství. Spokojenost našich zákazníků
svědčí o tom, že nás chtějí v této snaze podporovat. Jsme jim
za to velmi vděčni. “
Na zachovalé fotograﬁi z roku 1949 slaví své padesáté
narozeniny se svým pracovním kolektivem.On, ještě jako šéf
uprostřed, už ale věděl, že nastanou pro něj zlé časy. A nejenom na ztrátě majetku, ale i na svém zdraví to pocítil. Stres
a probdělé noci přemýšlením, co bude dál, přispěly k jeho
infarktu. Stojí při něm zejména jeho dcera Liba a ze známých
natěračů 27letý Vojta Lízal, který svých padesát let oslavil na
Smetanově divadle.
Po znárodnění tohoto soukromého majetku k 1. 1. 1950
ještě měsíc a půl zde pracoval. Na udání místních aktivních
komunistů byl zatčen státní bezpečností a dostal „jen“ 14 měsíců Jáchymova údajně za to, že se bránil znárodnění. Ale opak
byl pravdou. Tak se podařilo v Újezdě známým komunistům
po roce 1948 postupně odstranit místní podnikatele včetně
Josefa Máci. Přímo na svou vlastní kůži při propouštění z vězení pocítil bestiální způsoby tehdejších lágrů nucených prací.
Pracovní tábor se nacházel v lese, a tak při oﬁcielním propuštění hlídky po něm začaly střílet. Zastřelení by si zdůvodnily
tím, že vězeň byl na útěku. Kličkováním a schováváním se za
stromy se vyhnul poranění.
Po návratu do civilního života si našel práci v Brně v Elektrosvitu, kde se vyučil i jeho syn.
Jelikož nové zákony neumožňovaly, aby v 60ti letech odešel do penze, dále pracoval. To se mu stalo osudným. Při cestě
do práce ho srazilo auto. Ve svých 74 letech v plném zdraví
odešel navždy.
Závod, který založil a byl mu neoprávněně vyvlastněn,
pokračoval s výrobou dál. Měnily se pouze názvy - při fúzi
s pražskou ﬁrmou dostal název Výstavnictví města Prahy. Dále
to byl Průmyslový podnik Slavkov, Dereda, Divadelní služba,
Divadelní technika, Technoart, který se pak rozpadl na několik
soukromých ﬁrem.
Jan Jílek
Telnice
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NAŠE KAPLIČKY A KŘÍŽE
Sakrální objekty v Újezdě u Brna mají pohnuté osudy.
Římskokatolický kostel sv. Petra a Pavla byl v roce 1848 z větší
části vystavěn nově. Místo kolem tohoto kostela bylo původně hřbitovem, takže říkáme-li starý a nový hřbitov, nemáme
pravdu, protože nynější park zvaný „na starém hřbitově“, je
vlastně hřbitov nový. Nynější nový hřbitov je záležitostí až 20.
století. Evangelický hřbitov na Rychmanově je dnes krásně
vystavěn a opraven za spolupráce mnoha lidí, kteří zde mají
uloženy své drahé. Evangelická církev darovala tento hřbitov
asi před 10 lety městu. O této skutečnosti informuje bronzová
deska nad vstupem.
Další zajímavostí je nový kovaný kříž před hostincem
„U Paseků“. Na místě, kde dnes stojí a večer je krásně nasvícen,
stávaly dlouhá léta popelnice. Dnes už si to ani neuvědomujeme. Mysticky pojatý kovový kříž vykoval kovář Lorenc z nedalekých Telnic.
Evangelický kostel je stavbou začátku 20. století. Evangelíci, kteří přišli z Čech (proto dnes ulice Česká), si vybrali korunku ke korunce, aby léta pronásledovaná církev měla vlastní
svatostánek.
Zajímavou sochou je bronzový žehnající Kristus, který stojí
v centru města proti radnici. Byl vytvořen známým bratislavským sochařem Mikušem. Kristus vzkříšený žehná tomuto
městu. Krásná jistota. Na mramorovém podkladu je uvedené
datum dne, kdy byl Újezd povýšen na město. Je nutno zmínit, že poprvé povýšil Újezd na městečko (městys) „císař pán“
Franz Josef. V daném čase se však Újezd jmenoval u Sokolnic
a Rychmanov byl samostatnou obcí, která se jmenovala Rychmanov u Újezda. Je až paradoxní, jak překotně se znásobil
počet obyvatel v Újezdě oproti Sokolnicím. Pamětníci však
mohou říct, zapříčinil to fakt, že k Újezdu byly přičleněny dvě
obce – Šternov a Rychmanov.
Za zmínku také stojí kaplička před domem pana ředitele
Jiřího Žaluda. Tu jsme před 8 lety celou opravili. Opravoval ji
odborník – Dr. Ivo Helán. Ten také renovoval nádherný hřbitovní kříž v parku.
Dnes jsme před naléhavým problémem opravy „Rychmanovské kaple“. Ta měla také svůj vlastní osud. V roce 1927
se o majiteli kaple rozhodovalo u soudu. Soud stanovil, že
majitelem kaple je obec. V roce 1968 ji věnovala bezúplatně
římskokatolické církvi. Dnes je kaplička před generální opravou. Jedná se o cyrilometodějský objekt. Starosta obce nechal
zpracovat návrh na opravu. Jedná s duchovní správou římskokatolické farnosti v Újezdě u Brna o celém záměru.
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Kovaný kříž na Rychmanově

