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ZPRAVODAJ
Ú J E Z D  U  B R N A

Nová smutečNí síň města

Kam za vánoční náladou a kulturou 
ve Městě Újezd u Brna v adventním čase

Přeji Vám zažít krásu a idylu, kterou by měly navodit naše koncerty, aby advent byl 
také duchovní rovinou.

Vánoční koncert, zahraje Mgr. Vlastimil Bialas – Tromba Piccola           
a Quarteto Města Brna s primáriem Lubomírem Čermákem

Ples čertů a jiných masek, zahraje pan Sekanina (pro rodiče s dětmi)

Adventní koncert mistra Václava Hudečka

Zapálení ohně u Piety, dále lampiónový průvod - podvečer bitvy 
u Slavkova,  pokračování v 17:00 hodin v Domě s pečovatelskou     
službou - v pásmu Byla vojna, byla... vystoupí Újezdská Rozmarýna   
a Žatčanští mužáci (pro rodiče s dětmi a ostatní)

Výroba adventních věnců 

Rozsvícení vánočního stromečku – vystoupení dětí z MŠ, 
(pro rodiče s dětmi)

Pátek 30.11.2012 v 16:00 hodin před radnicí 

Sobota 1.12.2012 v 9:00 hodin na oratoři 

Sobota 1.12.2012 v 16:00 hodin na Rychmanově

Neděle 2.12.2012 v 17:00 hodin v nové obřadní síni 

Sobota 8.12.2012 od 15:00 do 17:00 hodin na Rychtě

Neděle 23.12.2012 v 17:00 hodin v nové obřadní síni  

ThDr. Jan Hradil, Th.D.
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení občané, 

přichází k Vám zpravodaj, 
který by měl rekapitulovat 
hospodaření našeho města za 
rok 2012. Je pravdou, že naše 
hospodaření kontroluje audi-
tor 2x ročně, protože to ukládá 

zákon. Ujišťuji Vás, že se svěřenými penězi hospodaříme co 
nejúsporněji, protože nám opravdu nikdo nic nepřidá. 
V letošním roce se díky všelijakým daňovým úpravám po-
dařilo ministerstvu financí snížit příjem našeho města na 
dani „z fyzických osob“ o celé 4.740.000,- Kč. Ale i toto 
jsme dokázali ekonomicky vybalancovat. Jsou lidé, kteří  
v tomto městě tvrdí, že utrácíme, abychom těm dalším ne-
zanechali úspory. Není tomu tak, protože jde o rozvoj naše-
ho města. Při nástupu na radnici v prosinci 1998 měl Újezd 
cca 47.000.000,- Kč dluhu. 

Dnes, po 14 letech, máme úvěry za 13.034.200,- Kč, na 
účtu města k 16.11.2012 je + 7.490.783,- Kč. Proinvesto-
vali jsme při výstavbě jednotlivých objektů, rekonstrukcích 
a opravách cca 300.000.000,- Kč. Nakoupili jsme do majet-
ku města zařízení, pozemky a jiné. Město se snaží koupit 
všechny pozemky, které jsou zapotřebí. A tak se dá říct, že 
za toto čtrnáctileté období se změnila tvář Újezdu u Brna. 
Mnoho diskuzí vedou někteří neuvážliví lidé, zda stavět do-
mov důchodců, nebo ne, když máme Penzion a DPS.

1) Celé to postavíme z peněz Jihomoravského kraje, resp. 
JMK postaví domov důchodců na pozemku, který mu město 
věnovalo za podmínky, že postaví domov důchodců. 
2) Penzion a DPS už funguje mnoho let. Za ten čas v nich 
někteří lidé zestárli a nutně potřebují domov důchodců, aby 
mohli v Újezdu u Brna zůstat. Kultura národa se nepozná 
podle velikosti hospod, kultura národa se pozná, jakým způ-
sobem je zabezpečena stará generace.
3) Dále si musíme uvědomit, že domov důchodců bude po-
třebovat zaměstnance a v tomto případě zhruba 60 pracov-
ních míst. Tato místa budou hlavně pro lidi z našeho města. 
Celý provoz domova důchodců bude řešit a hradit JMK. Co 
mě však překvapuje, že proti stavbě domova důchodců ho-
voří lidé, kteří mají v Penzionu nebo DPS svoje rodiče. 
A co popřát? Nenechte si zkazit náladu v roce 2013 žádnými 
vládními balíčky. Bude to složité a těžké jak pro naše domo-
vy, tak pro hospodaření každé obce. Ono se pravděpodobně 
nedá jinak. My uděláme vše pro to, abychom udrželi jistou 
regulací standardní provoz města. Důležité je, aby bylo na 
vše i na naši městskou policii, která svojí existencí skýtá vět-
ší jistoty, že bude v Újezdu u Brna poklidnější život, i když 
všelijakých zlodějů a lapků evidentně přibývá. O důsledcích 
těchto skutečností není třeba mnoho zvažovat, je to skuteč-
ný nedostatek a bída některých lidí. Bída ekonomická, ale 
i duchovní. 

Přeji Vám mír, klid, pokoj, pochopení v rodinách a co je 
samozřejmě důležité – také kus radosti a zdraví. Toto vše 
tvoří pohodu, kterou si nenechte kazit nikým. Přeji Vám také 
dobrá sousedská soužití, protože mnoho sousedských sporů 
končí v mé kanceláři. Spory bývají malicherné, které však 
později přerostou v nenávist, vulgaritu a hněv. Tady zůstává 
jediná možnost. Je to moudré doporučení Murphyho záko-
nů. A tak heslo do roku 2013 – „Nikdy se na veřejnosti ne-
hádej s blbcem, přihlížející by nemusel poznat, kdo je kdo“. 

starosta

Ranní porada
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Je nutno říct, že se láme volební období. 50 % volebního 
času je v podstatě za námi, a tak přikládáme seznam ukon-
čených prací v roce 2011 a 2012 včetně rozpracovaných akcí.

V roce 2011 Město Újezd u Brna ukončilo výstavbu čistír-
ny odpadních vod. Investiční výdaje činily za celou dobu 
výstavby 50.712.118,61 Kč. Část těchto výdajů byla po-
kryta dotacemi: ze zdrojů EU 36.807.818,42 Kč, ze SFŽP 
2.165.165,70 Kč, z rozpočtu JMK 2.165.165,70 Kč. Výdaje 
ve výši 9.489.158,22 Kč byly uhrazeny z rozpočtu města. 
Další velkou ukončenou akcí je rekultivace skládky v hod-
notě 30.691.210,70 Kč. I tato byla podpořena finanč-
ními prostředky z EU ve výši 25.557.847,32 Kč a ze SFŽP 

ÚčeT zA DVA VOLebNÍ ROkY

1.503.402,75 Kč. Město Újezd u Brna se podílelo na finan-
cování částkou 3.629.960,63 Kč. 
Dále jsme investovali do prodloužení kanalizace na ulici 
Rychmanovská v částce 341.578,00 Kč.
Poslední rozsáhlou investicí roku 2011 je sběrné středis-
ko odpadů, které bylo financováno ze zdrojů EU ve výši 
3.109.967.76 Kč, ze zdrojů SFŽP 182.939,28 Kč a ze zdrojů 
města 1.011.039,66 Kč. 

Krom výše jmenovaného jsme prováděli stálou údržbu 
chodníků, opravy našich komunikací, úklid města, včetně 
sekání a jiné.

Nákup dlouhodobého majetku 2012
Za vitrínu 14 040,00 Kč

Stoly na Rychtu 79 920,00 Kč

Fotbalové mini branky 6 730,00 Kč

Vysokotlaká proudnice - hasiči 9 106,00 Kč

Kontejner hákový 32 640,00 Kč

Zrcadlo VIALUX 11 442,00 Kč

Vybavení obřadní síň 19 930,00 Kč

Krycí plachta na pískoviště 3 564,00 Kč

Za klim. jednotku do MK 15 226,00 Kč

Odvlhčovač voj. objekt 33 031,00 Kč

Městský znak 4 900,00 Kč

Síť-kurty 6 204,00 Kč

Houpačka 4 410,00 Kč

Pneumatická vrtačka 4 290,00 Kč

Zvedák ČOV 6 118,00 Kč

Zásahový oděv pro hasiče 122 222,00 Kč

Vibrační deska 52 800,00 Kč

Podstavec pod sochu Piety 47 000,00 Kč

Ozvučení obřadní síně 56 312,76 Kč

SW Triada Munizar plus 21 978,00 Kč

Celkem ke dni 30.9.2012 551 863,76 Kč

 Ing. Jana Jarošová

Město Újezd u Brna má svůj rozpočet, má i své hospodaření. 
Má dokonce hospodaření plánované. Schválený rozpočet 
musíme bedlivě upravovat pomocí rozpočtových opatření. 
V dnešní době, kdy se v průběhu roku mění několikrát pod-
mínky, nevíme, jaká výše DPH nás čeká, je velice nesnadné 
investování a rozhodování. Snažíme se úzkostlivě střežit kaž- 
dou korunu a najednou zjistíme, že ke dni 30.9.2012 jsme 
neobdrželi plánovaných 5 mil. z finančního úřadu. Daň se 
asi nevybrala. Co však s tím? Opět zbývá jediná možnost, 

šetřit! Hospodaření je shodné jako doma. Co máme v kase, 
máme, co nemáme, nikdo nám nic nepřidá. Proto je velkou 
výhodou, pokud zabezpečíme dotace, i malé. Součet ma-
lých přijatých dotací nám řeší velké schodky. K dnešnímu 
dni musíme vymáhat cca 700.000,- Kč nedoplatků. Těch, 
kterých se to týká, nechť se zamyslí. Peníze v této krizi 
opravdu nejsou.

Ing. Jana Jarošová, účetní

kRáTÍ Nám DANě
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měSTO ÚjezD u bRNA A ObDRžeNé DOTAce V ROce 2012

Občanské sdružení Naše malé dítě 170 000,00 Kč

SK Újezd u Brna 20 000,00 Kč

Svaz diabetiků 15 000,00 Kč

Dar na bangl. dítě - Roy 6 600,00 Kč

Dar na bangl. dítě - Khya 6 600,00 Kč

TJ Sokol Újezd u Brna 20 000,00 Kč

Junák - svaz skautů a skautek ČR 15 000,00 Kč

TJ Sokol Újezd u Brna 15 000,00 Kč

SK Újezd u Brna 15 000,00 Kč

Babybox pro odložené děti STATIM, o.s. 5 000,00 Kč

SK Újezd u Brna 4 400,00 Kč

SK Újezd u Brna 4 500,00 Kč

Újezdská Rozmarýna 2 000,00 Kč

Slet sokolský 5 000,00 Kč

Poskytnuté příspěvky v roce 2012

Město Újezd u Brna se snaží v rámci svého hospodaření využí-
vat všech možností financování, a proto i letos podalo několik 
žádostí o dotace.
Velice často slyšíte, že na dotace má žadatel právo. Skutečnost 
je ale taková, že má pouze možnost o dotaci požádat. Avšak ani 
podáním žádosti o dotaci mu ještě nevzniklo právo. Je na přidě-
lovateli dotace, aby vyhodnotil a rozhodl, komu dotaci přidělí, či 
nepřidělí. Proto je důležité, jak kvalitně žadatel dotaci připraví.
Z rozpočtu Jihomoravského kraje město v letošním roce obdrže-
lo následující dotace:
110.000,- Kč realizace projektu „Údržba a rozšíření aktivit 
   ve sportovním areálu Újezd u Brna“ – fotba- 
   lové hřiště;
150.000,- Kč na nákup terénního vozidla pro Sbor dobro- 
   volných hasičů Újezd u Brna;
150.000,- Kč  na učebnu fyziky pro Základní školu Újezd  
   u Brna – včetně opravy elektroinstalace  
   a vnitřního vybavení.

Dále jsme od JMK obdrželi dotaci ve výši 141.000,- Kč na Územ-
ní plán. Tato dotace byla poskytnuta po závěrečném vyúčtování 
akce v měsíci srpnu 2012. 
Základní škola obdržela druhou část dotace na podporu 
kvalitního vzdělávání žáků na základních školách ve výši 
738.777,20 Kč, z toho 627.960,62 Kč z Evropské unie (prv-
ní část dotace obdržená v roce 2011 činila 1.108.165,80 Kč,  
z toho 941.940,93 Kč bylo financováno z Evropské unie).
Další z dotací, o které jsme si zažádali, jsou dotace od Úřadu 
práce na předáky veřejné služby a na pracovníky v rámci ve-
řejně prospěšných prací. Tyto projekty jsou spolufinancovány 
z Evropské unie a za období leden až září 2012 jsme obdrželi 
398.958,- Kč, z toho je 262.614,30 Kč z Evropského sociálního 
fondu a 136.343,70 Kč z rozpočtu České republiky.
Od ministerstva financí Město Újezd u Brna obdrželo účelovou 
neinvestiční dotaci ve výši 70.000,- Kč na částečné pokrytí ná-
kladů spojených se zajištěním předávání informací pro monito-
rování a řízení veřejných financí.
Město Újezd u Brna požádalo o dotace na zateplení vojenského 
areálu, revitalizaci parku u koupaliště, nový zametací vůz a mo-
bilní kompostárnu. 

Ing. Jana Jarošová

Rybáři Újezd u Brna 5 000,00 Kč

ČČK Újezd u Brna 1 500,00 Kč

SK Újezd u Brna 4 800,00 Kč

Rybáři Újezd u Brna 3 000,00 Kč

Nadační fond Jamiro 5 000,00 Kč

Nadační fond ZŠ 2012 30 000,00 Kč

Čl. přísp. Svaz měst a obcí 10 720,40 Kč

Rybáři Újezd u Brna 20 000,00 Kč

Občanské sdružení Mawerick 5 000,00 Kč

Nadační fond Jamiro - houslová soutěž 2 500,00 Kč

Římskokatolická farnost 5 000,00 Kč

Salesiánské hnutí mládeže Klub 23 000,00 Kč

Salesiánské hnutí mládeže - K 24 1 997,00 Kč

Celkem 421 617,40 Kč
Ing. Jana Jarošová
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pŘÍSpěVkY

Není běžné, aby město mělo tolik sociálních dávek jako 
Újezd u Brna. Zachovali jsme tři příspěvky, které postupně 
stát zrušil. Je to dotace při pohřbu, dotace při narození dí-
těte (porodné) a pastelkovné. Každé dítě v Újezdu u Brna 
dostane při prvním příchodu do školy od města 1.000,- Kč 
na drobné náklady se školní docházkou. 
Nejen tyto výdobytky v Újezdu u Brna zůstaly, ale je to ještě 
několik sociálních opatření, například 12 osob v ubytovně 
pro sociálně slabé. Někteří lidé se ptají: „Proč? Proč 

se máme o ně starat?“ Do této situace se ale může dostat 
každý bez výjimky. Město však na tyto občany nedoplácí. 
Každý ubytovaný platí 90,- Kč za den a 2 nové garsonié-
ry jsou taktéž zpoplatněny (180,- Kč za den). A tak jenom 
pro příklad uvádím: od 01.01.2012 do 31.10.2012, tedy za  
10 měsíců, se za ubytované vybralo 300.458,- Kč. Proto, 
když Vám budou zlí jazykové tvrdit, že město na tyto občany 
doplácí, nevěřte.

