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Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou poslední Zpravodaj zastupitelstva města, které půso-

bilo od roku 2002 do roku 2006. V čase čtyř let došlo k mnoha zásadním změnám, 
které si musíme jasně reflektovat. 

Za prvé jsme byli povýšeni na město. Může se Vám zdát tato skutečnost nedů-
ležitá, ale není tomu tak. Je to ohodnocení činnosti lidí desítky a desítky let zpět. 
Vesnice se vyvíjí a vývoj vesnice vrcholí vznikem malého města. Současně to však 
zavazuje k další snaze nejenom o úpravy prostranství, výstavby domů, rozvoj infra-
struktury, ale hlavně o kulturní život. Možná, že jste si povšimli, že letos proběhlo 
pár velice krásných koncertů v parku na „starém hřbitově“ a v jídelně DPS. Ale i 
činnost školy přinesla spoustu kulturních zážitků. Jeden z nových občanů města pan 
Mgr. Bialas oživil za součinnosti s paní Marií Holubovou kulturní život města. Mgr. 
Bialas je špičkový hudebník a jeho pomoc je v podstatě nezastupitelná. 

Mnoho lidí se mne ptalo, zda jmenováním obce městem nedojde ke zdražení 
poplatků – vodné, stočné, odpad a jiné. Věřte, že jmenování města na toto nemá 
vůbec žádný vliv. O cenách vodného, stočného a vůbec ostatních poplatků je buď 
rozhodnuto ze zákona, a ten nedělá rozdíl mezi městem a vesnicí, platí jednotně 
pro všechny, nebo z místních vyhlášek a ty tvoří zastupitelé, které jste si zvolili.  

Měl bych Vám popřát do nového času po volbách takové vedení města, aby bylo 
plně zodpovědné, pracovité, moudré, aby to byli skutečně lidé, kteří budou střežit 
zájmy všech lidí, nejenom zájmy skupin či politických stran. 

Před novým vedením města bude skutečně velké množství práce. Jsou místní 
lokality, které ještě nemají dokončené opravy chodníků. Končí se nyní chodníky po 
obou stranách na ulicích Masarykově a Šternovské. Práce budou trvat ještě čtrnáct 
dnů až tři neděle a bude za námi kus krásného díla. Manželé Šemberovi coby sta-
vební dozor denně řeší problémy. Není dne, kdy by se mnou problematiku nekon-
zultovali, za což jim samozřejmě musím poděkovat.

Nyní se pokusím ještě zmínit lokality, na které by měla přijít řada v příštích dvou 
letech. Ulice 9. května, která má po jedné straně starý chodník, dostane novou zám-
kovou dlažbu. V ulici Nad Sklepy nejsou chodníky v podstatě žádné. Ale ulice Šte-
fanikova je na tom nejhůř, a ta se bude muset opravit prioritně. Trochu mne mrzí 
sobectví některých lidí, kdy na jejich ulici byly třeba vybudovány po jedné straně nové 
chodníky a nová vozovka a oni nedokáží pochopit, že přichází řada také na ty občany, 
kteří ještě nemají ve svých lokalitách vůbec žádné komunikace. Ti občané, v jejichž 
ulici nebyly prozatím provedeny žádné práce, pokorně mlčí, a ti, kteří by měli mlčet, 
si stěžují. Věřte, kdyby byl dostatek peněz, uděláme všechny chodníky, ale jednoduše 
dostatek peněz není.
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Musíme zabezpečovat provoz, veřejné osvětlení, čističku, vodovod, havarijní sta-
vy, zaměstnance, provoz školy a školky, provoz policie. Teprve až toto všechno je 
uhrazeno, můžeme myslet na investice či opravy.

A takto jsme se dostali k plánovaným opravám. 

1. Opět se musím vrátit k tomu, že je zapotřebí nová čistička odpadních vod.
 Pět let válčíme s Ministerstvem životního prostředí. Dali si poslední pod-
 mínky, a to přepracovat (již potřetí) projektovou dokumentaci, aby čistička
 námi navrhovaná nebyla tak drahá. I tomuto požadavku jsme nyní vyhověli
 a firma Aquatis projekt opravuje. 

2. Je zde výstavba Domova důchodců, který je bezpodmínečně nutný. V po-
 sledním čase jsme dokonce doložili zdroje, ze kterých by byl doplacen podíl
 města na výstavbu. Architekt Pokluda čeká pouze na pokyn, aby začal pra-
 covat na projektu pro stavební povolení. Není vyřešen pouze jeden jediný
 pozemeček, všechny ostatní jsme zakoupili a řádně zaplatili. Zaplatili jsme
 dobře, avšak poslední požadavek se nám zdá nehorázný. Majitel pozemku
 požaduje za výměru 389 m2 částku 550 tisíc korun a dále chce, abychom
 zadarmo z majetku města na něj převedli část parcely č. 1998/1  o výměře
 389 m2, která se nachází u jeho domu . To, jak jistě pochopíte, skutečně nejde. 

3. Dále je tu problém mateřské školy, která je dnes před střední generální opra-
 vou. Rozpočet v příštím roce musí na tuto věc pamatovat alespoň jedním
 miliónem. Zde se pokusíme získat něco z dotačních zdrojů. 

4. Ve městě máme tři objekty, které potřebují buď rekonstrukci kotelny v pl-
 ném rozsahu nebo částečně – škola, školka a penzion pro důchodce. Pen-
 zion, ačkoliv není příliš starý, byl osazen maďarskými kotli, které se již ne-
 vyrábí a nejsou vyráběny ani náhradní díly. Zde si musíme dávat velký pozor
 i do budoucna, protože záleží na dobré volbě dodavatelů tohoto zařízení,
 aby se problém neopakoval.

5. Město má kromě jiného v majetku dvě budovy - jednou z nich je pošta, 
 na které jsme letos opravili havarijní stav střechy. Tou druhou je sousední 
 zdravotní středisko, které zcela nutně potřebuje výtah. S nutností výtahu 
 přišel pan Jeniš a podnět to byl dobrý. Ale takový výtah stojí minimálně 
 1 a půl miliónu a bohužel neexistuje žádný dotační titul, který by přispíval 
 na provoz soukromého zdravotnického zařízení. I zde rozhodují vlastně
 pouze peníze.
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6. Kanalizace v ulici Na Zahrádkách byla podřízena kontrole ze strany odboru
 životního prostředí MěÚ Šlapanice na podnět pana Karla Oudy, obyvatele
 této ulice. Dostali jsme nařízení tuto kanalizaci do roka vybudovat novou.
 Požádal jsem pana hejtmana o dotaci na tento havarijní stav. Pan Ouda jistě
 splnil občanskou povinnost a ohlásil tento nedostatek příslušnému orgánu
 státní správy. Město musí nyní z rozpočtu roku 2007 počítat s poměrně ve-
 likým výdajem – cca 2,5 miliónu korun. Je obrovskou otázkou, zda v tom-
 to státě není 70% kanalizační řadů ve všech obcích podobného technického
 stavu, avšak my jsme dostali díky tomuto nařízení povinnost stav opravit 
 a teď musí být tyto peníze staženy z běžného provozu města.

