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VáÏení obãané,
dostává se vám do rukou ná‰ Zpravodaj, kter˘ je spí‰e nepravidelníkem, ale je to zapﬁíãinûno tím, Ïe vychází, kdy je zapotﬁebí. Ve mûstû máme nové zastupitelstvo, které v‰ak z vût‰í ãásti je podobno zastupitelstvu
minulému. Noví zastupitelé teprve zji‰Èují práva
a povinnosti. Dá se ﬁíct, Ïe se rozhlíÏí.
Nejdﬁíve vám podûkuji za skuteãnost, Ïe jste vyhovûli mému dopisu, kter˘ jsem zaslal do kaÏdého domu
a vût‰inou jste se zapojili do sobotního pﬁedvelikonoãního úklidu dne 31. 3. Je v‰ak pravdou, Ïe nûkteﬁí
se jiÏ po léta do úklidu nezapojují – coÏ je ‰koda …
Rozhodl jsem se vypsat soutûÏe o:
a) nejkrásnûj‰í kvûtinovou v˘zdobu okna v roce 2007,
b) nejkrásnûj‰í kvûtinovou pﬁedzahrádku mûsta,
c) nejlépe udrÏovanou prostoru pﬁed domem – vãetnû kvality trávníku.
Vyjmenuji komisi, která rozhodne o cenách a o tom,
kdo tyto ceny obdrÏí. Aby ov‰em nebyli chváleni pouze ti nejlep‰í, bude urãen nejhÛﬁe udrÏovan˘ prostor
pﬁed domem – vãetnû nepoﬁádku. I tento bude vyhodnocen, ale nebude odmûnûn.
V poslední dobû se objevily nûkteré „ne‰vary“ ze
strany ﬁidiãÛ. Jedním z nejvût‰ích ne‰varÛ je skuteãnost, Ïe si lidé své automobilové miláãky staví bezohlednû na udrÏovanou zeleÀ mûsta. Je to nehoráznost! Obzvlá‰tû v ãase, kdy pr‰í. Takovéto najetí do
trávníku pﬁed domem trávník po‰kodí a místo trávníku zÛstává hrbatá bahnitá plocha, která mnoho krásy
nenadûlá. V minulém mûsíci bylo takto oznaãeno 37
parkujících aut. Nûkteﬁí pochopili, jiní se rozãilovali. Ti,
co pochopili, si ãást pozemku pronajali, vydláÏdili
a dnes je to ãistá plocha. Jsou v‰ak i tací, kteﬁí jsou
nespokojeni s tímto rozhodnutím. Nevím, jak by se jim
líbilo, kdyby na jejich udrÏovaném trávníku svévolnû
parkovalo cizí auto a po‰kozovalo trávník. Víte, kolik to
vyÏaduje úsilí udrÏet relativnû ãisté, upravené plochy
zelenû na‰eho mûsta? Sedm lidí seká trávu, upravuje
plochy, stará se … a pak ji nûkdo bezohlednû, bez vztahu k cizí práci, po‰kodí. Proto vás v‰echny Ïádám,
abyste sv˘mi vozy parkovali na vjezdech, na zpevnûn˘ch parkovi‰tích, ale v Ïádném pﬁípadû ne na zeleních. Tûm, kteﬁí se zapojují pravidelnû do poﬁádku
v na‰em mûstû, dûkuji.
Dovolím si je‰tû se vrátit k ãern˘m skládkám. Za
minul˘ mûsíc vznikly ãtyﬁi. Je to nepochopitelné. VÏdyÈ
SITA CZ a.s. odveze v‰echny odpadky, které dáte pﬁed
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dÛm. Máme sbûrn˘ dvÛr,
na kterém pan Ladislav
Spáãil uloÏí odpad od suti
poãínaje aÏ po staré
pneumatiky. Proã tedy
nûkteﬁí neukáznûní lidé
vyvezou odpad své lidské
tvorby na místa, kam
nepatﬁí?
Upozornûte
v‰echny, které uvidíte, Ïe
vyváÏí nepoﬁádek kam se nemá, aby tak neãinili.
Pravdûpodobnû jste si pov‰imli, Ïe dochází k zásadnímu oﬁezu stromÛ. Jedná se o omlazovací oﬁez, protoÏe vût‰ina stromÛ mûla jiÏ problematick˘ stav a hrozilo, Ïe vûtve a stromy nûkoho zraní. Mementem je
pﬁíhoda z loÀského léta, kdy strom u koupali‰tû zcela
zdemoloval parkující osobní auto.
Proﬁezem také pro‰ly stromy u ﬁímskokatolického
kostela. Budeme pokraãovat, dokud stromy budou tento proﬁez potﬁebovat. Je pravdou, Ïe stromy, které jsou
o‰etﬁeny proﬁezem, jsou bez listí pﬁímo odstra‰ující.
S tím se v‰ak nedá nic dûlat. Proﬁez dûlá odborná firma Strnad z Rosic. Ti musí vûdût, co je skuteãnû zapotﬁebí. V roce 2006 jsme za proﬁez a kácení stromÛ
zaplatili 173 102 Kã a v roce 2007 jsme jiÏ vydali
113 000 Kã, a mÛÏeme oãekávat je‰tû 50 000 Kã.
Finanãní náklady na o‰etﬁení stromÛ za dva roky tedy
ãinily 336 102 Kã.
Ve mûstû rekonstruujeme zajímav˘ objekt za tenisov˘mi kurty, kter˘ má pracovní název „Klub odloÏen˘ch muÏÛ“. Bude to zázemí nejenom pro tenisové kurty, ale i pro ty, kteﬁí chtûjí svÛj voln˘ ãas trávit v nûjakém
klubu – od kuleãníku poãínaje aÏ po karetní hru. Nevím,
zda se bude hrát i „âlovûãe, nezlob se“.
Právû nyní probíhá rekonstrukce ãásti ‰kolky ve v˘‰i
500 000 Kã. Jedná se o prvou etapu, která bude pokraãovat nejménû 3 roky. Do ‰kolky jsme také koupili nov˘
nábytek – sto nov˘ch Ïidlí pro dûti.
Základní ‰kola, která je dnes po velké rekonstrukci,
stála mûsto 22 milionÛ a má své pokraãování. Vût‰inu
penûz jsme obdrÏeli z dotací. Je zapotﬁebí upravit dláÏdûním plochu, která byla rozkopána firmou COLAS
CZ, a.s. pﬁi v˘stavbû nové kanalizaãní stoky, ve v˘‰i
1 200 000 Kã. Vybudování stoky bylo zapotﬁebí, protoÏe stará kanalizace jiÏ propou‰tûla. Nikdo nevûdûl, kudy
vede a dokonce pﬁepadávala pod základy ‰koly. Úprava plochy ve dvoﬁe je nutná, aby si dûti zvykly nejenom
na estetick˘ pocit, ale na poﬁádek.
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ObdrÏel jsem dopis pana hejtmana, kter˘ mû ujistil,
Ïe v tomto roce bude zahájena oprava rychmanovského mostu. JiÏ je vydáno ﬁádné stavební povolení.
Vûﬁím, Ïe se tomu tak skuteãnû stane.
Je tomu zhruba mûsíc, co jsme realizovali pﬁevod
24 vojensk˘ch bytÛ v ulici Na Zahrádkách. Jedná se
o bezúplatn˘ pﬁevod vojenského majetku do majetku mûsta. Budeme mít mnoho práce nejenom se
zanedban˘mi opravami, ale i se zbudováním nové

„

kanalizaãní pﬁípojky k tûmto bytÛm – vãetnû úpravy
okolí.
Pokud budete potﬁebovat jakoukoliv informaci
o mûstû, je moÏné vstoupit na na‰e webové stránky
www.ujezdubrna.cz, nebo se telefonicky spojit s úﬁadem (starostovo ãíslo 602 500 583), ãíslo na místostarostu – obzvlá‰tû v pﬁípadech oznámení na nûkteré
nedostatky mobiliáﬁe mûsta – je 724 183 499.
Starosta

Právû probíhá rekonstrukce pﬁítoku vody do rychmanovského rybníka (firma Colas)

Pﬁevzali jsme do majetku mûsta bezúplatn˘m pﬁevodem 24 bytÛ
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Klub odloÏen˘ch muÏÛ – první zájemce (J. Jakubec)
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Návrh závûreãného úãtu mûsta Újezd u Brna za rok 2006
(zpracovan˘ na základû § 17 zákona ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ, ve
znûní platn˘ch pﬁedpisÛ)

Údaje o mûstu

Adresa:
Právní forma:
IâO:
Telefonické spojení:
Fax:
E-mailová adresa:
Bankovní spojení:
âíslo úãtu:
Poãet obyvatel k 1. 1. 2006:
Poãet obyvatel k 31. 12. 2006:
Poãet ãlenÛ zastupitelstva v roce 2006:
Poãet veﬁejn˘ch zasedání:

Mûsto Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
Mûsto – územnû samosprávn˘ celek
00282740
544 224 336, 544 224 218
544 224 336
obec-ujezd@oasanet.cz
základní bûÏn˘ úãet zﬁízen u KB Brno-venkov
4925641/0100
3 013
3 044
15
13
V roce 2006 pracovaly finanãní a kontrolní v˘bor zastupitelstva
mûsta, komise v˘stavby, komise Ïivotního prostﬁedí, komise
kulturní, komise sociální a zdravotní a komise likvidaãní.

Zpracování agendy úﬁadu:

Ve‰kerá agenda je poãítaãovû zpracována programem TRIADA
MUNIS 2000.

Obecnû závazné vyhlá‰ky
vydané v roce 2006:

Mûstské zastupitelstvo schválilo za rok celkem 7 obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek.
Mûsto Újezd u Brna je ãlenem Svazku obcí Region CEZAVA,
Spolku Austerlitz, Svazu mûst a obcí a Energetického sdruÏení
obcí jiÏní Moravy.

Rozpoãet na rok 2006
zveﬁejnûn:
schválen:
Pﬁíjmy celkem:

Struktura pﬁíjmÛ a v˘dajÛ rozpoãtu
po zmûnách za rok 2006 v tis. Kã
je následující:
DaÀové pﬁíjmy
NedaÀové pﬁíjmy
Kapitálové pﬁíjmy
Pﬁijaté dotace
Pﬁíjmy celkem
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

16. 12. 2005
15. 12. 2005
26 207 000 Kã a v˘daje celkem: 26 207 000 Kã.
Rozpoãet na rok 2006 je tedy vyrovnan˘.
Bûhem roku zastupitelstvo mûsta schválilo postupnû osm
rozpoãtov˘ch opatﬁení, která mûnila v˘‰i rozpoãtu na stranû
pﬁíjmÛ i v˘dajÛ; tam kde se nezmûnila v˘‰e pﬁíjmÛ a v˘dajÛ, byly
prostﬁedky pﬁesunuty z paragrafÛ.

22 229 600 Kã
10 937 500 Kã
50 000 Kã
5 078 900 Kã
38 366 000 Kã
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BûÏné v˘daje
Kapitálové v˘daje
V˘daje celkem
Saldo pﬁíjmÛ a v˘dajÛ po konsolidaci
Financování

28 432 200 Kã
10 642 500 Kã
39 074 700 Kã
-708 700 Kã
708 700 Kã

Skuteãné pﬁíjmy v roce 2006
Pﬁíjmy po konsolidaci
Z toho daÀové pﬁíjmy
NedaÀové pﬁíjmy
Kapitálové pﬁíjmy
Pﬁijaté dotace

42 573 179,08 Kã
42 386 399,08 Kã
25 764 045,58 Kã
11 707 743,00 Kã
22 000,00 Kã
5 079 390,50 Kã

V˘daje celkem
V˘daje po konsolidaci
Z toho bûÏné v˘daje
Kapitálové v˘daje

37 946 330,43 Kã
37 759 550,43 Kã
27 474 277,43 Kã
10 472 053,00 Kã

Saldo pﬁíjmÛ a v˘dajÛ po konsolidaci
Financování

4 626 848,65 Kã
-4 626 848,65 Kã
Údaje o plnûní rozpoãtu pﬁíjmÛ, v˘dajÛ a o dal‰ích finanãních
operacích v plném ãlenûní podle rozpoãtové skladby jsou
k nahlédnutí na mûstském úﬁadû – v˘kaz FIN 2–12, rozvaha,
pﬁíloha a v˘kaz ziskÛ a ztrát.

Majetek mûsta – inventarizace

Inventarizace majetku, pohledávek a závazkÛ byla provedena ke
dni 31. 12. 2006 na základû pokynu starosty mûsta. Zpráva o inventarizaci majetku, pohledávek a závazkÛ za rok 2006 byla
projednána v zastupitelstvu mûsta dne 8. 1. 2007. Celková hodnota majetku ãiní 443 758 749,94 Kã.