starosta 

VýDAje NA kONceRTY pOŘáDANé V ROce 2012

04.01.2012 Novoroční koncert Kvarteto města Brna 10 000,00 Kč

25.03.2012 Komorní koncert v DPS - Mgr. Bialas 6 000,00 Kč

11.05.2012 Alpské rohy 3 000,00 Kč

09.06.2012 Přehlídka místních sborů - ozvučení Mgr. Bialas 2 500,00 Kč

24.06.2012 Moravanka 20 000,00 Kč

10.06.2012 koncert Cimbal Classic 17 000,00 Kč

08.07.2012 Salonka - Mgr. Bialas 14 000,00 Kč

22.07.2012 Brno Brass Instruments 17 000,00 Kč

05.08.2012 Dixieland s Jaromírem Hniličkou 16 000,00 Kč

19.08.2012 Shadow Quintet 14 000,00 Kč

26.09.2012 Otevření parku a obřadní síně - Mgr. Bialas 6 000,00 Kč

26.09.2012 Koncert otevření parku a obřadní síně - Václav Hudeček 45 600,00 Kč

Celkem 171 100,00 Kč

Ve dnech 29. a 30.8.2012 proběhl dílčí audit hospodaření města 
za období leden až červenec 2012. Přezkoumání provedla audi-
torská společnost TOP AUDITING, s.r.o., zastoupená JUDr. Anto-
nínem Husákem, Ing. Evou Kopřivovou a Vladimírem Šrytrem. 
Tak jako při každé kontrole člověk trochu s obavami očekává 
výsledek, tak i já jsem čekala na hodnocení nejen své práce, ale 
práce celého kolektivu městského úřadu, s napětím. Vše dopad-

lo dobře, a proto si dovoluji citovat z protokolu: „Účetnictví měs-
ta bylo za přezkoumávané období zpracováno v souladu s obec-
ně závaznými právními předpisy, které se na vedení účetnictví  
a vykazování jednotlivých ekonomických kategorií vztahovaly.  
V průběhu kontroly nebyly zjištěny nedostatky, účetnictví města 
je vedeno na velmi dobré úrovni.“

Ing. Jana Jarošová 

DÍLčÍ AuDiT hOSpODAŘeNÍ měSTA 
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peVNý DOmOVNÍ ODpAD

Vážení občané,
již léta se Město Újezd u Brna snaží udržet výdaje rodin ales-
poň v relativní rovnováze. Kupříkladu již dvakráte mohla být 
upravena daň z nemovitosti, ale vždy na návrh Rady města 
jsme nezdražovali tuto vybíranou daň. Podrželi jsme všech-
ny sociální vymoženosti, ale v jistou chvíli již není možné 
některé věci v celém rozsahu dotovat. Proto pro rok 2013 
dojde ke změně místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálního odpadu, a to na 600,- Kč za osobu  
a kalendářní rok. Tento poplatek je tvořen ze dvou částí, prv-
ní část je pevná, a to ve výši 250,- Kč na osobu za rok, tuto 
neovlivníme, ale druhá část poplatku je tvořena z nákladů 
města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na 

osobu. Zvýšení ceny je daň za to, že netřídíme odpad. Za 
tříděný odpad se jednoduše méně platí. Máme sběrné stře-
disko odpadů, máme sběrná místa, aby nebylo s tříděným 
odpadem mnoho práce, vyčerpali jsme všechny možnosti. 
Výsledek je však zcela nedostačující.
Uvědomme si, že Město Újezd u Brna pravidelně sváží od-
pad z našich domovů od odpadu biologického, přes náby-
tek až po šrot. Proto bychom měli tyto možnosti co nejvíce 
využívat, abychom snížili náklady města na netříděný ko-
munální odpad a nemuseli tak zdražovat místní poplatek 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Ing. Jana Jarošová

pLATbY STOčNéhO

Pravděpodobně jste si všichni všimli, že se v parlamentu, ve vládě, ale i v tisku nehovoří o ničem jiném než o ekonomickém 
balíčku. Také nás tato skutečnost dohnala. Město doplácí samozřejmě na mnohé věci z vlastního rozpočtu, a tak se musí 
koordinovat výdaje a navíc je nutné hlídat finanční pohyb města. 

Kalkulace ceny stočného pro rok 2013 vychází z údajů roku 2011.
Výnosy roku 2011 1.778.383,29 Kč
Náklady roku 2011 1.708.949,98 Kč
Výnosy – náklady 69.433,31 Kč
Odpisy 266.316,00 Kč
Výnosy-náklady-odpisy  -196.882,69 Kč 

Navýšení stočného je zapříčiněno mnoha faktory:
1) změna DPH;
2) dražší chemie a energie;
3) nutnost tvořit jistou finanční rezervu na opravy kanalizačního řadu a čistírny odpadních vod.

To jsou jediné důvody, které nás k tomuto zdražení vedou. Je jasné, že to zatíží Vaši domácí pokladnu, ale nedá se nic jiného 
dělat.

Zastupitelstvo města se dne 5.11.2012 usneslo vybírat stočné v roce paušálem ve výši 500,- Kč bez DPH na osobu a kalen-
dářní rok a 820,- Kč za podnikající a zaměstnanou osobu a kalendářní rok. K této ceně bude připočítána sazba DPH v platné 
výši pro rok 2013. (Pokud bude schválena sazba 15% DPH, bude činit poplatek 575,- Kč včetně DPH na osobu a kalendářní 
rok a 943,- Kč za podnikající a zaměstnanou osobu a kalendářní rok).

Ing. Jana Jarošová
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uSNeSeNÍ ze zASeDáNÍ zASTupiTeLSTVA měSTA ÚjezD u bRNA

1. ZM schválilo rozpočtové opatření č. l ve výši 4.131.900,- 
Kč. Rozpočtové opatření je vyrovnané. 

2. ZM schválilo celoroční hospodaření města a „Závěrečný 
účet města Újezd u Brna za rok 2011“ bez výhrad. 

3. ZM schválilo přeúčtování hospodářského výsledku za rok 
2011 ve výši 15.173.926,94 Kč z účtu č. 431 – výsledek 
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet č. 432 – ne-
rozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. 

4. ZM vzalo na vědomí výsledky veřejnoprávní kontroly  
v MŠ a ZŠ.

5. ZM rozhodlo, že most vedoucí přes řeku Litavu /v býv. 
Šternově/ bude pouze udržován tak, aby do něj neza-
tékalo a jeho stav se nezhoršoval. ZM pověřuje Radu 
města, aby provoz na tomto mostě byl pokud možno 
omezen, co se týče hmotnosti dopravních prostředků. 

6. ZM rozhodlo, že most na Rychmanově, ulice Wolkerova 
bude opraven za předpokladu, že bude zabezpečen řád-
ně projekt, stavební povolení a finanční prostředky. 

7. ZM rozhodlo, že na ulici Školní, směrem ke Šternovu, 
po pravé straně od lékárny, podél zahrady Černých se 
na zelené ploše města (mezi chodníkem a komunikací) 
vybuduje parkovací záliv. ZM rozhodlo zadat vyprojek-
tování tohoto zálivu a pověřuje Radu města zabezpeče-
ním projektu a stavebního povolení.

8. ZM rozhodlo v objektu DPS Újezd u Brna, který je v ma-
jetku města, vyměnit po 7 letech měřiče tepla - kalori-
metry, a to v počtu 60 ks.

1. ZM rozhodlo odkoupit od všech majitelů nemovitost 
Nad Sklepy č.p. 118, Újezd u Brna. ZM pověřuje starostu 
učinit veškeré administrativní kroky k odkoupení nemo-
vitosti. ZM rozhodlo, pokud se městu podaří odkoupit 
celou nemovitost, tuto nemovitost dle zákona nabíd-
nout k prodeji nejvyšší nabídce.

2. ZM rozhodlo přidělit SK Újezd u Brna dotaci ve výši 
15.000,- Kč.

USNESENÍ č. 16  ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 23.4.2012 (dále jen ZM)

USNESENÍ č. 17  ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 2.5.2012 (dále jen ZM)

9. ZM rozhodlo, že z pozemku p. č. 2134, k.ú. Újezd u Brna 
bude odměřeno 20 m2 a ty budou převedeny na E.ON 
ČR distribuce a.s. Cena tohoto pozemku bude určena 
znaleckým posudkem. 

10. ZM rozhodlo podepsat smlouvu o budoucí smlouvě 
kupní na výše zmíněných 20 m2 z pozemku p. č. 2134, 
k.ú. Újezd u Brna.

11. ZM města se rozhodlo revokovat své rozhodnutí o za-
mítnutí noční dopravy – směr Brno, Sokolnice, Újezd  
u Brna, Žatčany, Telnice. 

12. ZM souhlasí se zavedením nočního spoje Brno-Sokolni-
ce-Újezd u Brna-Žatčany-Telnice.

13. ZM rozhodlo, že se Město Újezd u Brna bude účastnit na 
finanční úhradě za noční linku Brno- Sokolnice, Újezd  
u Brna, Žatčany, Telnice, a to ve výši 25% z celkové výše 
úhrady. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy a jednáním 
v dané věci.

14. ZM rozhodlo požádat o dotaci na protipovodňová opat-
ření. Dotace bude uplatněna u SFŽP. Firma EMPEMONT, 
Val. Meziříčí zabezpečí bezúplatně podklady pro zabez-
pečení projektu.

15. ZM vzalo na vědomí zápis finančního a kontrolního 
výboru, konaného dne 20.4.2012 bez výhrad a připo-
mínek.

3. ZM schválilo rozpočtové opatření č. 2. Rozpočtové opat-
ření je vyrovnané.

4. ZM rozhodlo zakoupit vánoční strom, na místo mimo 
park JUDr. Haluzy, a to před radnici do trojúhelníku  
u plakátovací plochy. Cena stromu do 30.000,- Kč s tím, 
že bude Radou města proveden výběr ze 4 stromů. ZM 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy na dodávku 
stromu, včetně vysazení.
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uSNeSeNÍ ze zASeDáNÍ zASTupiTeLSTVA měSTA ÚjezD u bRNA

1. ZM rozhodlo nevyhovět požadavkům obyvatel z ulice 
Rozprýmova a nerušit stávající velké pískoviště.

2. ZM schválilo celoroční hospodaření města a závěrečný 
účet města Újezd u Brna za rok 2011 bez výhrad.

3. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtové 
opatření je vyrovnané. 

4. ZM schvaluje územní plán města Újezd u Brna. 
5. ZM rozhodlo prodat pozemek p. č. 3365 o výměře  

696 m2, k.ú. Sokolnice nejvyšší nabídce:
1. Leoš Novák  600.000,- Kč;
2. Olesja Drohobecká 500.000,- Kč;
3. ČEGAN FOREST, v. d. 313.200,- Kč;
4. Mgr. Parma, Ing. Chudáček, 
 Ing. Janoušek   16.704,- Kč.

6. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012,  
o místních poplatcích. 

7. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012,  
o místním poplatku za provoz, shromaždování sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu.

8. ZM rozhodlo poskytnout občanskému sdružení „Naše 
malé dítě“ pro školní rok 2012-2013 částku ve výši 
200.000,- Kč na náklady, které musí být na konci dotač-
ního období vyúčtovány.

9. ZM rozhodlo požádat Ing. arch. Hanu Šemberovu, aby sdě-
lila, proč projekt na výstavbu pavilonu MŠ trvá tak dlouho. 

10. ZM rozhodlo, že Rada města podá žádost o asanaci bu-
dov, WC a sociálního zařízení v areálu koupaliště / až po 
restauraci. 

11. ZM rozhodlo o odstranění technologického zařízení 
koupaliště z důvodu jeho nefunkčnosti. 

1. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4. 
2. ZM vzalo na vědomí provedený audit hospodaření města za 

období 01-07/2012. 
3. ZM vzalo na vědomí, že byly provedeny povinné kontroly 

MŠ a ZŠ, jak ukládá zákon. 
4. ZM rozhodlo prodat pozemek p. č. 1752, k.ú. Újezd u Brna 

panu M. Vrbovi za stanovenou cenu 450,- Kč, celkem 
94.500,- Kč a pověřuje ST města podpisem kupní smlouvy. 

USNESENÍ č. 18  ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 18.6.2012 (dále jen ZM)

USNESENÍ č. 19  ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 1.10.2012 (dále jen ZM)

12. ZM rozhodlo udělit klíč od města panu Ludvíkovi Kolko-
vi, včetně čestného občanství. 

13. ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 402, výměra 21 m2, 
k.ú. Újezd u Brna. ZM pověřuje starostu města podpi-
sem kupní smlouvy. 

14. ZM bere se souhlasem na vědomí, že byla městu poskyt-
nuta investiční dotace JMK na terénní vozidlo pro JSDH. 

15. ZM se rozhodlo realizovat projekt vozidla dle žádosti  
o dotaci. 

16. ZM rozhodlo zakoupit vozidlo pro hasičský sbor dobro-
volných hasičů, zn. DACIA DUSTER do 380.000,- Kč. ZM 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu JMK č.j. 13295/12/OKH.

17. ZM rozhodlo přijmout dodatek č. 2 ke SOD  
č. 600/23/2010 – akce „Obřadní síň“. ZM pověřuje sta-
rostu města podpisem dodatku č. 2.

18. ZM bere na vědomí zápis z kontrolního dne na akci „Ob-
řadní síň“.

19. ZM pověřuje Radu města, aby zabezpečila zaměření 
hrobových míst v areálu hřbitova.

20. ZM souhlasí se záměrem odkoupit pozemek p. č. 
3258/121, k.ú. Újezd u Brna, vedený na LV č. 754 a po-
věřuje Radu města kompletní přípravou tohoto záměru. 

21. ZM rozhodlo, aby Město Újezd u Brna nadále provozo-
valo ČOV.

22. ZM rozhodlo uzavřít pojištění na škody způsobené ha-
várií na „Vodohospodářské infrastruktuře města“, včetně 
případných sankcí. 

23. ZM rozhodlo zrušit koncesní řízení na „Provozování vo-
dohospodářské infrastruktury města Újezd u Brna“.

5.  ZM pověřuje ST města o dalším jednání o odkoupení 
nemovitosti patřící fi. Alfa Agro na ulici 9. května. 

6. ZM rozhodlo vyvěsit záměr na směnu pozemku p. č. 
1449/8 ve vlastnictví pana Pavla Paseky za pozemek 
p. č. 1482 o výměře 30 m2 a p. č. 1485 o výměře 28 m2, 
které jsou ve vlastnictví města. Směna bude bezúplatná. 

7. ZM rozhodlo, po vyvěšení záměru v případě, že ne-
bude dalších žadatelů, vysměňovat pozemek p. č. 
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uSNeSeNÍ ze zASeDáNÍ zASTupiTeLSTVA měSTA ÚjezD u bRNA

1449/8, za pozemky města - p. č. 1482 a p..č. 1485, 
k.ú. Újezd u Brna. ZM pověřuje ST podpisem směnné 
smlouvy. 

8. ZM bere na vědomí platnost nového územního plánu 
od 19.7.2012. 

9. ZM rozhodlo vyřadit starý územní plán města Újezd u 
Brna z majetkové evidence. 

10. ZM rozhodlo vzít na přístavbu MŠ úvěr a pověřuje RM 
výběrem dodavatele úvěru. 

11. ZM rozhodlo opravit chodník na ulici Komenského od 
pošty po Mácovo, a to položením zámkové dlažby. 

12. ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 1 k darovací smlou-
vě č. AC 004029/10 OM, uzavřené mezi městem Újezd  
u Brna a JMK. Jedná se o prodloužení termínu k výstav-
bě domova důchodců z 31.12.2012 do 31.12.2015. 