7. Vozovky a chodníky: Jak jsem už výše zmínil, máme zhruba 80% nových
 chodníků nebo chodníků nově přeložených. Zbývá to, co jsem uvedl v před-
 chozích odstavcích. Avšak je nutno si povšimnout, že jsme v letošním roce
 vybudovali chodník v celé délce ulice Nádražní pouze po jedné straně. Vy-
 budovali jsme novou ulici ke hřbitovu – Tyršovu, včetně chodníků. Končíme
 chodníky na ulici Masarykově a Šternovské – po obou stranách. Takže ne-
 zbývá než občany poprosit, aby tam, kde chodníky ještě nejsou, vydrželi.

8. Naše koupaliště je v takovém stavu, že se musí kompletně generálně přebu-
 dovat. Požádali jsme o dotaci z Evropské unie, nebyla nám však přidělena.

9. Fotbal v Újezdě u Brna má v tomto roce dokončené nádherné nové sprchy 
 a kabiny. V půdní prostoře této nové stavby jsou osazena střešní okna, elek-
 třina a zateplení. Zde budou vytvořeny další prostory pro fotbal. Na návrh 
 starosty zpracoval stavitel Miro Šembera ideový záměr dobudování zázemí
 fotbalu, viz nákres uvedený na obálce. V měsíci listopadu bude do zařízení
 fotbalu, které je již vyžilé, nainvestováno cca 400 tisíc korun, protože jsme
 obdrželi na modernizaci 40% dotace z Jihomoravského kraje.

10.  V pondělí 9. října byla záhájena výsadba výsadba malého parku kolem
 evangelického hřbitova a na evangelický hřbitov bude také v následujících
 týdnech přivedena voda a kanalizace. Tyto práce vykonáváme pouze s naší
 pracovní četou za vedení pana Leukerta. U evangelického hřbitova bude
 také zbudováno malé parkoviště pro návštěvníky hřbitova. Opět nebude
 přizvána žádná firma a náklady budou pouze za materiál.

Takto bychom mohli vyjmenovávat ještě spoustu drobných povinností, které jsou 
spíše údržbou, ale to nemá význam, protože to je běžný projev plánované práce. 

ThDr. Jan Hradil, ThD.,  starosta města
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Návštěva prezidenta 

Návštěvu prezidenta republiky jsme 
očekávali déle než půl roku.  Chápali jsme, 
že události, které se týkají nás, jsou pro 
hlavu státu vlastně zcela nedůležité. O to 
větší bylo překvapení, když zavolala pre-
zidentská kancelář s oznámením, že naší 
prosbě bylo vyhověno a pan prezident Vác-
lav Klaus nás navštíví dne 18. září tohoto 
roku v 17.45 hodin, a to na hodinu a čtvrt, 
jak bylo oznámeno. Příprava byla v plném 
běhu - nervozita, starost, program a jiné. V 
den příjezdu nám ředitel prezidentské kan-
celáře oznámil, že se pan prezident zpozdí 
a že se nezdrží. Dále nám zredigoval při-
pravený program.

Pan prezident se dostavil s doprovodem 
v 18.05 hodin. Venku hrála hudba, pří-
tomno bylo cca 2000 lidí. Zazněla hymna, 
znělka města, naše roztleskávačky ukáza-
ly, co umí. Pan prezident po vystoupení z 
auta obdržel chléb se solí a všichni ostatní 
přihlížející obdrželi 2000  koláčků, které 
připravila s příslovečnou šikovností Marie 
Holubová (členka zastupitelstva a vedoucí 
školní kuchyně). Následovalo přivítání sta-
rosty, osobní a srdečný projev prezidenta, 
který  byl vystřídán krásou projevu malé 
princezny Kristýnky Sekaninové, která ne-
jen že přednesla krásnou báseň, ale rovněž 
předala kytici a dala něžné políbení. Pro-

gram pokračoval předáním symbolického klíče a čestného občanství města, které pan 
prezident přijal. Následoval průjezd městem s prohlídkou a vlastní raut v jídelně domu 
s pečovatelskou službou. 

Z hodinového pobytu pana prezidenta byl pobyt málem tříhodinový. Odletěl heli-
koptérou, která pro pana prezidenta přistála na fotbalovém hřišti. Z přiložených fotek je 
vidět, že komunikace byla osobní.

Starosta
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Prostor před radnicí se začal plnit lidmi 
již od půl páté

Před radnicí se začínají scházet zástupci 
újezdských organizací, na snímku Junáci

Na příjezd pana prezidenta trpělivě čekají 
i ti nejmenší

Starosta zapojuje do hovoru u mikrofonu 
zástupce státní a veřejné správy na foto-
grafii se senátorem Ivem Bárkem

Nervozita stoupá, malé zpoždění pana 
prezidenta vyplňuje starosta města rozdá-
váním koláčků

Kolem 17.00 hodiny se scházejí první 
hosté
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Městská policie v pohotovosti

A konečně je tady! Chléb a sůl

Pozdrav starosty města při příjezdu pana 
prezidenta

Prezident republiky zdraví přítomné 
občany

Dary připravené v obřadní síni pro pana 
prezidenta
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Pan prezident při diskusi s občany města

Uvítací báseň a kytice pro prezidenta z 
rukou Kristýnky Sekaninové

Kapela Brno Brass Quintet a ženský sbor, 
který při uvítání pana prezidenta zazpí-
val státní hymnu

Vystoupení roztleskávaček

Prezident přichází do obřadní síně a je 
uvítán pozvanými hosty

Pan prezident přebírá ocenění Symbolický 
klíč od města a dekret s udělením titulu 
Čestný občan města
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Pan preziden přijímá z rukou starosty 
města dary

Pan prezident se setkává se seniory v 
Domě s pečovatelskou službou

Pan prezident dekoruje prapor SOKOLU

Zástupci újezdského Sokolu se sokolským 
praporem

Přípitek

Pan prezident činí pamětní zápis do 
pamětní knihy
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Pan prezident přichází na raut do jídelny 
DPS

Pan prezident na rautu

Milá a vstřícná nálada pana prezidenta 
neopouští i přes pokročilou hodinu a jeho 
náročný celodenní program

Rozloučení
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Společenstvo cukrářů České republiky

Při návštěvě prezidenta re-
publiky prof. Ing. Václava Klause, 
CSc., v Újezdě u Brna dne 18. 9. 
2006 se měli možnost reprezen-
tovat i zástupci Společenstva cuk-
rářů ČR. Cech cukrářů byl zalo-
žen Matějem Škodou v roce 1723 
a svých výsad požíval až do roku 
1860, kdy byl zrušen Josefem II. 
V tom roce přijali nový název a 
přejmenovali se na Společenstvo 
a tento název jim vydržel až do 
roku 1948. V tomto převratném 
roce došlo ke zrušení Společen-

stva vládou Klementa Gottwalda. V padesátých letech byly malé cukrárny převedeny 
pod RAJ, PRAMEN a SD JEDNOTU. Společenstvo bylo obnoveno v roce 1994.