Oprava kapličky - Dr. Helán

NAŠE KAPLIČKY A KŘÍŽE
Kaple sv. Antonína Paduánského prošla dvojí proměnou.
Kolem roku 1700 byla dvakrát poškozena v důsledku válečných událostí a v 19. století od základu přestavěna. Údajně
u této kaple došlo k prvému výstřelu bitvy v r. 1805. Týž den,
již po rozhodnuté bitvě, měl Napoleon z těchto míst pozorovat ruská vojska ustupující přes Újezd a Rychmanov směrem
k Otnicím.
Újezd u Brna zdobí více křížů a kapliček. Připomeňme si
ještě sv. Jana na náměstí sv. Jana a sochu Jana Nepomuckého
před Peclovým mlýnem.
Starosta

Kaple sv. Antonína Paduánského nad Újezdem

Kristus žehnající našemu městu

HODY 2009
Újezdské hody 2009 - hodnocení a poděkování
Letošní hody byly tak trošku jiné než všechny ty roky
před tím. Měsíc před hody přišli stárci s požadavkem, že by
rádi dechovku i na večerní zábavu. Na schůzi výboru Sokola
to bylo odsouhlaseno s tím, že když se akce nevydaří, vrátí
se vše k zaběhnutému schématu. Každopádně se všichni
shodli na tom, proč to nezkusit. Nejhorší bylo na mně a to
odvolat Modul a Úsviťanku. Dva týdny před hodovou zábavou mně bylo oznámeno, že domluvená kapela z Jihlavska
nepřijede a nemá ani náhradu, takže se žhavily dráty a díky
Honzovi Šafaříkovi přislíbila účast skupina Bonapart.
Určitě jste si všimli, že jsme zgruntu opravili kabiny,
které slouží na letní akce jako prodejní stánky. Vzhledem
k tomu, že se o veškerou výstavbu, opravy a další činnosti
na Sokolovně stará pár obětavých lidí a ti už toho měli taky
dost a hlavně bylo málo času, byla závěrečná část oprav,