13. ZM přijalo nový „Jednací řád zastupitelstva města 
Újezd u Brna“. 

14. ZM souhlasí s přijetím dotace z JMK na výstavbu 
učebny fyziky pro ZŠ, a rozhodlo tuto dotaci přijmout. 

15. ZM rozhodlo potvrdit výsledek pořadí hodnotící komi-
se nejvýhodnější nabídky na dodavatele učebny fyziky 
v Základní škole Újezd u Brna v tomto pořadí: 
1/ KXN CZ Hradec Králové - 917.470,- Kč, včetně DPH
2/ MY Dva Group, Brno - 1.048.387.67 Kč, včetně DPH.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

17. ZM rozhodlo, že obřadní síň a hřbitov bude provozovat 
město a bude vybrán pracovník na správu hřbitova, 
obřadní síně, včetně okolí hřbitova. ZM pověřuje RM, 
aby zabezpečila, dle zákona o výběrovém řízení, kdy  
o dodavateli rozhodne ZM. 

18. ZM rozhodlo odkoupit pergolu přilehlou k restauraci 
„Na Rychtě“ za částku ve výši 75.000,- Kč. 

19. ZM pověřuje starostu, aby jednal o odkoupení zařízení 
kuchyně restaurace „Na Rychtě“ v rozsahu 300.000,- 
Kč až 350.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem kup-
ní smlouvy. 

20. ZM pověřuje RM zahájením výběrového řízení na do-
davatele plastových oken pro bytový dům č. p. 961, 
ulice 9. května. 

21. ZM souhlasí s výměnou vadných částí dřevěných prv-
ků balkonů v DPS, pověřuje RM výběrovým řízením  
a rozhodnutím o dodavateli. 

22. ZM rozhodlo odkoupit od firmy FLEXIL EASE s.r.o. sa-
mohybnou kloubovou teleskopickou plošinu HA 16PX 
za cenu dohodou 220.000,- Kč. ZM pověřuje mís-
tostarostu města, aby si přizval odborníka, který ještě 
posoudí technický stav. ZM pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy k nákupu plošiny. ZM rozhodlo 
udělit výjimku ze směrnice zakázek malého rozsahu. 
Důvodem rozhodnutí je skutečnost, že cena plošiny je 
mnohem vyšší než cena dohodou. 

23. ZM rozhodlo o změně zřizovací listiny ZŠ Újezd u Brna 
a schvaluje nové znění zřizovací listiny. 

24. ZM rozhodlo, že v případě přidělení dotačního titulu 
TJ Sokol na rekonstrukci povrchu hřiště, poskytnout, 
pokud bude zapotřebí, částku ve výši 10% celkových 
nákladů na tuto akci. 

25. ZM bere na vědomí stanovy o.s. Rybáři Újezd u Brna ze 
dne 3.4.2012. 

26. ZM rozhodlo, aby do zasedací místnosti MěÚ byl za-
koupen diaprojektor. 

27. ZM rozhodlo předat archivní materiál dle předložené-
ho seznamu Okresnímu archivu Rajhrad. 

Ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 27.2.2012 (dále jen ZM)

1. ZM se zaobíralo problémem čističky odpadních vod, ze 
kterého nevzešlo žádné usnesení.
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LékAŘi - DŮLežiTé iNFORmAce

MUDr. ŠULTES KAREL, Komenského 77 
 praktický lékař pro dospělé Po, Út, Čt, Pá 07:00 – 11:00 
 tel/fax: 544 224 226  11:00 – 13:00 objednaní pacienti 
   St 12:30 – 18:30 pracující + akutní stavy

MUDr. VÍŠKOVÁ ANNA, Komenského 77
 praktický lékař pro dospělé Po, Út, St, Pá 07:00 – 11:00
 tel.: 544 224 333  11:00 – 13:00 objednaní pacienti 
   Čt 12:30 – 18:30 pracující + akutní stavy

MUDr. LAŠTŮVKOVÁ VLASTIMILA, Komenského 77 
 praktická zubní lékařka
 tel.: 544 224 233  Po - Čt 07:00 – 13:00
 mobil: 724 114 990  Pá 07:00 – 10:00
      
MUDr. PIRNER JIŘÍ, Komenského 77
 praktický zubní lékař Po, St, Čt 07:30 – 12:00; 13:00 – 15:30
 tel.: 544 229 903  Út 11:00 – 18:00
   Pá 07:30 – 13:00

GYNPRIVAT spol. s r.o., Brno, Masarykova 37 gynekologická ambulance, Újezd u Brna, Palackého 384
 tel.: 542 215 665  
 MUDr. Krämerová Věra Po 08:30 – 12:30
      
MUDr. FLAŠAR ROMAN, Penzion - Štefánikova 960
 NEUROLOGICKÁ AMBULANCE, MUDr. Horská Klára 
 e-mail: flasar@medica111.cz
 www.MEDICA111.cz
 tel.: 511 119 763 Po  09:00 – 15:00
 fax: 545 175 402 Čt  08:00 – 12:00
 REHABILITACE   
 e-mail: rehabilitace.ujezd@seznam.cz Po, St, Čt  06:30 – 18:00
 www.MEDICA111.cz
 tel.: 511 191 194 Út 06:30 – 15:30
   Pá  06:30 – 13:00
MUDr. PÍCHA BORIS, Penzion - Štefánikova 960 
 SONO - vyšetření   
 e-mail: doktorovic@volny.cz
 www.pichaboris.cz
 tel.: 541 428 220   
 mobil: 603 428 353 Čt 13:00 – 15:00
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LÉKAŘSKÁ AMBULANCE, s.r.o., Penzion - Štefánikova 960
 CHIRURGIE - MUDr. Zdeněk Zatočil 
 tel.: 511 119 763 Út, St, Pá 07:30 – 13:30
      
MUDr. JONASOVÁ MARTINA, U Hřiště 966
 praktická lékařka pro děti a dorost
 tel.: 544 224 271 Po  07:30 – 11:30 nemocní 
     12:00 – 14:00 prevence
   Út  07:30 – 10:00 nemocní
    10:00 – 14:00 poradna kojenci
   St  07:30 – 11:00 nemocní
   Čt  07:30 – 10:30 nemocní
    10:30 – 14:00 prevence, očkování
   Pá  07:30 – 11:00 nemocní
    11:00 – 13:00 prevence - šk. služba

MUDr. NEVRLÁ JANA, DPS, Rybářská 1001 
 DIABETOLOGIE
 mobil: 739 588 879 Čt 07:00 – 08:00 odběry
   Čt 08:00 – 12:30; 13:00 – 18:00

ORL A FONIATRICKÁ AMBULANCE, DPS, Rybářská 1001 
 ušní, nosní, krční 
 e-mail: info@orlaf.cz
 www.orlaf.cz
 mobil: 739 037 004  MUDr. Svoboda Ivan
 mobil: 731 580 149  MUDr. Nezvalová Jana
   Út 08:00 – 12:00

NZZ CHIRONAX INVEST, Brno, Řezáčova 1
 REVMATOLOGICKÁ AMBULANCE, INTERNÍ AMBULANCE
 MUDr. Muroňová Jana, DPS, Rybářská 1001
 e-mail: revmatologie@chironaxinvest.cz
 mobil: 776 700 564 St 07:30 – 14:00 pouze objednaní

MDgK plus spol. s r.o., Masarykova 701
 laboratoř bioptická a cytologická
 www.mdgk.cz
 tel.: 544 211 693   
 mobil: 733 133 428 Po - Pá 08:00 – 20:00

LékAŘi - DŮLežiTé iNFORmAce



ZPRAVODA J ÚJEZD U BRNA 15

AAA-oční, s.r.o., Komenského 144
  OČNÍ AMBULANCE - MUDr. Vlčková Marie
  e-mail: AAA-ocni@seznam.cz
  www.AAA-ocni-ordinace.cz Po  09:00 – 15:30
  tel.: 544 211 519 Út 09:00 – 17:00
   St 09:00 – 15:00

   Čt  13:00 – 18:00
   Pá 09:00 – 13:00
    Po-St, Pá 09:00 – 09:30 akutní příp.
     ostatní doba jen pro objednané

HERLANGO, s.r.o., U Hřiště 966 
  oční optika
  vyšetření zraku optometristou, aplikace kontaktních čoček, prodej optických pomůcek - brýlí a jiné
 e-mail: ujezd@herlango.cz
 www.herlango.cz
 tel.: 544 212 202 Po, St, Čt 08:30-12:00; 12:30-17:00
    Út  08:30-12:00; 12:30-18:00
    Pá 08:30-12:00; 12:30-16:00
 REHABILITACE  
 Dr. Marek   
 Dle telefonické dohody
 Tel. č.: 603 765 401  

SLužbA iNVALiDNÍm A NemOcNým ObčANŮm

Obdrželi jsme od Ministerstva vnitra ČR mikrobus Volkswagen, kterým svážíme nemocné nebo 
potřebné k lékaři. Stačí zavolat panu Petrovi Suchému na tel. č.: 723 053 713, který tuto službu 
zabezpečuje. 

Rada města

LékAŘi - DŮLežiTé iNFORmAce
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Zejména v průběhu letních měsíců docházelo v našem 
městě ke zvýšenému počtu krádeží jízdních kol, a to jak 
nezajištěných, tak i řádně uzamčených (ve stojanech, za 
pomocí zámku). Majitelům kol tak můžeme doporučit, 
aby svá kola vždy uzamykali kvalitním zámkem, nejlépe  
k pevně zabudovanému zařízení (stojanu na kola, sloupu, zá-
bradlí apod.). Dále doporučujeme dražší kola pojistit, a také  
v rámci prevence před odcizením a možného následného 
vypátrání zaevidovat do centrálního registru jízdních kol, 
popřípadě vybavit ochrannými prvky (např. systém Krimi- 
stop – čipy, ochranné nálepky a jiné). 
Co se týče krádeží barevných kovů, tak s touto problemati-
kou se dlouhodobě potýká nejenom naše městská policie, 
ale tento druh kriminální činnosti je velkým problémem 
i celorepublikovým. Zvýšenému počtu krádeží i nahrává 
vyšší výkupní cena druhotných surovin a skoro žádné zá-

STRážNÍci buDOu DOhLÍžeT NA VeŘejNý pOŘáDek V OkOLÍ hŘbiTOVŮ

brany zlodějů (jak morální, tak i technické). V našem městě 
docházelo opakovaně ke zcizování především měděných 
součástí střech rodinných domů a různých zařízení, včetně 
imobiliáře města. Díky zvýšené pochůzkové činnosti MP 
se zaměřením na tento druh krádeží se podařilo v poslední 
době alespoň tento trend zpomalit. 

Všímavost občanů a včasné upozornění strážníků nebo po-
licistů může rovněž přispět k zadržení pachatele a objasnění 
případu. 

Z výše uvedených důvodů tímto žádáme občany o obe-
zřetnost a v případě jakéhokoliv výskytu podezřelých osob 
(vozidel) v našem městě, prosím, ihned informujte zdejší 
městskou policii na tel. čísle: 602 500 584, nebo volejte 
na bezplatnou linku Policie ČR 158. 

Jako každoročně i v letošním roce v souvislosti s Památkou 
zesnulých organizuje naše městská policie preventivně 
bezpečnostní opatření, kdy v okolí hřbitovů budou probíhat 
zvýšené kontroly.
Opatření bude zahájeno dne 28. října a potrvá po celou 
dobu, kdy lze očekávat zvýšenou návštěvnost hřbitovů, tedy 
až do cca 2. listopadu. 
Strážníci budou dohlížet na klid a veřejný pořádek, a to jak 

V poslední době se téměř „roztrhl pytel“ s různými podomními obchodníky, opraváři a poskytovateli různých služeb a slev. 
Jsme rádi, že nám tyto osoby včas oznamujete k prověření, stejně jako pohyb nebo odstavení podezřelých vozidel. Infor-
mace o osobách a vozidlech, které tímto způsobem získáváme, předáváme dál Policii ČR k dalšímu využití a samozřejmě 
mají značnou hodnotu i pro naši činnost. 
Apelujeme rovněž na naše seniory, neboť se to již několikráte stalo, aby v žádném případě nevpouštěli do svých domovů 
podezřelé osoby, vydávající se za pracovníky různých institucí (plynaři, elektrikáři apod.). Tito pod různými záminkami 
vniknou do obydlí a zde je pak okradou někdy i o celoživotní úspory. Také byly zaznamenány případy, kdy senioři pod 
zprvu vypadající výhodnou nabídkou slevy na plyn, elektřinu apod., podepíší dealerovi velmi nevýhodnou smlouvu, což 
zjistí až následně po jejím podrobnějším prostudování, kterou v rychlosti doma podepsali. Je pak velmi těžké ji vypově-
dět. A navíc zaplatí velké peníze za zrušení smlouvy. Proto si dávejte pozor, s kým smlouvu na služby uzavíráte. Pokud 
už chcete nabídku využít, doporučujeme smlouvy nikdy neuzavírat doma, ale pouze v „kamenném“ sídle společnosti,  
a to vždy až po pečlivém prostudování a zvážení podmínek smlouvy.

přímo na hřbitovech, tak v jejich okolí. Zaměří se zejména 
na eliminaci krádeží věcí z hřibitovů a kapesních krádeží, 
před hřbitovy na parkovištích budou věnovat náležitou 
pozornost rovněž pohybu podezřelých osob kolem zapar-
kovaných vozidel.
Hlavním cílem opatření ze strany městské policie je zajistit 
klidný a důstojný průběh tohoto pietního svátku a přispět  
k tomu, aby nebyl nikým a ničím narušen. 

měSTSká pOLicie - kRáDeže jÍzDNÍch kOL A bAReVNých kOVŮ



ZPRAVODA J ÚJEZD U BRNA 17

kONTAkT NA měSTSkOu pOLicii

Proto v případě jakýchkoliv pochybností či výskytu podezřelých osob neváhejte a s důvěrou se 
obraťte na naši městskou policii. 
Kontakt: 
Mobilní telefon (nepřetržitý provoz): 602 500 584
Pevná linka (služebna – pouze při přítomnosti strážníka): 544 224 901
Fax.: 544 224 778
E-mail.: policie@ujezdubrna.cz.

Děkujeme Vám všem za spolupráci!
Petr MACÁK, velitel městské policie

Dne 19.09.2012 v dopoledních hodinách zavítaly do naší 
mateřské školy v rámci prevence kriminality a bezpečí na-
šich nejmenších ratolestí na již tradiční besídku obě složky 
policie, jak naší městské, tak i státní. Přítomné děti byly se-
známeny s jejich prací, byla jim názorně předvedena výstroj 
a výzbroj, včetně různých donucovacích prostředků. Dětem 
byly poutavým způsobem vysvětlovány základy bezpeč-
nosti silničního provozu, přičemž důraz byl kladen na cho-

beSÍDkA měSTSké pOLicie A pOLicie čR V NAšÍ mATeŘSké škOLe

Přednáška v MŠ

vání a pohyb dětí na pozemních komunikacích, doplněné 
názornými ukázkami. Rovněž byly seznámeny s nástrahami 
všedního života, s krizovými situacemi a chováním v nich. 
Dostalo se i na řadu zvídavých otázek. Na závěr byly všechny 
děti pochváleny za jejich znalosti, příjemně jsme byli pře-
kvapeni. Pravidelné besídky tak mají zcela určitě význam, 
což nám děti svými vědomostmi stále dokazují. 
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„Co jiného je knihovna, než snadno přístupné místo při-
nášející informace našemu duchu, pohodlí našemu tělu  
a potěšení našemu srdci? Knihovnu budoucnosti si můžeme 
představit jako informační lázně.“ (Henry Mayberg)
 
Vážení občané,
opět po roce jsme byly osloveny napsat pár řádků do újezd-
ského zpravodaje. 
Je již téměř tradicí, že v každém z našich příspěvků píšeme 
o naději na přemístění Městské Jiráskovy knihovny do no-
vých prostor. Prostor větších, prostor bez schodiště, prostor, 
kde se orientace ve výběru knih nestává nepřehlednou pro 
velký počet knih a malý počet místa, kam budou moci děti 
i dospělí přijít na kulturní akce a besedy bez toho, že by si 
neměli kam sednout. Také nám chybí studovna a koutek pro 
malé děti, o sociálním zázemí ani nemluvě. 