Společenstvo cukrářů je profesní, nevládní a neziskovou organizací zastřešující cuk-
ráře – živnostníky a řešící pro ně legislativu. Jeho činnost je dotovaná členskými příspěv-
ky, sponzorskými dary a dotačními programy EU. Za své  členy jedná s vládou a úřady. 
Aktivně se podílí na rozvoji lidských zdrojů od učňovského školství, pořádá mistrov-
ské kurzy a vytváří podmínky pro bakalářské studium Potravinářský design. Zastupuje 
české cukráře ve Světové unii cukrářů Evropské konfederace ARTGLACE  UIPCG. Je 
řádným členem Hospodářské i 
Potravinářské komory ČR.

V současné době pracuje v 
ČR cca 160 cukrářských pro-
vozoven – živnostníci, mikro a 
malí podnikatelé, v cukrářských 
dovednostech se vzdělává mlá-
dež na 52 cukrářských učilištích 
v celé ČR. Každoročně se na 
zámku v Kačíně koná Cukrář-
ská pouť a je zde zřízeno cukrář-
ské muzeum. Rovněž každý rok 
je předán českými cukráři dort 
panu prezidentovi u příležitosti 
výročí 28. října.

Starosta města představuje veřejnosti prezidenta 
Společenství cukrářů ČR pana Drahoslava Hvězdu

Zástupci Společenstva cukrářů ČR při slavnostním 
defilé při příjezdu prezidenta ČR do Újezdu
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Patronem cukrářů je svatý 
Ambrož, který má svátek 7. pro-
since. Tehdy začíná nový cuk-
rářský rok. Členové výkonného 
výboru Společenstva navštíví v 
tento den ústavní činitele, in-
formují je o svých problémech a 
předají na ochutnávku vánoční 
cukroví.

U příležitosti návštěvy pre-
zidenta republiky ČR v našem 
městě dodávalo Společenstvo 
zákusky na slavnostní večerní 
raut a rovněž připravili pohád-
kový dort coby dar panu pre-

zidentovi. Na vršku dortu byl symbolicky vyveden klíč od města v marcipánovém 
provedení. 

Zpracováno z materiálů společenstva

Zastupitelé města ve volebním období 2002 - 2006

Tito lidé spravovali od roku 2002 až do roku 2006 toto městečko, a tak si dovolím 
zhodnotit práci z pohledu předsedajícího.

V období čtyř let jsme se snažili chovat ekonomicky tak, aby zbývaly peníze na 
splátky dluhů. Nebylo jich málo. Měli jsme spoustu trápení, kdy co zaplatit, abychom 
vyšli. Dnes jsme již bez velkých finančních problémů a naše dluhy se ztenčili na 
polovinu. Dovolím si tedy vyjádřit se postupně ke každému ze zastupitelů:

Dominantní osobou byla bezpochyby paní Marie Holubová, 
která jako zastupitelka vedla kulturní komisi a o výsledcích 
jejích práce se skutečně nedá pochybovat: zájezdy, koncerty, 
divadla. V letošním roce se kulturní dění vydařilo o to více, že 
jsme měli několik koncertů vlastních. Kromě kulturní komise 
se nedá popřít, že si tak nějak přisvojila problematiku školy, kde 
pracuje jako vedoucí jídelny a z tohoto postu věděla přesně, co 
školu trápí, a tak vždycky přišla s podněty, za které jí musím 

poděkovat. Spolupráce byla o to milejší, že forma její práce byla vždycky laskavá. 
Byla schopna vyslechnout jiné názory a byla schopna tyto názory i akceptovat.

Návštěvy prezidenta ČR v Újezdě se zúčastnili 3 
zástupci společenství v cechovních krojích
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Paní Jana Bílková byla výraznou osobností, obzvláště ve věcech sociálních, 
protože její komise, ale i ona sama dbala o to, aby bylo v této 
rovině co nejméně problémů. Nemohu nevzpomenout její 
starost o narozená trojčátka v naší obci, s jakou usilovností 
bedlivě sledovala jejich zdravotní stav a připomínala nutnou 
pomoc. Tak se starala o všechny, třeba i o Vlastíka Svobodu. 
Vnášela do zasedání zastupitelstva takovou maminkovskou 
něžnost s rozumnou rozvahou. Ovšem nejde nevzpomenout 
ani její zájezdy s důchodci, a tak se dá pouze říct děkuji.

Ing. Zdeněk Máca. Veselý, je všude a nikde. Ve svém oboru je však odborníkem. 
Mnohokrát pomohl městu v problematice vydání stavebních 
povolení, v přípravě dotačních titulů a navrch netrpěl 
sebedůležitostí jako někteří, co nic nedělají. A to je prima. 
Spolupracuji s ním již deset let a musím říct, že bývá vždy 
zdvořilý, pokud však zrovna nekoštuje mladé víno. Bezpochyby 
se svojí odborností kladně podepsal na tváři tohoto města.

Paní Alena Slezáková – bývalá místostarostka, která je dobrou úřednicí. Vždy 
jevila zájem o kulturu a sociální věci města. Odchodem 
z úřadu místostarostky nezatrpkla, její zájem o dění na radnici 
se nezměnil, a tak jí mohu pouze poděkovat.

Ing. Pavel Petlák byl určující dominantní osobou zastupitelstva z mnoha důvodů. 
Je odborníkem na počítačové systémy a jako takový se staral o 
chod počítačové sítě  nejenom radnice, ale i školy, školky, školní 
kuchyně a jiné. Měl vždy překvapivou schopnost vstoupit do 
jednání ve chvíli, kdy bylo jakékoliv napětí, což je jistě darem. Stále 
usměvavý, laskavý, svým slovem uvážlivý. Je třeba mu poděkovat 
za stanovisko zvláště k radaru, který zde chce postavit NATO, 
protože neříkal pouze „Nechceme tento radar.“, ale vysvětloval 
nám i technická úskalí a jiné. Tento zastupitel byl pro mne 
bezpochyby velice důležitou oporou v rozhodování.
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Pan Bohdan Hladký je předsedou kontrolního výboru města. Na zastupiteli 
panu Hladkém bylo vždy velice pozitivní to, že přistupoval ke 
každému úkolu města zodpovědně. Velice často se zajímal o 
upřesnění toho či onoho záměru. Kladl otázky, ne proto, aby 
práci znepříjemňoval, ale proto, abychom byli připraveni, kdyby 
přišel nějaký problém. Na druhé straně uměl přijít s dobrým 
žertem, odlehčit situaci ve chvíli, kdy jsme byli přepracováni. 
Nedá se však pominout ani jeho duchovní dimenze, která je 
na něm úplně jasná. Současně ho determinuje jeho vlastní 

práce, která musí být precizní. Není unáhlený, v rozhodování je zdrženlivý. Nebyl 
zastupitelem pouze proto, aby zvedal ruku. Nedá se popřít, že byl zodpovědný.