Hospodaﬁení pﬁíspûvkov˘ch organizací V roce 2006 mûsto poskytlo pﬁíspûvkov˘m organizacím pﬁíspûvky
M· a Z· Újezd u Brna
na provoz ve v˘‰i 3 123 363 Kã. Pﬁíspûvková org. M· v loÀském
roce nevyãerpala z poskytnuté dotace ve v˘‰i 710 tis. Kã
1 201 Kã. Tato ãástka byla M· ponechána na rok 2007.
Také pﬁísp. org. Z· z poskytnuté dotace ve v˘‰i 2 413 363 Kã
nevyãerpala 11 886 Kã. Tato ãástka bude pﬁevedena do reprodukãního fondu.
M· a Z· v roce 2006 od Jm kraje obdrÏelo dotace na mzdy
a vzdûlávání ve v˘‰i 14 829 724 Kã, které byly s Jm krajsk˘m
úﬁadem vyúãtovány.
Rozvaha, pﬁíloha a v˘kaz ziskÛ a ztrát za pﬁíspûvkové organizace
jsou k nahlédnutí na mûstském úﬁadû u úãetní po dobu vyvû‰ení
návrhu závûreãného úãtu.
Vyúãtování finanãních prostﬁedkÛ ke
V‰echny uvedené dotace byly ﬁádnû vyúãtovány.
státnímu rozpoãtu, ostatním rozpoãtÛm
kraje a dotace poskytnuté
4
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Poskytovatel
od Úﬁadu práce na VPP
dotace hasiãi
volby do zastupitelstev
volby do parlamentu
individuální dopravu
dotace na ÚP
na digitalizaci ÚP
na modernizaci ‰aten
na prevenci kriminality
z MMR dotace na povodeÀ
z MMR na opr. ãerpadel
z min. na skateboardové hﬁi‰tû
na sportovní areál

ÚâET MùSTA
ÚZ
13 101
551
98 187
98 071
98 072
363
363
341
98 064
17 464
17 466
14 669
98 661

Ú JEZD

pﬁijato celkem
284 999,1 480,40 000,40 810,16 300,137 790,60 000,187 000,229 000,1 904,41 650,418 000,2 000 000,-

U

B RNA

ZA ROK

vyãerpáno
284 999,1 480,28 304,80
32 230,70
16 250,137 790,60 000,187 000,229 000,1 904,41 650,418 000,2 000 000,-

2006
vráceno

11 695,20
8 579,30
50,-

Pﬁi finanãním vypoﬁádání dotací bylo Jm kraji v roce 2007 vráceno 20 324,50 Kã.
Dále mûsto podepsalo v roce 2005 smlouvu na dotaci pro hasiãe na v˘stroj a v˘zbroj ve v˘‰i 40 tis. Kã. Tato
dotace byla vyúãtována po vyãerpání v roce 2006.
Neinvestiãní a investiãní pﬁíspûvky poskytnuté v roce 2006 na základû schváleného rozpoãtu
organizace
ãástka
úãel
Spolek vinaﬁÛ
3 000,hudební vystoupení
Myslivecké sdruÏení
17 000,na opravu klubovny
Nadaãní fond Z·
30 000,na ãinnost s dûtmi
Svaz bojovníkÛ
2 000,na ãinnost s dûtmi
TJ Sokol
64 000,na ãinnost s dûtmi
SK kopaná
39 000,na ãinnost a utkání – Fond Krtek
Junák
7 000,na ãinnost s dûtmi
âesk˘ âerven˘ kﬁíÏ Újezd u Brna
5 000,na ãinnost s dûtmi
Ústav sociální péãe – Chrlice
7 818,50
pro zrakovû postiÏené
Sel. hnutí
32 000,na ãinnost s dûtmi
ﬁímskokatolická církev
160 000,na opravu kostela
âeskobratrská církev
120 000,inv. dotace – pﬁístavba
Celkem:
466 818,50
Stav úvûrÛ:
u KB Brno-venkov na blok E
u KB Brno-venkov na nákup pozemkÛ
u KB Brno-venkov na silnice a chod.
u KB Brno-venkov na dostavbu DPS
Celkem:
PÛjãka na vodovod:
Ministerstvo financí âR

zÛstatek

2 784 103,13
1 021 131,6 000 000,5 884 000,15 689 234,13

zÛstatek

2 850 000,-

V˘bûrová ﬁízení v roce 2006
Zastupitelstvo mûsta v roce 2006 na sv˘ch zasedáních prÛbûÏnû projednávalo posouzení cenov˘ch nabídek
na zakázky, z nichÏ Ïádná nepﬁekroãila cenu díla nad 2 mil. Kã. Ve 2. pololetí 2006 byla projednána zakázka
na „Rekonstrukci kanalizace Na Zahrádkách“. Ze tﬁí nabídek zastupitelstvo dne 4. 12. 2006 vybralo firmu COZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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LAS a. s. Modﬁice s nejniÏ‰í cenou díla 2 156 529 Kã
vã. DPH.

Stavební a investiãní akce
realizované v roce 2006

Mûsto Újezd u Brna nevede Ïádnou vedlej‰í hospodáﬁskou ãinnost, ve‰keré penûÏní operace byly úãtovány v rámci rozpoãtu.

chodník ul. NádraÏní
795 431 Kã
chodník ul.Tyr‰ova
146 117 Kã
chodník ul.·tefánikova k Hakru
92 296 Kã
silnice ul. Tyr‰ova ke hﬁbitovu
1 234 518 Kã
poﬁízení dﬁevûného pódia
64 819 Kã
opravy âOV
198 885 Kã
v˘kup pozemkÛ na rybník
520 381 Kã
v˘kup pozemkÛ na DD
993 750 Kã
v˘mûna dveﬁí a ostatní opravy v Z· 139 626 Kã
dokonãení v˘mûny vchodov˘ch
dveﬁí blok C
32 596 Kã
v˘mûna oken blok C
462 833 Kã
oprava kapliãky ul. NádraÏní a kﬁíÏe
71 000 Kã
rekonstrukce sport. areálu II. etapa 2 792 721 Kã
vybavení dûtského hﬁi‰tû
u prodejny JIREX
121 922 Kã
vybavení dûtského hﬁi‰tû
na Rychmanovû
118 387 Kã
vybavení domu pro mládeÏ
281 520 Kã
opravy na koupali‰ti
157 175 Kã
udírna na koupali‰tû
16 000 Kã
kameninové laviãky a odpadkové ko‰e 89 242 Kã
dﬁevûné laviãky
54 145 Kã
plakátovací sloupy
83 727 Kã
sekaãky na trávu
90 265 Kã
nádoby na plast a papír
129 061 Kã
provzdu‰Àovaã trávníku
21 300 Kã
prosklené AL skﬁíÀky
31 662 Kã
souprava le‰ení
72 132 Kã
zásobníky na posyp
14 280 Kã
motorová pila
11 244 Kã
za nátûr fasády penzionu
258 385 Kã
oprava stﬁechy ã. p.144
(budova po‰ty a MK)
1 012 660 Kã
ozvuãovací systém pro MÚ
29 988 Kã
svûtelné hodiny
28 929 Kã
chodník ul. Masarykova
1 800 908 Kã
chodník ul. ·ternovská
666 090 Kã
skateboardové hﬁi‰tû
887 849 Kã
digitální zpracování ÚP
60 000 Kã
územní plán mûsta
310 580 Kã

Mûsto Újezd u Brna k 31. 12. 2006 vykazuje na základním bûÏném úãtu u KB Brno-venkov zÛstatek
v celkové v˘‰i 5 600 331,11 Kã a na úãtu u âSOB /fond
oprav/ zÛstatek 297 685 43 Kã. ZÛstatek úãtu 231
navazuje na v˘pisy z v˘‰e uveden˘ch penûÏních ústavÛ
k 31. 12. 2006.
Celkov˘ v˘sledek hospodaﬁení k 31. 12. 2006 ãiní
schodek -12 627 967,59 Kã. Tento v˘sledek je ovlivnûn úvûry v celkové ãástce 15 689 234,13 Kã, které
jsou vedeny na úãtech 951 13, 15 a 951 20, 21 a dále
pÛjãkou na vodovod ve v˘‰i 2 850 000 Kã, jenÏ je
veden na úãtu 272 30.
Zpráva o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení mûsta
za rok 2006
Pﬁezkoumání hospodaﬁení provedla Firma TOP AUDITING s.r.o. Brno, ãíslo osvûdãení 047, na základû
smlouvy ze dne 22. 6. 2006 mezi objednavatelem a firmou zastoupenou Ing. Jiﬁím Fárlíkem. Pﬁezkoumání
bylo provedeno v souladu se zákonem ã. 420/2004
Sb., o pﬁezkoumávání hospodaﬁení územních samosprávn˘ch celkÛ a dobrovoln˘ch svazkÛ obcí v termínu
od 3. 9. do 6. 9. 2006 (pﬁíprava dokladÛ a dílãí pﬁezkum) a od 2. 4. do 4. 4. 2007 provedeny závûreãné
práce a zpracování zprávy. Pﬁi pﬁezkoumání bylo
ovûﬁeno dodrÏování povinností uloÏen˘ch zákonem
ã. 250/2000 Sb. o rozpoãtov˘ch pravidlech územních
rozpoãtÛ a dal‰ími pﬁedpisy a vedení úãetnictví
v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví
a právními pﬁedpisy vydan˘mi k jeho provedení
a souladu hospodaﬁení s finanãními prostﬁedky ve
srovnání s rozpoãtem.
Závûr zprávy: Pﬁi pﬁezkoumání hospodaﬁení nebyly
zji‰tûny nedostatky
Pﬁíloha – plné znûní zprávy o pﬁezkoumání hospodaﬁení
za rok 2006 je k dispozici na MÚ v kanceláﬁi úãetní.
Vypracovala: Jiﬁina Punãocháﬁová

Celkem rok 2006

13 892 424 Kã
Referentka J. Punãocháﬁová

ThDr. Jan Hradil Th.D., starosta
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U SNESENÍ â . 4

ze zasedání zastupitelstva mûsta Újezd u Brna, konaného dne 8. 1. 2007

1. ZM rozhodlo o pﬁijetí 8. rozpoãtového opatﬁení ke dni 31. 12. 2006.
2. ZM vzalo na vûdomí informaci p. Jiﬁiny Punãocháﬁové, Ïe od 1. 1. 2007 dochází ke zmûnû odmûÀování
zastupitelÛ mûsta podle zákona.
3. ZM vyslechlo akademického sochaﬁe Miku‰e s tím, Ïe nejdﬁíve urãí ZM lokalitu, do které bude socha
umístûna a teprve poté bude pﬁedloÏena objednávka.
4. ZM rozhodlo vyﬁadit automobil zn. ·KODA FELICIE combi, SPZ BOJ 49-27, rok v˘roby 1995, z uÏívání
policie mûsta a tento vÛz prodat.
5. ZM vzalo na vûdomí ohodnocení vyﬁazeného vozidla ·KODA FELICIE combi 4 nezávisl˘mi odborníky
a rozhodla odprodat toto vozidlo za 20 000 Kã poté, co bude demontováno v˘straÏné zaﬁízení policie.
6. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti paní Martiny Matûjkové ze dne 5. 1. 2007 pod. ã. j. 73/ZM a tento vÛz
·KODA FELICIE combi za 20 000 Kã paní Martinû Matûjkové prodat. Povûﬁuje velitele policie Jaroslava
Procházku a místostarostu mûsta Karla Hradského k provedení pﬁevodu a starostu mûsta povûﬁuje
podpisem kupní smlouvy.
7. ZM vzalo na vûdomí, Ïe do konce února 2007 bude vydáno stavební povolení na stavbu rybníka v lokalitû
·moldus.
8. ZM vzalo na vûdomí, Ïe dne 15. 1. 2007 bude pﬁedloÏen projekt na v˘stavbu âOV, a to ing. Chobolou.
9. ZM souhlasí s tím, aby se v tûlocviãnû Základní ‰koly v Újezdû u Brna konalo mistrovství âR juniorÛ
v boxu, a to dne 25.–27. kvûtna 2007.
10. ZM rozhodlo o zﬁízení vûcného bﬁemene ve prospûch firmy EON distribuce, a to k pozemkÛm p. ã. 1 496/1,
1 497, 1 498 v k. ú. Újezd u Brna a povûﬁuje starostu podpisem smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene.
11. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti stráÏníka Jana Klose o poskytnutí pÛjãky ve v˘‰i 15 000 Kã na vybavení
bytu. ZM povûﬁuje starostu mûsta podpisem smlouvy o pÛjãce.
12. ZM vzalo na vûdomí, Ïe advokát mûsta Mgr. Bc. Ivo Nejezchleb podal závûreãn˘ návrh v právním sporu
mûsta s firmou APEX EURO s.r.o.
13. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti firmy JaB Jihlava ze dne 18. 12. 2006 o vydání povolení k provozu VHP
v restauraci U PasekÛ, Rychmanovská 651 na dobu do 30. 6. 2007. Povûﬁuje starostu mûsta podpisem
rozhodnutí.
14. ZM vydalo souhlas, po doporuãení stavební komise, se zámûrem v˘stavby rodinného domku manÏelÛ
Martiny a Romana Sekaninov˘ch na ãásti pozemku p. ã. 3258/20, k. ú. Újezd u Brna.
15. ZM bere se souhlasem na vûdomí zápisy likvidaãní komise ze dne 11. 12. 2006 a ze dne 21. 12. 2006.
16. ZM bere na vûdomí v˘sledek inventarizaãní komise za rok 2006 a souhlasí s vyﬁazením navrÏeného
majetku k likvidaci.
17. ZM vzalo na vûdomí, Ïe byla dokonãena rekonstrukce star˘ch ‰aten na fotbalovém hﬁi‰ti.
18. ZM rozhodlo o demolici ãásti objektu p. ã. 320 na fotbalovém hﬁi‰ti v Újezdû u Brna. Povûﬁuje starostu
mûsta, aby v rámci stavebního zákona poÏádal SÚ Sokolnice o vydání demoliãního rozhodnutí.
19. ZM bere na vûdomí, Ïe probûhla kontrola FÚ Brno-venkov, a to na dotace:
• 7 ks autobusov˘ch zastávek,
• v˘stavba nov˘ch ‰aten v prostorách areálu SK kopaná.
• Obû kontroly probûhly bez závad.
20. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti Z· Újezd u Brna, a to takto: ZM nav˘‰í rozpoãet Základní ‰koly v Újezdû
u Brna o 120 000 Kã s tím, Ïe si vedení ‰koly a ‰kolní jídelny rozhodne, zda koupí novou myãku nebo
3 ks pracovních stolÛ a 3 ks regálÛ.
21. ZM bere na vûdomí spolupráci mûsta Újezd u Brna s Muzeem Brno-mûsto a Mohyly míru. Souhlasí
s tím, Ïe ÏákÛm ‰koly uhradí zlevnûné vstupné na jejich expozice.
22. ZM rozhodlo zamûstnancÛm mûsta poskytnout mimoﬁádnou odmûnu za dobré pracovní v˘sledky za
rok 2006 (viz pﬁíloha). Jedná se o 20 zamûstnancÛ.
23. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti pana Vladimíra Cupáka ze dne 5. 1. 2007 o odprodeji staré, pro mûsto
nepotﬁebné buÀky za cenu 13 000 Kã.
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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USNESENÍ â. 4