což znamenalo novou venkovní omítku s nátěrem a taky
nová okna a dveře svěřena odborníkům. Termín byl sice
šibeniční, ale okna stihla pověřená firma instalovat týden
před hody a další firma finišovala se sádrokartonovými
stropy, omítkami, nátěrem a dveřmi, aby bylo vše nachystáno včas. Topenář mezitím udělal rozvod vody a odpadů,
takže i hygiena prodeje je nyní na vyšší úrovni. Ve finále se
dodělávaly nové rozvody elektřiny vč. instalace vypínačů,
zásuvek a osvětlení, o což se postaral René Hladík s Alešem
Flajšingerem za přispění ostatních brigádníků. Ivoš Binek
ještě stihl vše vymalovat, Ivo Roblík dodělat pár drobností
a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Na poslední chvíli,
ještě v pátek večer dodělával Jara Rolenc prodejní pulty,
k nimž zhotovila konzoly firma Sorád & Horňák také v šibeničním termínu. Podmínky pro prodej jsou najednou
naprosto super. Otevřelo se nové okno s alko a nealko nápoji a výčep byl posílen o další výčepní zařízení. Jak jste
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viděli, i gurmáni si přišli na své, díky novému grilu, který
obsluhoval Jirka Janištin a taky díky zapůjčené lokomotivě,
kterou zajistil Jiří Kochlík.
Čtvrtek i pátek byly ve znamení posledních dodělávek
kabin a také úklidu celého areálu. Možná jste si pochvalovali, že nemusíte šlapat v bahně díky štěrku, který pokryl
rozbahněné plochy a pro dámy jsme opět posílili WC pronájmem chemických WC, letos dokonce s umyvadlem. Bohužel jsem slyšel dost názorů, že si raději vystojí frontu na
WC v Sokolovně, než aby šly na chemické. Nevím, jaká byla
vytíženost chemických toalet, ale ať tak nebo tak, stálo to
dost peněz, tak uvidíme, jestli je pro příští rok nezrušíme.
Ale abych se dostal taky k hodům a jejich průběhu. Vše
začalo již v pátek zdárným postavením máje. Celý sobotní
den se počasí honilo a já jsem se neustále díval s mrazením
v zádech k obloze. Naštěstí se zadařilo, voda zůstala nahoře
a sobotní zábava proběhla v pohodě s perfektní návštěvností. Trošku to pokazila kapela, která zůstala hluboko za
očekáváním. Je to poučení pro příště a proto je již dnes
zajištěna kvalitní kapela na příští hody. K tomu všemu jsme
po celou sobotu všichni poslouchali, proč hraje v neděli jen
dechovka, že ten a ten nepřijde, že tam nikdo nebude atd.
a já jsem o vhodnosti tohoto kroku čím dál tím víc pochyboval.
Nedělní odpoledne se lehce pokazilo několika deštíky,
ale nakonec se vše celkem vydařilo, průvod stárků proběhl
bez deště. Při tancování na Sokolovně sice pořádně sprchlo
a spousta lidí se rozeběhla domů, ale pak už obloha vydržela svoje dešťové choutky držet na uzdě po zbytek dne. To,
co se večer dělo, nikdo z nás pořádajících ani spousty dalších návštěvníků nečekal. Perfektní produkce Dambořanky,
krásný, čistý zvuk a neuvěřitelná návštěvnost, která byla jen
o pár lidí menší než na loňské hodové zábavě. Proto byla
tato kapela domluvena již na příští rok, kdy přijde určitě
ještě více lidí. Slyšel jsem chválu i od lidí, kteří dechovku
stejně jako já zrovna moc nemusí a to už je co říct.
Ještě bych se rád vyjádřil ke stárkům. Musím jim všem
moc poděkovat, protože se opět pustili do nacvičování
s velkým nadšením a úžasným výsledkem. Slyšel jsem
spoustu lidí, kteří nešetřili chválou jak na vystoupení při
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procházení městem, tak na večerní vystoupení na Sokolovně. Tato parta mladých lidí v čele s Janem Šafaříkem a Lucií
Rolencovou opravdu mile překvapila.
Ještě taková perlička: po Újezdě se proslýchalo hned
v pondělí, že Sokol vydělal na hodech 200 tisíc čistá ruka.
Tuhle informaci jsem dostal v úterý, kdy nebyla zaplacena
ještě většina faktur a dalších účtů, tak jsem se tomu jen
zasmál, jak jsou lidé informovaní. Pro vaši informaci: nedělní hudba se díky odpolednímu a večernímu vstupnému
tak tak zaplatila, ale ve ztrátě jsme o pár korun nebyli, což
je super. Většinou bývala neděle prodělečná. Nejsme povinni nikomu předkládat, kolik se vydělalo nebo prodělalo, ale jen pro ilustraci, pro některé rýpaly. Opravili jsme
komplet kabiny, na které jsme dostali sice dvě dotace,
ale spoustu dalších peněz a hlavně práce to stálo navíc.
A ve zkratce, jaké byly výdaje na letošní hody: nový gril,
dvě kapely, odvoz kontejnerů, dovoz štěrku, nové okapy
na pódiu, nová omítka na pódiu, chemické toalety, stoly
a lavice (pronájem, odvoz a dovoz) a tak dál a tak dál. Do
toho ještě nepočítám stovky odpracovaných hodin házenkářů a volejbalistek a ostatních členů Sokola, zejména
starosty Ing. Zapletala, který dělal snad všechno, vč. kopáčských prací.
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kdo
se zasloužili o zdárný průběh nejen hodů včetně jejich příprav. Nebudu tady všechny jmenovat, protože kdybych na
někoho zapomněl, hned by mně to bylo vyčítáno. :-) Však
oni o sobě vědí a bylo jim již poděkováno i osobně. Samostatně však musím pochválit děvčata z volejbalu, za jejich
perfektní úklid po sobotní zábavě.
V nejbližších dnech pro Vás připravujeme „Kácení máje“,
jehož detaily se ještě stále ladí. Rád bych Vás také pozval na
oslavy 100. výročí založení Sokola v Újezdě u Brna, které se
uskuteční v sobotu 19. září 2009.