Ing. Marie Kozáková – jedním slovem pedant. Členka rady a zastupitelstva, 
vždy precizně oblečená, s mnoha otázkami, které mi někdy 
byly dokonce i nemilé. Ale plnila vždycky svůj vlastní úkol, 
což je dobře. Příslovečná svým zvučným smíchem,  na který 
jsem si musel zvyknout. Když slíbila, že to či ono zpracuje, také 
tak udělala. V docházce byla přesná a oproti všem ostatním si 
dělala vlastní pečlivé zápisky a poznámky.

René Hladík – sportovec každým coulem. Mladý, ale bez pochyby jako zastupitel 
perspektivní. Trochu otravný s potřebami házenkářů, ale měl 
pravdu, velice málo jsme přispěli k činnosti tohoto sportu 
a musíme to poněkud napravit. Chystá se házenkářská hala, 
chystá se nový povrch a to je opravdu referát, kterému pan 
Hladík rozumí. Právě díky úsilí tohoto zastupitele se musí 
házená, která je na takové úrovni, že se s ní můžeme chlubit, 
podpořit.

Ing. Vlastimil Bílek, PhD., je osobností zcela nepopsatelnou, výraznou, s vyhraněným 
osobním názorem, s nepopiratelnou schopností žertování - ne 
však nevtipného. Láskou pana doktora však není krásná kytka, ale 
beton. Je specialistou v tomto oboru a vždy nás upozorňoval na 
výhody a nevýhody tohoto odvětví. Kdykoliv dělal zápis usnesení 
zastupitelstva, tak jej vtipně glosoval a osvěžil unavenou náladu. 
Zasedali jsme mnohdy do půlnoci a on byl ten, kdo nás často budil. 
Zcestoval celý svět, a tak na zastupitelstvu chyběl jen tehdy, když se 
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vracel z Bruselu či odjinud. Vzal-li si něco za úkol, zcela určitě jej splnil.

Paní Ivana Mácová je zdravotnicí každým coulem, a tak v zastupitelstvu i ve 
zdravotní komisi řešila mimo jiné i problémy gerontologické. 
V případech, kdy se zdravotní stav lidí, kteří byli v DPS či 
v penzionu pro důchodce, zhoršil, se postarala nejenom 
o vyšetření, ale taktéž o umístění v Domově důchodců 
v Sokolnicích. Problémy to byly závažné a pro nás neřešitelné. 
V Újezdě chybí Domov důchodců a ona díky tomu, že je vrchní 
sestrou v DD v Sokolnicích, přinášela svojí odborností návrhy, 
které nám pomáhaly problematiku řešit.

Ing. Libor Lattenber  je mladý mužský s moderními názory, který někdy útrpně 
pohlížel na nás starší, ale vydržel to. Přicházel s podněty, 
kde by se mělo co opravit či dostavět. Byl součinný ve všech 
problémech týkajících se sportu. Byl spravedlivý i ve chvílích 
rozhodování, kdy nebylo úplně jisté, kam by se mělo rozhodnutí 
zastupitelstva ubírat. 

Lubomír Rožnovský - odborník na elektro, který byl mužem na svém místě, 
protože nás vždy upozornil, co nám hrozí, jestliže neopravíme 
elektroinstalace v našich objektech. Současně byl ochoten 
přiložit zadarmo ruku k dílu, připravit posudky, použít svoji 
odbornost v místech, kde naše odbornost nestačila. Typický 
technokrat. Svůj hlas však také nechal zaznít ve chvíli, kdy 
bylo zapotřebí rozhodovat o zeleni, protože od sám zastával 
funkci předsedy Komise pro životní prostředí. Byl to on, kdo 
dal podnět ke vzniku Generelu zeleně.

Ing. Antonín Dvorník, jak on sám o sobě říká – rolník. Člen rady, předseda 
finančního výboru. Dá se říct – umíněný chlap. Na to, že jsme 
byli léta přátelé, x-krát vystoupil tak, že jsem přemýšlel, zda mi 
to nedělá naschvál. Vědom si své zodpovědnosti, netoleroval 
nic, co se mu nelíbilo. Bezpochyby velice často projevil svůj 
názor, za kterým byl schopen stát, i když byl třeba sám. Ing. 
Dvorník s Ing. Mácou tvořili dvojici, která byla úzce vázána 
na perspektivní návrhy, kam by se měla ubírat výstavba 
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některých lokalit města. Tímto vlastně zásadně ovlivnili vznik nového územního 
plánu, který se bude realizovat v průběhu dalších desítek let. Nedá se popřít, že je to 
člověk veselý, i když v posledním čase bych řekl, že má spoustu trápení s vedením 
zemědělského družstva, protože zemědělství jako takové v tomto státě není příliš 
preferováno. Mnoho družstev v okolí už dávno neexistuje, kdežto to naše žije, za 
což mu musíme také poděkovat, protože co bychom dělali s pozemky, kdybychom 
je měli sami spravovat.

Pan Karel Hradský, místostarosta, je statutárním zástupcem města.  Proto mi 
nepřináleží jej ani chválit a nic podobného. Vy všichni jej 
znáte dobře, takže si uděláte vlastní úsudek. Kdykoliv jsem 
nemohl, zastoupil mne, řídil program pracovní skupiny, staral 
se o majetek města. Byli jsme dvojicí, která byla podrobována 
kritice, což je v pořádku. Snažili jsme se samozřejmě udělat, co 
šlo – někdy se podařilo, někdy ne. A tak zůstává na Vás, abyste 
naše snažení zhodnotili.