ze zasedání zastupitelstva mûsta Újezd u Brna, konaného dne 8. 1. 2007

24. ZM vzalo na vûdomí, Ïe „Tﬁíkrálová sbírka 2007“ vynesla 63 605 Kã.
25. ZM bere se souhlasem na vûdomí, Ïe dne 9. 1. 2007 bude ve mûstû Újezd u Brna probíhat mûﬁení
rychlosti motorov˘ch vozidel v problematick˘ch místech. Mûﬁení bude provádût firma CZECH RADAR.
26. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti paní Marcely Nesnídalové, aby se do mûstského bytu, kter˘ uÏívá
(ul. 9. kvûtna 876) mohl pﬁihlásit k trvalému pobytu její syn Josef Nesnídal.
27. ZM rozhodlo zapojit se do akce „Dûti k adopci na dálku“, a to tak, Ïe mûsto Újezd u Brna bude dotovat
2 dûti. Povûﬁuje radu mûsta, aby vybrala, které dûti a jak budou podpoﬁeny.
28. ZM bere na vûdomí informaci o pokraãujících soudních sporech ve vûci páteﬁního radaru Sokolnice.

USNESENÍ â. 5

ze zasedání zastupitelstva mûsta Újezd u Brna, konaného dne 5. 2. 2007

1. ZM schvaluje jednací ﬁád zastupitelstva mûsta Újezd u Brna.
2. ZM se usneslo zahájit v˘bûrové ﬁízení na stavbu rybníka „·moldus – vodní a mokﬁadní plochy“
a povûﬁuje radu mûsta pﬁípravou zadání pro firmu „Husák – Tû‰any“.
3. ZM rozhodlo pﬁijmout dodatek ã. 1 ke smlouvû ã. 06257 firmy Poyry-Environmenta a. s., kter˘m se
posunuje termín dodání proj. dokumentace na âOV Újezd u Brna, a to ze dne 25. 1. 2007 na 26. 2.
2007.
4. ZM rozhodlo zﬁídit osvûtlen˘ pﬁechod na ul. NádraÏní v místech mezi pekárnou Laval a TJ Sokol,
cca pﬁed nemovitostí ã. p. 515. Povûﬁuje místostarostu, aby podal Ïádost na SÚS Brno-venkov
a vyÏádal vyjádﬁení odborníka k zámûru.
5. ZM rozhodlo zru‰it vyhlá‰ku ã. 8/2006 o místním poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru,
pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálního odpadu.
6. ZM rozhodlo pﬁijmout vyhlá‰ku ã. 1/2007, která zru‰uje vyhlá‰ku ã. 8/2006 (novelizace vyhlá‰ky
o svozu PDO).
7. ZM pﬁijalo vyhlá‰ku ã. 2/2007, která novelizuje vyhlá‰ku ã. 1/2006 o místním poplatku za provoz
systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálního odpadu.

5. 4. 2007 chystáme pﬁeloÏení chodníku na ul. 9. kvûtna
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USNESENÍ â. 5

ze zasedání zastupitelstva mûsta Újezd u Brna, konaného dne 5. 2. 2007

8. ZM rozhodlo ve vûci odkoupení pozemku p. ã. 2 241 v k. ú. Újezd u Brna od manÏelÛ Haluzov˘ch na
v˘stavbu Domova dÛchodcÛ postupovat podle zákonn˘ch moÏností a vyzvalo Mgr. Bc. Ivo Nejezchleba
k pﬁipravení právního podání.
9. ZM rozhodlo o spolufinancování nadstandardu IDS s obcí Sokolnice. Jedná se o ãástku ve v˘‰i 88 604 Kã.
Mûsto Újezd u Brna se bude podílet na úhradû nadstandardní dopravy ãástkou ve v˘‰i 54 556 Kã a obec
Sokolnice ãástkou 34 048 Kã. Jedná se o financování nadstandardu IDS na rok 2007. ZM povûﬁuje starostu
podpisem smlouvy.
10. ZM rozhodlo pﬁijmout na dobu urãitou, a to po dobu pracovní neschopnosti Simony Pospí‰ilové
a mateﬁské dovolené, na zástup paní Lenku Královou za stejn˘ch podmínek, av‰ak doplnûn˘ch
o povinnosti zabezpeãení skateboardového hﬁi‰tû. ZM povûﬁuje místostarostu, aby dne 6. 2. 2007
podepsal pracovní smlouvu s Lenkou Královou.
11. ZM rozhodlo uspoﬁádat pro seniory v DPS a penzionu pro dÛchodce „papuãov˘ bál“ a na tento pﬁispût
ãástkou ve v˘‰i 4 000 Kã.
12. ZM vzalo na vûdomí informaci, Ïe se konal první sraz „Klubu diabetikÛ“ a vzalo se souhlasem na vûdomí,
Ïe starosta jedná s JUDr. Janou Nevrlou o zﬁízení diabetické ordinace pro potﬁeby místních diabetikÛ.
13. ZM schvaluje bezúplatn˘ pﬁevod pozemku p. ã. 956 v k. ú. Újezd u Brna z vlastnictví Pozemkového
fondu âR do vlastnictví Mûsta Újezd u Brna.
14. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti soc. pracovnice Martiny Matûjkové ze dne 11. 1. 2007 o zmûnu
umístûní kanceláﬁe pro sociální ãinnost v bloku „C“ v DPS. Povûﬁuje starostu vypracováním
a v˘poãtem nové nájemní smlouvy podle jiÏ pﬁijatého klíãe. Souãasnû povûﬁuje starostu podpisem
nové nájemní smlouvy.
15. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti pana Emila ·ibora ze dne 29. 1. 2007 a ukonãit nájemní smlouvu k bytu
ã. 8 v bytovém domû na ul. Rozpr˘mova 967 v Újezdû u Brna ke dni 30. 5. 2007.
16. ZM rozhodlo vyhovût návrhu pana E. ·ibora a pﬁidûlit byt ã. 8/967 paní Alenû Staré, bytem HostûrádkyRe‰ov 298. Povûﬁuje místostarostu podpisem v‰ech potﬁebn˘ch smluv.
17. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti zamûstnance mûsta pana Ladislava Spáãila ze dne 30. 1. 07 o poskytnutí
pÛjãky v nouzi. Zastupitelstvo rozhodlo poskytnout pÛjãku ve v˘‰i 20 000 Kã. Povûﬁuje referentku V.
Mrkvicovou pﬁípravou smlouvy a místostarostu Karla Hradského podpisem smlouvy.
18. ZM rozhodlo poskytnout pﬁíspûvek na dítû Ivetu Královou ve v˘‰i 20 000 Kã na úhradu nezbytn˘ch
zdravotních potﬁeb. Iveta Králová je drÏitelkou prÛkazu ZTP/P.
19. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti firmy ELSEREMO ze dne 25. 1. 2007, a to o pronájem pozemku pro
reklamní poutaã. Povûﬁuje referentku V. Mrkvicovou pﬁípravou smlouvy a v˘poãtem finanãní ãástky
za pronájem prostor, starostu povûﬁuje podpisem smlouvy.
20. ZM rozhodlo o aktualizaci GENERELU zelenû mûsta Újezd u Brna, a to za pﬁedem dohodnutou cenu,
kterou musí odsouhlasit rada mûsta. Aktualizace bude zadána firmû EKOJET s. r. o, Bratislava.
21. ZM vzalo na vûdomí doplnûní kulturní komise o nového ãlena, a to paní Alenu Slezákovou.
22. ZM vzalo na vûdomí doplnûní soc. zdravotní komise o nového ãlena, a to Mgr. Evu Kolkovou.
23. ZM vzalo na vûdomí plán kulturních akcí K·K na I. pol. 2007.
24. ZM vzalo na vûdomí ukonãení nájmu manÏelÛ Nevûdûlov˘ch ke dni 31. 1. 2007 v bytû ã. B 1–6 v DPS.
25. ZM vzalo na vûdomí ukonãení nájmu paní M. Chudáãkové v bytû B 1–2 v DPS.
26. ZM rozhodlo pﬁidûlit paní M. Chudáãkové byt v DPS B 1–6 ke dni 1. 3. 2007. Jedná se o byt pro
vozíãkáﬁe. Povûﬁuje Gitu Kalvodovou pﬁípravou nájemní smlouvy.
27. ZM rozhodo pﬁidûlit byt ã. B1–2 v DPS manÏelÛm ·vábov˘m, a to od 1. 3. 2007. Povûﬁuje Gitu
Kalvodovou pﬁípravou smluv a starostu podpisem smluv.
28. ZM vzalo na vûdomí ukonãení nájmu paní Emilie Spáãilové v bytû A 2–8 v DPS.
29. ZM rozhodlo pﬁidûlit byt A2–8 v DPS panu ZdeÀku Procházkovi ke dni 1. 3. 2007.
30. ZM rozhodlo pﬁidûlit panu JUDr. Janu Haluzovi, nar. 1914, klíã mûsta Újezd u Brna pro své mimoﬁádné
pracovní, sportovní v˘kony a pro svÛj etick˘ pﬁístup v ãase útlaku od roku 1948 a dále.
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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O BECNù

ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA MùSTA â .