Snad jsou pryč doby, kdy se knihovny krčily ve starých, neo-
pravovaných budovách nebo jim bylo vykázáno místo, které 
nikomu nepřekáželo a bylo schopno plnit alespoň základní 
funkci knihovny. V současné době již došlo v naší zemi k vý-
znamné změně a knihovny začínají „zvedat hlavy“ a hlásit 
se o přízeň širší veřejnosti. I v okolí našeho města můžeme 
pozorovat opravy a modernizaci těchto kulturních a vzdělá-
vacích zařízení. 
Zdá se, že ceny knih a časopisů jsou pro mnohé finančně 
nedostupné, napomáhají k tomu, že knihovny otevírají dve-
ře většímu počtu lidí a umožňují využití služeb i sociálně či 
zdravotně hendikepovaným.
Chtěly bychom, aby naše knihovna dokázala plnit potřeby 
všech uživatelů, ale také důstojně reprezentovat naše město. 
Zůstane toto zase jen přáním...?

Daria Matoušková a Věra Lísková

měSTSká jiRáSkOVA kNihOVNA

NAše SVATbY A VÍTáNÍ DěTÍ

V našem městě se stále provádí vítání narozených dětí, při 
kterém říkají básně děti ze Základní školy v Újezdu u Brna. 
Narozené děti od města dostávají finanční příspěvek ve výši 
5.000,- Kč. Na městském úřadu také provádíme občanům, 
kteří se zde narodili nebo zde měli svatbu či zemřeli doma, 
výpisy z knihy narození, knihy manželství a knihy úmrtí, a to 
na základě podané žádosti. 
Zasíláme blahopřání občanům při jejich výročí a od 90-ti 
let chodí starosta nebo místostarosta přát osobně. V našem 
městě je nejstarší osobou žena, která v letošním roce oslavi-
la 102 let a nejstarší muž oslavil 97 let.

Na našem úřadu se udála zajímavá svatba dvou lidí, kteří 
se našli v naší sociální ubytovně, z čehož je vidět, že láska  
i korektní vztah může vzniknout i v těchto místech.
Někdy začínáme se čtvrthodinovým zpožděním, protože 
jednou se opozdí ženich, jindy nevěsta, asi proto, že si to 
rozmýšlí... V poslední době dost často slýcháme, když jim to 
nevyjde, tak se rozvedou. Není to zrovna nejlepší startovné. 
Možná, že by to chtělo více něžnosti a sentimentu.
V letošním roce se prozatím narodilo 23 dětí, bylo uzavřeno 
14 sňatků a zemřelo 31 občanů.

Jiřina Punčochářová, matrikářka

Svatby a vítání
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Vítání dětí

Vítání dětí

VÍTáNÍ NOVých ObčáNkŮ
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Začátkem letošního školního roku byl opět zahájen provoz 
klubu pro maminky s malými dětmi. To je dobrá zpráva, ne?
Vždycky se raduji, když mohu vidět nové tváře maminek, 
které projeví zájem chodit se svými dětmi mezi nás. Vždyť 
nejenom na ulici nebo v cukrárně nebo někde v soukromí, 
ale i v klubu se mohou maminky docela dobře bavit, na-
vazovat nová přátelství, užívat si svých dětí při programu 
nebo něco vytvářet, a to každé úterý nebo čtvrtek. Právě 
tento dopolední čas je pro každou maminku vyhrazen, a to 
bez rozdílu věku, rasy nebo sociální situace. Program klubu 
bývá někdy zpestřen divadlem nebo nějakou akcí, která je 
„šitá na míru“ právě našim dětem. Jsou to akce sezónního 
typu, jako je například lampiónový průvod, mikulášská be-
sídka, vánoční besídka, karneval, dětský den nebo výlety do 
okolí a jiné. Pro maminky to jsou různé užitečné přednášky, 
které bývají plné rad. Dále jsou každoročně pořádány kurzy 
PC, Manželské kurzy, které teď právě probíhají, a Efektivní  
rodičovství, které napomáhá rodičům jak vychovat své děti, 

 aby z nich vyrostly zdravé osobnosti pro tuto společnost. 
Tento kurz pomáhá i k růstu osobnosti člověka, a je proto 
velmi užitečný.
Za ty roky, co klub Ovečka funguje, se tu vystřídalo zhruba 
600 maminek s dětmi. Maminky přicházejí a odcházejí. Mo-
hou čerpat nápady a motivace pro své děti.
Není samo sebou, že tento klub ještě funguje, že maminky 
stále mají kam přijít a trávit tak efektivní a smysluplný čas 
se svými dětmi. Je to hlavně zásluha všech těch, kteří byli  
a jsou ochotni trávit čas nad přípravou programu, věnovali  
a věnují svoji energii a schopnosti k tomu, aby průběh klubu 
mohl být příjemný pro každou z nás. Těm všem moc děkuji. 

Zároveň chci touto cestou vyzvat maminky, které mají co 
dát ostatním a chtějí přispět do programu klubu nebo jeho 
chodu, aby se nebály vstoupit do této služby. Tím člověk nic 
neztratí, ale naopak jen získá!

Liba Mácová

Vítání dětí

VÍTáNÍ NOVých ObčáNkŮ

mATeŘSký kLub OVečkA
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Stejně, jako tomu bylo v roce 2011, tak ani v letošním roce 
nemohly být přijaty všechny děti, kterým byla podána při-
hláška do mateřské školy. 
Proto bylo v loňském roce zřízeno občanské sdružení „Naše 
malé dítě“, do kterého chodilo 6 dětí. V letošním roce se 
změnilo vedení tohoto sdružení, kterého se ujali tři členové 
(rodiče dětí navštěvujících sdružení). Do tohoto sdružení 
letos chodí celkem 9 dětí. 
Tato malá třída, která je ve dvoře základní školy u tenisových 
kurtů, je krásně vybavena, a to z dotace města, která čini-
la 250.000,- Kč (tato částka se skládá z platu paní učitelky  

Malá školka

mALá škOLkA – O.S. „NAše mALé DÍTě“

a z provozních nákladů). Za tyto dotační peníze byla poří-
zena také např. nově potažená lehátka na spaní pro děti, 
dokupují se hygienické a čisticí potřeby, potřeby pro práci 
s dětmi atd.
Děti jsou systematicky připravovány na školku samotnou, 
jak po stránce fyzické, tak po stránce všestranného duševní-
ho rozvoje. Režim v této malé školce se velice podobá reži-
mu v mateřské škole. Výchova v malé školce je koncipována 
tak, aby děti při přechodu do mateřské školy nezaznamena-
ly téměř žádné změny. 

Magdaléna Pízová
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bezpečNOST Ve škOLe

Vše začalo nepříjemným ohlášením, že ve starých nepře-
hledných šatnách došlo k fyzickému napadení děvčete. 
Nepředstavitelná hrubost a zjištění, že právě prostor šaten 
se stává místem drobných šikan, krádeží a jiné, nás vedly  
k tomu, že jsme zahájili soutěž na dodavatelé barevných, 
uzamykatelných skříněk. Každé dítě má svůj klíč a má mož-
nost si své věci před nenechavými poberty zamknout. Zdá 
se to jako jednoduché konstatování, ale rekonstrukce sklep-

Školní rok jsme zahájili dne 3. září za přítomnosti starosty 
města Újezd u Brna ThDr. Jana Hradila, Th.D. 
Na naší škole v současné době probíhá kompletní rekon-
strukce fyzikální pracovny, kterou zajišťuje firma KXN CZ, 
s.r.o. Začátkem listopadu bylo vyhlášeno výběrové řízení na 
nákup interaktivních tabulí a další výpočetní techniky pro 
učitele i žáky (mimochodem již dnes se můžeme pochlubit 
76 počítači, z toho je žákům přístupno 63 PC, část ve dvou 
počítačových pracovnách, zbytek je v běžných učebnách). 
V září se konal den otevřených dveří, proběhla již řada sou-
těží a ekologických výukových programů, bližší informace 
najdete na http://zs.ujezdubrna.info/ pod odkazem „Kalen-
dář školních akcí“.

Zaměstnanci školy ve školním roce 2012/2013
Ředitelka PaedDr. Jaroslava Olšanská
Zástupce ředitelky Mgr. Pavel Polách
Výchovný a kariérní poradce Mgr. Dalibor Gold
Metodik prevence soc. pat. jevů
   Mgr. Stanislava Žáčková
Koordinátor ŠVP ZV PhDr. Jana Hradilová
Koordinátor EVVO Mgr. Jitka Bublová
Koordinátor ICT Mgr. Pavel Polách
Třídní učitelé
1. A Mgr. Eva Terebieniecová
2. A Mgr. Eva Kolková
2. B Mgr. Iva Nedomová
3. A Mgr. Martina Kulichová
3. B Mgr. Ivana Hladilová
4. A Mgr. Věra Životská

ní prostory na moderní šatny a vlastní vybavení skříňkami 
stálo 449.918,40 Kč. Při předání těchto šaten inicioval radní 
pan Ing. Pavel Petlák zbudování kamerového systému, který 
celou prostoru monitoruje a obraz přenáší do pracovny zá-
stupce ředitele pana Mgr. Pavla Polácha. Podařilo se. Jedno 
nové bezpečné místo školy! Nyní se chystáme do školy celo-
plošně zavést signalizaci ohně. 

Starosta 

iNFORmAce O zákLADNÍ škOLe Ve škOLNÍm ROce 2012/2013

4. B Mgr. Jarmila Němcová
5. A Mgr. Markéta Muselíková 
5. B Mgr. Irena Jandlová
6. A Mgr. Lucie Pohludková
6. B Mgr. Martin Životský
7. A Mgr. Hana Pešáková
7. B PaedDr. Miloš Lehuta
8. A Mgr. Martina Klímová
8. B Mgr. Dalibor Gold
9. A Mgr. Jitka Bublová
9. B Mgr. Stanislava Žáčková

Netřídní učitelé
Mgr. Margarita Bátovská, Mgr.et MgA. Petra Buchtová, PhDr. 
Jana Hradilová, Mgr. Petra Kořínková, Ing. Petra Slavíčková
Hospodářka školy
Marie Petláková
Školní družina
Veronika Chamerová, Vladimíra Doležalová
Asistenti pedagoga
Vladimíra Doležalová, Mgr. Soňa Grossmannová
Vyučující náboženství
Mgr. Rita Konzalová, Bc. Ludmila Jenišová
Školník - David Ondráček
Vedoucí kuchyně - Holubová Marie 
Uklízečky - Jana Mácová
Kuchařky
Dagmar Partlová, Jana Pospíšilová, Marie Králová, Iveta Mi-
číková, Jarmila Rujbrová, Olga Svěráková, Dagmar Ďurišová



ZPRAVODA J ÚJEZD U BRNA 23

iNFORmAce O zákLADNÍ škOLe Ve škOLNÍm ROce 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013
Období školního vyučování 03.09.2012 (po) – 28.06.2013 (pá)
1. pololetí 03.09.2012 (po) – 31.01.2013 (pá)
2. pololetí  01.02.2013 (pá) – 28.06.2013 (pá)
podzimní prázdniny 25.10.2012 (čt) a 26.10. 2012 (pá)
vánoční prázdniny 22.12.2012 (so) – 02.01.2013 (st)
   (vyučování začne ve čtvrtek 03.01.2013)
pololetní prázdniny 01.02.2013 (pá)
jarní prázdniny 11.02.2013 (po) – 17.02.2013 (ne) 
velikonoční prázdniny 28.03.2013 (čt) – 29.03.2013 (pá)
hlavní prázdniny 29.06.2013 (so) – 01.09.2013 (ne)

Volitelné předměty ve školním roce 2012/2013
9. ročník   
Informatika, Německý jazyk, Seminář českého jazyka, Kon-
verzace v anglickém jazyce, Regionální seminář, Informatika 
pro pokročilé
8. ročník
Německý jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Technické 
činnosti, Počítačová grafika, Globální výchova, Domácnost
Seminář matematiky 
7. ročník
Německý jazyk, Seminář českého jazyka, Přírodopisné prak-
tikum, Domácnost, Konverzace v anglickém jazyce
6. ročník
Ekologický seminář 

Pedagogické rady
30.08.2012  9:00
19.11.2012 14:00
28.01.2013 14:00
15.04.2013 14:00
24.06.2013 14:00

Třídní schůzky
17.09.2012 16:00 schůzka rodičů žáků 1. A
15.10.2012 16:00 schůzky rodičů 4. a 5. ročníku
19.11.2012 16:00
14.01.2013 16:00
15.04.2013  16:00
10.06.2013 16:00.

Zápis žáků do 1. tříd
18.01.2013  13:00 – 18:00

Pro rodiče žáků 9. tříd (volba povolání)
19.11.2012  17:30
14.01.2013  17:30

Úřední hodiny:
ředitelka školy pondělí 8:00 – 12:00, 14:00 – 15:30
středa 8:00 – 12:00
zástupce ředitelky úterý  13:00 – 15:30
čtvrtek  10:00 – 13:00
výchovný poradce pondělí  13:45 – 15:00
metodik prevence pondělí  14:00 – 14:30

Základní škola Újezd u Brna z pohledu statistiky:
V letošním školním roce navštěvuje Základní školu Újezd  
u Brna 338 žáků v 17 třídách, z toho 180 dětí máme na  
1. stupni a druhý stupeň tvoří zbývajících 158 žáků. Mírnou 
převahu v letošním roce mají chlapci, těch je o deset víc než 
dívek. Hoši převažují výrazně ve 4. a 5. ročníku. Naopak dív-
ky tvoří většinu v posledních dvou ročnících.
Kromě žáků bydlících v Újezdě u Brna patří mezi nejpočet-
nější skupiny děti z Telnice a Žatčan. Ve třídách najdeme  
i takové, kteří do rubriky „bydliště“ mohou uvést Bílovice 
nad Svitavou, Blučinu, Bošovice, Brno, Budišovice, Hostě-
rádky-Rešov, Kroměříž, Lovčičky, Milešovice, Nesvačilku, 
Otnice, Prahu, Rájec-Jestřebí, Rakovník, Sokolnice nebo 
Tišnov.

Podle roku narození se naše žákovské osazenstvo člení ná-
sledovně:
Rok narození Počet Rok narození Počet
 1997 22 2002 41
 1998  45 2003 24
 1999  44 2004  32
 2000 35 2005 36
 2001  49 2006  10
Celkem 338 žáků
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Většina našich žáků se narodila v Brně, ale v rubrice místo 
narození se objevuje i Beroun, Bruntál, Hodonín, Hradec 
Králové, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Olomouc, Pelhři-
mov, Plzeň, Praha, Vsetín nebo Vyškov.
Kdybychom podrobněji zkoumali zastoupení jmen v tříd-
ních knihách, narazili bychom nejčastěji na následující 
jména: Marek nebo Jakub se vyskytuje 8x, 9x u nás můžete 
potkat Davida, Jana, Kristýnu nebo Veroniku, 10 dívek se 
jmenuje Michaela, 11 hochů Martin nebo Petr a věřte ne-

věřte, nejfrekventovanějším jménem je Tomáš, kterého ve 
třídách můžete oslovit hned 14x.
A na závěr několik statistických údajů o prospěchu a do-
cházce. V loňském školním roce prospělo 188 žáků s vyzna-
menáním, 163 žáci prospěli a jeden neprospěl. Průměrný 
prospěch ve druhém pololetí školního roku byl 1,62. Žáci za 
druhé pololetí zameškali celkem 16 189 hodin, z toho bo-
hužel bylo 24 hodin neomluvených. Průměrně žák újezdské 
školy za toto období zameškal 46,991 hodiny.