Děkuji dále všem občanům, kteří byli tolerantní a 
nekonfliktní. Děkuji jim proto, že jen společnou prací můžeme 
něco z tohoto městečka zbudovat. Každý, kdo stojí v čele 
jakéhokoliv orgánu, je podrobován kritice. Pokud nešlo o 
pomluvu, což se nám také stává. Byli jsme tým, který si městečko 
Újezd u Brna dokázal přebudovat tak, že nám mnohé okolní 
obce mohou závidět. Jen vzpomeňte 80% nových komunikací, 
opravených budov, zbudovaných bytů pro mladé i staré …

Nyní mi zůstává poděkovat úřadu. Čtyřem děvčatům, které ač mají vlastní 
domácnosti a vlastní problémy, jsou ochotny Vám vyhovět kdykoliv přijdete. Bylo 
na ně kladeno mnoho enormních požadavků … a obstály. Úřad se snažil vyhovět 
všem, kteří přišli slušně a korektně. Objevili se však i lidé, kteří se chovali tak, jak 
nebylo zrovna vhodné, a byl jsem to já, který zaměstnancům městského úřadu 
vysvětlil, že si některé skutečnosti nemusí nechat líbit. Jsem za to zodpovědný. Po 8 
letech vzájemné spolupráce bych je mohl klasifikovat jako lidi spolehlivé, pracovité 
a korektní. Někdy však ženský faktor přinesl trochu pláče a umíněnosti, někdy 
oprávněně a někdy ne. Budou určitě vynikající posilou novému zastupitelstvu i 
starostovi a místostarostovi.

Jan Hradil
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Poslední zasedání zastupitelstva

Dva biskupové v jeden den

Dne 24. září 2006 proběhlo v řím-
skokatolickém kostele sv. Petra a Pavla 
biřmování. Kostel byl plný a vrcholem 
církevních oslav byla přítomnost biskupa 
mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho. Mladí 
lidé slíbili, že křest, který obdrželi v dět-
ství, stvrzují právě svátostí biřmování. 
Přiznali se k závazkům, které za ně při 
křtu složili rodiče a kmotři. Místní du-
chovní správa zastoupená farářem pa-

Poslední zasedání zastupitelstva v zase-
dací místnosti městského úřadu - večer 
6. 10. 2006

Poté, co zastupitelé přijali poslední 
rozhodnutí, se přesunuli k rozloučení do 
motorestu Bonapart

Se zastupitelstvem se rozloučili i pracov-
níci města

Stejně jako poslední zasedání proběhlo v 
dobré náladě, proběhla v dobré náladě i 
pozdní večeře
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nem Miloslavem Kabrdou pozvala starostu města 
ThDr. Jana Hradila, ThD., ke stolu, který se pro-
hýbal hojností. Z přátelského rozhovoru je vytrhl 
pouze fotograf. 

A protože starosta města je také biskup, tak si 
mile zavzpomínali na společné známé z církevní 
společnosti.

Pavel Petlák

1.újezdské pivní slavnosti 9. září 2006 

Druhou zářijovou sobotu byla v Újezdě u 
Brna odstartována tradice pivních festivalů. 
Za mimořádně vydařeného počasí v deset 
hodin dopoledne byl zahájen první újezd-
ský pivní festival, který se konal v parku a 
v areálu koupaliště. Všem návštěvníkům 
nabízely své výrobky pivovar LITOVEL, 
ZUBR, HOLBA, STAROBRNO a ČERNÁ 
HORA. Od dvanácté hodiny hrála decho-
vá kapela Brněnka a moderování se od 13 
hodiny skvěle zhostil spíkr rádia Krokodýl 
Petr Holík. Když se k tomu všemu přičte 

bohatá nabídka občerstvení, vína, burčáku a ostatních dobrot, bylo jistě z čeho vybírat a 
návštěvníci se mohli najíst a napít do sytosti. S plným žaludkem přichází dobrá nálada a 
ta panovala v prostorách parku a koupaliště do pozdních nočních hodin.

I pro děti byl připraven bohatý doprovodný program. V areálu koupaliště byly or-
ganizovány hry a soutěže, dětské divadelní představení, děti si mohly vyrobit draka či 
papírový větrník, učily se drátkovat a navlékat korálky, malovat na sklo a další techni-
ky. Bokem zábavy nezůstaly ani houpačky a střelnice stejně jako velká nafukovací sklu-
zavka, která byla permanentně vytížena právě těmi nejmladšími.

Pro koupěchtivé návštěvnice nabízely prodejní stánky  zajímavý a líbivý sorti-
ment – keramiku, ručně malované hedvábí, svíčky, obrázky a jiné. Marnivé slečny si 
mohly nechat zaplést do vlasů barevné copánky a  pro štěstí vyrobil kovář zájemcům 

Římskokatolický biskup mons. Vojtěch 
Cikrle a biskup církve československé 
husitské dr. Jan Hradil.

První návštěvníci slavností se začali 
scházet už po desáté hodině
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například malinkaté podkovičky.
Zkrátka bylo na co se dívat a čím se zabavit. Počasí přálo a lidé se dobře bavili. Těch, 

co těžko nacházeli v pozdních večerních hodinách cestičku z parku ven, mnoho nebylo, 
takže si nemohli ani ostatní spoluobčané stěžovat na nepořádek či hluk. 

Nelze než doufat, že další ročníky budou ještě lepší.

Slavnosti moderoval Petr Holík a k mik-
rofonu pozval i pana starostu

K poslechu i zpěvu hrála až do pozdních 
večerních hodin kapela Brněnka

Návštěvníků během odpoledne přibýva-
lo a nálada se s vypitými půllitry stále 
vylepšovala

Pro děti byly připraveny hry a soutěže, 
divadelní představení a dílny

Na koupališti nabízeli prodejci své vý-
robky ze dřeva, keramiky, kovu, korálků, 
batiku a výšivky

Divadelní představení
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Výročí dostavby a zahájení provozu Penzionu pro důchodce

Před deseti lety 1. října 
roku 1996 byl uveden do 
provozu zbrusu nový do-
mov pro více než 40 starých 
lidí – penzion pro důchod-
ce. Den otevřených dveří byl 
stanoven na jeden z dešti-
vých víkendů počínajícího 
podzimu. V následujících 
dnech se do tohoto objektu 
začali stěhovat první obyva-
telé a někteří z nich tam žijí 
dosud.

Budova penzionu během uplynulých deseti let doznala podstatných změn. Přede-
vším je nutno zmínit, že původní rozpočet stavby byl necelých 39 miliónů korun . Za 
tyto peníze však nedošlo k plné vybavenosti tak, jak určoval projekt, a přesto byl tento 
objekt levnější jen o 10 miliónů korun, než třeba dům s pečovatelskou službou, který se 
stavěl o 8 let později a navíc pro téměř jednou tolik lidí. Bylo by zajímavé se zeptat, kde 
tehdy peníze určené na stavbu skončily. Odpovědi se zřejmě nedopátráme. 