2/2007

Obecnû závazná vyhlá‰ka mûsta
ã. 2/2007, kterou se mûní a doplÀuje
vyhlá‰ka ã. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálního
odpadu
Zastupitelstvo mûsta Újezd u Brna se
na svém zasedání dne 5. 2. 2007
usneslo na základû § 14 odst. 2 zákona ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
a podle ustanovení § 84 odst. 2 písm.
i) a § 10 písm. d) zákona ã. 128/2000
Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, vydat tuto obecnû závaznou
vyhlá‰ku:

I Vlastík Svoboda si v sobotu uklidil okolí svého domu (odvezli jsme jiÏ 3 kontejnery)

âlánek 1
Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 1/2006, o místním poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy,
tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálního odpadu, se mûní a doplÀuje takto:
1. âlánek 3 „Sazba poplatku a povinnosti poplatníka“ se mûní v odst. 1 takto:
Sazba poplatku ãiní 500 Kã a tvoﬁí ji:
• ãástka 250 Kã za poplatníka a kalendáﬁní rok a
• ãástka 250 Kã stanovená na základû skuteãn˘ch nákladÛ obce pﬁedchozího roku na sbûr a svoz netﬁídûného komunálního odpadu za poplatníka a kalendáﬁní rok.
2. âlánek 5 „Osvobození a úlevy“ se mûní v odst. 3 takto:
Poplatníci jsou v pﬁípadech uveden˘ch v odst. 1 a odst. 2 povinni pﬁedloÏit doklad o skuteãnosti rozhodné
pro osvobození ãi úlevu (napﬁ. potvrzení o studiu), a to nejpozdûji do 31. ﬁíjna pﬁíslu‰ného kalendáﬁního
roku nebo do 15 dnÛ od vzniku nároku na osvobození, resp. úlevu. Tuto povinnost mají i poplatníci, kteﬁí
dosáhli vûku 15 let, ale neukonãili povinnou ‰kolní docházku.
âlánek 2
Úãinnost
Tato obecnû závazná vyhlá‰ka nab˘vá z dÛvodu naléhavosti obecného zájmu úãinnosti dne 6. 2. 2007, a to
zpÛsobem vyhlá‰ení a vyvû‰ením na úﬁední desce mûsta. Tento naléhav˘ zájem spoãívá v urychleném sladûní
obecnû závazné vyhlá‰ky se zákonem ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Pﬁíloha ã. 1 k obecnû závazné vyhlá‰ce ã. 2/2007, kterou se doplÀuje obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 1/2006
o místním poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních
odpadÛ
Rozúãtování skuteãn˘ch nákladÛ mûsta Újezd u Brna pﬁedchozího roku za sbûr a svoz netﬁídûného
komunálního odpadu za osobu a rok 2006:
a) náklady na sbûr a svoz netﬁídûného komunálního odpadu za rok 2006
1 500 685 Kã
b) poãet poplatníkÛ
3 043 osob
Skuteãn˘ náklad na 1 poplatníka a rok
493 Kã, tj. 500 Kã.
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Z PRÁVA
Statistika:
• K dubnu 2007 evidujeme v obci celkem 3 046 trvale pﬁihlá‰en˘ch
obãanÛ (z toho 1 577 Ïen a 1 469 muÏÛ).
• Vûkov˘ prÛmûr obyvatel obce je 40,7 roku (z toho 38,5 muÏi a 42,7
Ïeny).
• Dále v roce 2006 evidujeme ve mûstû celkem 32 narození, 30 úmrtí, 19 sÀatkÛ, 11 rozvodÛ, 69 pﬁistûhování, 64 odstûhování a 45 stûhování v rámci obce.
• Do bﬁezna 2007 prozatím evidujeme ve mûstû 6 narození, 5 úmrtí,
4 sÀatky, 4 rozvody, 17 pﬁistûhování, 11 odstûhování a 6 stûhování
v rámci obce.
• Statistika jmen – 10 nejãastûj‰ích:
Marie 139, Jan 96, Jana 94, Jiﬁí 83, Pavel 74, Petr 70, Josef 66, Franti‰ek 56, Zdenûk/Zdenek 53, Tomá‰ 51.
• Statistika pﬁíjmení:
Máca / Mácová – StaÀa / StaÀová – Popelák / Popeláková –
Cupák / Cupáková – Florián / Floriánová.
Pﬁihlásit se k trvalému pobytu v obci mÛÏe obãan na podatelnû mûstského úﬁadu v Újezdû u Brna. Obãan je povinen podle zák. 133/2000 Sb.:
vyplnit a podepsat pﬁihla‰ovací lístek k trvalému pobytu, pﬁedloÏit
obãansk˘ prÛkaz, doloÏit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doloÏit
oprávnûnost uÏívání bytu. Za pﬁihlá‰ení zaplatí obãan poplatek 50 Kã.
Mûstsk˘ úﬁad je oprávnûn podat informaci z evidence obyvatel pouze
k vlastní osobû na základû vyplnûného formuláﬁe, kter˘ je vydáván
v podatelnû mûstského úﬁadu. Správní poplatek ãiní 50 Kã.

Z EVIDENCE OBYVATEL
Vûková tabulka:
Vûk
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

muÏi
77
82
86
115
87
89
137
110
123
74
102
97
94
53
46
42
40
10
5
0
0

Ïeny
61
76
85
98
93
95
147
110
93
91
88
95
103
74
65
97
69
29
7
1
0

S pﬁihlá‰ením k trvalému pobytu ve mûstû vzniká obãanovi povinnost platit místní poplatky:
• za svoz pevného domovního odpadu (PDO)
500 Kã/rok
• za stoãné
400 Kã/rok
• za kabelovou televizi (KTV)
440 Kã/rok
• a popﬁ. poplatek za psa
100 Kã/rok a za kaÏdého dal‰ího 150 Kã/rok.
Tyto poplatky o‰etﬁují obecnû závazné vyhlá‰ky.
Magdalena Pízová, referentka

P ¤IPRAVOVANÉ

KULTURNÍ AKCE NA JA¤E

• 27. duben v 15.00 hodin, DPS,
taneãní odpoledne, hraje Miroslav Sekanina
• 13. kvûten v 15.00 hodin, Sokolovna,
tradiãní oslava Dne matek
• 29. kvûten v 15.00 hodin, DPS,
taneãní odpoledne, hraje Miroslav Sekanina
• v dubnu zájezd na Jihlavsko
termín i místo budou vãas upﬁesnûny a vyhlá‰eny
Zpracovala J. Bílková,
pﬁedsedkynû kulturní komise
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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Dominanta mûsta – ﬁímskokatolick˘ kostel. Farní úﬁad ve spolupráci s mûstem chystá opravu kamenné podezdívky kostela.

VÁNOâNÍ

KONCERT

B RNO B RASS Q UINTET

K adventnímu ãasu patﬁí kromû peãení
cukroví a pﬁípravy dárkÛ pro na‰e nejbliÏ‰í
také moÏnost sejít se s bliÏními a posedût
u zaÏehnuté svíce, uÏít si trochu klidu
v pﬁíjemné rozpravû a naladit se na pﬁicházející vánoãní ãas. Hudba je jednou z moÏností, jak nechat vstoupit do srdcí i myslí
pokoj a mír a uvûdomit si vlastní náplÀ
Vánoc.
V pátek 15. prosince, jen devût dnÛ pﬁed
·tûdr˘m dnem, jsme mûli moÏnost nav‰tívit
katolick˘ kostel sv. Petra a Pavla a vyslechnout si nezapomenuteln˘ pﬁednes nejen
písní s vánoãní tematikou z dûl star˘ch
mistrÛ, ale i nûkteré modernûj‰í kusy, které
se docela dobﬁe hodily do atmosféry váVánoãní koncert v ﬁímskokatolickém kostele (vpravo dole Mgr. V. Bialas – ná‰ obãan)
noãního koncertu. âistû instrumentální
skladby v podání obãanÛm jiÏ dobﬁe známého hudebního seskupení Brno Brass Quintet se stﬁídaly s písnûmi
skvostnû zazpívan˘mi sólovou sopranistkou paní Naìou Bláhovou.
Akustika staré stavby slavnostnû nesla tóny celou chrámovou lodí a lidem se naplÀovaly srdíãka radostí
a oãi slzami. Koncert trval necelou hodinku a obecenstvo, které se skládalo z dûtí, teenagerÛ, dospûl˘ch
i seniorÛ, si jistû odneslo cenn˘ kulturní záÏitek.
GK

VÁNOâNÍ

SETKÁNÍ A KONCERTY

Stejnû jako v minul˘ch letech i o právû
minul˘ch Vánocích jsme pﬁinesli na‰im babiãkám a dûdeãkÛm betlémské svûtlo. Stalo
se tak den pﬁed Vánocemi, 23. prosince
2006, kdy újezd‰tí skauti nav‰tívili obyvatele
penzionu pro dÛchodce a domu s peãovatelskou sluÏbou a rovnûÏ v‰echny ostatní
star‰í obãany Újezdu. Spolu s betlémsk˘m
svûtlem jim pﬁedali pﬁáníãka vyrobená Ïáky
základní ‰koly.
Stejnû tradiãní byl i Ïiv˘ betlém, kter˘
mohli obãané nav‰tívit druh˘ svátek vánoãní 26. prosince 2006 v kapli sv. Antonína. Úãast byla veliká a akce se velmi
povedla. Rádi bychom tímto podûkovali
manÏelÛm Kozákov˘m, kteﬁí tuto milou záSvatá rodina v kapli sv. Antonína Paduánského, 29. 12. 2007
leÏitost i s pﬁíjemn˘m poho‰tûním pﬁipravili,
a rovnûÏ manÏelÛm Zahradníkov˘m, kteﬁí i se sv˘mi dûtmi osobnû tvoﬁili Svatou rodinu.
O den pozdûji 27. prosince 2006 jsme se pozdû odpoledne se‰li v jídelnû domu s peãovatelskou sluÏbou
a v dosud Ïivé vánoãní atmosféﬁe jsme si vyslechli pﬁedstavení pana Miroslava Sekaniny. Se sv˘mi varhanami
nám zahrál a zazpíval koledy, vánoãní písnû a potom i jiné pûkné písniãky, které si pﬁítomní senioﬁi rádi
zazpívali. I jemu dûkujeme za pﬁíjemnû proÏité chvíle.
Podle informací Jany Bílkové
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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T ¤ÍKRÁLOVÁ

SBÍRKA

– 6. 1. 2007

Motto Tﬁíkrálové sbírky 2007:

Na‰i „Tﬁi králové“

Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás
i v zahraniãí a podpora charitativního díla
JiÏ posedmé probûhla u pﬁíleÏitosti svátku Tﬁí králÛ v na‰em mûstû celostátní Tﬁíkrálová sbírka. Tuto
veﬁejnou sbírku poﬁádá Charita âeská republika.
Po na‰em mûstû chodilo 13 skupinek, které se skládaly vÏdy z jednoho vedoucího a tﬁí koledníkÛ. Lidé
mohli pﬁispût do zapeãetûn˘ch pokladniãek. Celkov˘ v˘tûÏek ãinil 63 605 Kã.
Ze získan˘ch prostﬁedkÛ 80 % putuje prostﬁednictvím oblastních ãi farních Charit na podporu stﬁedisek
pomoci a celodiecézních aktivit. V na‰í diecézi budou tyto prostﬁedky z velké ãásti pouÏity na vybudování
nového stﬁediska a zázemí pro hospicovou o‰etﬁovatelskou sluÏbu v Ti‰novû. Zbylá ãást je rozdûlena
pro humanitární pomoc do zahraniãí, na podporu Charity âR a celostátních projektÛ.
Velk˘ dík patﬁí v‰em, kteﬁí se podíleli na zaji‰tûní zdárného prÛbûhu leto‰ní Tﬁíkrálové sbírky, dárcÛm
a zvlá‰tû v‰em koledníkÛm. VÏdyÈ vûnovali svÛj voln˘ ãas, aby tímto zpÛsobem pomohli tûm, kteﬁí si
sami pomoci nemohou.
Zpracoval Bohdan Hladk˘
14
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III.

REPREZENTAâNÍ PLES MùSTA

V sobotu 20. ledna 2007 ve
20.00 hodin se konal v poﬁadí jiÏ
tﬁetí reprezentaãní ples mûsta
Újezdu u Brna. Oproti pﬁedchozím roãníkÛm do‰lo k jedné
zmûnû, která se t˘kala moderování celé akce. Toho se úspû‰nû
zhostil pan Petr Holík, moderátor
Rádia Krokod˘l, se kter˘m jsme
mûli v˘bornou zku‰enost uÏ
z konce léta roku 2006, kdy jsme
ho poprvé oslovili u pﬁíleÏitosti
moderování prvního roãníku
újezdského beerfestu. ProtoÏe
spolupráce byla oboustrannû
pﬁíjemné a pﬁínosná, byli jsme
rádi, Ïe na‰i nabídku pﬁijal i tentokrát.
Profesionální taneãníci tancovali na III. mûstském plese
K tanci i poslechu hrála hudební skupina KOLOREZ, k poslechu a zpûvu cimbálová muzika DONAVA. Ples byl zahájen
znûlkou mûsta a hned poté do‰lo
ke slavnostnímu aktu pﬁedání in
memoriam Symbolického klíãe
od mûsta s oznaãením 8 panu
prof. Vojtûchu Haluzovi. K pﬁedání se dostavily dvû jeho dcery,
paní Marie ·ultesová a paní
Magdalena Lachmanová. Kromû
dekretu a symbolického klíãe
obdrÏely obû Ïeny i publikaci
Mûsto Újezd u Brna, historie
a souãasnost. K osobû profesora Haluzy se vracíme v samostatném ãlánku na stránkách
tohoto vydání.
Na‰i hosté na plese
Bûhem plesového veãera tﬁikrát vystoupili profesionální taneãníci bratislavského taneãního klubu Uni Dance a brnûnské taneãní ‰koly Starlet. V úvodu zatanãili valãík, pozdûji sambu a rumbu, cha-chu a jive. Souãástí plesu byla opût velmi bohatá tombola, mezi hosty bylo rozdûleno
na 80 hodnotn˘ch cen.
Coby hosty jsme tentokrát pﬁivítali nûkolik v˘znamn˘ch osobností: pana poslance MUDr. Michala Pohanku,
pana senátora Ing. Ivo Bárka, ﬁeditele finanãního ﬁeditelství v Brnû pana Ing. Leo‰e Svojanovského, ﬁeditelku
Úﬁadu pro zastupování státu ve vûcech majetkov˘ch paní Mgr. Lenku Kolaﬁíkovou a doc. MUDr. Petra Mayera.
Po pÛlnoãním hlavním tahu tomboly zábava pokraãovala do tﬁetí hodiny ranní. Potom se hosté zaãali pomalu rozcházet. Vûﬁíme, Ïe se v‰ichni zúãastnûní dobﬁe bavili a doufáme, Ïe se za rok opût setkáme pﬁi ãtvrtém plesovém roãníku.
Správa z radnice
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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PAPUâOV¯

