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ÚVODNÍK

Vážení občané,
dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat 

některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není jednoduché. Trvale zápasíme 
s nepochopením některých občanů. Pouze pro příklad: otázka dodržování pořádku 
v  obci, vyvážení sutě za obec aj. Obec bude opravdu pouze taková, jakou si ji 
uděláme. Úsilí pouze části občanů je nedostačující, pokud k tomu nebudeme při-
stupovat jako k vlastnímu majetku, asi tak, jak si to představujeme u sebe doma.

Naše obec se opravdu mění. Mnohé investice zlepšily životní prostředí a my 
jsme si na to jednoduše zvykli. Je to správné. Jednou z největších bolestí jsou 
komunikace. Zůstává zhruba 25% komunikací, které musíme dokončit. Jsou to 
chodníky na celé Masarykově a Šternovské ulici, dále ke hřbitovu – Tyršova uli-
ce. Plánujeme toto vše do roku 2006. Pokud bychom dokončili výše jmenované 
ulice, zůstávají už jenom drobné plochy a náměstí sv. Jana.

Největším problémem je rekonstrukce naší čističky odpadních vod. Investice 
dosahuje cca 70 miliónů korun. Podařilo se nám připravit v měsíci září a říjnu 
žádost se vší složitou administrativou o finance z Evropské unie. Pokud se, jak 
doufáme, věc podaří, dostali bychom 85% celého objemu z evropských fondů. 
Při posledním jednání s panem hejtmanem jsem obdržel příslib, že kraj by dofi-
nancoval 13 miliónů, pokud bychom dokázali zabezpečit peníze z výše zmíněné 
Evropské unie. A tak věřte, že děláme, co umíme.

Možná, že jste si povšimli, že byl generálně opraven vzhled školy. Střechou 
počínaje, dále okna, zateplení, podlahy v chodbách a vymalováním konče. Celá 
budova školy má kompletně nová sociální zařízení. Ale i kuchyně je vybavena 
tak, že odpovídá všem novým hygienickým nárokům. Minulý měsíc jsme dokon-
čili klubovnu v parku, která má sloužit všem dětem. Je to prostor pro jejich volný 
čas. Má tři sekce. Těším se, že skončí oprávněné problémy, a to že děti neměly 
prostoru, kde by se mohly scházet. Navíc, pokud zastupitelstvo potvrdí mnou na-
vržený záměr iniciovaný panem Jakubcem, dojde k vybudování klubu důchodců 
a klubu tenistů ve dvoraně školy.

Je to měsíc, co jsme předali nových 32 bytů k užívání a tím zase zčásti vyřešili 
bytovou otázku. Celý problém bytové výstavby bychom chtěli dořešit poté, co bude 
dokončena práce na novém územním plánu. Za domem s pečovatelskou službou 
na Rychmanově bychom na pozemcích, které jsou v osobním vlastnictví, chtěli 
vybudovat infrastrukturu - voda, plyn, elektřina a cesty, aby zde mohlo dojít k vý-
stavbě rodinných domků. Pokud bude řádně vytipována lokalita, chceme požádat 
o přidělení státní dotace na minimálně dalších 120 bytů. Tím bychom vyřešili 
palčivý nedostatek kapacit k bydlení v obci.

Stáří v naší obci je zabezpečeno prozatím dvěma stupni - Penzion pro důchodce 
a Dům s pečovatelskou službou. Lidé z penzionu mohou přejít do DPS, a také tak 
činí. To však neřeší problém, co s lidmi, kteří jsou v takovém zdravotním stavu, že 
potřebují péči, která se poskytuje pouze v domově důchodců. Zastupitelstvo obce se 
problémem důkladně třikrát zaobíralo a došlo k názoru postavit domov důchodců 
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i v Újezdě. Dvakrát jsem v této věci jednal s místopředsedou vlády ing. Škro-
machem, kterému náš záměr vyhovoval. Dokonce nás osobně dvakrát v Újezdě 
navštívil a mne dvakrát přijal v Hodoníně ve své poslanecké kanceláři. Zadali 
jsme studii, která se zastupitelstvu líbila, chystáme projektovou dokumentaci a 
poté se pokusíme zabezpečit cca 80 miliónů na výstavbu. Obec započala 15. října 
s výkupem pozemků.

Minulý měsíc jsme pozvali soudního znalce z oboru stavebnictví, který na pod-
nět obyvatel penzionu provedl studii zhodnocení stavu střechy a zjistil, že střecha 
na penzionu je v havarijním stavu. Oprava by stála 1 milión 400 tisíc korun. 
Havarijní stav střechy byl zaviněn špatnou technologií při použití titanzinkové 
krytiny, o které se všichni domnívali, že je střechou alespoň na 50 let. Tento stav 
zavinil špatný technologický postup a neodborný zásah do upevnění střechy, tak-
že došlo k roztrhání dilatačních spojů. Na střechu již prošla záruční lhůta. Přesto 
jsem se pokusil spojit s firmou KOMFORT, dodavatelem díla, a byl jsem více než 
mile překvapen. Firma KOMFORT, ač nemusela, si celý problém vzala za svůj, 
za což jí děkuji. V průběhu tohoto měsíce vybuduje na své náklady zcela nové 
opláštění střechy. Obec se v této věci účastní pouze 300 tisíci korunami. Tento 
více než korektní přístup firmy KOMFORT nás potěšil a překvapil.

Možná je vhodné, abych ještě zmínil, že jsme dokončili zbudování nových 
šaten a sociálního zázemí pro fotbalisty včetně nového přečerpávacího kanalizač-
ního systému.

Pouze pro úplnost: Ing. arch. Šemberová nám zpracovala rozšíření stávajícího 
újezdského hřbitova, a to jak o nová hrobová místa, tak i o část kolumbária. Toto 
vybudujeme taktéž ještě v roce 2006. Odkoupili jsme nový pozemek vedle hřbi-
tova, který je rezervou na celý nový hřbitovní komplex. Máme jeden dluh, tímto 
dluhem je obřadní síň, kterou máme také v záměru vybudovat, ale nedostává se 
prozatím peněz.

 Musím poděkovat celému Vámi zvolenému zastupitelstvu, protože bez rozdílu 
za koho kdo kandidoval, pracují v plném pracovním nasazení. Obec je uklizená, 
majetek se snažíme udržovat. V tomto roce byly provedeny všechny nátěry ko-
vových prvků, ale i kompletní nátěr dřevěných prvků na budově obecního úřadu. 
Byly nakoupeny desítky nových laviček, staré byly natřeny. Rád bych ještě zmí-
nil, že zadám projekt nového rybníku pro Újezd a bude podána žádost o dotaci na 
tuto akci. I pro tento rybník započneme vykupovat pozemky.

O výsledcích naší práce nejlépe hovoří čísla zpracovaná referentkou paní 
Punčochářovou. Ač budujeme a opravujeme, tak jsme neprohloubili dluh obce a 
navýšili jsme obecní majetek bezmála o 100 miliónů korun.

V závěru: Je možné, že jste mnohdy nespokojeni. Je to v pořádku. Vaše nespo-
kojenost je dobrým podnětem k další práci. Za úřad mohu říci, že byly zrušeny 
dva úřední dny a úřední hodiny jsme rozšířili na dny čtyři, tedy na pondělí, úterý, 
středu a čtvrtek.

Nedostatky, které samozřejmě jsou, nám pomozte nést. 

Jan Hradil
starosta obce
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AKCE

ROK 1999

 ·   Generální oprava střechy restaurace Rychta  1 707 378,- Kč
 ·   Připojení obce na vodovodní řád z Vyškovska, realizace
     domovních vodovodních přípojek   20 974 790,- Kč
 ·   Generální oprava sociálního zařízení základní školy
     (střední část budovy) 4 454 978,- Kč
 ·   Osvětlení veřejné cesty od Penzionu pro důchodce směrem
     k Technoartu kolem parku    85 900,- Kč
 ·   Petrifikace kamenného kříže a jeho nasvícení na starém hřbitově 40 000,- Kč
 ·   Výstavba 20 bytových jednotek, blok „D“ Rozprýmova
     ulice + infrastruktura 19 950 000,- Kč
 ·   Dokončení tenisových kurtů a běžecké dráhy v ZŠ  1 515 800,- Kč