Dnes jsme schopni pouze pragmaticky v číslech vyjádřit, co bylo do tohoto objek-
tu nainvestováno během posledních osmi let, tedy od počátku roku 1999. K podstatné 
změně došlo ve chvíli, kdy stálý schodek v rozpočtu hospodaření objektu byl vyřešen 
zřízením rehabilitačních a neurologických ordinací MUDr. Romana Flašara. Od té doby 
není objekt finančně ve ztrátě. V roce 2003 byla navýšena celková hodnota budovy o více 
než 300 tisíc korun, a to vybudováním dvou dalších bytů. Tyto byty vznikly z  pramálo 
využívaných prostor jídelny a kuchyně. Dnes jsou tyto byty obývány a zisk z jejich pro-
nájmu vyrovnává výdaje na údržbu budovy. Ovšem je nutno zmínit, že již v předchozích 
letech došlo k úpravě nepoužívaných prostor, kupř. holičství, na obytné prostory, které 
jsou permanentně zaplněny již od svého uvedení do provozu. 

Fakticky bylo do budovy kontinuálně investováno rok co rok. Kupř. v roce 2002 bylo 
za opravy vydáno přes 45 tisíc korun, v roce 2003 to již bylo téměř 67 tisíc korun. V roce 
2004 došlo k opravám na rozvodech vody, které ačkoliv staré teprve 8 let, byly fakticky 
nepoužitelné (zřejmě vlivem použití nekvalitního materiálu) a obec na opravu vydala 
přes 119 tisíc korun, navíc pak téměř 100 tisíc korun na drobné opravy. V roce 2005 do-
šlo k opravě střechy penzionu, která byla původně vyčíslena na 1 milión 300 tisíc korun. 
Společnost Komfort, která střechu v roce 1996 dodávala, však vyšla obci vstříc a opravu 
provedla za necelých 350 tisíc korun. Ostatní opravy v tomto roce pak činily přes 25 tisíc 

Penzion pro důchodce
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korun. V roce 2006 se čísla nezastavila, ba naopak ještě rostla. Jen za nátěry dřevěných 
prvků město vydalo více než 258 tisíc korun a za další opravy až do dnešního dne přes 
58 tisíc korun. Jak vidno z užitých čísel, není provoz penzionu nijak levný.

Přestože se zastupitelstvo snaží dnes a denně situaci seniorů v tomto městě řešit, není 
to vždy jednoduché. Úplně ideálním řešením nelehké situace seniorů by byla možnost 
postavit v každé vesnici domov pro důchodce či aspoň takový penzion, jaký máme u 
nás. Toto však zůstává utopií, pravdou je, že mnohé z obcí tuto problematiku neřeší 
vůbec nebo nevědí, jak ji řešit.

Naše město svým způsobem řešení našlo, a toto řešení je východiskem nejen pro 
naše občany, ale i cizí, kteří v našem městě hledají azyl. Penzion pro důchodce byl prv-
ním stupněm, tím druhým se před více než dvěma lety stal Dům s pečovatelskou služ-
bou se svými 78 místy pro potřebné. V nejbližším období, pokud Bůh a ministerstvo 
dopustí, se mohou senioři těšit na třetí stupeň – Domov důchodců, který plánujeme v 
těsné blízkosti Domu s pečovatelskou službou.

GK

Poděkování organizacím pracujícím s dětmi

Ze statistiky narození za poslední tři roky je zřejmé, že počet dětí v našem 
městě utěšené stoupá. V roce 2003 se narodilo 27 dětí, v roce 2004 31 dětí a v roce 
2005 to už bylo 38 dětí. Statistika za tento rok ještě není uzavřena, ale již teď v 
desátém měsíci  se dá předpokládat, že počet narození se zase o něco zvýší. Není 
proto divu, že ve městě pracuje mnoho organizací věnujících se zájmové činností 
dětí a jejich nabídka činnosti je opravdu široká. 

Základní škola nabízí několik zájmových kroužků, jejich přesný výčet je ke 
shlédnutí na webových stránkách školy. V jejích zdech funguje pobočka Základ-
ní umělecké školy Šlapanice. Dále stojí za zmínku výtvarný kroužek, počítačový 
kroužek, dramatický a šachový kroužek, turistický kroužek a dále několik spor-
tovních kroužků jako je stolní tenis, florbal, volejbal, košíková a jiné.

Salesiánské hnutí mládeže pracuje v prostorách oratoře na Masarykově ulici č. 
38. Zde se také scházejí děti do kroužků, kupř. keramického, výtvarného, sportov-
ního či hudebního. Salesiánské hnutí také každoročně zastřešuje cyklistický závod 
K24 určený široké veřejnosti. Pořádají zájezdy a sportovní soutěže.

Sportovní klub Újezd u Brna, oddíl kopané, pracuje především s chlapeckým 
dorostem. Dorost vyjíždí k přátelským utkáním do širokého okolí. Pro potřeby 
klubu město v posledních letech zmodernizovalo či nově zřídilo prostory v areálu 
fotbalového hřiště.

Poněkud výsadní postavení má Tělovýchovná jednota SOKOL, jejíž činnost 
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je na sportovních dovednostech mládeže prakticky postavena. V Újezdě funguje 
pro mládež v rámci sokolských aktivit několik sportovních kroužků, kupř. házená, 
dívčí volejbalový oddíl, večerní a podvečerní cvičení kalanetiky, aerobiku, jógy, 
cvičení maminek s dětmi a další a další.

Další organizací věnující se aktivně dětem je JUNÁK. Tato místní organiza-
ce pracuje i s docela malými dětmi sotva školou povinnými a újezdští občané je 
měli možnost vidět při mnoha slavnostních příležitostech, naposledy při příjezdu 
prezidenta. Nejenže se JUNÁK schází při pravidelných schůzkách, ale pořádá pro 
děti soutěže, výlety a letní tábor.

I místní pobočka Českého červeného kříže má a vždycky měla ve svých řadách 
mnoho mládeže. Dnešní mladí tak navazují na bohatou tradici této organizace, 
protože je pravdou, že právě šikovná mládež v řadách červeného kříže vybojovala 
na celorepublikových soutěžích postupem let mnohá vítězství a mnozí s těchto 
mladých zůstali věrni organizaci po celý život.

Nezapomeňme zmínit i Myslivecké sdružení, jenž ve svých řadách rovněž vy-
chovává mladé nadšence. Rovněž tak Český svaz ochránců přírody, který se snaží 
na svých schůzkách a při pravidelných obchůzkách okolí Újezdu vzdělávat a při-
bližovat mládež přírodě a její ochraně. 