Lubomír Koláček
místostarosta TJ Sokol Újezd u Brna

HODY 2009

Předávání práva
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STÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL V ÚJEZDĚ U BRNA
V letošním roce vzpomene TJ Sokol v Újezdě u Brna sté
výročí založení samostatné jednoty v Újezdě. Vzpomínková
slavnost se bude konat v sobotu 19. září 2009. Podrobný program a náplň tohoto slavnostního aktu bude předtím ohlášen
veřejnosti.
Při této příležitosti půjde nejen o vzpomenutí vývoje
v průběhu let, ale také o vyhodnocení celého období, a také
o posouzení úspěchů, neúspěchů a problémů, kterým bylo
nutno čelit. Úspěchy jsou samozřejmě hrdostí a posilou budoucí činnosti, neúspěchy musí být varováním, zkoumáním
jejich příčin za účelem jejich minimalizace pro příště. O významu sokolství, jeho dějinném vlivu na osudy našeho národa bylo již napsáno mnoho, jsou zachyceny dobové fotograﬁe
a ﬁlmy, takže naše vzpomínky se budou vázat především
k sokolskému životu v našem městě. Můžeme být potěšeni
tím, že i přes složité ekonomické poměry je činnost naší jednoty na slušné úrovni ve sportovní aktivitě oddílů (házená, volejbal), v tělocvičné aktivitě zejména žactva a žen s nácvikem
a účastí na všech sokolských sletech a dalších vystoupeních.
Ze společenských a kulturních akcí lze jako úspěšné hodnotit
šibřinky a tradiční sokolské hody.
Potěšením pro nás je i skutečnost, že naše sokolovna bezesporu patří mezi nejlepší pokud se týká obnovy, údržby
i dalších stavebních úprav. Snad se dostane na moderní a bezpečnější povrchovou úpravu hřiště pro házenou.
Při stém výročí se naskýtá úvaha o tom, jak by dnešní
situaci hodnotili cvičenci, kteří v Újezdě chodili dvakrát týdně cvičit do Sokola Zbejšov, vzdáleného asi 7 km. K hodině
tělocviku přidali „několik minut chůze tam a zpět“. Takové
obětavce je zapotřebí vždy. Tito bratři přišli na to, že by bylo
vhodnější, kdyby mohli cvičit doma v Újezdě. Tak po několika
letech utvořili v roce 1906 samostatný odbor sokola Zbejšov
v Újezdě.
V roce 1909 se pak rozhodli rozšířit činnost a založit vlastní
sokolskou jednotu.
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Brzy po první světové válce, kdy ještě doznívaly její následky, se v roce 1921 rozhodli postavit vlastní sokolovnu. S jakým
nadšením, ale též s jakými těžkostmi se jim splnil sen, není
třeba připomínat.
Některé zásady, se kterými jsme se seznamovali my cvičenci v rámci takzvané vzdělavatelské činnosti nám utkvěly
v paměti jako například:
- Ve zdravém těle zdravý duch.
- Paže tuž, vlasti služ.
- Ni zisk ni slávu
- Naše věc není pro strany, ale pro národ veškerý.
- Přelom, přelez, přeskoč, ale nepodlézej!
- Jeden za všechny, všichni za jednoho.
Také v rámci osvěty jsme se učili zpívat sokolské písně, které nás jednak povzbuzovaly, ale zejména sloužily jako rytmus
do pochodů.
K tělovýchově se úzce pojila i činnost kulturní jako byly pěvecké sbory, amatérské divadelní soubory, knihovny, promítání ﬁlmů, výlety a zájezdy za kulturou i historickými aktivitami.
Šlo tedy ke zdraví též o posilování a pěstování ducha. Nelze
v krátkém článečku vystihnout vše.
Ke stému výročí připravuje Sokol i výstavku, která dnešní
generaci přiblíží sto let života jednoty lépe, než může poskytnout psaný papír.
Při oslavě si samozřejmě připomeneme vznik, dějiny i poslání Sokola.
Oslava výročí by neměla zůstat jen u historie, ale měla by
být i programem pro činnost budoucí s použitím prvků, které
se osvědčily a které se s úspěchem mohou uplatnit i v současné době a které mají platnost všeobecnou.
Za výbor TJ Sokola Újezd u Brna