ROK 2000

 ·   Modernizace počítačové sítě v ZŠ   90 000,- Kč
 ·   Rekonstrukce střechy budovy Sokolovny  700 000,- Kč
 ·   Generální oprava místního rozhlasu  65 000,- Kč
 ·   Rekonstrukce a rozšíření občerstvení na koupališti 900 000,- Kč
 ·   Zakoupení nápojového automatu pro ZŠ  120 000,- Kč
 ·   Zakoupení konvektomatu pro školní kuchyni ZŠ 250 000,- Kč
 ·   Výstavba 20 bytových jednotek, Blok „B“, Rozprýmova ulice 15 314 250,- Kč
 ·   Generální rekonstrukce komunikace ulice Lidická a Revoluční
     včetně chodníků 1 683 000,- Kč
 ·   Vytvoření asfaltového hřiště a tenisové stěny v ZŠ a zhotovení
     parkovacího místa pro kola    240 000,- Kč
 ·   Překládka chodníku ulice Komenského   85 000,- Kč

Výstavba 20 bytových jednotek – blok „D“Petrifikace kamenného kříže
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 ·   Výstavba chodníku ulice Rybářská, částečná    60 000,- Kč
 ·   Umístění pásových retardérů na ulici Revoluční, Lidické
     a Palackého  64 800,- Kč
 ·   Dopravní značení v obci    85 000,- Kč
 ·   Výměna oken v restauraci Na rychtě     80 000,- Kč
 ·   Výměna veřejného osvětlení na hlavním průtahu obcí 853 762,- Kč
 ·   Výměna dveří a dlažby na místní poště   67 170,- Kč
 ·   Telecom – opravy, vodovodní přípojky, vymalování 80 150,- Kč
 ·   Demolice klubovny v ZŠ    50 000,- Kč

ROK 2001

 ·   Výstavba autobusové zastávky, veřejných záchodů a novinového 
     stánku před OÚ 1 052 740,- Kč
 ·   Výstavba 20 bytových jednotek, blok „E“, Rozprýmova ulice 18 020 739,- Kč

Výstavba 20 bytových jednotek – blok „B“

Rekonstrukce střechy budovy Sokolovny
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 ·   Generální rekonstrukce komunikace ulice V Sádku a část 
     ulice Hybešovy, včetně chodníků   6 200 000, Kč
 ·   Generální rekonstrukce komunikace Wolkerova, včetně
     chodníků a křižovatky ulice Rychmanovská a Česká 4 328 800,- Kč
 ·   Částečná oprava komunikací 9. května, Školní, U Hřiště,
     Na Zahrádkách 3 336 232,- Kč

 ·   Výstavba komunikace ulice Legionářská, včetně chodníků 1 509 268,- Kč
 ·   Výstavba komunikace ulice Sušilova, Vinohrádky, vč. chodníků 1 901 557,- Kč
 ·   Výstavba a dokončení chodníků ulice Rychmanovská a Česká,
     ulice Štefanikova 500 000,- Kč
 ·   Oprava technologie koupaliště    107 000,- Kč
 ·   Provoz čističky odpadních vod ve Šternově  1 200 000,- Kč
 ·   Vánoční osvětlení obce     178 992,- Kč
 ·   Vykoupení pozemku pro rozšíření hřbitova  163 497,- Kč
 ·   Vykoupení budovy starého Telecomu   56 000,- Kč
 ·   Inženýrské sítě na ulici Rozprýmova   4 464 722,- Kč
 ·   Výměna veřejného osvětlení    440 854,- Kč

Výstavba 20 bytových jednotek – blok „E“

Rozprýmova uliceUlice Příční
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 ·   Rozšíření kabelové televize    35 190,- Kč
 ·   Traktor na sekání trávy     122 000,- Kč
 ·   Počítače do místní knihovny    130 000,- Kč
 ·   Zakoupení kopírovacího stroje pro obec   45 140,- Kč

ROK 2002

 ·   Dokončení komunikace a chodníků na ulici Rozprýmova 2 610 920,- Kč
 ·   Zavedení vodovodu, kanalizace a plynu v ulici Nádražní,
     lokalita za tratí 1 236 000,- Kč
 ·   Zadání projektu na vybudování nové obřadní síně a rozšíření
     stávajícího hřbitova 108 800,- Kč
 ·   Prodloužení ulice Masarykovy a ulice V Sádku  273 269,- Kč
 ·   Opravy komunikací a chodníků    461 327,- Kč
 ·   Vybudování parku v ulici Wolkerova, včetně osvětlení a osazení
     kamennými lavičkami, vybudování kamenného tarasu 76 928,- Kč
 ·   Nákup multikáry pro pracovní skupinu   85 400,- Kč
 ·   Rozšíření veřejného osvětlení ul. Rozprýmova + Rychta + parčík 
     na ulici Na Zámečku     66 490,- Kč
 ·   Prodloužení silnice V Sádku a ulice Masarykova  103 574,- Kč
 ·   Oprava uličky mezi č.p. 150 ul. Komenského a Štefanikovou 20 487,- Kč
 ·   Chodník ulice Nádražní (od Tyršové po ul. Sušilovu) 190 953,- Kč
 ·   Protipovodňové zábrany Stará hora   206 850,- Kč
 ·   Prodloužení plynu ul. Masarykova   116 692,- Kč
 ·   Kříž na Rychmanově     98 000,- Kč
 ·   Oprava překopu ul. V Sádku – u Spáčilů   126 000,- Kč
 ·   Oprava ČOV – čerpadlo    70 560,- Kč
 ·   Údržba kanalizace včetně čištění   485 809,- Kč
 ·   Výměna kotle na obecním úřadě    170 997,- Kč
 ·   Oprava počítačové sítě na obecním úřadě   47 120,- Kč
 ·   Oprava auta obecní policie    49 621,- Kč
 ·   Za nátěry bazénů + opravy na koupališti   105 195,- Kč

Restaurace na koupališti
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ROK 2003

 ·   bezúplatný převod od vojska budova tech.vybavenosti ČOV 3 582 633,- Kč
 ·   navýšení hodnoty penzionu – zbudování 2 bytů   303 232,- Kč
 ·   zavedení do majetku dle soudního znalce fot.hřiště – šatny 504 697,50 Kč
 ·                                                               – ubytovna 861 317,40 Kč
 ·   ul. Rybářská – panely na cestu  47 838,- Kč
 ·   rekonstrukce komunikace ul. 9. května   2.481 608,- Kč
 ·   prodloužení vodovodu ul. Masarykova k ČOV  47 135,- Kč
 ·   prodloužení kanalizace ul. Masarykova k ČOV 128 115,- Kč
 ·   parkoviště – křižovatka Rychmanovská-Rybářská  242 288,- Kč
 ·   zpevnění cesty za trať 222 390,- Kč
 ·   silnice k obchodu JIREX 114 209,- Kč
 ·   oprava silnice kolem budovy Elektro Spáčil ul. Nádražní  164 385,- Kč
 ·   kanalizace Nad sklepy  343 200,- Kč
 ·   7 ks autobusových zastávek 2 250 341,- Kč
 ·   rekonstrukce evangelického hřbitova   304 338,- Kč

 ·   rozšíření VO ul. Štefanikova 83 667,- Kč
 ·   osvětlení tenisových kurtů areál ZŠ  158 928,- Kč
 ·   rozšíření plynu ul. Rybářská  200 000,- Kč
 ·   prodloužení vodovodu ul. Rybářská 85 522,- Kč
 ·   program na generel zeleně 200 000,- Kč
 ·   oprava ČOV 95 832,- Kč
 ·   oprava topení – bytový blok „B“ 77 246,- Kč
 ·   nátěry bytového bloku  „C“ a „D“   89 510,- Kč
 ·   úprava Glozně      180 000,- Kč

ROK 2004

 ·   stavba DPS 49 486 428,- Kč
 ·   rekonstrukce ZŠ – zateplení, výměna oken a dveří  14 966 489,- Kč
 ·   protipovodňové zátarasy 185 250,- Kč
 ·   kanalizace Vinohrádky 68 950,- Kč
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 ·   přípojka vody k DPS 296 753,- Kč
 ·   kanalizační přípojka k DPS 830 418,- Kč
 ·   plynová přípojka k DPS 91 159,- Kč
 ·   komunikace ul. Rybářská a zpevněná plocha u DPS 3 664 112,- Kč
 ·   veřejné osvětlení ul. Rybářská a k DPS včetně NN 1 888 644,- Kč
 ·   rozšíření VO ul. Nádražní 79 257,- Kč
 ·   rozšíření VO křižovatka Příční a Na zahrádkách  25 260,- Kč
 ·   čerpadlo KAWASAKI pro hasiče 53 669,- Kč
 ·   zařízení na odsávání nečistot 138 754,- Kč
 ·   světelná rampa na auto pro obecní policii  42 753,- Kč
 ·   za opravy překopů na cestách 106 384,- Kč
 ·   za úpravu kolem stodol U Hřiště 78 750,- Kč
 ·   oprava čerpadla – přečerpávací stanice   46 267,- Kč
 ·   zapískování sportovišť a výměna dešťového svodu

     do kanalizace v ZŠ     80 306,- Kč
 ·   opravy na koupališti     95 832,- Kč
 ·   opravy rozvodů vody na penzionu pro důchodce  153 540,- Kč
 ·   oprava dveří autobusové zastávky   51 362,- Kč

ROK 2005 ke dni 30. 9.