BÁL

V úter˘ 20. února v 15.00 hodin byl starostou mûsta zahájen první Papuãov˘ bál konan˘ v Újezdû, a to v domû s peãovatelskou
sluÏbou. I pﬁes skuteãnost prvního roãníku
byla úãast znaãná. Pﬁivítali jsme pﬁes 80 hostÛ – seniorÛ, prakticky nezÛstalo Ïádné místo
volné. Bálu se zúãastnili lidé z celého mûsteãka, nejen obyvatelé penzionu pro dÛchodce a DPS.
Celou akci poﬁádaly kulturní a sociální
komise pod zá‰titou starosty mûsta. O pﬁípravu akce se podûlily ãlenky obou komisí.
Dokonce byly vyãlenûny peníze na zakoupePapuãov˘ bál, 30. bﬁezna 2007 v DPS
ní obãerstvení a dary do tomboly vûnovali
sponzoﬁi. V˘tûÏek z tomboly byl dán na zakoupení rehabilitaãních pomÛcek, které budou pouÏity pro potﬁebu
obãanÛ Újezdu. Vstup na ples byl zdarma.
K tanci, poslechu a zpûvu hrál Miroslav Sekanina, v úvodu plesu zazpívala za jeho doprovodu vnuãka Krist˘nka Sekaninová. Nikomu z pﬁítomn˘ch ani nevadila nízká úãast muÏské ãásti osazenstva, Ïeny klidnû tancovaly spolu ve dvojicích. Podle slov pﬁedsedkynû sociální komise tancovali v‰ichni do roztrhání tûla; kdyby nebyla zábava ukonãena v 19.00 hodin veãer, jistû by tancovali dodnes. Podle zájmu se dá usuzovat, Ïe takováto
taneãní setkání pro seniory by se mohla konat ãastûji. Starosta mûsta se v tomto smûru rovnûÏ souhlasnû vyjádﬁil s tím, Ïe tancovaãky je moÏno uspoﬁádat klidnû kaÏd˘ mûsíc formou „ãajÛ“.
TakÏe vûﬁíme, Ïe „papuãové ãaje“ budou mít úspû‰ná pokraãování.
Podle informací pﬁedsedkynû SZK Martiny Matûjkové

K LUBOVNA

MLÁDEÎE

Klubovna mládeÏe v parku u koupali‰tû
v Újezdû u Brna úspû‰nû rozvíjí svou ãinnost. Kromû jiÏ fungujících aktivit dûtí
a mládeÏe spoãívající pﬁeváÏnû v rÛzn˘ch
hrách v klubovnû (stolní tenis, poãítaãe,
hudba, video, TV) i pﬁed klubovnou na volné plo‰e, je moÏnost roz‰íﬁení ãinnosti
o rÛzné zájmové krouÏky a skupiny. Rádi
pﬁivítáme námûty a nápady i z jin˘ch oblastí, napﬁ. modelaﬁinu (letadla, lodû) apod.
Aktivní je pûveck˘ krouÏek s plnû vyuÏívanou moÏností nacviãování za doprovodu
elektronick˘ch varhan. Plné vyuÏití má také
prostor s patﬁiãn˘m vybavením skateboardového hﬁi‰tû umístûného za klubovnou
mládeÏe v areálu koupali‰tû.
S kaÏd˘m nápadem se mÛÏete obrátit na
pracovnici pro práci s mládeÏí paní Lenku
Královou, tel.: 737 857 883.
16

Klubovna pro mládeÏ v zimû

• Provozní doba skateboardového hﬁi‰tû je dennû od 8.00
hodin do 19.00 hodin.
• Provozní doba klubovny je kaÏd˘ pracovní den od 14.00
hodin do 19.00 hodin.
V pﬁípadû zájmu lze tuto dobu po dohodû roz‰íﬁit, nebo upravit.
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

M ùSTSKÁ

KNIHOVNA , PRÁVNÍ SLUÎBA

Na‰e knihovnice

Bude vás zajímat, Ïe...

Po mé náv‰tûvû knihovny
jsem zjistil, Ïe knihovna je
modernû vedená. Je zde
kompletní registrace knih
na poãítaãi, zaveden˘ internet, k dispozici poãítaã pro
pﬁíp. ãtenáﬁe.
A tak mi nezb˘vá neÏ na‰im mil˘m knihovnicím podûkovat, jak paní Darii Matou‰kové, tak paní Vûﬁe
Lískové. Svou práci odvádûjí svûdomitû, k náv‰tûvníkÛm jsou laskavé a vstﬁícné. Co jiného si mÛÏeme
pﬁát?
starosta

• dnes jiÏ Mûstská knihovna v Újezdû u Brna je od kvûtna loÀského roku plnû automatizovaná, coÏ znamená,
Ïe cel˘ knihovní fond je zaveden v poãítaãi. Ptáte se, co z toho plyne pro bûÏného ãtenáﬁe? Je to hlavnû
moÏnost pro ty, kteﬁí mají doma k dispozici internet, najít si na‰e webové stránky www.knihovnaujezd.wz.cz,
kde jsou základní informace o knihovnû vãetnû ONLINE KATALOGU. V nûm mají moÏnost si pﬁímo z domova
prohlédnout v‰echny knihy, zjistit, zda jsou knihy pÛjãené nebo jsou v knihovnû. Nabízí se zde moÏnost
rezervovat si poÏadovan˘ titul a seznámit se s novinkami,
• do února 2008 mají obãané na‰eho mûsta moÏnost vyuÏívat internet v knihovnû zdarma,
• dále zde nabízíme ãernobílé kopírování formátu A4 a A3, kterého za poslední dobu vyuÏívá stále více obãanÛ,
• kaÏd˘ druh˘ mûsíc se knihovní fond roz‰iﬁuje o nové tituly, v roce 2006 pﬁibylo do knihovny 383 svazkÛ,
• v loÀském roce jsme vyﬁadily a zároveÀ pﬁevedly cca 500 knih do DPS na ulici Rybáﬁská a do nové dûtské
klubovny v parku,
• registrovan˘ch ãtenáﬁÛ k 31. 12. 2006 je 592, z toho dûtí 185,
• poﬁádáme v˘chovné a vzdûlávací akce pro dûti 1. stupnû Z·, v tomto ‰kolním roce jsme uspoﬁádaly jiÏ
12 besed,
• i na‰e knihovna podporuje celostátní akci CELÉ âESKO âTE DùTEM, více informací naleznete na
www.celeceskoctedetem.cz nebo u nás v knihovnû.
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu, Vûra Lísková a Daria Matou‰ková – knihovnice

PRÁVNÍ SLUÎBA

§§

Obãané mají moÏnost v budovû mûstského úﬁadu vyuÏívat právní sluÏbu, kterou
poskytuje Mgr. Bc. Ivo Nejezchleb, advokát – v tyto termíny a provozní dobu:
30. 4. 2007
7. 5. 2007
21. 5. 2007

15.00–17.00 hodin
15.00–17.00 hodin
15.00–17.00 hodin

4. 6. 2007
18. 6. 2007

15.00–17.00 hodin
15.00–17.00 hodin

Dal‰í termíny budou vãas upﬁesnûny. Individuální konzultace je moÏné domluvit na tel.: 543 255 171

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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O RGANIZACE

·KOLY

–

AKCE A âINNOST ÎÁKÒ

VáÏení rodiãe, dovolte mi, abych vás
v krátkosti seznámila s organizací na‰í ‰koly, akcemi a ãinnostmi ÏákÛ od 1. do 9.
roãníku:
• tﬁídní uãitelé si vedou svou tﬁídu od 1. do
3. roã., od 4. do 5. roã. a od 6. do 9. roã.
• v˘uka angl. jazyka od 3. roã., druh˘ cizí
jazyk (NJ) od 7. roã.
• úzká spolupráce s pedagogicko-psychol.
poradnou, individuální péãe o dûti se
speciálními vzdûlávacími potﬁebami;
aprobovanost uãitelÛ dosahuje na 1. i 2.
stupni témûﬁ 100 %
• v˘uka plavání ve 2. a 3. roã., lyÏaﬁsk˘
Základní ‰kola – po oﬁezu stromÛ
kurz v 7. roã.
• ‰kola je zapojena do mezinárodního projektu Eco-Schools, v 6. roã. je zaﬁazen ekologick˘ semináﬁ, do
ekot˘mu jsou zapojeni Ïáci od 1. tﬁídy
• od 7. roãníku mají Ïáci na v˘bûr mnoho voliteln˘ch pﬁedmûtÛ (pﬁírodopisné praktikum, zemûpisné
praktikum, konverzace v AJ, konverzace v NJ, domácnost, technické ãinnosti, informatika, semináﬁ M,
semináﬁ âJ, estetick˘ semináﬁ, regionální semináﬁ, sportovní hry, informatika pro pokroãilé)
• dûti se úãastní ﬁady ekologick˘ch v˘ukov˘ch programÛ, exkurzí, v˘letÛ, náv‰tûv divadel a v˘stav
• ve vyuãování se uplatÀují netradiãní formy v˘uky – projekty, práce ve skupinkách, vánoãní a velikonoãní
dílny, kaÏdoroãnû jsou oceÀováni nejlep‰í Ïáci tﬁíd a ‰koly
• Ïáci se úãastní ﬁady soutûÏí, olympiád a vystoupení
• pro dûti je pﬁipravena pestrá nabídka krouÏkÛ (tvorba web. stránek, volejbal, ko‰íková, florbal, stolní tenis,
turistick˘, dramatick˘, ‰achov˘, poãítaãov˘, v˘tvarn˘, filmov˘, ‰ikovné ruce, matematika hrou), Ïáci pracují
s digitální kamerou a fotoaparátem
• v rámci evaluace ‰koly se úãastníme projektu Cermat pro Ïáky 5. a 9. tﬁíd
• na ‰kole máme odborné uãebny pﬁírodopisu, fyziky, chemie, dílen, v˘tvarné v˘chovy, hudební v˘chovy,
poãítaãovou pracovnu, ‰kolní knihovnu a moderní tûlocviãnu
• novû jsou vybaveny pracovny jazykÛ, zemûpisu, Ïákovská kuchyÀka a specializovaná uãebna s interaktivní
tabulí, vyuÏívaná v‰emi roãníky ‰koly
• ve ‰kole je novû zrekonstruovaná poãítaãová síÈ (dûtem je k dispozici 25 poãítaãÛ) s rychl˘m pﬁipojením
na internet a s mnoÏstvím v˘ukov˘ch programÛ
• v modernû vybavené ‰kolní kuchyni jsou pﬁipravovány svaãinky a obûdy (s v˘bûrem ze dvou hlavních
jídel), odbûr prostﬁednictvím ãipÛ nebo karet, objednávání stravy je moÏné online po internetu
• ‰kola zaji‰Èuje dûtem pitn˘ reÏim prostﬁednictvím dvou nápojov˘ch automatÛ a MÚ hradí pﬁípravu nápojÛ
ve ‰kolní jídelnû
• jen za uplynul˘ kalendáﬁní rok nav˘‰il MÚ ‰kolní rozpoãet o více jak 700 000 Kã, zejména do vybavení
‰koly nov˘m nábytkem, v˘poãetní technikou a do oprav a modernizací
• ‰kolní budovy pro‰ly nedávno rozsáhlou rekonstrukcí, vãetnû v˘mûny oken, zateplení, opravy stﬁechy,
jsou vybaveny moderním sociálním zaﬁízením
• doprava dûtí je zaji‰tûna pravideln˘mi ‰kolními autobusy v návaznosti na rozvrh
Pokud máte zájem o podrobnûj‰í informace, nav‰tivte nás osobnû nebo vyuÏijte ‰kolní webové stránky
http://zs.ujezdub.indos.cz. Na va‰i náv‰tûvu a va‰e dûti se tû‰í
pedagogick˘ sbor Základní ‰koly Újezd u Brna
18
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M ODERNIZACE