Mgr. Pavel Polách

Loučení s deváťáky na MěÚ dne 29.6.2012

Loučení s deváťáky na MěÚ dne 29.6.2012

iNFORmAce O zákLADNÍ škOLe Ve škOLNÍm ROce 2012/2013
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Prvňáčci 2012 - 2013 (3.9.2012)

Prvňáčci 2012 - 2013 (3.9.2012)

pRVňáčci
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FOTbAL ÚjezD u bRNA

Střípky z fotbalu
Vážení sportovní přátelé, skončila nám podzimní část fotba-
lové sezóny, a je tedy čas bilancovat úspěchy a nezdary roku 
2012 v rámci působení našeho sdružení na poli společen-
ském a sportovním. Když si uvědomíme tíživou ekonomic-
kou situaci znamenající nejen výrazný odliv sponzorů, ale 
také nižší přísun dotací ze státního rozpočtu a sportovních 
svazů, vidím jako hlavní úspěch skutečnost, že se nám daří 
naši činnost držet v plném rozsahu. Proto si vážím všech, 
kteří se podílejí na chodu oddílu bez nároku na honorář, 
který by si jistě zasloužili.

Sportovní aktivity
V době, kdy naše mládež má možnosti angažovat se v růz-
ných zájmových sdruženích či vysedávat doma u počítače, 
se nám v mistrovských soutěžích daří pravidelně obsazo-
vat všechny mládežnické kategorie. To považuji za největší 
prioritu našeho sdružení, neboť na příkladu okolních obcí 
vidíme nejrůznější slučování sportovních klubů nebo do-
konce úplné utlumení jejich činnosti. Výkonný výbor se 
rozhodl prioritně zaměřit na aktivity mládeže a od příštího 
roku by do mládežnických kategorií měl plynout i výraznější 
objem finančních prostředků, než tomu bylo doposud. Naši 

Tým mužů B

Žákovský tým
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FOTbAL ÚjezD u bRNA

4th IJF GRAND MASTERS WORLD JUDO CHAMPIONSHIPS
(IV. mistrovství světa v judu) místo konání: Miami, Florida,USA

M. Markelová 5. místo ve spojené kategorii F2 do 63kg a do 70kg

sportovní vychovatelé se věnují všem věkovým kategoriím 
třikrát až čtyřikrát týdně a všechny týmy vykazují výborné 
výsledky.
Abychom nehodnotili pouze naše mladé fotbalisty, je nutné 
zmínit se i o dospělých. V současné době v našem sdružení 
evidujeme dva týmy mužů, které působí v mistrovských 
soutěžích, a tým „starých“ pánů, který se však do oficiálních 
soutěží nezapojuje. První tým dospělých působí v krajských 
soutěžích, ale v současnosti prochází generační výměnou. 
Jeho výsledky a výkony však nejsou příliš přesvědčivé, což pří-
znivce kvalitní kopané příliš nepotěší. Se zvýšeným zájmem  
o kopanou se setkáváme v týmu mužské rezervy, a do bu-
doucna bychom rádi tyto dva týmy výrazněji propojili.

Investice a finance
Ačkoliv je náš rozpočet velmi omezený, daří se nám za po-
moci dotačních prostředků a sponzorských darů udržovat 
nám svěřený areál v kvalitě hodné krajských soutěží. V roce 
2012 jsme ze sponzorských darů pořídili novou světelnou 
tabuli, podařilo se nám kompletně obnovit hráčské sportov-
ní oblečení, včetně dresů pro mládež, a průběžně obnovu-
jeme divácké sedačky. Největší část finančních prostředků 
však směřovala do zvýšení kvality hrací plochy a vybavení 
zázemí. Ve spolupráci s městským úřadem jsme se úspěšně 
ucházeli o finanční prostředky v rámci programu vypsa-
ného Jihomoravským krajem na Zkvalitnění sportovního 
prostředí v Jihomoravském kraji. Město Újezd jako majitel 
sportovního areálu obdrželo dotaci ve výši více než 100 tis. 
Kč na regeneraci travnaté plochy, nákup lehkých přenosných 
brankových konstrukcí, plastové rohové praporky a pořízení 
vstupního objektu. V příštím roce bychom rádi vybudovali 
pergolu vedle objektu kabin jako úkryt pro diváky při ne-
přízni počasí a prostor pro posezení při sportovně společen-
ských akcích. 
Po finanční stránce se podařilo sportovní oddíl stabilizovat, 
bohužel Fotbalová asociace České republiky připravila ně-
které novinky, které všem fotbalovým oddílům zvýší pro-
vozní náklady. V příštím roce budeme tedy žádat o navýšení 
provozního příspěvku z rozpočtu města, ale i jiných institucí. 
Finančně je oddíl stabilizovaný, přesto však vnímáme deficit 
prostředků na rozvoj a investice v areálu, kde jsme plně zá-
vislí na jeho majiteli.

Závěr
Na závěr bych chtěl všechny naše příznivce pozvat na tra-
diční sportovní ples, který se uskuteční v sobotu 12. ledna 
2013 v sálu restaurace Na Rychtě. Zároveň bych chtěl po-
žádat každého, kdo by chtěl pracovat v našem sdružení či 
poskytnout sponzorský příspěvek, nechť se ozve na tel. č.: 
737 939 493. 

Mgr. Radek Řeřicha

Období, kdy silové sporty byly záležitostí mužů, jsou dávno 
za námi. Nevím však, zda změna v této skutečnosti nemění 
i vzájemné postavení mužů i žen. Jednou z takových repre-
zentantek je i paní Mgr. Markéta Markelová, která je v naší 
mateřské škole ředitelkou. 

měNÍ Se čASY
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Samotě a nudě se každý rád v životě vyhne obloukem. Lidé 
se zdravotním postižením jsou ale často odkázáni na druhé, 
aby jim v boji proti těmto dvěma nepřátelům pomohli. Liga 
vozíčkářů připravila jedinečnou nabídku pro ty z nich, kteří 
chtějí čas trávit ve společnosti, rozvíjet se, chtějí zažít něco 
zajímavého. Nové prostory od září otevírá lidem se zdravot-
ním postižením z Brna a okolí Centrum denních služeb.
V nových bezbariérových prostorách najdou od září zájem-
ci nejen nové zážitky, ale i individuální přístup. „Budeme 
se společně učit různým výtvarným technikám, pracím  
s různými materiály, vyzkoušíme si relaxační cvičení i vzdě-
lávací a tréninkové programy, můžeme uspořádat výlet za 
kulturou i za sportem, například se naučíme pétanque nebo 
minigolf,“ popsala vedoucí programu Hana Svobodová. 
Všechny aktivity jsou však dobrovolné, pokud by někdo ra-
ději pracoval na počítači nebo se věnoval jiným činnostem, 
najde v centru podporu zrovna tak. 
Vhodné je pravidelné docházení v určitém intervalu, který si 
každý může sám zvolit – například tři dny v týdnu. A taky 

je neziskovou organizací. Byl zřízen v roce 2008 a je zaměřen hlavně na práci s dětmi v oblasti vážné i lidové hudby. Věnujeme 
se především výuce hry na housle pro děti již od předškolního věku. Vyučujeme děti z Újezdu u Brna i z blízkého okolí. 
Dvakrát ročně pořádáme houslové koncerty, kde se děti prezentují se svými výkony.

věk – klienti by měli být ve věku od 19 do 64 let. „V Brně  
a okolí se podobné služby vyskytují, většinou jsou však za-
měřeny na seniory, na mentálně postižené nebo duševně 
nemocné lidi. My chceme oslovit především tělesně posti-
žené, pro které zatím podobná možnost neexistuje,“ dodala 
Hana Svobodová. Centrum denních služeb ale uvítá i klienty 
s jiným postižením, je dobré se v tomto případě domluvit, 
zda se jedná pro konkrétního člověka o vhodnou službu. 
A proč se vlastně tento projekt takto rozšiřuje a nabízí mo-
derní a krásné prostory v ulici Bzenecká na brněnských Vi-
nohradech? Mnoho lidí nemá s kým trávit čas, mnozí pečo-
vatelé potřebují chvilku oddech a odpočinek. „Navíc chceme 
klienty naučit něco nového. Centrum denních služeb bude 
fungovat od 8.00 do 15.00 každý všední den,“ upřesnila ve-
doucí programu. Zájemci se můžou dozvědět víc na webo-
vých stránkách Ligy vozíčkářů (www.ligavozic.cz), nebo se 
rovnou můžou obrátit na Hanu Svobodovou (537 021 485, 
777 010 335, hana.svobodova@ligavozic.cz).

LigA VOzÍčkáŘŮ NAbÍDNe uNikáTNÍ SLužbu heNDikepOVANým 

NADAčNÍ FOND jAmiRO

Jamirek
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DěTSký LiDOVý SOubOR jAmÍRek

Újezdská notička 

Na podporu houslové hry jsme uspořádali v roce 2010 I. ročník houslové soutěže pro houslisty do 13-ti let pod názvem 
Újezdská notička. Po prvním ročníku, ve kterém soutěžily pouze „naše děti“, se nám podařilo rozšířit okruh soutěžících na 
mladé houslisty z mnoha měst, např. z Brna, Klobouk u Brna, Bučovic, Letovic, Tišnova, Židlochovic. Děti soutěžily ve čtyřech 
kategoriích. Již nyní připravujeme IV. ročník této soutěže.

NADAčNÍ FOND jAmiRO

V našem městě již druhý rok působí dětský lidový sou-
bor Jamírek. Sdružuje děti od čtyř do čtrnácti let. Z pů-
vodních osmi mladých muzikantů se v krátké době rozrostl 
na dvacet členů a stále se přihlašují noví zájemci o tento 
soubor. Hlavní náplní Jamírku je podchytit a dále rozvíjet 
zájem dětí o lidovou hudbu a tradice zdejšího okolí. Za dobu 
svého působení se soubor zúčastnil mnoha akcí pořádaných 
v našem městě. V letošním roce využil Jamírek pozvání 
na XXVI. ročník regionálního folklorního festivalu „Pod 
křenovskó májó“, kde se děti úspěšně představily se svým 
programem. V září tohoto roku také děti zahrály na Dožín-
kových slavnostech v Sokolnicích. V listopadu jsme využili 
pozvání na Folklorní podvečer s Rozmarýnou a jejími přáteli. 
Díky tomu vystoupení jsme byli pozváni a o týden později  

i vystoupili v Líšni spolu s dětskými soubory z Brněnska. 
A nyní se připravujeme na prosincové vystoupení v Brně na 
výstavišti. Navázali jsme spolupráci s tanečním souborem 
Milešováček a již nyní plánujeme společné vystoupení na 
únor v Milešovicích.
Bylo by moc pěkné, kdyby i my jsme měli taneční páry dětí. 
Takže pokud by byl zájem, rádi mezi námi přivítáme šikovné 
chlapce a děvčata a náš soubor rozšíříme i o taneční složku 
pod odborným vedením. Chtěla bych také moc poděkovat 
všem, kteří nejsou lhostejní, zapojili se do sběru PET lahví  
a tím podporují naše děti.

Vilma Novotná
za Nadační fond JAMIRO
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špiLbeRk zNámý i NezNámý

Měli jsme možnost zapojit se do celosvětové kampaně 
„Když méně znamená více, aneb Snižme množ-
ství odpadu“. Tato kampaň, finančně podporovaná spo-
lečností Wrigley, probíhala ve více než 200 školách v deseti 
zemích světa. V ČR to bylo dvacet škol, které jsou zároveň 
zapojeny do mezinárodního projektu Ekoškola. 
Cílem kampaně je snížit množství odpadu a působit na 
změnu chování žáků. Žáci vymýšleli, jak prolínala různými 
vyučovacími předměty. Navázali jsme také spolupráci se 
Základní školou v Hulíně a navzájem jsme si vyměňovali 
cenné zkušenosti. Celá akce vyvrcholila 5. června – na Svě-

tový den životního prostředí. V rámci projektového 
dne byli naši žáci na exkurzi na čističce odpadních vod, ve 
sběrném dvoře, uklízeli odpadky v ulicích města, zapojili se 
do výukových programů Lipky, Ekocentra, Rezekvítku, ZOO, 
Univerzity Karlovy, Hnutí Nesehnutí a NaZemi. Starší žáci 
svým mladším spolužákům připravili programy zaměřené 
na životního prostředí. Více informací najdete na interneto-
vých stránkách: www.eco-schools-wrigley.org.
Na jaře jsme zorganizovali dvě kola oblíbené soutěže Ekoo-
lympiáda, které se zúčastnili žáci z osmi okolních škol. 
Poděkování patří firmě Elektro Spáčil, která každoročně 

Hned od prvních dnů tohoto školního roku žáci z 8. a 9. 
tříd pilně pracovali na přípravě projektů do grantové výzvy 
sdružení Tereza, Nadace Tesco a společnosti Ekolamp. Z ná-
vrhů jsme vybrali to nejzajímavější a žáci z devátého roční-
ku (Tereza Holešanská, Tomáš Jurák, Eliška Mášová, Vlasta 
Popeláková) graficky ztvárnili nádherné plakáty, které jsme 
odeslali do Prahy. Během týdne jsme se dozvěděli, že jeden 
z našich návrhů z grantové výzvy Ze života svítidel byl hod-
notící komisí vybrán a finančně podpořen částkou 10.000,- 

ze žiVOTA SVÍTiDeL

kDYž méNě zNAmeNá VÍce

Kč. Za polovinu financí nakoupíme LED žárovky na toalety  
a do dalších prostor školy, za zbývající část materiál nutný  
k přípravě projektu. Na projektovém dni, který se uskuteč-
nil ve čtvrtek 8. listopadu, se podíleli především žáci  
9. ročníku, kteří uspořádali anketu mezi obyvateli města  
a připravili informační letáčky na téma Světlo je život. Vý-
sledky ankety najdete na stránkách školy ZŠ Újezd u Brna.

žáci 9. A a 9. B 

V pátek dne 21. září jsme jeli na nový pilotní výukový pro-
gram, který organizovala Lipka. Program se konal v Brně na 
Špilberku. Na začátku jsme se rozdělili do skupinek podle 
čísla na náramku. Pak jsme určovali, jak staré mohou být 
věci kolem nás, a seznámili jsme se s historií Špilberku. 
Každá skupina dostala list stromu a různě dlouhý provázek  
a určovali jsme, jak jsou staré stromy podle letokruhů. Poté 
jsme dostali fotografie z historie a měli jsme určovat, co se 
od té doby změnilo. Když jsme došli na nádvoří hradu, do-
stali jsme lístek a to, co bylo na lístku, jsme měli na pódiu 
zahrát pantomimou. 

(Michaela Pazourková)

Hodnocení programu žáky 9. A
Nejdříve jsme podle hádanky, kterou nám lektoři poslali, 
měli zjistit místo, kde se sejdeme.

(Libuše Tisoňová)
Zaujalo mě, že na Špilberku byl hřbitov, že tam byl ve vě-
zení zavřen císař a že park, který je tam dnes, vysadili sami 
obyvatelé města.

(Jaroslav Kalvoda)
Na výletě jsem se dozvěděl spoustu nových informací: Špil-
berk není jen hrad, ale celý kopec, existují různé metody ur-
čování historie, na Špilberku bylo jedno z nejhorších vězení, 
před několika lety vypadal Špilberk úplně jinak.

(Pavel Staňa)
Na tomto programu se mi nejvíc líbilo měření stromů.