 ·   žaluzie do ZŠ včetně víceprací  624 734,- Kč
 ·   kanalizace v areálu ZŠ 1 038 769,- Kč
 ·   prodloužení sjezdu k č.p. 786 u ČD  230 503,- Kč
 ·   koncept Územního plánu  426 458,- Kč
 ·   32 bytových jednotek ul. Na zahrádkách  37 752 743,- Kč
 ·   rozestavěná stavba domu pro mládež 1 160 512,- Kč
 ·   silnice ul. Příční  847 585,- Kč
 ·   hřiště – kopaná – rekonstrukce šaten 2 896 543,50 Kč

Základní škola po opravě
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 ·   více práce – ÚT, oprava střechy kabin na hřišti  189 527,90 Kč  
 ·   opravy ČOV 118 921,- Kč
 ·   malování v ZŠ 94 360,- Kč
 ·   opravy na koupališti 86 794,- Kč
 ·   oprava hasičského vozidla 32 714,- Kč
 ·   nátěry oken a dveří na obecním úřadě 63 480,- Kč
                                                                             

Jiřina Punčochářová
referentka

32 bytů

Park na Wolkerově ulici
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY 

Předkládám několik informací z některých oblastí života naší obce, neboť si myslím, 
že bez dostatečných informací a následné komunikace se dnes již těžko obejdeme. Jedna 
z těchto oblastí se týká majetku obce,  kam spadají budovy obce, včetně bytových domů, 
místní komunikace, chodníky, inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, plynovod, rozvod 
kabelové televize, veřejné osvětlení, místní rozhlas), veřejná zeleň apod. Je vypracován 
pasport (seznam) objektů ve vlastnictví obce, jehož součástí je sledování předepsaných 
zkoušek, revizí a kontrol, vyhodnocování stavu těchto objektů. V případě nutnosti jsou 
předkládány Radě obce, nebo Zastupitelstvu obce návrhy na opatření vedoucí ke zlepšení 
stavu objektů.

K 31. 8. 2005 je hodnota výše uvedeného majetku obce cca 381 000 000,- Kč
Další oblast se týká bytové problematiky. Tato začíná evidencí žádostí o byty a pozem-

ky pro výstavbu rodinných domů, pokračuje kontakty s nájemníky bytů již postavených, 
zabezpečování vypracování patřičných smluv ve spolupráci s právníky apod. Následuje 
uzavírání smluv s jednotlivými nájemníky, se kterými má obec kontakt nejen před výstav-
bou a v průběhu výstavby bytů, ale i po předání bytů. 

Také se zabýváme palčivými problémy, které mnohdy obtěžují některé naše občany. Jsou 
to podněty, připomínky, reklamace, stížnosti, poruchy, týkající se majetku a zařízení 
obce  – tyto jsou písemně zaznamenávány v kanceláři místostarosty v přízemí budovy obec-
ního úřadu a dle závažnosti a složitosti řešeny buď okamžitě, nebo po projednání ve vedení 
obce, případně v patřičném orgánu obce (komise, rada, zastupitelstvo) a řešeny v termínu, 
co nejkratším, avšak s přihlédnutím k možnostem obce – hlavně finančním a kapacitním. 
I když se to mnohdy zdá, že nepostupujeme vždy podle představ našich občanů, nebývá 
zpravidla jednoduché zajistit nápravu rychle, kvalitně a za přijatelnou cenu. Přesto bych 
byl rád, aby ani tyto potíže neodradily spoluobčany od podávání námětů a připomínek ke 
zlepšování prostředí v naší obci. 

Samostatnou oblastí včetně evidence, jsou připomínky, podněty a reklamace občanů 
v souvislosti s byty v bytových domech obce. Složitější jsou jednání s dodavateli těchto 
staveb, u kterých jsou uplatňovány reklamace v záruční době, neboť žádný dodavatel nemá 
mnoho chuti odstraňovat závady na své náklady. Ne vždy se mně daří tento problém uspo-
kojivě vyřešit. V tomto mám jako místostarosta rezervy. V případě, že jednání nevedou ke 
zdárnému konci, zasahuje starosta, případně právník.

Oblasti, které je věnována stále větší pozornost, je odpadové hospodářství, neboť přímo 
souvisí se životním prostředím a tady práce nikdy nekončí. V současné době je zajišťován 
odvoz a likvidace komunálního odpadu, skla, nebezpečných látek, tzv. PET lahví, pneuma-
tik, firmou SITA Moravia. Železný šrot odvážejí místní organizace nebo pracovní skupina 
naší obce. 

Projektanti ve spolupráci s obcí a firmou SITA Moravia dokončují projekt na vybudování 
Sběrného střediska odpadů, kde bude možno shromažďovat i ostatní složky odpadů (např. 
papír, textil, plasty apod.).
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Chtěl bych touto cestou požádat všechny, aby při ukládání a třídění odpadů byli důslední 
a využívali všech možností firmy SITA Moravia, která odpady z naší obce odváží.

Za přímého vedení starosty obce je zřízena pracovní skupina obce.  Jejich stálými úkoly 
jsou péče o čistotu obce, sekání trávy na veřejném prostranství, v zimě odklízení sněhu a 
posyp chodníků. Ostatní práce je převážně zaměřena na údržbu a zvelebování zařízení naší 
obce. V současnosti má skupina vedoucího, který je i správcem Domu s pečovatelskou služ-
bou, čtyři pracovníky + údržbáře Penzionu. 

V Újezdě u Brna 18.10. 2005                  
       

INFORMACE O POČTU ZASEDÁNÍ KOMISÍ, RAD
A ZASTUPITELSTVA OD ZAČÁTKU VOLEBNÍHO OBDOBÍ TJ.
11/2002 – 09/2005

· Rada obce zasedala na řádných zasedáních   48 x
 Rada obce zasedala na mimořádných zasedáních    8 x

· Zastupitelstvo obce zasedalo na  řádných zasedáních  41 x
 Zastupitelstvo obce zasedalo na mimořádných zasedáních   5 x              

· Kulturně školská komise     21 x
· Sociálně zdravotní komise    26 x
· Komise životního prostředí    18 x
· Stavební komise - vyřizuje písemnosti průběžně
· Finanční a kontrolní výbor  zasedá dle potřeby                                  

Nová klubovna pro mládež – park

Karel Hradský
místostarosta
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AKTIVA A PASIVA OBCE

Obec Újezd u Brna předala v roce 1998 novému vedení tyto dluhy:

1. Úvěr na penzion     6 090 710,-
2. Půjčka na kanalizaci     4 500 000,-
3. Úvěr na stavbu obecního úřadu   2 793 858,-
4. Půjčka na vodovod     6 000 000,-
5. Neproplacené faktury    5 147 522,-
6. Půjčka Průmstav Brna a.s.    2 000 000,-
7. Neproplacené faktury v bance           69 722,-
8. Penále z půjčky od Průmstavu Brno, a.s.  6 240 000,-

Celkem nedoplatky a dluhy ……………….....................32 841 862,- Kč

Z toho se novému vedení podařilo zaplatit nebo vyřešit tyto částky:

1. Úvěr na penzion byl splacen    6 090 710,-
2. Půjčka na kanalizaci byla uhrazena celá  4 500 000,-
3. Úvěr na obecní úřad byl splacen   2 793 858,-
4. Z půjčky na vodovod ve výši 6 mil. uhrazeno  5 200 000,-
5. Neproplacené fa. – uhrazeno vše ve výši  5 147 522,-
6. Půjčka od Průmstavu Brno a.s. byla vyřízená  2 000 000,-
7. Bankou byly uhrazeny faktury ve výši             69 772,-
8. Penále z půjčky Průmstav Brno a.s. bylo 
    vyřízeno v plné výši dohodou    6 240 000,-    

Celkem se tedy podařilo zděděné dluhy k 30. 9. 2005 zaplatit nebo vyřešit v plné 
výši, až na splácení půjčky na vodovod – zůstatek z půjčky na 6 mil. Kč je 800 tis. Kč.