·KOLNÍ JÍDELNY P¤I ZÁKLADNÍ ·KOLE

Pokud jde o základní ‰kolu, tak pﬁi jejím v˘bûru, pokud mají rodiãe tu moÏnost, hledí hlavnû na to, aby se jejich
dítûti dostalo kvalitního vzdûlání. Nedílnou souãástí vût‰iny ‰kol jsou v‰ak i ‰kolní jídelny, které zaujímají dÛleÏité
místo v Ïivotû mnoha dûtí po stránce v˘Ïivové. Podávání kvalitní stravy má nejen vliv na zdrav˘ v˘voj dûtí, ale
také formuje jejich stravovací návyky pro dal‰í Ïivot.
Vzhledem k poãtu strávníkÛ, ale i z hlediska vybavení patﬁí na‰e ‰kolní jídelna k tûm vût‰ím a moderním.
Právû nyní je tomu jeden rok, kdy mají Ïáci moÏnost si pﬁihla‰ovat a odhla‰ovat stravu pomocí odhla‰ovacího
boxu ve ‰kolní jídelnû a nebo pomocí internetu. Pﬁi odbûru stravy se jiÏ neprokazují prÛkazkami, jak bylo dﬁíve
zvykem, ale mají tzv. identifikaãní média, to znamená, Ïe mají Ïetony a nebo karty. K zavedení nového systému
bylo nutné pﬁistoupit z toho dÛvodu, abychom mohli od ‰kolního roku 2006/2007 v praxi realizovat zámûr, kter˘m
je pﬁíprava dvou hlavních jídel. Îáci, a nejen Ïáci, ale i dÛchodci, kteﬁí si odebírají stravu v jídlonosiãích, mají tedy
moÏnost v˘bûru ze dvou hlavních jídel. Pﬁipoãteme-li k tomu je‰tû pﬁípravu svaãinek pro Ïáky Z·, bez zavedení
nového stravovacího systému by nebylo moÏné toto v‰echno realizovat. Základní ‰kola má v‰ak pouze omezen˘
rozpoãet, a pokud se jedná o investice vût‰ího rozsahu, je tﬁeba se obracet na mûstsk˘ úﬁad o poskytnutí
mimorozpoãtov˘ch prostﬁedkÛ. A zde musím podûkovat vedení na‰eho mûsta, Ïe pﬁihlíÏí k potﬁebám nejen ‰koly,
ale i ‰kolní jídelny a v posledních letech poskytuje nad rámec rozpoãtu ‰koly nemalé finanãní prostﬁedky i na
modernizaci ‰kolní jídelny. První velkou investicí do modernizace ‰kolní kuchynû bylo v roce 2000 zakoupení
konvektomatu v hodnotû cca 300 000 Kã. V dal‰ích letech byl rozpoãet ‰koly pro potﬁeby ‰kolní kuchynû
navy‰ován kaÏdoroãnû v rozmezí cca 50 000 Kã aÏ 100 000 Kã. Také nám bylo zapÛjãeno zaﬁízení z kuchynû na
DPS, která v souãasné dobû není v provozu. V leto‰ním kalendáﬁním roce jiÏ poskytlo vedení mûsta nad rámec
rozpoãtu pro ‰kolní jídelnu 170 000 Kã na nov˘ mycí stroj a dal‰í nerezové vybavení.
Tímto ãlánkem bych ráda podûkovala na‰emu zﬁizovateli, kter˘m je mûsto Újezd u Brna, za nemalé finanãní
prostﬁedky, jeÏ poskytuje v rámci základní ‰koly ‰kolní jídelnû.
Také bych ráda podûkovala vedení ‰koly, na které se obracíme s ﬁe‰ením bûÏn˘ch provozních problémÛ a paním
kuchaﬁkám, jeÏ se snaÏí, aby strava, která se v na‰í ‰kolní kuchyni pﬁipravuje, byla chutná, pestrá a kvalitní.
A v‰em strávníkÛm pﬁeji, aby jim v na‰í ‰kolní jídelnû chutnalo.
Marie Holubová, vedoucí ‰kolního stravování

Budujeme nové nádvoﬁí ‰koly
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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S CHÒZE â ERVENÉHO

K¤ÍÎE

MUDr. Franti‰ek Havlát – âesk˘ âerven˘ kﬁíÏ, 28. bﬁezna 2007

Mûl jsem moÏnost zúãastnit se schÛze âerveného kﬁíÏe, konané 28. 2. 2007.
Ze zprávy o ãinnosti, kterou
pﬁednesla pﬁedsedkynû âK
p. Bílková, jsem zjistil, kolik
uÏiteãné práce dûlají – ‰kolení a soutûÏe pro dûti a mládeÏ,
zájezdy, humanitární sbírky
a mnohé jiné.
V závûru schÛze pﬁednesl
MUDr. Franti‰ek Havlát pﬁedná‰ku na téma:
„Metabolick˘ syndrom –
skrytá hrozba?“
ProtoÏe toto téma je v souãasné dobû velmi aktuální,
poÏádal jsem MUDr. Havláta
o zveﬁejnûní jeho pﬁedná‰ky
ve zpravodaji.
Ing. Pavel Petlák

Metabolick˘ syndrom – skrytá hrozba
V˘skyt metabolického syndromu v populaci v˘znamnû narÛstá, coÏ souvisí pﬁedev‰ím se snadnou
dostupností jídla, následn˘m pﬁejídáním a se sedav˘m zpÛsobem Ïivota. Postihuje zhruba ãtvrtinu
âechÛ v produktivním vûku (ve star‰ím vûku je v˘skyt aÏ dvojnásobn˘), kteﬁí jsou tak ve zv˘‰ené míﬁe
ohroÏeni budoucím rozvojem cukrovky, aterosklerózy, a tedy i rizikem vzniku srdeãního infarktu ãi mozkové mrtvice. O spolupÛsobení rizikov˘ch faktorÛ, které vytváﬁejí obraz metabolického syndromu (MetS),
zatím veﬁejnost, ale i nûkteﬁí lékaﬁi, moc neví. Pﬁitom vãasné rozpoznání tûchto faktorÛ a jejich komplexní léãba jsou úãinnûj‰í a levnûj‰í neÏ zvládání následn˘ch komplikací.
V roce 1988 shrnul prof. Gerald Reaven ze Stanfordské univerzity rÛzná experimentální a epidemiologická data a podal první ucelenou koncepci metabolického syndromu (tehdy naz˘vaného nejrÛznûj‰ími názvy
– syndrom X, metabolick˘ syndrom inzulínové rezistence, smrticí kvarteto aj.). Dnes pouÏíváme v klinické
praxi zjednodu‰enou definici pro MetS – pokud má
podle ní ãlovûk tﬁi a více z pûti následujících kritérii
(rizikov˘ch faktorÛ), pak s nejvût‰í pravdûpodobností
trpí MetS:

• Obvod pasu
u muÏÛ vût‰í neÏ 102 cm, u Ïen 88 cm.
• NiÏ‰í hladina HDL – cholesterolu v krvi
(ménû neÏ 1 mmol/l).
• Vy‰‰í hladina triglyceridÛ v krvi (více
neÏ 1,7 mmol/l).
• Vysok˘ krevní tlak (hypertenze, více
neÏ 130/80 mmHg).
• Vy‰‰í hladina cukru v krvi
(hyperglykémie, více neÏ 6 mmol/l).
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L ÉKA¤SKÁ
Lékaﬁská sluÏba první pomoci pro správní obvod mûsta
·lapanice (tedy i pro Újezd u Brna) platná od 1. dubna
2007
Kontakty a adresy:

LSPP pro dospûlé

Telefon: 545 538 538
Zaji‰Èuje: Úrazová nemocnice v Brnû – Ponávka 6
Ambulance praktického lékaﬁe + ohledání zemﬁelého
âasové vymezení: po–pá 19.00–07.00 hod.
so, ne, svátky – nepﬁetrÏitû

LSPP pro dûti

Telefon: 542 216 511, 533 302 396
Zaji‰Èuje: Dûtská poliklinika Îerotínovo nám. 4/6, Brno
která je souãástí Centra dûtsk˘ch odborn˘ch zdravotnick˘ch sluÏeb Brno p.o.
Ambulance praktického lékaﬁe pro dûti a dorost
âasové vymezení: po–pá 16.00–07.00 hod.
so, ne, svátky nepﬁetrÏitû

LSPP zubní

Telefon: 543 183 459
Zaji‰Èuje: FN u sv. Anny v Brnû Pekaﬁská 53
(pﬁístup ze v‰ech tﬁí vchodÛ do nemocnice)
Ambulance zubní
âasové vymezení LSPP: po–pá 15.30–07.00 hod.
so, ne, svátky nepﬁetrÏitû

Pro úplnost uvádíme:

Lékárenská pohotovostní sluÏba

Lékárna na KobliÏné 7, Brno, telefon: 542 212 110, 542
216 388
âasové vymezení: nepﬁetrÏitû
Lékárna K.E.I pharma s.r.o. Koli‰tû 47, Brno, telefon: 545
424 813
âasové vymezení: nepﬁetrÏitû

RZS – rychlá záchranná sluÏba
Telefon: 155, pﬁípadnû 112
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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• Funkce LSPP: LSPP poskytuje
v nezbytném rozsahu ambulantní
péãi v pﬁípadech ohroÏení Ïivota,
náhlého onemocnûní nebo zhor‰ení zdravotního stavu, vzniklého
v dobû mimo pravideln˘ provoz
zdravotnick˘ch zaﬁízení poskytující obvodní sluÏby (jinak ﬁeãeno:
mimo provoz va‰eho o‰etﬁujícího,
pﬁípadnû obvodního lékaﬁe).
• Doposud (do 30. 3. 2007) vyuÏívali obyvatelé správního obvodu
mûsta ·lapanice sluÏeb FN Brno.
Od 1. 4. 2007 dochází ke zmûnû,
pﬁiãemÏ kontakty a adresy zdravotnick˘ch zaﬁízení jsou uvedeny
níÏe.
K rozsahu, kter˘ byl poskytován
dﬁíve FN Brno, je dohodnuto navíc:
• Ohledání zemﬁelého pro cel˘
správní obvod. Toto zaji‰Èuje
Náv‰tûvní sluÏba (v˘jezd sanitky s lékaﬁem). Telefonické spojení viz LSPP pro dospûlé
• Pouze pro obãany mûsta ·lapanice a místní ãást Bedﬁichovice je v roce 2007, v tzv.
pilotním projektu, zkou‰ena Náv‰tûvní sluÏba
• V pﬁípadû pouÏití sluÏeb jiného
ústavu se mÛÏe stát, Ïe vám bude
doporuãeno obrátit se na mûstem
·lapanice nasmlouvané zdravotnické zaﬁízení. Pﬁesto máte na
o‰etﬁení nárok a stále platí zákon
o péãi o zdraví lidu, ve kterém se
mj. praví, Ïe …obãan má právo na
poskytnutí zdravotní péãe… a také
…obãanÛm se umoÏÀuje volba
lékaﬁe a zdravotnického zaﬁízení….
Doporuãujeme v‰ak obracet se na
níÏe uvedená zdravotnická zaﬁízení, mûstem ·lapanice nasmlouvaná
·lapanice, dne 30. 3. 2007

21

P ROFESOR V OJTùCH H ALUZA
Motto jeho Ïivota:

Kdo mne vyzná pﬁed lidmi, toho
vyznám i já pﬁed sv˘m Otcem
nebesk˘m.