(Karolína Mezuláníková)
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kDYž méNě zNAmeNá VÍce

Uklidíme svět

věnuje soutěžícím hodnotné ceny. Pro doprovázející peda-
gogy jsme souběžně připravili seminář pod názvem Včelí 
tajemství, který vedla lektorka Ing. Ševčíková z Ekocentra  
v Brně. Zároveň proběhla vernisáž výstavy „Environmentální 
výchova“, kterou si mohli zájemci prohlédnout v prostorách 
školy do konce května.
Naše škola je aktivně zapojena do projektu „Hraj o Zemi“. 
Jedná se o multimediální hru, která je určena žákům na dru-
hém stupni. Tématem tohoto tvořivého projektu je životní 
prostředí a náš vliv na něj. Pokud si chcete sami tuto hru 
vyzkoušet, podívejte se na www.hrajozemi.cz. 
V prostorách naší školy se v dubnu uskutečnila exkurze 
účastníků celorepublikové konference NAOMAK organi-
zované Nadací Partnerství. Naši žáci představili úspěšný 
projekt „Naše zahrada pro všechny“ podpořený Nadací Part-
nerství, prezentovali výstavu „Přírodní zahrady“ zapůjčenou 
z Lipky a provedli zájemce naší školou i zahradou. 
V závěru školního roku se členové Ekotýmu i další žáci zú-
častnili exkurze v ZŠ Šardice. Zde zhlédli nádhernou nově 
budovanou školní zahradu, paní ředitelka Mgr. Kopecká uká-
zala školní prostory a poté se podívali i na unikátní bylinkovou 
zahradu ve Valticích, která je otevřená od roku 2010.

Díky finanční podpoře městského úřadu a penězům získa-
ným za sběr papíru byla zrekonstruována učebna příro-
dopisu, ve které je nyní nová podlaha, moderní školní ná-
bytek a vestavěná skříň na pomůcky, nakoupené z různých 
projektů zaměřených na environmentální výchovu. 

V uplynulém školním roce se nám podařilo odevzdat více 
než 22 tun starého papíru do Soutěže s panem Pope-
lou organizované společností A.S.A., dále 407 kg baterií  
a 699 kg drobných elektrospotřebičů v soutěži Recyk-
lohraní. Také jsme pomohli postiženým dětem v Dětském do-
mově LILA v Otnicích, odevzdáním tonerů a náplní do tiskáren  
v projektu Sbírej toner.
Žáci 8. a 9. ročníku se již od září tohoto školního roku aktiv-
ně zapojili do příprav na dalším projektu, který organizuje 
pražské sdružení Tereza. Připravovali program na projektový 
den „Za hranice Ekoškoly“, který se uskuteční 7. listopadu, 
kdy se bude konat Světový den Ekoškol. V tento den 
chceme zvýšit povědomí žáků, a nejen jich, o vlivu člověka 
na životní prostředí. 
Nyní je před námi velmi náročný úkol, kterým je další obha-
joba titulu Ekoškola.

I v letošním školním roce prosíme rodiče i spoluobčany, aby do školy nosili vybité baterie, nefunkční 
elektrospotřebiče a starý papír. Kontejner na papír je celoročně přistaven na školním dvoře. Děkujeme 
všem, kdo do školy přinesli nebo přinesou starý papír, baterie, elektrozařízení i náplně do tiskáren či 
jinak pomohou našim žákům. 

 Mgr. Jitka Bublová, koordinátorka EVVO v ZŠ Újezd u Brna

Ekoolympiáda
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Vyhodnocení nejlepších žáků dne 28.6.2012

Koncert studentů JAMU a Konzervatoře Brno 

VYhODNOceNÍ NejLepšÍch žákŮ

Všichni nezaujatí lidé oceňují koncertní aktivity našeho města. 
I mnoho Brňanů a posluchačů z okolních obcí zajíždí na naše 
promenádní koncerty, které nazýváme: „Újezdské kulturní léto“.
V lednu 2012 jsme zahájili koncertní činnost Tříkrálovým kon-
certem, na kterém vystoupilo smyčcové Kvarteto Města Brna, 
vedené primáriem Lubomírem Čermákem, v jídelně DPS.
Nemůžeme vynechat i muzicírování vynikajícího akordeo-
nisty, pana Miroslava Floriana, občana našeho města, který 
skvěle zahrál ženám na oslavách MDŽ dne 10.3.2012 v sále 
restaurace na Rychtě.
Koncem měsíce března, dne 25.3.2012 provedl pan Roman 
Mžik v jídelně DPS svůj houslový recitál, za klavírního do-
provodu Renaty Bialasové, prof. klavíru Konzervatoře Brno. 
Byl to velice profesionální výkon zralého houslisty, člena 
Janáčkovy filharmonie Ostrava.
Jako raritu koncertní sezony můžeme nazvat koncert ně-
meckých hudebníků, kteří nám nejenže zazpívali německé 
i světové písně doprovázené na dobové nástroje, např. na 
malou harfu a loutnu, ale zahráli a předvedli i ukázky na tzv. 
„Alpské rohy“, i se zajímavým výkladem o vzniku, výrobě  
a používání těchto speciálních nástrojů. Vystoupení proběh-
lo v sále restaurace Rychta dne 11.5.2012.

Letní koncertní sezóna byla zahájena dne 3.6.2012, kdy se 
představila amatérská pěvecká tělesa – sbory.
Druhým koncertem dne 24.6.2012, který se konal v parku 
našeho města, byla produkce slavné dechovky „Moravanka“ 
s kapelníkem Janem Slabákem. Předvedli našemu publiku 
virtuózní dechovku, kterou vynikající trumpetista a zároveň 
kapelník souboru vyšvihl na světovou úroveň.

OhLéDNuTÍ zA kONceRTNÍm ROkem 2012
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Koncert studentů JAMU a Konzervatoře Brno konaný dne 18.11.2012 v nové obřadní síni města

OhLéDNuTÍ zA kONceRTNÍm ROkem 2012

Třetí koncert dne 8.7.2012 byl veden v nostalgickém duchu 
vzpomínání na zašlou slávu skladatelů minulého a předmi-
nulého století, v podání našeho „Salonního orchestru“.
Čtvrtý koncert dne 22.7.2012 byl zcela v režii mladých, šikov-
ných chlapců, absolventů JAMU, kteří si založili žesťový sou-
bor „Brass Instruments“ a s vtipem, pro mládí typickým, pro-
vedli v teplém odpoledni svůj úsměvný promenádní koncert.
Pátý koncert „Újezdského hudebního léta“ dne 5.8.2012 nás 
nadchl svou nonšalancí a zralým projevem nestárnoucího 
nestora jazzové hudby, pana Jaromíra Hniličky, který ve 
svých osmdesáti letech předvádí stále na svoji trubku obdi-
vuhodné výkony v nesmrtelných jazzových-dixielandových 
skladbách, které doprovází svým humorným slovem.
Újezdské hudební léto jsme uzavřeli šestým koncertem, na-
posledy tzv. „OPEN AIR“ v parku dne 19.8.2012. Bavil nás 
rodinný kvartet hudebníků, bratrů Švestkových, který se na-
zývá „Shadow Quartet“, a zpívala s nimi velice krásně jejich 
sestra Pavlína. Byli všichni virtuózní, usměvaví a příjemní.
Dne 26.9.2012 naše město otevíralo zcela novou Smuteční 
obřadní síň u hřbitova, ve které, po projevu pana starosty 
ThDr. Jana Hradila, Th.D., předvedl pan mistr Václav Hudeček 
překrásný houslový recitál.

Dne 8.11.2012 se také budeme těšit na koncert studentů 
v 17:00 hodin v jídelně DPS, kde vystoupí dva kvartety – 
jeden smyčcový a druhý žesťový.
Slavného umělce Václava Hudečka pozval pan starosta ještě 
na neděli 2.12.2012, aby v Obřadní síni provedl Adventní 
koncert.
U příležitosti Památky zesnulých byl v nové Smuteční ob-
řadní síni našeho města v neděli dne 4.11.2012 v 16:00 
hodin proveden slavnostní koncert komorního souboru „Ca-
merata Brunae“ se skvělým barytonistou panem Martinem 
Hammerlem.
Připravujeme ještě jeden koncert v nové Smuteční obřad-
ní síni Vánoční koncert, a to dne 23.12.2012 v 17:00 ho-
din, na kterém vystoupí Kvarteto Města Brna s primáriem 
Lubomírem Čermákem a sólistou na piccolo trubku Mgr. 
Vlastimilem Bialasem. Na programu budou vánoční koledy  
a světová vánoční hudba.

Vypracoval člen kulturní komise Města Újezd u Brna
Mgr. Vlastimil Bialas
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OhLéDNuTÍ zA kONceRTNÍm ROkem 2012

Koncert Moravanky konaný dne 24.6.2012

Brass Instrument konaný dne 22.7.2012
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OhLéDNuTÍ zA kONceRTNÍm ROkem 2012

BabyBox

Cimbal Classic konaný dne 10.6.2012
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euRObi, spol. s r.o.
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SbOR DObROVOLNých hASičŮ

Jednotka SDH v letošním roce zasahovala u mnoha událostí, 
nejen v našem městě. Pro příklad uvádíme - požár rodinné-
ho domu v Sokolnicích, požár kamionu v Sokolnicích dne 
6.7.2012. Jednotka vyjela po bouřce odstranit polámané stro-
my, spadlou střechu a čerpat vodu ze zatopeného domu. Dále 
požár pole v Újezdu u Brna u fotbalového hřiště. Výjezd k pro-
vzdušnění rybníku v Újezdu u Brna. Výjezd k dopravní nehodě 
osobního automobilu, kterému za jízdy upadlo kolo a jiné.

V letošním roce uspořádalo rybářské sdružení „Rybáři Újezd  
u Brna„ pod patronací pana starosty města ThDr. Jana Hradila, 
Th.D. a za významné podpory městského zastupitelstva dvoje 
dětské rybářské závody, které byly pořádány při příležitosti 
Mezinárodního dne dětí a konce prázdnin.
Závody vždy zahajoval ráno v 8.00 hodin pan starosta měs-
ta proslovem k účastníkům. První závody se uskutečnily dne 
26.5.2012 , kterých se účastnilo 27 dětských rybářů. 
Pro úspěšnost závodů zajistilo rybářské sdružení dodávku 
250 kg (90 ks) kapra o průměrné váze 2,7 kg. Mimořádně do 
pravidel závodů byla zařazena i možnost ponechání si 1 ks 
uloveného kapra, pokud bude velikostí odpovídat řádu. Lov-
ná míra je stanovena na 43 až 65 cm. Závodům přálo počasí,  
a tak byl úspěch zaručen. Vítězem se stala dívka Musilová, 

Kromě hasičských aktivit pořádáme i mnoho kulturních  
a společenských akcí, a to například hasičský ples, ostatkový 
průvod masek, sportovní odpoledne pro děti, které se konalo 
dne 18.7.2012 u rychmanovského rybníka. Rozlučka s prázd-
ninami, která byla zakončena ohňostrojem, se velice povedla. 
Další informace, fotky a videa najdete na našich webových 
stránkách www.sdh-ujezdubrna.cz

David Konečný

Hasičský den konaný dne 28.7.2012

RYbáŘSké SDRužeNÍ ÚjezD u bRNA 

Rybářský den konaný dne 26.5.2012
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která ulovila celkem 5 ks kaprů o celkové délce 217 cm. Na 
základě úspěchu jsme se rozhodli uskutečnit druhé závody na 
konci prázdnin ještě před zahájením školního roku.
K našemu počínání se připojili i městští hasiči tím, že po skonče-
ní rybářských závodů pokračovali se svým programem. 
Ve snaze zopakovat úspěšnost závodů z května jsme v čer-
venci opět nakoupili 250 kg kapra v počtu 94 ks o průměrné 
váze 2,6 kg.
Bohužel v srpnu, vlivem vysokých teplot a nedostatku kyslíku, 
ve vodě nastal masivní úhyn ryb. Městští hasiči proto provedli 
hasičské cvičení u rybníka, při kterém okysličovali vodu.
Stáli jsme před rozhodnutím, zda-li závody uskutečnit či zru-
šit, ale vzhledem k vynaloženému úsilí i finančním prostřed-
kům, jsme se nakonec rozhodli závody i přes veškerá rizika 

uspořádat. Závodů se zúčastnilo 17 dětí a mládeže ve věku do 
15 let. Zvítězil Mikuláš Volša se 13 úlovky o délce 179 cm. Na 
závěr závodů bylo provedeno vyhodnocení a všichni závodníci 
byli odměněni malým dárkem. Potom převzali iniciativu hasi-
či s vlastním programem, který zakončil večer tříminutovým 
ohňostrojem odpalovaným ze středu rybníka. Byla to pěkná 
podívaná. 
I přes celkovou nepřízeň počasí lze konstatovat, že i tento den 
můžeme považovat za úspěšný a příjemně strávený, o čemž nás 
přesvědčila hojná účast jak závodníků, tak i přihlížejících.

Luboš Kalina
jednatel rybářského sdružení

Rybářský den konaný dne 26.5.2012

RYbáŘSké SDRužeNÍ ÚjezD u bRNA 
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Park JUDr. Jana Haluzy

LegeNDA jAN hALuzA má SVŮj pARk i pOmNÍk

Ještě před II. světovou válkou si Jan Haluza coby reprezen-
tant Orla přivezl první atletické medaile z katolických olym-
piád ve Vídni a Lublani. Poté vybojoval řadu rekordů, získal 
tři republikové mistrovské tituly v přespolním běhu, dva 
tituly v běhu na tři kilometry překážek, dva tituly v silničním 
a jeden v lesním běhu, dvakrát zvítězil v závodě Běchovice – 
Praha. Tehdejším tiskem byl označován za nejúspěšnějšího 
běžce Čech a Moravy; pro mnohé v době „protektorátního 
temna“ byl symbolem síly a odvahy porobeného národa. 
S další totalitou ale přišla krutá „odměna“, pomineme-li 
ovšem tu nejméně bolestivou – chybějící kapitolu s jeho 
jménem ve Zlaté knize čs. atletiky.
V padesátých letech se totiž Jan Haluza stal obětí politic-
ké perzekuce, byl vězněn a mučen; později po propuštění  
v roce 1954 řadu let vykonával podřadná povolání a teprve  
v 60. letech se mohl začít věnovat právnické praxi. Po lis-
topadu 1989 se rodák ze Šternova (dnes součást Újezdu  
u Brna) začal opět aktivně účastnit společenského i politic-
kého života, spolu s manželkou se věnoval především bese-
dám s mládeží. Jeho životní příběh byl natolik tragicky silný 
a lidsky přesvědčivý, že nemohl zůstat nepovšimnutý novou 
výkonnou politickou mocí. Jan Haluza byl oceněn řadou vy-
znamenání, např. Zlatou medailí za čestný běh životem; za 
vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská 
práva převzal v říjnu r. 2010 z rukou prezidenta republiky 
Řád T. G. Masaryka II. třídy.
Když se 25. srpna 2011 ve svých 97 letech navždy rozloučil 
s tímto světem, nikdo z jeho nejbližších netušil, že přesně 
o rok, měsíc a den později bude mít v Újezdu u Brna „svůj 
park“. Ve středu 26. září 2012 se tu totiž konala velká sláva 
– obyvatelům obce byl dán do užívání nový „Park Jana Ha-
luzy“ s uměleckou skulpturou připomínající život a dílo člo-
věka, který si ze všech sportovních vítězství nejvíce cenil, ře-
čeno jeho slovy, to jediné – vítězství v „běhu“ o vlastní život  
v dobách totality.
Slavnostního aktu otevření parku se zúčastnili spolu se stov-
kami místních obyvatel i starosta obce Jan Hradil, naklada-
tel a jednatel TG TISK Lanškroun Jiří Sloupenský, předseda 
Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica a další hosté. Jejich 
slova pietní vzpomínky na Jana Haluzu všem ve zkratce 
připomněla, že osobnosti jeho typu byly, jsou a budou 
základním genofondem cti národa a jeho odvahy vzepřít 

se moci, která základní principy demokracie, svobody  
a rovnosti občanů před zákonem podřizuje diktátu ideologie  
a stranickosti.
O vysoce kultivovanou podobu uctění památky Jana Haluzy 
se kromě Městského úřadu v Újezdu u Brna a jeho radních 
zasloužil především Jiří Sloupenský. S Janem Haluzou ho 
pojilo nejen dlouholeté přátelství, ale i relativně obdobný 
osud. V projektu kulturního „zvěcnění“ památky na člově-
ka, o němž po roce 1989 legendární Emil Zátopek prohlásil 
„Kdyby nebylo Haluzy, nebylo by ani Zátopka“, se etabloval 
nejen jako donátor, ale i výrazně jako občan. Původně totiž 
zamýšlel uctít památku svého velkého přítele v Pozlovicích 
u Luhačovic, kde manželé Jan a Věra Haluzovi dlouhá léta 
bydleli, ale když tamější obecní úřad neprojevil zájem, pln 
odhodlání „prosadit svou“ obrátil se jinam − na újezdského 
starostu.
Slavnostním odhalením Parku s pomníkem Janu Haluzovi 
však „oficiality“ v Újezdu u Brna ještě nekončily. V 16:00 ho-
din na ně navázaly slavnostní okamžiky otevření pohřební 
kaple u nového hřbitova. Pietu místa, kde si člověk nejsilněji 
uvědomuje, že je „prach“ a že se v „prach“ obrátí, umocnil 
houslový koncert mistra Václava Hudečka. 