               

Nové zastupitelstvo rozhodlo o půjčkách na další investice:

1. Další půjčka na vodovod    3 000 000,-
2. Úvěr od KB na opravu komunikací              10 000 000,-
3. Úvěr na dostavbu bloku E    6 000 000,-
4. Úvěr  na dostavbu DPS a doplacení silnice
    ul. 9. května     9 000 000,-
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Obec má k 30. 9. následující dluhy:

1.  Doplatek půjčky na vodovod    3 800 000,-
2.  Doplatek úvěru na komunikace   7 440 000,-
3.  Doplatek úvěru na blok E    3 721 603,-
4.  Doplatek úvěru na DPS a komunikace  7 024 000,-
5.  Nedoplacená závěrečná faktura Průmstavu a.s.
     za stavbu 32 b.j.  – zádržné dle smlouvy  1 200 000,- 
6.  Firmě E-ON bude obec doplácet      517 042,-
     /dosud nebyla dodána konečná faktura/
7.  Firmě COLAS nebyla zaplacena faktura za rekonstr.
     ul. Příční-splatnost leden/2006     847 585,-
8.  Nezaplacené fa. poukázané do banky       296 753,-

Dluhy celkem:                24 846 983,- Kč

Na účtu Komerční banky Brno-venkov vykazujeme k 30. 9. zůstatek ve výši 3 054 265,89 Kč

a na účtu u ČSOB /fond oprav/       484 343,39 Kč
a v pokladně                 2 972,-    Kč
                                       

Zpracovala: Jiřina Punčochářová
účetní

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Slavnostní zahájení stavby Domu s pečovatelskou službou v Újezdě u Brna bylo dne
12. dubna 2002 v 11.00 hodin 
na staveništi na Rychmanově. 
Stavba probíhala dva roky. 
Realizační firmou byla br-
něnská stavební společnost 
Pozemstav, a.s.. Kolaudace 
objektu byla provedena začát-
kem května 2004 a 24. května 
v odpoledních hodinách 
proběhlo slavnostní otevření 
objektu za přítomnosti mnoha 
významných státních činitelů 
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v čele s ministrem práce a sociálních věcí Ing. Zdeňkem Škromachem. Slavnostního otevře-
ní se také zúčastnili další hosté, jež ve valné většině přispěli ke zdárnému průběhu stavby 
a jejího finančního zajištění. Rovněž proběhl Den otevřených dveří pro místní občany a 
všechny ostatní potenciální uživatele. Objekt byl uveden do provozu 1. července 2004. 
V současné době je objekt plně obsazen.

Na obecním úřadě je založen pořadník čekatelů na byt v DPS, který spravuje referentka 
Gita Kalvodová. Všichni občané, kteří mají zájem o umístění v DPS, mají možnost si zde 
vyzvednout dotazník žádosti, a to i zájemci žijící mimo obec.

Kapacita DPS je 90 lůžek. K dispozici je 42 garsoniér pro jednoho obyvatele s vlastním 
vchodem a vlastním sociálním zařízením. Dále zde je 18 bytů pro manželské páry o velikosti
1 + 1, opět s vlastním vchodem a vlastním sociálním zařízením. Byty mají balkóny. 
Dům je řešený bezbariérově, jelikož obec počítá s ubytováním tělesně postižených.
K dispozici je výtah a veřejná restaurace s kuchyní, odkud bude možné v případě adekvát-
ního zájmu odebírat obědy.

PENZION PRO DŮCHODCE

Výstavba penzionu pro 
důchodce v Újezdě u Brna 
byla dokončena v roce 1996 a 
v tomtéž roce byl objekt uveden 
do provozu. Prováděcí firmou 
byla firma KOMFORT a.s. 
V budově penzionu jsou k dis-
pozici garsoniéry pro jednoho 
obyvatele s vlastním vchodem 
a vlastním sociálním zařízením, 
vestavěnou kuchyňskou linkou, 
el. troubou a malým vařičem. 
Dále jsou zde pro manželské páry byty o velikosti 1 + 1, opět s vlastním vchodem, vlast-
ním sociálním zařízením a kuchyňskou linkou s příslušenstvím. Byty mají vlastní balkóny. 
V penzionu se nevaří, zařízení je řešeno jako zařízení hotelového typu, obyvatelé jsou zde 
v nájmu k zřizovateli - obci Újezd u Brna. V objektu je výtah, prádelna, mandlovna a malá 
kaple. Součástí je i zahrada, kde mají obyvatelé možnost pěstovat si vlastní květiny.

Správu penzionu vykonává pracovník obce, který má sídlo přímo v budově penzionu, 
dále je zde zaměstnána pracovnice na úklid, praní a mandlování prádla a pro výpomoc 
s úklidem obyvatelům penzionu. Penzion je zasazen do malebného prostředí parku na ulici 
Štefanikově v blízkosti řeky Cezavy.
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Na obecním úřadě je zřízen pořadník pro čekatele na byt v penzionu. Každý zájemce, nejen 
újezdský občan, má možnost si zde vyzvednout formulář žádosti o umístění v penzionu. Na 
základě posouzení zdravotního stavu, o němž se do žádosti vyjádří ošetřující lékař žadatele, je 
rozhodnuto radou obce o zařazení do pořadníku. V současné době je penzion plně obsazený.

KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE

Krizový štáb obce v letošním roce v měsíci březnu řešil zvýšení hladiny řeky Litavy 
v obci, kdy průtok vody po trvalých deštích dosáhl druhého stupně povodňové aktivity . 
Proto starosta obce svolal mimořádné zasedání rady obce a krizového štábu. Ukázalo se, 
že „Povodňový plán obce“ a „Úkoly obecní policie při řešení mimořádných událostí“ jsou 
pro řešení mimořádných událostí zpracovány na odpovídající úrovni. Všechny složky zá-
chranného systému obce byly schopny podle těchto materiálů pracovat a zajistit tak ochranu 
zdraví a majetku občanů.

Ukázalo se, že péče, kterou věnuje obec toku řeky, vodotečím ze Staré hory a kanalizační 
síti, je správným řešením, jak předcházet povodňové situaci. 

Proto i občané mající své pozemky v blízkosti toku řeky a vodotečí by neměli na tato 
místa odhazovat nepotřebné věci. Touto nedbalostí by mohli zavinit ucpání a následné vylití 
vody .

Je věcí nás všech chránit svůj majetek a zdraví. 

Jaroslav Procházka
tajemník krizového štábu

Březnové záplavy
na řece Litavě
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ZPRÁVA Z EVIDENCE OBYVATEL

Statistika:

K 1. 9. 2005 evidujeme v obci celkem 3 000 trvale přihlášených občanů (z toho 1 555 žen 
a 1 445 mužů). Tento počet obyvatel je nejenom slavnostně kulatý, ale dosažením tohoto 
počtu splňuje naše obec jedno z kritérií pro to, aby mohla dostat statut města!

Věkový průměr obyvatel obce je 40 let (z toho 37,7 muži a 42,0 ženy). Nejvíce obyvatel 
v obci je 30-letých a to 256 obyvatel.

Dále od 1. 1. 2005 do 1. 9. 2005 evidujeme v obci celkem 18 narození, 17 úmrtí, 12 sňat-
ků, 4 rozvody, 46 přistěhování, 21 odstěhování a 38 stěhování v rámci obce. 

Statistika jmen: Marií máme 112, Janů 55, Jan 54, Josefů 51, Jiří 51, Pavlů 47, Petrů 40, 
Zdenků nebo Zdeňků a Františků 38.

Na zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 13. června 2005 bylo konstatováno, že 
k datu 13. 6. 2005 dosáhla obec Újezd u Brna počtu 2993 obyvatel. Jak víte, obec vyplácí 
všem obyvatelům, kteří jsou trvale přihlášeni v Újezdě u Brna, při narození dítěte 5000 Kč. 
Protože narozením sedmého dítěte od tohoto data (zasedání zastupitelstva) dojde k dovršení 
počtu obyvatel v obci na 3000, usneslo se Zastupitelstvo obce následovně: 

Obec Újezd u Brna vyplatí šestému dítěti narozenému po datu 13. 6. 2005 jednorázovou 
podporu 10 000 Kč, sedmému dítěti, které bude tím třítisícím občanem obce, dá finanční 
dar ve výši 20 000 Kč a osmému dítěti přizná opět 10 000 Kč. Tyto děti musí být narozeny 
po datu 13. 6. 2005. 

Do dnešního dne tj. 15. 9. 2005 není zcela jasné, kdo tuto jednorázovou podporu získá. 
Na evidenci obyvatel se stále shromažďují rodné listy dětí narozených po datu 13. 6. 2005. 
Jakmile budou známa jména těch, kteří tuto podporu získají, Zastupitelstvo obce oznámí 
skutečnost veřejnosti.  