6. 11. 1917 – 3. 3. 1975

Îivotopis
Vojtûch Haluza se narodil ve ·ternovû v katolické
rodinû, pocházel ze sedmi sourozencÛ. Byl v‰estrannû nadan˘, jako sportovec byl ãlenem Orla,
zpíval v kostelním sboru, zejména je znám jako
vypravûã ve Velikonoãních pa‰ijích, hrál v místním
divadelním spolku.
Pozdûji studoval na Filosofické fakultû Masarykovy univerzity v Brnû, obor klasická filologie a bohemistika.
Po ukonãení studií se vyplnil jeho Ïivotní cíl – stal
se uãitelem. Vyuãoval hlavnû ãesk˘ jazyk, kter˘
vystudoval, ale i ru‰tinu a nûmãinu. Místa, kde na
základních ‰kolách uãil, se zpoãátku mûnila, trval˘m
pÛsobi‰tûm pak byly Tû‰any, kde vyuãoval cel˘ch
6 let.
OÏenil se ve sv˘ch 32 letech, s manÏelkou Vûrou
vychoval ãtyﬁi dûti.
22

V roce 1959 byl pro své pﬁesvûdãení propu‰tûn ze
‰kolství. Dlouhou dobu pak pracoval u Pozemních
staveb Gottwaldov. I v tûÏké manuální práci se projevila jeho v‰estrannost, stal se pﬁedním montáÏníkem.
Pﬁi uvolnûní politické moci v roce 1968 se mohl
vrátit ke své milované práci. Opût mohl uãit, a to
v Újezdû u Brna na základní ‰kole. Tato moÏnost mu
byla dána pouhé ãtyﬁi roky. Pﬁi mocensk˘ch ãistkách
ve ‰kolství v roce 1972 odmítl podepsat slib, Ïe bude
vyuãovat dûti v idejích komunismu, protoÏe se takov˘ slib nesluãoval s jeho kﬁesÈansk˘m názorem,
i pﬁes svou touhu pokraãovat v uãitelském povolání
byl znovu pﬁinucen ze ‰kolství odejít.
SvÛj Ïivot v‰ak proÏíval hrdû, byl to moudr˘ ãlovûk, vûﬁící, upﬁímn˘, obûtav˘, pracovit˘, miloval Ïivot,
mûl rád lidi a dûti, které vyuãoval.
Po propu‰tûní ze ‰kolství pracoval jako topiã
v Teplárnû Brno, kde pﬁi v˘buchu utrpûl smrtelná zranûní, kter˘m podlehl.
V roce 1990 byla prof. Vojtûchu Haluzovi vyslovena plná morální rehabilitace in memoriam ·kolsk˘m
odborem Jihomoravského krajského úﬁadu.
Z materiálÛ paní Marie ·ultesové

Usnesením zastupitelstva mûsta ze dne 4. záﬁí
2006 bylo rozhodnuto o pﬁedání in memoriam
Symbolického klíãe od mûsta za mimoﬁádné etické chování a stateãnost a za jeho postoj vÛãi
diskriminaãní politice komunistické vlády. Toto ocenûní bylo pﬁedáno u pﬁíleÏitosti poﬁádání III. reprezentaãního plesu mûsta dne 20. ledna 2007 do
rukou jeho dvou dcer paní Marie ·ultesové a paní
Magdaleny Lachmanové.
Jeho jméno bylo zaﬁazeno mezi ostatní v˘znamné osobnosti na‰eho mûsta na veﬁejnou tabuli
umístûnou v pﬁízemí mûstského úﬁadu.
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J U D R . J AN H ALUZA

Curiculum vitae
Dr. Antonína Václavíka 232 • Luhaãovice-Pozlovice 763 26

Narodil jsem se tûsnû pﬁed vypuknutím I. svûtové války, a to
12. 7. 1914 v Újezdû u Brna. Moji rodiãe byli Julie a Rudolf
Haluzovi. Otec byl vyuãen zedníkem a jezdil dennû za prací do
okolí Brna.
Zde jsem vychodil 5. tﬁíd obecné ‰koly a jen jednu tﬁídu ‰koly mû‰Èanské. Pak jsem absolvoval klasické gymnasium
v Legionáﬁské ulici, které jsem úspû‰nû zakonãil maturitou
v roce 1934. Pak následovalo studium práv na Masarykovû
universitû v Brnû, které skonãilo promocí dne 26. 6. 1939.
JelikoÏ pak vznikl protektorát Böhmen und Mähren a vysoké ‰koly byly uzavﬁeny, nemohl jsem si opatﬁit zamûstnání; byl
jsem aÏ do ﬁíjna nezamûstnán. Tuto svízelnou situaci jsem
proto vyﬁe‰il nástupem na odklízecí práce pﬁi stavbû Ïelezniãního spoje Brno–âesk˘ Brod. Zde se mnou za velmi obtíÏn˘ch
podmínek pracovalo asi 200 vysoko‰kolákÛ, kteﬁí pﬁi‰li zavﬁením vysok˘ch ‰kol o moÏnost dal‰ího studia. Nemûli jsme ani
teplé pracovní ‰aty a pevnou pracovní obuv. Bylo to velké utrpení.
To jsem tehdy jiÏ patﬁil k reprezentantÛm Vysoko‰kolského
sportu. Po tûÏké práci a nedostaãující stravû jsem jiÏ nemohl
trénovat. Byli jsme v‰ichni podchlazeni a onemocnûl jsem revmatismem. Zoufale jsem hledal vhodnûj‰í zamûstnání.
Koneãnû v roce 1940 jsem získal zamûstnání jako v˘pomocn˘ uãitel na Arcibiskupském gymnasiu v Praze. Uãil jsem
tûlocvik a znovu poãal s pravideln˘m tréninkem. Gymnasium
bylo zru‰eno Hitlerov˘m dekretem. Mne na‰tûstí zamûstnal
podnik BaÈa Zlín, a to proto, Ïe jsem byl znám jako velmi dobr˘
sportovec-bûÏec. Uãil jsem na exportní ‰kole a pracoval
v zahraniãním podniku „Kotva“. Byla to doba m˘ch velk˘ch
sportovních úspûchÛ a vítûzství: Brno, Praha-Bûchovice, VídeÀ,
LjublaÀ, silniãní a pﬁespolní bûhy.
V té dobû se tam mezi mlad˘mi nadan˘mi bûÏci nacházel
Emil Zátopek. Byl mnû svûﬁen do trenérské péãe a byl velmi
nadan˘. Tak jsem se stal jeho jedin˘m trenérem. Nikdy mne
neporazil, protoÏe v té dobû jsem podával vynikající v˘kony
a získal na rÛzn˘ch tratích 9 mistrovsk˘ch titulÛ. Pro mne
osobnû byly nejcennûj‰í 2 mistrovské tituly v Bûchovicích,
na‰eho nejstar‰ího silniãního závodu Bûchovice-Praha. (Pﬁi
pﬁíleÏitosti stého v˘roãí Bûchovic jsem byl poÏádán, abych
odstartoval jako ãestn˘ startér Ïeny a mládeÏ.)
V roce 1945 jsem sportovní ãinnost vystﬁídal ãinností politickou. PonûvadÏ jsem náboÏensky zaloÏen˘ ãlovûk, vyvolil
jsem si stranu Lidovou, která mnû byla sv˘m programem nejblíÏe. Stal jsem se krajsk˘m vedoucím Lidové strany mládeÏe
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a úzce spolupracoval s jejími
vynikajícími pﬁedstaviteli.
V roce 1946 jsem se ‰Èastnû oÏenil na sv. Host˘nû
a moje manÏelka Vûra
Andr˘sková z Malenovic u Zlína dodnes vûrnû stojí po mém boku jiÏ pﬁes 60 let.
Osudn˘ se pro mne stal rok 1948, kdy mne první „státní“
soud v Uh. Hradi‰ti po zatãení dne 27. 9. 1948 ve Zlínû a po
mém uvûznûní, krut˘ch v˘sle‰ích v Uh. Hradi‰ti, odsoudil dne
5.–9. 11. 1948 na ‰est let tûÏkého Ïaláﬁe (samozﬁejmû bezdÛvodnû). V roce 1990 jsem byl rehabilitován.
Po odsouzení nastaly pro mne nev˘slovnû trudné ãasy.
Transport z vûznice Uh. Hradi‰tû na Cejl do Brna. Z Brna pﬁes
Hradec Králové na Pankrác do Prahy a odtud na Jáchymov do
uranov˘ch dolÛ. Tam jsem pobyl témûﬁ ãtyﬁi roky s pﬁeru‰ením
deportace do Kartouz a na dal‰í pﬁev˘chovu do smutnû proslulé
vûznice na Borech, kde byl pﬁídûl chleba pro vûznû pﬁímo odvisl˘ ze splnûní denní normy draní prachového peﬁí, coÏ bylo pro
vûznû nedosaÏitelné a trpûli jsme hladem.
Na Jáchymovsku jsem pobyl v lágrech Vikmanov, Rovnost,
Svornost, Bratrství, Marijánská, Eliá‰ a na kruté korekci v táboﬁe Nikolaj. Zde se je‰tû zmíním o tom, Ïe po vy‰etﬁování ‰pionáÏe na Jáchymovsku jsem v nemocnici v Karlov˘ch Varech
umíral, protoÏe podmínky byly nelidské, zcela nelidské. 22 dní
jsem byl v bezvûdomí, ztratil jsem ﬁeã i pamûÈ. Pán BÛh v‰ak
mne nenechal zemﬁít a probudil mne k dal‰ímu Ïivotu.
Na svobodu jsem vy‰el 29. záﬁí 1954 – tedy pﬁesnû za ‰est
let. To bylo mé vysvobození z útrap vûzení. Na svobodû mne
ãekaly jen dûlnické práce. Na v˘kopu vodovodu v KnûÏpoli a pak,
abych dosáhl trochu vût‰ích v˘dûlkÛ, ode‰el jsem do Ostravy na
brigádu do dolÛ a po návratu z ní po tﬁech letech dûlal pomocníka montéra sváﬁeãe jeﬁábÛ ve Slováck˘ch strojírnách v Uherském Brodû. Po odchodu jsem pracoval jako montér hasicích
pﬁístrojÛ a na kole objíÏdûl polovinu okresu Zlín.
Posledním m˘m zamûstnavatelem byla Státní poji‰Èovna ve
Zlínû, kde jsem likvidoval náhrady ‰kod z poji‰tûní zákonné
odpovûdnosti.
Neustále jsem byl sledován Státní bezpeãností aÏ do sametové revoluce 1989.
Leto‰ní rok jsem byl jmenován osobností Zlínského kraje
jako sportovec a trenér Emila Zátopka a spoluorganizátor mezinárodních dûtsk˘ch folklorních festivalÛ ve StráÏnici, Chropyni
a Luhaãovicích.
JuDr. Jan Haluza
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OD MÍSTNÍCH HASIâÒ

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ (dále SDH) mûsta Újezd
u Brna zahájil kalendáﬁní rok hasiãsk˘m plesem, jak je
jiÏ po ãtyﬁi roky tradicí. Je pravdou, Ïe tato akce má stále vût‰í náv‰tûvnost, protoÏe do podvûdomí lidí se
dostala nejen dobrá kapela, ale i vÏdy bohatá tombola.
Dal‰í tradiãní kulturní akcí byl kaÏdoroãní masopustní
prÛvod masek mûsteãkem.
âlenové v˘jezdové jednotky se v mûsíci bﬁeznu
podrobili kaÏdoroãnímu pro‰kolení odborné zpÛsobilosti, které je dnes nedílnou souãástí moÏnosti práce
a ãlenství ve v˘jezdové jednotce SDH.
Na pﬁelomu mûsíce bﬁezna a dubna se konaly automobilové závody do vrchu – na památník Mohyla míru.
Devût ãlenÛ sboru se na poÏádání starosty mûsta
a zároveÀ ãestného ﬁeditele závodu úãastnilo pﬁi technickém zabezpeãení v depu závodu.
V nedûli dne 1. 4. 2007 v pozdních veãerních hodinách se rozeznûla siréna a operaãní dÛstojník Hasiãského záchranného sboru Jihomoravského kraje (dále
jen HZS) povolává v˘jezdovou jednotku SDH k poÏáru
skladi‰tû tuh˘ch paliv v areálu firmy ABAS ATELIER,
s.r.o. (b˘valá drogerie). Po pﬁíjezdu jednotka SDH Újezd
u Brna zji‰Èuje, Ïe poÏár není schopna lokalizovat bez
pouÏití d˘chacích pﬁístrojÛ, tuto skuteãnost oznamuje
na dispeãink a ten povolává dal‰ích ‰est jednotek nejen dobrovoln˘ch hasiãÛ, ale pﬁedev‰ím jednotky integrovaného záchranného systému kraje. Sklad je aÏ po
strop naplnûn tuh˘mi palivy. Je témûﬁ nadlidsk˘ v˘kon
zabránit tomu nejhor‰ímu – a to úplnému zniãení skladu. V pozdních noãních hodinách poÏár graduje, propadá se strop, je vyhlá‰en tﬁetí nejvy‰‰í stupeÀ nebezpeãnosti. Na poÏáﬁi‰tû se sjíÏdí desítky hasiãÛ, vojáci
z útvaru Buãovice. S ohnûm se bojuje cel˘ t˘den. Na‰e
jednotka se podílela na ha‰ení kyvadlovou dopravou
vody z nedalekého sokolnického rybníka, neboÈ v‰echny vodní zdroje v areálu byly vyãerpány a vodovodní
ﬁad je pro tak velk˘ poÏár nedostaãující kapacitou.
V pátek dne 6. 4. 2007 HZS pﬁedává poÏáﬁi‰tû majiteli a ten následnû Ïádá SDH prostﬁednictvím mûsta
o technickou pomoc pﬁi doha‰ování. Jednotka drÏí stálé sluÏby na poÏáﬁi‰ti aÏ do úter˘ dne 10. 4. 2007. Tento poÏár je za posledních dvacet rokÛ nejrozsáhlej‰ím
v na‰em okolí.
Na leto‰ní rok hasiãi plánují sbûr Ïelezného ‰rotu,
zaji‰tûní bezpeãnosti a poﬁádku na kulturních akcích
poﬁádan˘ch mûstem (napﬁíklad kvûtnové pálení ãarodûjnic na koupali‰ti, pivní festival apod).
Milan Vítek – velitel SDH
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Podûkování
Jak si jistû mnozí z obãanÛ mûsta pov‰imli,
probûhla pﬁed nûkolika t˘dny deníkem Rovnost
zpráva s titulkem Hasiãi zachránili promrzlého
muÏe, která se t˘kala jednoho z na‰ich obãanÛ. NíÏe
vám pﬁiná‰íme pﬁetisk tohoto ãlánku. Faktem
zÛstává, Ïe nûkteré skuteãnosti v tomto ãlánku
oti‰tûné se sebûhly ponûkud jinak. Proto vyuÏíváme
této formy, abychom uvedli nûkteré skuteãnosti na
pravou míru.
Podle sdûlení velitele mûstské policie pana
Procházky, nalezli nehybné ztuhlé tûlo muÏe tﬁi
z na‰ich obãanÛ. Jednalo se o pana Michala Krause,
Romana Marka a sleãnu Petru Koneãnou. ProtoÏe
se muÏ nalézal v nepﬁístupném zasnûÏeném terénu
Staré hory, a jen velmi tûÏko se s ním manipulovalo,
museli jej sáÀkami odtáhnout pod kopec, kde se
k nûmu mohli dostat stráÏníci mûstské policie
a hasiãská jednotka. Neb˘t tûchto tﬁí obûtav˘ch lidí,
kteﬁí neváhali poskytnout pomoc zcela cizímu
ãlovûku, kter˘ si navíc tuto situaci sám pﬁivodil, je
více neÏ jisté, Ïe by uÏ tento muÏ nebyl mezi námi.
Jakmile jsem se o situaci dozvûdûl, napsal jsem
v‰em tﬁem obûtavcÛm dûkovn˘ dopis a v jednom
pﬁípadû jsem napsal i zamûstnavateli jednoho z tûch
tﬁí, protoÏe se mi zdálo vhodné, aby byla jeho
zásluha ohodnocena i profesnû. NíÏe mÛÏete
nahlédnout do kopií dûkovn˘ch dopisÛ.
Starosta
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