Ale rozhodně je namístě zastavit se u rybářského sdružení, které v posledních 
letech svoje aktivity s dětmi nejen rozšířilo, ale i zviditelnilo, a to za podstatného 
přispění újezdské radnice. Rybáři mají ve správě rychmanovský rybník a nutno 
uznat, že rybník i jeho široké okolí doznalo za poslední 3 roky významných změn 
k lepšímu. Tato prostora se stala místem vhodným k odpočinku a relaxaci nejen 
rybářů, ale i obyvatelů blízkého domu s pečovatelskou službou a ostatních ob-
čanů. Do péče o rybník byly ze strany rybářů zapojeny právě i děti. Není proto 
zvláštností vidět újezdskou omladinu s pracovním nářadím v rukou při pravidel-
ném sobotním úklidu a úpravách okolo rybníku. Rybáři pravidelně pořádají pro 
děti soutěže, kterých se v poslední době zúčastňuji i já, ovšem pouze jako divák a 
zástupce města.

V závěru nemůžu zapomenout ani na zcela novou klubovnu pro mládež v par-
ku, která je vedena jako nízkoprahové zařízení pro děti. Činnosti zde provozované 
jsou tedy zaměřeny na rizikovou skupinu dospívající mládeže, u níž se může pro-
jevit sklon k drogám, alkoholu, výtržnictví a vandalství. Zřízena byla z prostředků 
města a dotačních peněz Ministerstva vnitra. V jejích prostorách je mládež vede-
na paní Simonou Pospíšilovou jakožto pedagogickou výchovnou pracovnicí. Rov-
něž stojí za zmínku Rada mládeže sestavená ze šesti zástupců újezdské omladiny 
na popud starosty města. Tato rada organizuje za přispění radnice pro mládež 
letní taneční zábavy a koncerty. Jen v letošním létě se jich konalo na újezdském 
koupališti několik.

Všem těmto organizacím bych rád poděkoval za jejich snahu, čas a nasazení, 
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se kterým se věnují újezdské omladině, a to od těch nejmenších až po pubertální 
mládež. Není lehké věnovat se dětem, které jsou vychovávány přespříliš konzum-
ní společností k nečinnosti, sezení u televize či počítače, k nezájmu o své okolí, k 
pocitu lhostejnosti a nezodpovědnosti za své činy a chování. Proto jsem rád, že se 
nám všem daří děti a mladé vzdělávat jak v ručních dovednostech, tak ve sportu 
či vést k zájmu a starosti o své okolí, o přírodu, zvířata, o nemocné a staré lidi, 
o veřejný majetek a další. Zástupci všech újezdských organizací dobře vědí, že 
zastupitelstvo města každoročně schvaluje desetitisícové částky, které jsou určené 
na činnost s dětmi. Stačí jen podat včas žádost o zanesení do rozpočtu města. 
O dalších tentokrát už statisícových částkách, určených na vybavenost, stavební 
účely atd., ani nemluvě. 

Věřím, že většinou příjemná zkušenost, kterou mám s organizacemi pracující-
mi s mládeží, zůstane skutečností i v dalších letech a bude se nadále rozvíjet.

Starosta 

Klubovna je vybavená  novým nábyt-
kem, kuchyňskou linkou s příslušen-
stvím, výpočetní technikou

Nejen zástupci újezdské mládeže a děti, 
ale i jejich rodiče si přišli prohlédnout 
nové prostory

Nová klubovna pro mládež v parku Oficiální otevření klubovny pro mládež 
dne 2.9.2006
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 Gamblerství

Tímto problémem se zaobírám již léta. Chorobné hráčství. Někteří lidé tomu pod-
lehnout do takové míry, že zničí sami sebe a své rodiny. Stanou se dlužnými jenom 
proto, že mi sami se tváříme, že se nic neděje. Zastupitelstvo města proto velice moud-
ře rozhodlo přijmout obecně závaznou vyhlášku č. 6/2006 proti těmto skutečnostem. 

Ozval se hlas osoby, které se to dotklo. V majetku města je restaurace Na Rychtě, 
ve které nebyly tyto automaty povoleny. Musím konstatovat, že jsme jednali v dikci 
vyhlášky. Není možné, aby v objektech města byly automaty, které svádí lidi na úskalí, 
kterým se zaobírá psychiatrie a neví si s nimi rady. Osobní zájem jedince bohužel 
nemůže být v tomto případě akceptován. Město musí chránit aspoň v možnostech zá-

kona rodiny, které trpí touto 
zkázou, zkázou, která se jme-
nuje gamblerství. V Újezdě 
u Brna je pouze jedno místo, 
kde je starý automat. Jedná 
se o soukromou provozovnu, 
na kterou město nemůže mít 
vliv. 

Proto bych byl rád, aby 
všichni, kteří pochybují o roz-
hodnutí města zakázat pro-
voz automatů v restauraci Na 
Rychtě, pochopili, že se ne-
jedná o tendenční a nemoud-
ré rozhodnutí, ale že se jedná 
o rozhodnutí v zájmu zcela 
obecném. Pokud bude mít 
kdokoliv zájem, má možnost 
nahlédnout do koresponden-
ce v této věci, ze které je jasné, 
oč městu jde.

Pokud někdo touží pro-
vozovat automaty či hernu, 
musí pochopit, že si ji musí 
zbudovat v objektu, který ne-
náleží městu.

ThDr. Jan Hradil, ThD.
starosta města
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Investiční akce v roce  2006 – stav ke 30. 9. 2006 
- chodníky ul. Nádražní, Tyršova a k Hakru                        1.033.844,- Kč
- silnice ul. Tyršova                                                             1.137.401,- Kč
- žlab  silnice Tyršova                                                                   97.117,- Kč
- zabezp.zař.-dům pro mládež                                                       35.593,- Kč
- křovinořez                                                                                   22.690,- Kč
- provzdušňovač trávníku                                                             23.100,- Kč
- ozvučovací systém                                                                     29.988,- Kč
- motorové sekačky                                                                      67.575,- Kč
- plakát. sloupky                                                                           83.727,- Kč
- lavičky kameninové                                                                    89.240,- Kč
- lavičky dřevěné                                                                           54.145,- Kč
- zařízení dětských hřišť                                                           223.006,- Kč
- zařízení domu pro mládež                                                      285.952,- Kč
- hodiny UD                                                                                 28.929,- Kč
- sada lešení                                                                                  72.132,- Kč
- dřevěné  podium                                                                         64.819,- Kč
- nákup pozemků na DD                                                          993.750,- Kč
- nátěry fasády – penzion                                                         258.385,- Kč
- oprava střechy nad poštou                                                     942.660,- Kč

Rozestavěné akce ke dni 30. 9. 2006 :
- ČOV                                                                                       872.799,- Kč
- sběrný dvůr                                                                            100.000,- Kč
- sport.hřiště                                                                       1.741.874,- Kč
 kanal. Na Zahrádkách                                                                 61.404,- Kč
- hřiště skateboard                                                                     416.294,- Kč
- chodník ul. Masarykova                                                         700.676,- Kč

Investice z dotací a peněz města dosáhly za období let 1999 – 2006 bezmála 
čtvrt miliardy korun.