Informace o cizincích v Újezdě u Brna.
K 1. 9. 2005 je v obci  evidováno celkem 53 cizinců z toho 36 Ukrajinců, 9 Slováků, 3 

Číňané, 2 Bělorusové, 2 Vietnamci, 1 Bulhar. 
Informace občanům, jak a kde se mohou přihlásit k trvalému pobytu v Újezdě u Brna, 

popř. jak odhlašovat osoby, přihlášené na nemovitosti: 
Přihlásit se k trvalému pobytu v obci může občan na podatelně Obecního úřadu v Újezdě 

u Brna, kde mu budou vydány formuláře přihlašovacích lístků.  Při přihlášení k trvalému 
pobytu musí předložit občanský průkaz, rodný list, oddací list, dále list vlastnictví k domu 
či kupní smlouvu, popř. souhlasné prohlášení ubytovatele. Na občanském průkazu mu bude 
při přihlášení k trvalému pobytu odstřižen pravý dolní roh a vystaveno potvrzení o změně 
trvalého pobytu. Za přihlášení k trvalému pobytu je vystaven správní poplatek 50 Kč za do-
spělou osobu, který je hrazen hned při úkonu. Občané, kteří mění trvalý pobyt pouze v rám-
ci obce Újezd u Brna, poplatek neplatí. Je povinností občana, který změnil trvalý pobyt, 



19

zažádat o vystavení nového občanského průkazu z důvodu změny trvalého pobytu. Bližší 
informace k vydání nového OP naleznete také  v „Informacích o občanských průkazech a 
pasech“ na internetové adrese www.ujezdubrna.cz. 

Nezletilé děti do 15-ti let se přihlašují spolu s matkou a také pouze matka je uvádí na 
svém přihlašovacím lístku. S přihlášením k trvalému pobytu v obci vzniká občanu povin-
nost platit obecní poplatky, a to poplatek za svoz pevného domovního odpadu (PDO), 
poplatek za stočné, poplatek za kabelovou televizi (KTV), pokud je připojena do domu 
či bytu a popř. poplatek za psa. Tyto poplatky ošetřují obecně závazné vyhlášky (viz blíže 
„Vyhlášky obce“). 

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, řeší i možnost zrušení trvalého pobytu. Zru-
šit trvalý pobyt se může pouze osobě, která se na adrese trvalého pobytu nezdržuje více než 
1 rok, nemá v nemovitosti žádné osobní věci a nemá k nemovitosti žádné vlastnické právo 
nebo platný nájemní vztah. Majitel nemovitosti, kde je taková osoba přihlášena a splňuje 
všechny požadavky k odhlášení z trvalého pobytu, může na podatelně obecního úřadu po-
dat žádost o zrušení místa trvalého pobytu podle § 10 zákona č. 133/2000 Sb. Ve věci je 
zahájeno správní řízení a pokud dojde správní orgán k závěru, že odhlašovaná osoba splňuje 
ustanovení § 10, může takové osobě zrušit údaj o trvalém pobytu. V takovém případě je 
odhlašovaná osoba přehlášena k úřednímu pobytu na adresu Ohlašovny Obecního úřadu 
v Újezdě u Brna. 

Úsek evidence obyvatel Obecního úřadu v Újezdě u Brna také vydává potvrzení z evi-
dence obyvatel k žádostem o sociální dávky, k půjčkám, pro zaměstnavatele, pro jiné úřady 
apod. Potvrzení jsou zpoplatněna částkou 50 Kč. Stejnou částkou je zpoplatněno i vydávání 
ostatních údajů z informačního systému obce. 

Obecní úřad je oprávněn podat informaci občanovi pouze k jeho vlastní osobě, a to na 
základě vyplněného formuláře, který je k dostání na podatelně obecního úřadu. Poplatek za 
sdělení informace je 50 Kč.

Dále je ohlašovna oprávněna podat informaci podle § 10 odst. 8 (na základě žádosti) 
vlastníkovi objektu (nemovitosti) o jménech, příjmeních a datech narození občanů, kteří 
jsou vedeni k trvalému pobytu odpovídající adrese vlastníkova objektu. 

Ostatní informace, což se týká i vyjádření o osobách trvale přihlášených v obci či oso-
bách, které dříve v obci přihlášeny byly, podává pověřený úřad Šlapanice – evidence obyva-
tel, pracoviště Opuštěná 9/2, Brno, a to opět na základě písemné žádosti. 

Magdalena Pízová
referentka

http://www.ujezdubrna.cz
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ČINNOST  OBECNÍ  POLICIE 

V uplynulém období došlo v naší obci k 6 případům vloupání do osobních automobilů, 
k 8 případům vloupání do objektů, k 11 případům krádeží, z nichž  byla nejzávažnější  krá-
dež a poškození  křížů a hlav na náhrobcích na místním hřbitově. Pachatelé byli za tuto krá-
dež odsouzeni k výkonu trestu. Jednalo se osoby s kriminální minulostí z Vyškovska.  Dále 
došlo v naší obci ke 4 případům přepadení starších osob. Ve dvou případech se podařilo 
pachatele zjistit. Dále obecní policie ve spolupráci s policií ČR řešila 7 případů narušování 
občanského soužití, kde hlavním viníkem byl alkohol. V jednom případě došlo v naší obci 
k pytláctví, i zde byl pachatel potrestán.

V rámci prevence bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo v naší obci prová-
děno měření rychlosti vozidel. Bylo zjištěno celkem 38 překročení rychlosti.

Dalším problémem, se kterým se obecní policie  setkává, jsou vraky odstavených vo-
zidel. Za toto období bylo odstraněno celkem 6 vraků. Přitom zákon o odpadech jasně 
ukládá majitelům těchto vozidel, jak vrak likvidovat.  Proto rada obce vydala nařízení o 
odstraňování vraků a uložila obecní policii, jak postupovat při jejich likvidaci. S naříze-
ním se můžete seznámit na úřední desce.

Orientační systém v obci
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Znovu se obecní policie obrací na všechny cyklisty s žádostí o dodržování ustanove-
ní § 58, zákona č. 361/2000 Sb., který řeší podmínky účasti cyklistů v silničním provozu. 
Jedná se o to, že cyklista mladší 15-ti let je povinen za jízdy používat ochrannou přilbu. 
Dále je tímto zákonem jasně dáno, že dítě mladší 10-ti let se smí pohybovat po všech komu-
nikacích jen v doprovodu osoby starší 15-ti let.

K tomu jsme v minulém školním roce provedli besedy na obou stupních základní školy, 
kdy žáci byli prakticky seznámeni s vybavením jízdních kol, s přecházením na přechodech  
a  byli seznámeni s dopravním značením.

Jaroslav Procházka
velitel obecní policie

PRO INFORMACE DO KNIHOVNY…

Obecní knihovna v Újezdě u Brna nabízí našim občanům ve svých prostorách knihovní 
fond, který čítá přes 12 tisíc svazků. Průměrně zde za rok přibude okolo 600 nových knih.

V pravidelných periodách knihovna odebírá 17 časopisů, z nichž je 14 odborně – na-
učných, například periodika s tématikou ručních prací, péče o dům a zahradu, cestování, 
výchova a péče o děti apod.

Rovněž zde najdete přes 30 elektronických dokumentů – CD s naučnými tématy – vlas-
tivěda, přírodní vědy, historie, literatura, vhodnými zvláště pro studenty.

Knihovna nabízí veřejnosti možnost černobílého kopírování ve formátu A3 a A4.
Od února letošního roku poskytlo Ministerstvo informatiky spolu s Ministerstvem kultu-

ry dotaci na provoz internetu v naší knihovně, trvající 36 měsíců. Po tuto dobu mohou obča-

Zde začala bitva u Slavkova Kaplička na Rychmanově



22

né využívat internetové připojení ZDARMA. K dispozici mají dva počítače s internetovým 
připojením ADSL, rychlost připojení 512/128 kbit/s.

Provozní doba Obecní knihovny je v pondělí, ve středu a ve čtvrtek 9 – 12, 13 – 18 hodin 
a v pátek 9 – 12 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Daria Matoušková a Věra Šromová

knihovnice  

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní školu v Újezdě u Brna navštěvuje letos 405 žáků. Převažují děti z Újezda, na-
jdeme však mezi nimi i ty, které dojíždějí z okolních obcí: z Telnice, ze Žatčan, Sokolnic, 
Bošovic… Žákům se bude věnovat 28 pedagogů včetně nové paní ředitelky, kterou se stala 
PaedDr. Jaroslava Olšanská.

Děti jsou rozděleny do 19 tříd. 1. září jsme ve škole přivítali 34 prvňáčků, jejichž kroky 
povedou po celý školní rok zkušené  paní učitelky Mgr. Eva Kolková a Mgr. Iva Nedomová. 
Nejmladší žáčci usedli ve třídách s novým školním nábytkem. Díky zřizovateli se mohou 
i děti 2. třídy těšit na nové vybavení učebny.