Kontakt:
Folklorní sdružení ČR

Senovážné nám. 24, Praha 1
Tel.: + 420 234 621 218

E-mail: foscr@foscr.cz
www.folklornisdruzeni.cz
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Kašna v parku Pamětní deska

Slavnostní otevření parku JUDr. Jana Haluzy konané dne 26.9.2012

LegeNDA jAN hALuzA má SVŮj pARk i pOmNÍk
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DeN pLNý pRáce

Slavnostní otevření nové smuteční obřadní síně dne 26.9.2012

LegeNDA jAN hALuzA má SVŮj pARk i pOmNÍk

V životě, když něco končí, vzápětí jiné začíná a posléze vr-
cholí. A tak se stalo v tento den, že se završily dvě stavby. 
Každá je svým významem jiná. 
Park JUDr. Jana Haluzy bude místem, které nám vždy připo-
mene našeho rodáka mimořádných kvalit, a to nejen nad-
časových, ale i etických. Nejde totiž jen o sportovce, který 
podával vrcholové výkony, ale jde především o člověka, 
který obětoval svůj talent a stal se trenérem Emila Zátopka, 
kterého během svého aktivního sportování dokonce i 2krát 
porazil. Pan Jan Haluza byl mimo jiné také dobrým právní-
kem a v neposlední řadě byl vynikajícím a hluboce věřícím 
člověkem. Proto je znamenité, že touto formou Újezd ctí 
jeho památku.
Otevírání parku se zúčastnilo mnoho obyvatel města a také 
k nám zavítali - senátor Jiří Čunek, PhDr. Jiří Altman - radní 
JMK, JUDr. Ing. Zdeněk Dufek – radní JMK, starostové okol-
ních obcí a jiní. Při odhalování pomníku zazněla znělka města 
v podání kvarteta pod vedením pana Mgr. Vlastimila Bialas a 
také nám krásně zapěla děvčata Újezdské Rozmarýny.
Hodinu poté byla veřejnosti poprvé prezentována nová 
smuteční obřadní síň u našeho hřbitova. K důstojnosti  

a lesku této chvíle přispěl svou přítomností houslový virtuos 
Václav Hudeček, který svým koncertem s výbornou akusti-
kou v síni potěšil všechny hosty. Smuteční síň praskala ve 
švech, dokonce i před vchodem poslouchalo přes 70 lidí,  
a díky reproakustice v nové smuteční obřadní síni měli 
všichni možnost se zaposlouchat do libých tonů houslisty. 
Václav Hudeček v závěru svého vystoupení přislíbil, že v ne-
děli dne 2. prosince zahájí advent svým koncertem. Začátek 
bude v 17:00 hodin opět v nové obřadní síni města.
Tato akce patřila bezesporu k nejpěknějším v tomto roce.

Petra Zrzavá

Koncert mistra Václava Hudečka dne 26.9.2012
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DOpiS
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Z předaní ocenění prezidentem Václavem Klausem
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TRéNOVAL jSem emiLA...

... je velice pěkná kniha o 180 stránkách, kterou vydal  
TG. Tisk s.r.o. Lanškroun. Kniha hovoří o našem rodákovi 
JUDr. Janu Haluzovi. Je to ten, po kterém se nazývá také 
náš malý nový park před městským úřadem. Zemřel v roce 
2011. Obdržel nejvyšší vyznamenání z rukou prezidenta re-
publiky. K tomu všemu je však nutné říct, že prodělal více 
než pětileté vězení. Město, ale i každá jiná lokalita, by měly 

Známka JUDr. Jana HaluzyTrenoval jsem Emila...

vždy jasně ze svého středu označit ty jedince, kteří něčím 
vynikli. JUDr. Jan Haluza porazil dvakrát v běhu Emila Zátop-
ka. Poté ho začal trénovat. Chcete-li poznat blíže osobnost 
našeho rodáka, můžete si na městském úřadu u paní refe-
rentky Zrzavé knihu za 150,- Kč zakoupit. Kniha je však také  
k vypůjčení v městské knihovně. 

Starosta 

zA LADiSLAVem LAšTŮVkOu 

Do kamene se ryjí nejdůležitější data. Narození. Skonu. Po-
dobně Ladislav Laštůvka jako by do náhrobku „ryl“ – pro 
své litografické listy – to nejzákladnější ze života muže: 
ženu, madonu, Spasitele, psa... Vnímáme subtilní citlivost 
kresby vůči dramatičnosti obsahu; uhrančivou realističnost 
náznaků, podrobující se metafoře celku. Pojmenovány jsou 
substantivy, často slovesnými: Ležící, Klečící, Oběť, Vlčice, 
Odevzdání, Vzdorování, Propadání, Havran, Zuby, Vytrácení, 
jež přímo odkazují ke stáčejícímu se lisu života. Ten u nás 
po listopadu 1989 na čas povolil. Posléze se však u někoho 
začal, jako v případě Ladislava Laštůvky narozeného 3. lis-
topadu 1951 v brněnské porodnici, jenž nakonec celý život 
tvořil v Újezdu u Brna, v bývalém hostinci svého dědy, kde 
strávil dětství a založil rodinu, o to víc zatahovat. 
Tlak krve hostinských předků však ze strany matky přece 
jen převážilo chlapcovo výtvarné nadání. Po absolvo- Vlčice, 1980
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vání LŠU Jaroslava Kvapila v Brně, jíž vděčí za setkání  
s malířem a pedagogem Petrem Skácelem, v téže metro-
poli, za působení profesorů Bohdana Mrázka a Jindřicha 
Vohánky, vystudoval Střední průmyslovou školu textilní 
(1967–1971). Následnému vzdělávání se mu však dostalo 
i třicetiletým správcováním depozitářů Moravské galerie  
v Brně (1977–2007) pod vedením PhDr. Jaroslava Kačera, 
kdy v kanceláři, nad pracovním stolem, stále pozoroval 
výjev z pátého období svého milovaného Mikuláše Medka  
V lednu zblednu II. Asistoval u výpůjček, zápůjček, in-
stalací, nákupních komisí. Jeho rukama, očima, chřípím 
procházela díla nejrůznějších slohů a směrů, která ho ještě 
dlouho po odchodu do částečného invalidního důchodu 
přepadala v barvitých snech. 
Před maturitou (1971), vraceje se vlakem – přeplněným 
pracujícími – ze školy, v rozehřátém dřevěném vagonu 
a dederonové košili, omdlévá... Vtom zahlédne siluety 
průhledných postav na bílém pozadí. Tato událost na něj 
zapůsobí jako zjevení. Z ní, jak spatřujeme na prvotních 
plátnech (Ukřižovaný, 1976; Nevidomá, 1978), se vyhra-
ňuje jeho specifický projev. Jí se neustále obrozuje, což 
shledáváme i na olejích nejposlednějších (Okno – kříž, 
1989; Ukřižování, 1993). Laštůvkova dominantní barva, 
bílá, tudíž nikdy není výrazem nějakého filozofování, tře-
ba ve smyslu Malevičovy „smysluplné nicoty“, z níž se rodí 
„čistý děj“, nýbrž vždy bývá výrazem v podstatě fyziologic-
kého procesu, byť na hranici rozšířeného vědomí. Podobně  
i jeho zvnitřňující se tvarosloví – jistěže občas odkazující 
k ranějšímu Medkovi (úchyty, klecovitost, splývavá mal-
ba), popřípadě pozdnějšímu „mentálnímu“ Šímovi (Noc 
hranice, 1968) anebo Muzikovi (cyklus Larev, Schodišť) 
– je pokaždé zobrazením určité nezaměnitelné osoby: 
pokud se usebírá, mužské, Kristovy; pokud se vztahuje, 
ženské, manželčiny. A čím pojaté abstraktněji, v sotva již 
postižitelných liniích šíje, ramen či boků, tím vyvěrající  
z konkrétnějšího, až tísnivějšího prožitku, vydobývaného 
jak z nevědomí individuálního nebo rodinného (Ležící ve 
stínu, Připoutaná postava), tak z tehdejšího kolektivního, 
totalitního (Trauma prostoru I–III). 
Každičký milimetr plátna je promalován, protrpěn, nesený 

na páteři pečlivě zvolené perspektivy, vyvolávající – svým 
způsobem – barokní napětí, v kolorovaných drapériích 
vzápětí harmonizované... téměř hudebně. A máme-li 
možnost obcovat s Laštůvkovými oleji častěji, nenápadně 
zjišťujeme, jako kdyby mu v něčem jeho lavírovaná ma-
lířská technika na bílé podmalbě – místy kvůli plasticitě, 
potažmo „obejmutí“ jemně strukturovaná – umožňovala 
propojit imaginativnost evropskou, založenou na snu, 
nevědomí a automatismu, s východní, japonskou, zrca-
dlící především „čistotu“ (junsui), neznečištěnou dosud 
lidským prožíváním. Čistotu, z níž jsme vzešli, která snad, 
dokážeme-li se otevřít jejímu, takhle nehledaně štětcem 
zachycenému „bělosvitu“ – mezi nohama rodící ženy  
a pažemi Vzkříšeného –, může být naším „vyhledávačem“ 
i po smrti. 
Cesta k celosti, obzvlášť u výtvarníka, nemůže ovšem 
opomenout také odvrácenou, ba saturnskou část naší ob-

zA LADiSLAVem LAšTŮVkOu 

Oplakávání, 2009
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Pracovní skupina - chodník

zA LADiSLAVem LAšTŮVkOu 

Jsem vedoucím pracovního střediska v Újezdu u Brna, bývalém 
areálu MB Realu. Při mém nástupu jsem měl za to, že to bude 
příjemná, ne příliš vzrušující práce. Z omylu mě však vytrhne 
telefon starosty nebo místostarosty, protože vždy něco chtějí. 
Jednou je to padlý drát elektrického vedení, příště propadlý 
chodník, a tak je to celotýdenní kolotoč opakujících se pravidel-
ných povinností, a nejhorší věc je stále ta, že tráva roste a roste 
– sekám. Děláme však i věci, které nejsou vidět – údržba vojen-
ského areálu, údržba nádrže Šmoldus, odstranění černých sklá-
dek, u kterých je nepochopitelné, že lidé mohou odvést odpad 
do sběrných dvorů, ale mnohdy se tak neděje. Není to škoda?
Děkuji Vám všem, kteří společně pomáháte s údržbou našeho 
města. Moje pracovní telefonní číslo je 723 053 713.

Petr Suchý 

ukLÍzÍme, Sekáme A V pODSTATě DěLáme Vše, cO je NuTNé.

razivosti, kterou dost dobře klasické závěsné plátno, natož 
technika litografie, neumožňuje. K metastázím jejích me-
tafor – po léta – sloužil Ladislavu Laštůvkovi strukturální 
monotyp, odehrávající se na matrici dvojitého křídového 
papíru, trhaného, mačkaného. Koncem devadesátých let 
se v něm prakticky dobral k necenzurovanému hlubotisku 
duše. 
Přesto se ale svou tvůrčí individualitou na kolektivitě ne-
zpronevěřoval. Škrábanou litografií Pád (1988), zahrnutou 
do uměleckých sbírek v italské Pescaře, složil hold deka-
dentnímu básníku a spisovateli Gabrieli D´Annunziovi. 
Grafickým listem Propadání (1991) posloužil na booklet 
alba zpěvačky Nico. Z našich autorů uctil verše Jana Ská-
cela, Josefa Palivce. Po desetiletí navrhoval ochotnickou 
scénu újezdského Tylova divadla a nezanedbatelné je  
i restaurování obrazů na zdejší faře a v kapli sv. Antonína, 
jakož přispění do dražby obrazů Výboru dobré vůle – Na-
dace Olgy Havlové na podporu dětské onkologie.
„Navazuje na imaginativní tendence českého novodobého 
malířství.“ – čteme o zařazení Ladislava Laštůvky, člena 
Unie výtvarných umělců a Grafické asociace, vystavující-
ho u nás i za hranicemi, v sedmém dílu Slovníku českých 

a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (L–Mal)  
z roku 2001. Není jistě divu, že pro něho více než „Maluji, 
co vím“ Pabla Picassa platí „Ale cožpak lze malovat něco, 
co nemilujeme?“ Josefa Šímy. Posledními svědky takové-
hoto procesu – zpětně se vztahujícího k sochařské zálibě  
v „lidušce“ – jsou reliéfy Oplakávání (2009) a Doteky 
(2010) z litého křišťálu. Průsvitně ztichlé, vsazené do pod-
stavců, upomínají domácí oltáře. Takzvaná jednota „místa, 
času a děje“, i básníkem Ivanem Divišem opěvaná v Teorii 
spolehlivosti: „Když se člověk po dvacet, třicet i padesát let 
dívá na tutéž stěnu, pak posléze se mu vyjeví dějiny té 
stěny, a nejen té jedné, ale všech stěn světa“, nabírá tímto, 
jako u Cézanna nebo Reynka, symbolickou hodnotu. 
Počátkem roku 2012 byla u Ladislava Laštůvky diagnos-
tikována neoperovatelná rakovina hrtanu. S postupujícím 
utrpením nemoci, díky níž se velmi přiblížil tématu řady 
svých vyobrazení, jako by potvrdil eschatologickou my-
šlenku jezuitského teologa Michala Altrichtera: „Umělec 
dorůstá do toho, co již nadčasově vytvořil.“ Zemřel doma,  
v ateliéru, v noci na 26. srpna 2012. 
www.lastuvka.eu

Zdeněk Volf
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VýTAh

Je možné, že trvalo řadu let, než došlo k vyprojektování  
a postavení nového výtahu, ale ono to není vůbec jednodu-
ché. Technické požadavky a jiné požadavky, konkrétně sta-
vebního úřadu, přidávaly úkoly. Podařilo se však. I estetické 
provedení je mimořádně zdařilé. Kombinace barev, kovu, 
avšak i nerezu, dokazují, že ke staré budově je při troše citu 
možno postavit i moderní zařízení. Je nutné vzpomenout  
i městskou policii, která se stará, aby byl ráno v 07:00 hodin 
výtah odemčený a večer v 18:00 hodin uzamčený. Je to pra-
videlný úkol, aby nějaký poberta nemohl využít možnosti 
vstoupit do budovy zdravotního střediska. Cena výtahu se 
všemi vedlejšími náklady je 1.815.922,- Kč.