Investiční akce v roce  2006 
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Závěrečný účet 

/ § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění platných předpisů/.

     
Struktura příjmů a výdajů rozpočtu po změnách včetně jejich skutečného plnění  
k 25.9.2006 je následující :
     
Daňové příjmy                                                  21.054,9  Kč
Nedaňové příjmy                                              10.042,6  Kč
Kapitálové příjmy                                       50,0  Kč
Přijaté dotace                                           3.586,1  Kč
Příjmy celkem                                  34.733,6  Kč
  
   
Běžné výdaje                                       26.108,9  Kč
 Kapitálové výdaje                                 9.333,4  Kč
Výdaje celkem                                  35.442,3  Kč

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci               -    708,7  Kč
Financování                                                                708,7  Kč

Skutečné příjmy v roce 2006                      28.166.430,34  Kč
z toho daňové příjmy                                  17.108.735,08  Kč
nedaňové příjmy                                            7.809.237,36  Kč
kapitálové příjmy                                                16.000,00  Kč
přijaté dotace                                                  3.232.457,90  Kč
 
    
výdaje  celkem                                              25.465.205,41 Kč
z toho běžné výdaje                                     19.342.801,51 Kč
kapitálové výdaje                                            6.122.403,90 Kč

      
saldo příjmů a výdajů po konsolidaci              2.283.224,93 Kč
financování                                                         -2.283.224,93 Kč
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V roce 2006 město  obdrželo následující dotace:

od Úřadu práce na VPP                  146.903,- Kč
na volby do parlamentu                       40.800,- Kč     
na prevenci kriminality                     647.000,- Kč
na modernizaci šaten                   187.000,- Kč
na rekonstrukci hřiště              2.000.000,- Kč
na volby do zastupitelstva                40.000,- Kč
na individuální dopravu                     16.300,- Kč

Dále město podepsalo smlouvu na dotaci – digitální zpracování návrhu ÚP a na 
zpracování ÚP . Tyto akce mají být vyúčtovány do 30.10.2006.

Také byla podepsána limitka na 418 tis. Kč na vybavení skateboardového areálu 
pro mládež v parku.

Město Újezd u Brna k 25.9.2006 vykazuje na základním běžném účtu u KB Br-
no-venkov zůstatek v celkové výši 4.648.806,39 Kč. Zůstatek účtu 231 navazuje na 
výpisy z výše uvedeného peněžního ústavu.

Novému vedení města po roce 1998 se podařilo zaplatit a vyřešit tyto částky :

úvěr na penzion byl splacen                                          6.090.710,-
půjčka na kanalizaci uhrazena celá                              4.500.000,-
úvěr na obecní úřad byl splacen         2.793.858,-
půjčka na vodovod uhrazená       6.000.000,-
neproplacené faktury                             5.147.522,-
bankou uhrazené faktury ve výši                                            69.772,-
půjčka od Průmstavu Brno a.s.    2.000.000,-
penále z půjčky Průmstav Brno a.s. bylo
vyřízeno v plné výši dohodou     6.240.000,-

Celkem se tedy podařilo zděděné dluhy zaplatit a vyřešit v plné výši.

Město Újezd u Brna má k dnešnímu dni  na úvěrových účtech následující zůstatky:

půjčka na vodovod                               2.850.000,-   Kč    splaceno   3.150.000,-
úvěr u KB na silnice a chodníky         6.300.000,-   Kč        „          3.700.000,-
úvěr na 20 b.j.                                        2.971.603,13Kč           „          2.125.000,-
úvěr na DPS a silnice                             6.115.000,- Kč          „           2.885.000,-
úvěr na výkup pozemků                           971.131,- Kč          „              360.000,-
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Město má k dnešnímu dni uhrazené veškeré faktury, které město obdrželo 
k 25.9.2006.

Rozpracované akce :
s firmou COLAS je podepsána smlouva na opravu chodníků na ulici Masaryko-

va v celkové výši 1.648.774,-Kč, z toho zaplaceno 690 676,- Kč. 
Dále bude proveden doplatek na rekonstrukci hřiště firmě Průmstav ve výši 

66.151,-Kč z našich prostředků  a 479.537,10 Kč z přidělené dotace. Město bude 
ještě doplácet 228.375,- Kč za vydání publikace o městě Újezdu u Brna. Dále se 
musí ještě dokončit modernizace šaten, na které město dostalo dotaci. V měsíci 
říjnu bude čerpána dotace ve výši 418 tis. Kč a město doplatí 47 tis. Kč na vybavení 
skateboardového areálu pro mládež v areálu koupaliště.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města do 31.7.2006
Přezkoumání hospodaření provedla Firma TOP AUDITING s.r.o. Brno, číslo 

osvědčení 047 , na základě smlouvy ze dne 22.6.2006 mezi objednavatelem a firmou 
zastoupenou Ing. Jiřím Fárlíkem.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkou-
mávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
v termínu od 4.9.-6.9.2006 . Auditorská firma provedla přezkum za období od 1.1. 
do 31.7.2006.

Závěrem bylo konstatováno, že hospodaření, rozpočet a účetnictví města bylo 
za ověřované období zpracováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
které se na vedení a vykazování jednotlivých ekonomických kategorií vztahovaly.

Zpracovala:
Jiřina Punčochářová

INFORMACE pro občany

V úterý 17. října 2006 zahájí provoz 
„Oční optika“ v prostorách Domu s pečovatelskou službou v Újezdě u Brna. 
Otevírací doba bude každé úterý od 9.30 do 16.00 hodin.

Nová provozovna nabízí:
- zhotovení brýlí dle lékařského předpisu i bez předpisu
- opravy brýlí
- doplňkový sortiment

Ke každým novým brýlím obdrží zákazník pouzdro zdarma.
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Poděkování panu Horáčkovi
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Krásná místa Města

Kaplička na ulici Nádražní Kříž ve Šternově

Budova újezdské radnice
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Kaplička sv. Antonína Paduánského

Penzion pro důchodce na Štefánikově ulici
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Katolický kostel sv. Petra a Pavla s farním úřadem

Pohled na Újezd z vršku Křiby
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Bytový blok E na ulici Rozprýmově

Dětské hřiště na ulici Wolkerově
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Dům s pečovatelskou službou na Rychmanově

Nový bytový dům na ulici Na Zahrádkách
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Rybník na Rychmanově

Kaplička na křižovatce ulic V Sádku 
- Hybešova

Sokolovna na Nádražní ulici

Volejbalové hřiště na ulici Wolkerově
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Po rekonstrukci můžeme 
i budovu základní školy 
počítat mezi hezká místa 
města

Pomník T. G. M. věnovaný 
padlým ve druhé světové 
válce umístěný u základní 
školy

Nový rybářský srub u rych-
manovského rybníku