Po skončení vyučování mohou chlapci a děvčata navštěvovat družinu a řadu kroužků: 
dramatický, florbalový, turistický, šachový, 
kroužek košíkové, stolního tenisu, práce na 
počítači, tvorby webových stránek. Vyučuje 
se i nepovinnému předmětu náboženství.

Žáci 2. a 3. ročníku navštěvují plavecký 
kurs, ty starší čeká lyžařský výcvik.  Za pár 
týdnů se budeme těšit na tradiční „miku-
lášské nadělování“ nebo na Den vánočních 
tradic. Tyto akce si získaly v minulých le-
tech značnou oblibu.

V 1. pololetí si všichni připomeneme 
200. výročí bitvy u Slavkova. Ve škole se 

uskuteční výstava prací žáků zaměřená k této historické události. Výstava bude přístupná 
veřejnosti. Žáci 9. tříd se při této příležitosti stanou účastníky tzv. projektového vyučování, 
kde v rámci několika předmětů budou slavkovskou bitvu sledovat v širších politických a 
společenských souvislostech. Naučí se vytvářet webové stránky a prezentace, které budou 
moci využívat i mladší žáci.

Na škole pracuje Rada školy a Nadační fond. Říjen bude měsícem jejich prvního setkání 
v tomto školním roce.

   PaedDr. Jaroslava Olšanská,
  ředitelka školy
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INFORMACE O VYSTAVOVÁNÍ NOVÝCH OBČANSKÝCH
PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ

Na úseku agendy občanských průkazů v roce 2005 nedošlo k zásadním změnám. Stá-
le je potřeba k žádosti o vystavení nového OP rodný list a oddací list žadatele, popř. pravo-
mocné rozhodnutí o rozvodu či úmrtní list manžela, jakož i ostatní doklady, které prokazují 
totožnost žadatele (např. u komplikovaných případů jako jsou osvojené děti, změny jména 
či příjmení apod.), dále 1x foto z poslední doby, maximálně půl roku staré, které odpovídá 
parametrům stanoveným zákonem o občanských průkazech a jeho novelizací č. 35/2005, a 
starý občanský průkaz. Tiskopis žádosti o nový OP obdržíte na obecním úřadě. Je možno jej 
vypsat doma nebo přímo na úřadě, nicméně žádosti musí být podepsány silnější tužkou a to 
před referentkou vyřizující agendu. Podpis je uznán ve tvaru buď jen příjmení nebo jméno a 
příjmení, nikoliv naopak. Rovněž se nesmí uvádět zkratky jmen či tituly. Pokud uděláte ve 
vyplňování chybu, je nutné vypsat tiskopis znovu, škrtat a přepisovat se v žádosti nesmí.

U patnáctiletých, kteří žádají o svůj první občanský průkaz upozorňuji, že k prvnímu 
vydání dokladu je potřeba, kromě rodného listu a jedné fotografie, též doklad potvrzující 
státní občanství žadatele (vydává matrika KÚ JMK v Brně, ale žádost se podává na obec-
ním úřadě, je to bez poplatku, je nutno předložit matriční doklady žadatele a rodičů a OP 
zákonného zástupce) nebo prokázat občanství ČR platným cestovním pasem. Dále, pokud 
si bude patnáctiletý vyřizovat žádost o OP na MÚ, musí mít od obecního úřadu potvrzení 
o trvalém pobytu.

Pokud došlo k odcizení nebo ztrátě OP, je potřeba toto nahlásit na příslušném pracoviš-
ti OÚ a sepsat zde protokol. Zničení a poškození OP vyřizuje MÚ Šlapanice, pracoviště 
Opuštěná 9/2, Brno.  Dále je nutné, aby do tří týdnů od události byla podána žádost o nový 
OP. V takových případech vydává nový doklad MÚ Šlapanice, velmi často proti poplatku 
100,- Kč. Vydání nového OP z důvodu změny stavu, změny trvalého pobytu, změny názvu 
ulice, změny příjmení na základě rozhodnutí soudu, je bezplatné, pouze v případech, kdy 
došlo ke ztrátě, zničení a poškození dokladu se platí poplatek 100,- Kč. Jelikož s novým for-
mátem OP se naskytla i možnost nechat si zapsat do OP manžela, manželku i děti, můžete 
toto uvést do žádosti, ale opět musíte totožnost těchto osob prokázat matričními doklady.

Vystavení nového OP trvá měsíc, je však potřeba počítat tuto dobu od doručení žádosti 
na MÚ Šlapanice, neboť oni jsou správním orgánem činným v tomto správním řízení. Nový 
OP se vydává proti podpisu žadatele, tzn. že pokud za dítě, které zatím nedosáhlo věku pat-
nácti let, žádal zákonný zástupce, musí si tento i doklad vyzvednout. Doporučuji kvůli zjed-
nodušení, aby si o první doklady žádali patnáctiletí sami, a to nejlépe hned dnem patnáctých 
narozenin. Při vydávání nového dokladu se odevzdává starý OP, jakož i všechna potvrzení 
(potvrzení o OP, trvalém pobytu nebo stavu), které jste obdrželi jako náhradní doklady.

Se vstupem do Evropské unie vznikla povinnost požádat o vydání nového občanského 
průkazu též důchodcům a ostatním občanům, kteří nemají dosavadní průkaz vydaný s plat-
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ností bez omezení. Do konce roku 2005 musí být vyměněny za nové všechny průkazy, které 
byly vydány do roku 1994. Takoví občané musí předložit své žádosti do 30. listopadu 2005. 
Pokud je předloží později, musí počítat s velkým zpožděním (z důvodu enormního nárůstu 
agendy, ale i vánočních svátků), takže svůj nový doklad obdrží až v průběhu roku 2006, 
což může být pro některé nepříjemné z důvodu nemožnosti převzít na poště důchod. Ob-
čanské průkazy vydané do roku 1994, které nemají vyznačenou platnost bez omezení, 
přestávají platit 1. 1. 2006. V praxi to znamená, že občané starší 70 let, kteří mají ve 
svém občanském průkazu vyznačenou platnost bez omezení, nemusí žádat o vydání 
nového OP.

Pasová agenda pro rok 2005 zůstává také téměř beze změn. I zde platí, že žádost 
obdržíte na podatelně OÚ, vypsat si ji můžete doma, ale podepsat ji opět musíte před 
referentkou. Podpis je uznán pouze ve tvaru jméno a příjmení, bez titulů, bez zkratek. 
Dokládá se opět rodný list, 1x foto z poslední doby (platí stejné požadavky jako u OP), 
vrací se starý pas a platí se správní poplatek. U dospělých je to 200 Kč, u dětí do 15-ti let 
50 Kč. Pro nezletilé dítě do 15-ti let žádá o nový pas zákonný zástupce, a také tento doklad 
vyzvedává. Zapsání dětí do pasů opět vyžaduje předložit rodné listy dětí a poplatek 50 Kč. 
U dopisování dětí do pasů a při vydávání pasu pro dítě mladší 15-ti let se musí ještě k žádos-
ti dokládat prohlášení o státním občanství, formuláře jsou k dostání na podatelně OÚ. Nově 
navíc se musí předkládat osvědčení o státním občanství i u těch dětí, kteří dosud žádný pas 
neměly a žádají se tedy o něj poprvé. 

Je vhodné se na předložení potřebných dokladů přeptat předem, protože požadavky se 
drobně liší v závislosti na tom, zda jde o doklad pro dítě, nezletilého patnáctiletého, dospě-
lého apod. Přes obecní úřad lze zažádat o doklady pouze v měsíční lhůtě, pokud potřebujete 
doklad dříve, je nutné obrátit se na MÚ Šlapanice. Měsíční lhůta se opět počítá od doručení 
žádosti na MÚ Šlapanice a jelikož mohou nastat při vystavování dokladu nepředvídatelné 
překážky, je dobré stanovit si určitou časovou rezervu, aby jste cestovní doklad dostali 
včas.

Pas se opět předává na podatelně obecního úřadu proti podpisu žadatele.
Ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu je nutné neprodleně hlásit přímo na MÚ Šla-

panice.
Za obec Újezd u Brna

Gita Kalvodová, referentka 

Radnice Kolektiv radnice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚJEZD U BRNA, OKRES BRNO – VENKOV, 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Příspěvek do Újezdského Zpravodaje

Na školní rok 2005/2006 bylo přijato 98 dětí. Do docházky 5 dnů v měsíci bylo zařazeno 
12 dětí, z toho 8 dětí přejde během školního roku na každodenní docházku.

Do prosince nastoupí 59 dětí celodenních a 32 polodenních.
Provoz MŠ začíná v 6.00 hod. v jedné třídě a končí v 17.00 hod. taktéž v jedné třídě. 2 

třídy jsou s celodenním a 2 třídy s polodenním provozem. Ve všech třídách jsou děti smí-
šeného věku.