Jar. Zapletal
starosta jednoty

STÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL V ÚJEZDĚ U BRNA

Jako připomínku připojujeme fotograﬁi (asi z roku 1968, kdy se opět mohly nosit sokolské kroje). Na ní jsou již pouze dva
dosud žijící členové. Rádi uvítáme sdělení příbuzných nebo občanů, kteří na fotograﬁi poznají jednotlivé bratry. U několika
z nich jsme nezjistili jména.

Město dodává, že Sokolu za 10 let poskytlo na
opravu sokolovny:
2000
2004
2005
2007
2007

Rekonstrukce střechy ................................700 000,- Kč
Příspěvek na rekonstrukci fasády ..............200 000,- Kč
Malování...................................................... 30 000,- Kč
Kanalizace.................................................... 42 882,- Kč
Příspěvek na opravu podlahy....................300 000,- Kč
Celkem 1 272 882,- Kč

Město kupř. rovněž poskytlo na vybourání podlahy a likvidaci odpadu z těchto vybouraných podlah pracovníky
a k tomu potřebnou techniku.
Dále byly v průběhu 10 let městem Újezd u Brna přiděleny
ﬁnanční prostředky na akce Sokola (cca 311 000,- Kč) a k tomu
byl městem uhrazen mj. stavební dozor akcí a zpracování dotačního projektu pro Sokol. Město na druhé straně obdrželo
právo mít bezúplatně v Sokolovně své akce.
J.H.
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Závody do vrchu 4. 4. 2009 - Sokolnický starosta řídí

Starostové na Mohyle míru
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Kladení věnců na Mohyle míru

Ředitel nejen závodu

Velikonoce 2009 - Pan farář si na děti vždy udělá čas

Naše čarodějnice 2009

Nejmenší čaroděj
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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Odměna malým rybářům

Vrchní rybář už zase něco vysvětluje

Ochutnávka vína 2009

56

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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Naše děti k svátku matek

Svátek matek
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

57

AKCE KONANÉ V LETOŠNÍM ROCE

Zdravotní soutěž 5. 6. 2009 - zahájili zdravotní soutěž

Nejstarší zdravotnice školí

Koncert Donavy 14. 06. 2009 - pan Jakubec s Donavou opět zpívá

Koncert Donavy 14. 06. 2009 - pan Jakubec opět přemýšlí!
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AKCE KONANÉ V LETOŠNÍM ROCE

Koncert Jaromíra Hniličky 12. 07. 2009 - zpíval nám zde mistr Hnilička

Dali jsme si taktéž občerstvení

Pan Jakubec nás pozval do Klubu odložených mužů

Koncert Jaromíra Hniličky 12. 07. 2009 - a takto spokojeně jsme z koncertu odcházeli!
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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Lavičky v parku - nové

Po 14 dnech užívání se nějaký vandal zvěčnil

Začali jsme opravu chodníků i vozovky na ul. Štefánikova

Generální oprava školy - nová okna a jiné
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