Ing. Jana Jarošová Výtah

ObchODNÍ DŮm zeLeň

V čase, kdy bylo možno získat do města některý z řetězců pro-
dejen jako Penny, Lídl, Kaufland nebo Tesco, se ozvalo pár ob-
čanů, kteří chtěli peticí zabránit stavbě takového zařízení. Ale 
i v době, kdy jsme tvořili nový územní plán města, se poku-
sili, někteří samozvaně moudří, vložit do doprovodného textu 
(textové části) územního plánu, že na katastru města Újezd  
u Brna není možno postavit nový obchodní dům. Dokonce se 
objevily výroky: „kdoví, co z toho mají, že chtějí, aby tady byl 
obchodní dům“. A tak se nám podařilo takto promrhat čas. 
Nyní dá moře práce a jednání, aby se vůbec objevil někdo, 
kdo by byl ochoten obchodní dům v našem městě postavit. 
S tímto problémem jsem již strávil spoustu času a musím říct, 
že jsme stále na začátku. Tady vidíte, co mohou zavinit neuvá-
žené kroky některých jedinců... 

starosta

Jenom pouze pro Vaši informovanost. Na katastru města Újezd 
u Brna bylo vysazeno přes 4 tisíce kusů stromů a keřů, a to  
v lokalitě Šmoldus a v lokalitě staré recyklované skládky mezi 
Újezdem a Sokolnicemi. Bohužel se dnes potkáváme s ten-
dencí kácet všechno, co jde. Bohužel se potkáváme s tendencí 
vykácet i zdravé stromy, protože stíní, to však není možné. Za 
20 let budeme rádi, že budeme mít na výše zmíněných úze-
mích dostatek zeleně. V posledním čase se pracuje na projektu 
obnovení zeleně na Staré hoře. I to bude mít veliký význam 
pro klima našeho území. Máme hotový projekt obnovy parku. 
Máme projekt akceptovaný, avšak ještě stále nám nebyly při-
děleny peníze. Uvidíme v příštím roce.

starosta

zimA

Vážení občané,
pokud jste si povšimli, tak se v průběhu léta v našem městě zametalo, trávníky byly vyhrabány, tráva posekaná. Jsme připraveni 
na zimu a byli bychom neradi, kdyby nás zaskočila. Po městě jsou již rozvezeny zásobníky na písek. Věřím, že pomůžete také s 
odklízením, i když to není zcela Vaší povinností. Zakoupili jsme dostatek zimní techniky, tak musíme pouze doufat, že se opravdu 
vše stihne. Za zimní pomoc Vám děkujeme. 

Leukert a Veselý
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SběRNý DVŮR

Každé město má své zaměstnance; některé lepší, jiné horší. 
Někteří se ulívají, jiní jsou pracovití a úslužní. 
Do těchto kritérií se však nevejde vedoucí sběrného dvora, pan 
Milan Kousal. Při příchodu do sběrného dvora si člověk není 
jistý, zda jde o místo, kde se hromadí odpad, protože nově 
zbudovaný dvůr je pod přísným dozorem výše jmenovaného 
Milana. Je zajímavé, že každý pracovník se těší na konec pra-
covní doby, ale pan Kousal místo toho, aby šel domů, začne 
okopávat, okopávat a zalévat... Vypadá to, že pan Kousal tráví 
čas na zahradě. Za pěkné prostředí mu děkujeme.

starosta

Kousalova zahrádka

Újezdské koupaliště je mediální problém, avšak tvrzení, že 
se koupalištěm Rada města nezaobírá, není vůbec pravdi-
vé. Máme dvě studie, máme několik odborných vyjádření, 
několik typů bazénů a máme také požádáno o bourací práce 
starých záchodů a sprch. Bourání staré budovy a zařízení 
provedeme vlastní silou, tzn. že po vydání demoličního 
rozhodnutí nastoupí naše pracovní skupina. Náklady na 
stavební přípravu se tímto mimořádně sníží. Povídat pou-
ze o tom, že je zapotřebí mít nové koupaliště, je hezká 
věc, a tvářit se, že viníkem je vedení města, je vědomá lež  
a nesmysl. Koupaliště se bude muset řešit postupně. Je 
mimořádně složitá ekonomická situace a na provozu města 
jsme to skoro nepostřehli. Obhájili jsme dokonce sociální 
vymoženosti: příspěvek při narození dítěte, pastelkovné  
i pohřebné. Koupaliště je určitě nutné, ale je to pouze se-
zónní nástavbová záležitost. Kupř. knihovna je problém 
nejenom zábavy, ale také formování našich dětí. Spousta 
rodičů si stěžuje, že jejich děti sedí u internetu, že jsou stále 
na počítači, a tak jim dejme do ruky knihu, kterou si vyberou  
v kvalitní knihovně. Jsou však před námi důležitější věci. Újezdské koupaliště

ÚjezDSké kOupALišTě

Jsou místa, kde nemáme chodníky, kupř. střed města – 
nám. Sv. Jána – bývalé germánské oppidum – je zcela bez 
jakýchkoli investic a my jsme pouze opravili sochu sv. Jana 
a veřejné osvětlení, to je opravdu málo. Lokalita Nad Sklepy 
je na tom ještě hůř. Nejdříve musíme zabezpečit základní 
vybavení města a teprve poté můžeme investovat do vol-
ného času. 

starosta
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Ve dnech 1. – 3.6.2012 se konala výstava „Ten sbí-
rá to a ta zas tohle!“ aneb sběratelé mezi námi
Kdo se přišel podívat, určitě byl překvapený rozmanitostí 
předmětů, které se sbírají. 
Výstavy se se svými sbírkami zúčastnilo celkem 27 vystavu-
jících. Zajímavé byly také předměty - „Uhodněte, k čemu se 
používalo“. Vypsat jednotlivé druhy sbírek by zabralo celou 
stránku a napsat pouze o některých mi přijde líto, protože 
všechny předměty stály za zhlédnutí. Snad si představu udě-
láte při pohledu na fotografii. 
Tato výstava byla již desátá, která se v prostorách Vzdělávacího 
centra U Kapličky konala. 
Ráda bych se ohlédla za předchozími devíti výstavami.
1. Ten umí to a ta zas tohle - ruční práce
 8. - 10.8.2008
 Impulsem k první výstavě byly nádherné výšivky paní Zde-

ny Popelákové. Výstava ukázala, jak krásné věci dokážou 
vytvořit lidé z Újezdu pro potěchu oka i duše.

2. Argentina - země mnoha tváří
 12. - 19.7.2009
 Mgr. Jan Novák vystavoval masožravé rostliny, tillandsie  

a kaktusy, geologické zajímavosti, zkameněliny a fotky. 
Součástí výstavy byly „Střípky z Újezda“ – svatby, muzi-
kanti, staré pohledy ….

3. Libor Jaroš - obrazy, Požehnání kapličce  
21. a 22.11.2009

 Výstava se konala při příležitosti umístění nového obra-
zu na kapličku na Nádražní ulici, který namaloval malíř  
a restaurátor Libor Jaroš. Součástí výstavy byly i „Střípky  
z Újezda“, tentokrát o historii kapličky, Újezda, staré fotky...

4. Vánoce včera a dnes
 25. - 27.12.2009
 Betlémy, háčkovaní andělíčci, ozdoby, perníčky, keramika, 

historie i současnost Vánoc.

5. Jaroslav Červinka - obrazy
 7. - 9.5.2010
 Újezdský rodák vystavoval obrazy inspirované Bitvou tří 

císařů, újezdskými hody a dalšími tématy. 

již pODeSáTé

6. Výstava grafiky - Ladislav Laštůvka
 15. - 17.10.2010
 Újezdský malíř, který na vernisáži svých obrazů řekl: „Mám 

rád Újezd a újezdské lidi“.

7. Ta umí to a ta zas tohle - ruční práce
 6. - 8.5.2011
 Ruční práce žen a dívek z Újezda nebo z Újezda pocháze-

jících – nádhera zakletá v hodinách usilovné práce. Paní 
Nina Kyselková ukazovala, jak se háčkují velikonoční vajíč-
ka. „Střípky z Újezda“ byly tentokrát zaměřené na újezdské 
ochotnické divadlo a jeho režiséry.

8. Dialog Veronika Glettová a Veronika Hladká - 
obrazy a keramika

 7. - 12.10.2011
 Dvě mladé ženy z Újezda představily svoji tvorbu. Veronika 

Hladká akční grafiku a  linoryty, Veronika Glettová, která je 
zapojena v mnoha projektech kulturní i pedagogické po-
vahy, vystavovala keramiku.

9. Věra Procházková - obrazy a tapisérie   
23. - 30.3.2012

 Krásná výstava nejen svým obsahem, ale také tím, že na  
vernisáži zazpívala dcera paní Procházkové Olga, sólistka 
opery Slezského divadla. S klavíristou Františkem Šmídem 
vytvořili nádhernou atmosféru.

Chci poděkovat všem, kteří výstavy připravují a bez jejichž 
práce by nikdy neožily do tak krásné podoby. Za aranžmá vý-
stav paní Marii Klegové a za pomoc při instalaci výstav hlavně 
Aleně Slezákové a Marii Steinerové. Panu MUDr. Františku 
Havlátovi za zdokumentování výstav na DVD, Ing. Pavlu Pe-
tlákovi a Stanislavu Pospíšilovi za fotografování, za hudbu Ji-
římu Žaludovi. Velký dík Vám všem, kteří výstavy obohacujete 
svými výrobky a exponáty, a také Vám ostatním, kteří výstavy 
navštívíte.

Jarmila Žaludová
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již pODeSáTe

Výstava U Kapličky

Výstava U Kapličky
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Kovaná bota Vchod do provozovny

Bývalo zvykem ve středověku, že domy neměly čísla, ale 
měly pouze symbolická označení, a tak je nám znám kupř. 
dům „U Slunců“. Ten však stojí na Malé Straně v Nerudově 
ulici. V Újezdu u Brna vedle vchodu do výtahu u zdravotní-
ho střediska visí stará kovaná bota, kterou vytvořil kovářský 
mistr Ivo Lorenz. Mají z ní radost zejména děti. Ukazují si 
na ni prstem, a když jsem jim říkala, že se botě říká sta-
ročesky „škrpál“, vůbec nevěděly, o co jde. Zhruba měsíc je 
již otevřena staro-nová provozovna, kterou město opravilo  
a opětovně pronajalo obuvnickému mistrovi Norbertu 
Hradskému z Bošovic. Dnes je již málo měst či obcí, které se 
mohou pochlubit, že mají ševce, a proto tedy ta bota. 

Petra Zrzavá 

VeLká bOTA

... stane-li se nepředvídatelná událost 
Dne 06.07.2012 došlo nad celou Českou republikou k pory-
vům větru, o kterých někteří odborníci říkali, že se to dalo 
klasifikovat jako vichřice. Vracel jsem se z pracovní cesty  
z Prahy a někde u Jihlavy už hlásila městská policie první zlo-
mené stromy. Zhruba za 50 minut jsem byl už v Újezdu u Brna  
a byl jsem mile překvapen aktivitou místních hasičů, aktivitou 
některých dobrovolníků a velice milé bylo, že i někteří členové 
Zastupitelstva přiložili ruku k dílu. Místostarosta koordinoval 
práce na jedné polovině města, já jsem koordinoval polovinu 
druhou. Ing. Pavel Petlák dělal pro pojišťovnu, ale i pro nás, fo-
todokumentaci. Ing. Antonín Dvorník s největším nasazením 

organizoval práce, a to snad proto mu to šlo nejlépe, protože  
i žně se musí organizovat. 

Víte, co na tom všem bylo nejkrásnější? Přišli totiž také  
4 osmnáctiletí kluci, nikdo je nenutil, nikdo je nezval, a přesto 
přiložili ruce k dílu. I jim je zapotřebí poděkovat – Jiří Beran, 
Petr Hladký, Jakub Kroupa a Petr Václavík.

Za 2 dny nebylo po kalamitě ani stopy. Je nutno dodat, že ve 
chvíli, kdy byly skutečné problémy, dokázali lidé rukou společ-
nou pomáhat jedni druhým.

starosta

záSAh, kTeRý pROVěŘiL OchOTu LiDÍ býT SOučiNNými,...
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Prosím všechny občany Újezdu u Brna, jestli by se nemohli zamyslet nad tím, co bychom měli zařadit do 
programu zlepšení infrastruktury města. Drobnosti a malé nápady nám mohou zlepšit infrastrukturu 
města. Přijďte, prosím, napište Vaše podněty, kterými se budeme samozřejmě zaobírat.

starosta

iNzeRce

„Advokátní kancelář Mgr. Bc. Ivo Nejezchleba, advokáta, se sídlem Brno, Joštova 4, PSČ 602 00, si dovoluje ozná-
mit, že počínaje dnem 01.6.2012 bude v provozu pobočka advokátní kanceláře v Újezdu u Brna na adrese Masarykova 
701, 664 53 Újezd u Brna v I. patře. Úřední hodiny jsou každé pondělí v době od 13:00 do 16:00 hod. Schůzku je 
nutno dohodnout na telefonním čísle 543 255 171, asistentka sl. Říhová. Advokátní kancelář poskytuje právní služby s vyu-
žitím čtyř vlastních zaměstnanců s vysokoškolskou právní kvalifikací s využitím smluvních partnerů v různých oblastech jed-
notlivých právních odvětví, specializací advokátní kanceláře je občanské právo, obchodní právo, trestní právo, správní právo, 
insolvenční právo, právo nemovitostí vč. převodu nemovitostí, advokátní úschovy ve všech souvislostech včetně zajištění 
úhrady kupní ceny. Pomocí smluvních partnerů nabízíme řešení všech situací vztahujících se k problematice nemovitostí.“

iNzeRce
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pŘehLÍDkA mÍSTNÍch SbORŮ kONANá DNe 9.6.2012
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pŘehLÍDkA mÍSTNÍch SbORŮ kONANá DNe 9.6.2012
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ZPRAVODAJ
Ú J E Z D  U  B R N A

Nová smutečNí síň města

Kam za vánoční náladou a kulturou 
ve Městě Újezd u Brna v adventním čase

Přeji Vám zažít krásu a idylu, kterou by měly navodit naše koncerty, aby advent byl 
také duchovní rovinou.

Vánoční koncert, zahraje Mgr. Vlastimil Bialas – Tromba Piccola           
a Quarteto Města Brna s primáriem Lubomírem Čermákem

Ples čertů a jiných masek, zahraje pan Sekanina (pro rodiče s dětmi)

Adventní koncert mistra Václava Hudečka

Zapálení ohně u Piety, dále lampiónový průvod - podvečer bitvy 
u Slavkova,  pokračování v 17:00 hodin v Domě s pečovatelskou     
službou - v pásmu Byla vojna, byla... vystoupí Újezdská Rozmarýna   
a Žatčanští mužáci (pro rodiče s dětmi a ostatní)

Výroba adventních věnců 

Rozsvícení vánočního stromečku – vystoupení dětí z MŠ, 
(pro rodiče s dětmi)

Pátek 30.11.2012 v 16:00 hodin před radnicí 

Sobota 1.12.2012 v 9:00 hodin na oratoři 

Sobota 1.12.2012 v 16:00 hodin na Rychmanově

Neděle 2.12.2012 v 17:00 hodin v nové obřadní síni 

Sobota 8.12.2012 od 15:00 do 17:00 hodin na Rychtě

Neděle 23.12.2012 v 17:00 hodin v nové obřadní síni  

ThDr. Jan Hradil, Th.D.