Nadstandardní aktivity:
-   pro děti s vadami řeči je zde zřízena logopedická ambulance, která je i pro veřejnost
-   pro děti předškolního věku kroužek Starletu a Křesťanská výchova
-   ve 2. pololetí zařadíme Předplavecký výcvik v Blučině a Edukativně stimulační
    skupiny pro rodiče a děti, které potřebují poradit v oblasti práce s dítětem před vstu- 

         pem do ZŠ.
V letošním roce jsme provedli rekonstrukci školní zahrady v celkové hodnotě 81 000  Kč 

(kruhová pergola byla přebudována na altán – střecha + zámková dlažba,  byly opraveny  
dřevěné pergoly a zahradní nábytek,  
dobudován kopeček na bobování, uši-
té plachty na pískoviště, velký stan, 
opravena zahradní místnost a dlažba 
na terase).

Mateřská škola se zapojila do sbě-
ru papíru, který vyhlásila společnost 
A.S.A. pod názvem „Soutěž s panem 
Popelou pro školy“. Cílem je výchova 
k ekologickému cítění při zavedení 
trvalého systému separovaného sběru  

papíru. Úkolem školy je nasbírat co největší množství papíru – i z domácností, který bude 
vykupován za smluvní ceny. Za 1 kg tříděného papíru dostaneme 0,70 Kč za noviny B1,  
0,40 Kč za časopisy B10, 0,40 Kč za kartony A5 a 0,10 Kč za smíšený A1. Za papír netří-
děný A2 0,30 Kč.

Soutěž trvá od 01. 09. 2005 do 16. 06. 2006.
V dohodnutém termínu bude 2x ročně přistaven u MŠ kontejner - asi  v měsíci listopadu 

a v květnu. Informace najdete i na internetu www.asa-cz.cz.  Proto Vás prosíme o shromaž-
ďování, případně třídění papíru, který přinesete v době, kterou Vám rozhlasem oznámíme.

Eliška Černá
ředitelka MŠ

http://www.asa-cz.cz
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LADISLAV LAŠTŮVKA – RODÁK

ma1íř, grafik
člen UVU, Grafická asociace v Praze
narozen 3. 11. 1951 v Brně
studium – SPŠT v Brně
Samostatné výstavy
1975 obrazy, Stavoprojekt, Brno
1982 obrazy, Československý spisovatel, Brno
1985 obrazy, grafika, Adast, Adamov u Brna
1985 obrazy, grafika, Okresní muzeum, Ivančice
1988 obrazy, kresby, grafika, Stavoprojekt, Brno
1988 obrazy, grafika, KPVU, Kuřim
1990 obrazy, grafika, GVU, Zlín
1990 obrazy, grafika; Slovácké muzeum, Uherské
 Hradiště
1997 obrazy, grafika, Okresní muzeum,
 Moravský Krumlov
1991 grafika, Loudeac, Bretaň, Francie

Účast na výstavách

1981 1983 1984 1984 1986 1986 1987 1988 1988 1989 1992 1996

Trienále 15/30, Dům umění, Brno
Výstava mladých brněnských výtvarníků, Dům umění. Trienále 15/35, Dům umění,
Brno
Přehlídka mladých brněnských výtvarníků GM, Brno Přehlídka mladých brněnských
výtvarníků, GM, Brno grafika, Kladenské dvorky, Kladno
obrazy, škola, Želešice
obrazy, Okresní muzeum, Dolní Kounice
obrazy, Okresní muzeum, Ivančice
Moravská grafika, Dům umění, Brno
Mezinárodní bienále, Moravská galerie v Brně

Bienále české grafiky, Chagall, Ostrava

Účast na výstavách v zahraničí

1988 1989 1990 1994 

Mezinárodní výstava Ex libris, Pescara, Italie Dny české kultury, Vídeň, Rakousko
Dny české kultury, Bergen, Norsko
Česká grafika, Poznaň, Polsko
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Dodatek – samostatná výstava
grafika, Moravská galerie v Brně, Jazzová kavárna

Stručný profesní životopis:
Ladislav Laštůvka se narodil v roce 1951 v Brně. Zde absolvoval Střední průmyslovou 

školu textilní, výtvarný obor. Oddělení malby vedené Petrem Skácelem navštěvoval na 
Lidové škole Jaroslava Kvapila v Brně. Je členem Unie výtvarných umělců a Asociace 
volné grafiky v Praze. Jeho tvorba je zastoupena v domácích i zahraničních sbírkách, 
například v Muzeu umění v italské Pescaře. Vystavoval v Norsku, Polsku, Francii, Itálii a 
Rakousku, Švédsku a u nás.

Je občanem obce Újezd u Brna.

Pro újezdský Zpravodaj zpracovala
Gita Kalvodová

Charakteristika tvorby
V umělecké formě navazuje na imaginativní tendence českého novodobého malířství. 

Obdivuje jinotaje, kontenplativnost a symboličnost barevné škály Medkovy malby, poe-
tičnost Šímových imaginativních malířských fantazií a Ronovského monumentálně pojaté 
ságy lidského rodu. Jeho obrazy a grafické listy zobrazují magicky záhadné postavy žen, jež 
vystupují nebo se ztrácejí v nereálném prostoru. V barevnosti je přísně asketický, základní 
barva je bílá – symbolická a přes různé valéry šedi se dostává až k červené škále. Postavy 
zobrazuje v její smyslové konkrétnosti a jako metaforický symbol obecných lidských pocitů 
– lásky, strachu, bolesti a naděje.

Katalogy
1985 1988 1990
obrazy, grafika, PhDr. Jaroslav Kačer Obrazy, PhDr. Jaroslav Kačer
Obrazy, grafika, Zdeněk Volf
Zastoupen ve veřejných sbírkách
1988   2005
Galerie města Pescary, – Italie Moravská galerie v Brně – grafika

Evangelický kostel Katolický kostel
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V ROCE 2005

I. reprezentační ples obce
Jednalo se o společnou akci obce a Mysliveckého sdružení Újezd u Brna. Ples se konal 

v místní Sokolovně. Pozvání přijalo 15 významných hostů z řad újezdských a mimoújezd-
ských firem, které s obcí v některém směru spolupracují. Pořadatelé připravili bohatou tom-
bolu. K tanci hrála skupina BONAPARTE a k poslechu a zpěvu cimbálová muzika DONAVA.
Kulturní program zabezpečila taneční společnost STARLET, jejíž tanečníci v průběhu ve-
čera několikrát velice úspěšně vystoupili. Zábava skončila hluboko po půlnoci. Obec doufá, 
že reprezentační plesy se stanou v budoucnu tradicí, už proto, že účast a zájem i ze strany 
občanů byly značné.

Odhalení pamětní desky legionáře Viléma Blažka
Akce se konala v sobotu 19. února 2005 od 15.00 hodin. Obřad zahájil starosta obce 

a vyzval zástupce sdružení legionářů, aby přednesli zkrácený životopis Viléma Blažka. 
Následoval hudební vstup a vlastní odhalení pamětní desky, které provedl hejtman Jiho-
moravského kraje ing. Stanislav Juránek. Poté pronesl hejtman krátký projev. Následovaly 
projevy legionářské obce a opětně krátké hudební vložky. Deska byla umístěna na stěnu 
budovy Farního úřadu římskokatolické církve v Újezdě na Masarykově ulici. Na toto místo 
byla přenesena po zrestaurování z rodného domu na ulici Komenského.

Pálení čarodějnic – 30. 4. 2005
Jednalo se rovněž o první akci tohoto druhu pořádanou obcí. Pálení čarodějnic 

proběhlo v areálu újezdského koupaliště za hojné účasti dětí předškolního i škol-
ního věku, jejich rodičů, prarodičů a dalšího příbuzenstva. O program se postaraly 
učitelky mateřské školy, které připravily zábavné soutěže. Po soutěžích došlo k vy-
hlášení nejúspěšnějších masek jak malých čarodějnic a čarodějů, tak těch starších.
Na závěr vzplál velký oheň, na němž byly symbolicky spáleny dvě figuríny čaro-
dějnic. Poté si všichni malí účastníci opekli špekáčky. Zábava pokračovala i ve ve-
černích hodinách, zvláště pro ty starší. K poslechu a zpěvu hrála cimbálová muzika. 
I v tomto případě doufáme, že se podobné akce stanou každoroční tradicí.

Svátek matek
V tomto případě se již jedná o tradici. Oslava Svátku matek je pořádána v Újezdě již několik 

let. Akci připravuje kulturní komise. Oslava probíhá každoročně v místní Sokolovně a program 
je zabezpečen z několika stran – dětmi z mateřské školy, dětmi ze základní školy, Základní 
uměleckou školou Šlapanice, taneční společností STARLET, country skupinou PRAKL aj.
I tento rok rozdal v úvodu starosta obce všem návštěvnicím květiny jako poděkování i gra-
tulaci. Vzhledem k tomu, že se akce těší velké popularitě, předpokládá obec, že v příštích 
letech se bude v tradici pokračovat.

Koncert zrakově postižených v domě s pečovatelskou službou
Jednalo se o koncert chovanců Ústavu sociální péče pro zrakově postižené Brno -  
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Chrlice. Tento proběhl 8. dubna v jídelně Domu s pečovatelskou službou. Navštívili nás 
3 zpěváci pod vedením sbormistra a doprovázeni zástupkyní ústavu. Účinkující vystoupili 
s pásmem lidových písní i s upravenou klasickou hudbou a setkali se s velkým úspěchem.
S pořádáním akcí v jídelně Domu s pečovatelskou službou má obec již bohaté zkušenosti. 
Od doby otevření domu v červenci 2004 zde proběhlo několik akcí, ať už to bylo k Váno-
cům, kdy tu zpívaly a recitovaly děti z mateřské školy, nebo se jednalo o vystoupení kou-
zelníka, či o populární přednášku pátera Holečka na jaře tohoto roku, který vyprávěl o své 
práci ve Vatikánu a svých setkáních se zesnulým papežem Janem Pavlem II.

Oslavy výročí 120 let újezdského hasičského sboru – Den dětí
Oslavy výročí 120 let hasičů v Újezdě započaly v pátek 3. června navečer v restau-

raci Rychta a pokračovaly následující den v sobotu 4. června od 14.00 hodin v areálu 
újezdského koupaliště. Po slavnostním zahájení a prezentaci zúčastněných sborů pro-
běhly soutěže v požárním sportu a vyhlášení výsledků. Poté následovaly ukázky tech-
niky, projevy, seskok parašutistů, občerstvení a volná zábava. Tyto oslavy byly spojeny 
s Dnem dětí, proto bylo možné se na koupališti svézt i na kolotočích či na houpačkách. 
Dětský den probíhal také pod vedením TJ SOKOL Újezd u Brna, a to v sobotu 4. června na 
házenkářském hřišti za Sokolovnou. Pro děti byl připraven bohatý program a soutěže, oce-
nění soutěžícím sponzorovala obec Újezd u Brna. V příštích letech hodlá obec v podobných 
akcích pokračovat.

Přátelský fotbalový zápas Jedenáctka ODS versus Real Top Praha
Fotbalový zápas proběhl v pátek 26. srpna 2005 od 16.00 hodin na fotbalovém hřišti 

v Újezdě u Brna. Záštitu nad akcí převzala obec Újezd u Brna a pořadatelem bylo SK, oddíl 
kopané Újezd u Brna. Přátelské utkání skončilo výsledkem 8:3 ve prospěch Real Top Praha. 
Po skončení zápasu se všichni účastníci i pozvaní hosté zúčastnili rautu v prostorách DPS 
Újezd u Brna.

Tenisové kurty
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Připravované akce
V průběhu příštích 3 měsíců obec plánuje uspořádat:
· Koncert k 200. výročí bitvy u Slavkova, který se bude konat v Domě
 s pečovatelskou službou – předběžné datum konání neděle 17. listopadu
 v 17.00 hodin
· Vánoční koncert – proběhne v obou újezdských kostelech, v katolickém
 v pátek 23. prosince v 17.00 hodin a v evangelickém v úterý 27. prosince
 opět v 17.00 hodin.

Gita Kalvodová, referentka

Lékařská služba první
pomoci ve FN Brno

Dospělí  Jihlavská 20, Brno - Bohunice
pracovní dny: 16.00  –  24.00 hodin
so, ne, svátky:   8.00  –  20.00 hodin

Děti a dorost (vyjma stomatologie) Černopolní 9, Brno
pracovní dny: 16.00  –  7.00 hodin
so, ne, svátky: nepřetržitě

Stomatologie (všichni) Jihlavská 20, Brno - Bohunice
pracovní dny: 16.00  –  22.00 hodin
so, ne, svátky:   8.00  –  20.00 hodin

Co dělat, když:

• potřebuji ošetření mimo uvedené hodiny
– mohu se obrátit na tel. č. 532 232 851 (pohotovostní příjem FN Brno), kde mi podají 
informace
– mohu vyčkat ordinačních hodin svého praktického lékaře nebo ordinačních hodin LSPP

• potřebuji zajistit dopravu do FN Brno?
– mohu se obrátit na tel. č. 532 232 851 (pohotovostní příjem FN Brno), kde mi podají 
informace a případně zajistí sanitní vůz

• potřebuji ohledat zemřelého mimo ordinační hodiny praktického lékaře?
– mohu se obrátit na Záchrannou službu – 155 nebo kontaktovat praktického lékaře

Děkujeme Vám!
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VOLEJBALOVÝ ODDÍL V ÚJEZDĚ

Možná se již k Vaším uším donesla informace:… „že se bude u nás hrát už i volejbal 
závodně!“ Ano, je to tak.  Ke dni 27. 3. 2005 vznikl první újezdský volejbalový oddíl při TJ 
SOKOL Újezd u Brna. Stálo to nemálo sil!  

Jedná se o oddíl děvčat, které v současné době patří do kategorie kadetek. Újezdské 
kadetky se zúčastní krajské soutěže skupiny C. Na vstup do soutěže se děvčata připravo-
vala dva roky. V době, kdy budete číst tyto řádky, budou mít již první  dvě kola soutěže za 
sebou. 

Nezbývá než si přát, aby se nám v soutěži dařilo, aby se tento sport těšil oblibě i u Vás a 
pomáhali jste nám svojí účastí na zápasech na domácí půdě vyhrát.

V neposlední řadě si přejeme neztratit přízeň všech sponzorů, kteří oddíl podpořili svými 
dary, a pana starosty, který nám vyšel také v mnohém vstříc. Touto cestou jim děkujeme. 

Rozpis volejbalových zápasů, které se uskuteční ve školní tělocvičně a na které jste 
srdečně zváni: 16. října 2005           v 10.00 hod.  a po přestávce odveta 

  27. listopadu 2005    v 10.00 hod.  a po přestávce odveta
  11. prosince 2005     v 10.00 hod.  a po přestávce odveta

za oddíl:  Jana Vášová a Helena Jakubcová

HÁZENÁ SOKOL ÚJEZD U BRNA

Oddíl házené TJ Sokol Újezd u Brna v současné době reprezentují v soutěžích celkem 
čtyři družstva. Jsou to mladší žáci, mladší dorostenci, mladší dorostenky a muži. V součas-
né době je oddíl házené zřejmě nejaktivnější složkou tělocvičné jednoty. Naším záměrem je 
rozvíjet činnost zejména v kategoriích dětí a mládeže. Z tohoto důvodu jsme v měsíci září 
uspořádali ve škole ukázkovou tréninkovou hodinu pro žáky druhých, třetích a čtvrtých tříd. 
Rádi mezi námi uvítáme chlapce a děvčata se zájmem o házenou a sport vůbec. Zejména 
u nejmladších věkových kategorií se snažíme rozvíjet celkové pohybové aktivity, které 
nejsou úzce zaměřeny pouze na házenou. Na programu tréninkové jednotky se pravidelně 
objevují různé sportovní hry s míčem i bez míče, zařazovány jsou atletické disciplíny a mo-
derní prvky strečinku. Uvedený program používáme rovněž na sportovních soustředěních, 
která pro mladé házenkářky a házenkáře pořádáme. Sportovní soustředění jsou samozřejmě 
obohacena mimosportovními aktivitami. Tréninky a sportovní soustředění vedou kvalifiko-
vaní trenéři a vedoucí s dlouholetými hráčskými zkušenostmi. Každý zájemce o házenou 
může mezi nás přijít v úterý nebo v pátek od 17.00 hodin na hřiště za sokolovnou.

Výbor TJ Sokol Újezd u Brna zároveň s politováním oznamuje, že vzhledem k množícím 
se případům ničení majetku ve sportovním areálu za sokolovnou v Újezdě u Brna je nucen 
upozornit občany, že do tohoto sportovního areálu je mimo vyhrazené cvičební hodiny 
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vstup přísně zakázán. Celý sportovní areál je soukromým majetkem TJ Sokol Újezd u Brna 
a zjištěné porušení zmíněného zákazu bude řešeno ve spolupráci s příslušnými orgány ve-
řejné správy.

Více informací o činnosti oddílu házené můžete získat na oficiálních internetových strán-
kách, které jsou umístěny na www.hazena-ujezd.com. 

Milan Šafařík, TJ Sokol
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