O MLUVA

ZA POÎÁR

Hoﬁelo u nás ...
VáÏení obãané mûsta,
pﬁicházíme k vám s písemnou omluvou za poÏár a s tím související potíÏe. Aã skuteãnost, která se odehrála od 1. 4. 2007 do 4. 4. 2007, trápila nejenom vás, ale i nás. Nûkteré vûci se dûjí bez toho, Ïe by byl viník.
Dûjí se s nepﬁedvídatelnou skuteãností.
Na‰e spoleãnost BIOMAC Ing. âern˘, s.r.o. z Uniãova mûla v areálu firmy ABAS ATELIER, s.r.o. uskladnûny brikety, které se pravdûpodobnû samovznítily.
Prosíme proto o pﬁijetí omluvy.
Za spoleãnost BIOMAC, s.r.o.
Ing. Zdenûk âern˘, jednatel
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

25

M ùSTSKÁ

POLICIE

Stání na nezpevnûn˘ch plochách
Mûstská policie za minul˘
mûsíc – bﬁezen – vydala 45
upozornûní pro majitele osobních automobilÛ, kteﬁí parkovali na nezpevnûné plo‰e.
DÛvod byl jednoduch˘:
vozidla vytahovala na vozovku hlínu a bláto. Toto se
pak dostávalo do kanalizaãní
sítû. A ãi‰tûní tzv. de‰ÈákÛ
stojí mûsto nemalé finanãní
prostﬁedky. Proto i nadále se
bude MP vûnovat neukáznûn˘m ﬁidiãÛm, nûkteﬁí to pocítí i finanãnû, protoÏe se jedná
o poru‰ení obecnû závazné
vyhlá‰ky.

Ú JEZD

U

B RNA

Mûstská policie – ‰kola hrou

Dne 5. 3. 2007 pﬁevzal velitel mûstské policie z rukou starosty mûsta
ThDr. Jana Hradila Th.D. nové sluÏební auto ·koda Roomster.
Prevence kriminality
MP ve spolupráci s mûstskou policií Brno poﬁádá ve
dnech 18. 4. a 2. 5. pro základní a mateﬁskou ‰kolu
prohlídku „Mobilního informaãního centra prevence
kriminality“. Dne 16. 5. 2007 budou mít moÏnost
prohlídky a besedy senioﬁi v DPS.
Prohlídka a besedy jsou zamûﬁeny na tyto oblasti:
• Informace o moÏnostech zaji‰tûní vlastního bezpeãí
dostupn˘mi formami a prostﬁedky.
• Informace o moÏnostech zabezpeãení majetku (bytÛ,
automobilÛ, jízdních kol apod.).
• Ukázky mechanick˘ch a elektronick˘ch zabezpeãovacích systémÛ.
• Informace o projektech prevence kriminality brnûnské mûstské policie, které mohou pﬁispût ke zv˘‰ení
bezpeãnosti osob i majetku.
• Informace k právní úpravû o prodeji nebo podávání
alkoholu, tabákov˘ch v˘robkÛ a jin˘ch návykov˘ch
látek (organická rozpou‰tûdla) osobám mlad‰ím
18 let.
• Informace o zdravotních dÛsledcích zneuÏívání tabáku, alkoholu a organick˘ch rozpou‰tûdel (trojrozmûrné modely po‰kozen˘ch orgánÛ, funkãní modely
pro demonstraci ‰kodlivosti zneuÏívání tûchto látek).
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• Informace o moÏnostech zv˘‰ení své bezpeãnosti
v silniãním provozu.
• ZDARMA pro SENIORY reflexní fólie k polepení
francouzsk˘ch holí, nákupních koleãkov˘ch ta‰ek,
invalidních vozíkÛ apod., které zv˘‰í jejich viditelnost
v silniãním provozu.
• ZDARMA pro SENIORY informaãní broÏované
vydání „PRÒVODCE PRO SENIORY“ se spoustou
dÛleÏit˘ch rad a zábavn˘ch kﬁíÏovek s bezpeãnostní
tematikou.
• ZDARMA pro SENIORY moÏnost objednat, dodat
a namontovat bezpeãnostní ﬁetízek na dveﬁe bytu
nebo domu.
• ZDARMA pro SENIORY moÏnost získání informací,
zápisu a na podzim roku 2007 i absolvování „SENIOR – AKADEMIE“, po jejímÏ ukonãení se z posluchaãÛ stanou „SENIOR-ASISTENTI prevence kriminality“.
• Informaãní materiály pro OBùTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ
(doporuãen˘ postup, kontaktní ãísla a adresy pro
t˘rané osoby).
• Projekci informaãních videopoﬁadÛ se zamûﬁením na
prevenci ‰ikany a sociálnû patologick˘ch jevÛ
obecnû.
Jaroslav Procházka, velitel mûstské policie
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

J AK
Milí spoluobãané,
po jarním úklidu okolí na‰ich domÛ, chodníkÛ
a silnic, bychom se také mohli zamyslet nad tím, jak
mÛÏeme b˘t pro na‰e mûsto i budoucí generace prospû‰ní kaÏd˘ den.
Je to velice jednoduché a zapojit se mÛÏeme v‰ichni. Jistû si kaÏd˘ v‰iml barevn˘ch kontejnerÛ na tﬁídûn˘ odpad, kter˘ch je v Újezdû dostateãné mnoÏství.
Tím, Ïe vedení mûsta tyto kontejnery zakoupilo, nám,
ekologicky sm˘‰lejícím obãanÛm, samozﬁejmû usnadnilo mnoho práce, a proto bychom se mûli aktivnû
zapojit a zaãít odpad tﬁídit. To uÏ mimo jiné dûlají i Ïáci
na základní ‰kole.
Nastává období „druhé prÛmyslové revoluce“ –
období recyklace. Na‰ím cílem by mûlo b˘t napodobení fungování pﬁírody – kde odpad neexistuje. V‰e
zde probíhá jako kolobûh látek, pouze ãást energie
se spotﬁebovává a nevratnû mûní v tepelné záﬁení.
JestliÏe se rozhodnete odpad tﬁídit, urãitû nebudete mít problémy s pln˘mi popelnicemi, a co víc,
udûláte mnoho pro na‰i pﬁírodu a Ïivotní prostﬁedí.
Co se vlastnû stane s vytﬁídûn˘m odpadem?
Papír je moÏné recyklovat 5krát aÏ 7krát. Po zpracování v papírnách se pouÏívá do smûsí na v˘robu
papíru pro noviny, se‰ity, lepenkové krabice, obaly
na vajíãka nebo toaletní papír. Z pÛl kilogramu tﬁídûného papíru se vyrobí napﬁ. jedna role toaletního
papíru.
Vytﬁídûné sklo se vyãistí, rozdrtí a pﬁidá do smûsi na v˘robu lahví na minerální vody, nebo tﬁeba
pivo, dá se takto pouÏívat donekoneãna a u‰etﬁí
spoustu surovin. Na jednu sektovou láhev staãí jen
pÛl kilogramu tﬁídûného skla.
Ke zpracování plastÛ se pouÏívají rÛzné technologie podle sloÏení materiálu. Z PET lahví se vyrábûjí
napﬁíklad vlákna, která se pouÏívají jako v˘plnû zimních bund nebo spacákÛ. Na jednu bundu staãí 50
lahví. Z pÛl kilogramu plastu lze vyrobit jednu plá‰tûnku. Z vytﬁídûn˘ch plastÛ se také vyrábí odpadkové ko‰e, zahradní nábytek nebo protihlukové stûny
u dálnic.
Vyhodit papír nebo láhev z plastu ãi skla do správného kontejneru není problém, ale nûkdy je velmi
obtíÏné poznat, z ãeho je co vyrobeno. Proto jsou na
obalech znaãky a ‰ipky s ãíslem nebo zkratkou, podle
kter˘ch poznáme, do jakého kontejneru odpad vyhodit.
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

SPRÁVNù T¤ÍDIT ODPAD

Papír
– modrá barva kontejneru
– do kontejneru na papír mÛÏeme vyhodit noviny, ãasopisy, kanceláﬁsk˘ papír, reklamní letáky, knihy a se‰ity, krabice, lepenku, karton
a rÛzné papírové obaly
– obaly z papíru, které mÛÏeme vyhazovat do
modr˘ch kontejnerÛ, mají pod recyklaãním
trojúhelníkem zkratku PAP nebo ãíslice 20, 21,
22
– z ãasopisÛ a dokumentÛ nemusíme odstraÀovat kanceláﬁské svorky, ty jsou pﬁi zpracování
odstranûny tzv. rozvláknûním, pﬁi kterém se
z papíru stane hladká ka‰e a tûÏ‰í kovové ãásti jsou ze dna odstranûny pomocí magnetu
– do modr˘ch nádob nepatﬁí mokr˘, mastn˘
nebo jinak zneãi‰tûn˘ papír, ale i papír uhlov˘
a voskovan˘, protoÏe je uÏ nejde dále zpracovat
Sklo barevné i ãiré
– zelená barva kontejneru
– do kontejneru na sklo mÛÏeme vyhodit lahve
od nápojÛ, sklenûné nádoby a sklenûné stﬁepy
z tabulového skla
– sklo b˘vá znaãeno recyklaãním trojúhelníkem
a ãíslicemi 70, 71, 72 nebo zkratkou GL
– do kontejneru na sklo nepatﬁí keramika, porcelán, autosklo, drátûné sklo a zrcadla
PET lahve, plasty
– Ïlutá barva kontejneru
– do Ïlut˘ch kontejnerÛ mÛÏeme vhazovat
se‰lápnuté PET lahve od nápojÛ, kelímky, sáãky, fólie, v˘robky a obaly z plastÛ a polystyren
– obaly, které mÛÏeme vyhazovat do nádob na
plasty, jsou oznaãeny symbolem recyklaãního
trojúhelníku a zkratkou PET, HDPE, LDPE, PP,
PS nebo také ãíslicemi 1, 2, 4, 5, 6
– pﬁed vhozením do kontejneru není tﬁeba kelímky od jogurtÛ vym˘vat, zbytky neãistot se
odstraní pﬁi zpracování, to platí i pro obaly od
kosmetick˘ch v˘robkÛ (m˘dla, ‰ampóny…)
– do plastového odpadu nepatﬁí PVC – napﬁ. linoleum, novodurové trubky
pokraãování na str. 28
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SPRÁVNù T¤ÍDIT ODPAD

Takhle by to ne‰lo

Nebezpeãn˘ odpad (popelnice)
– do smûsného odpadu nepatﬁí také nebezpeãn˘
odpad, napﬁ. vybité baterie, které je moÏno
v na‰em mûstû vyhodit do nádoby k tomu
urãené v prodejnû Elektro Spáãil
– do smûsného odpadu nepatﬁí léky, které mÛÏeme vrátit zpût do lékárny
– dal‰í odpad se dá odvést do sbûrného dvora
na‰eho mûsta

Je zaráÏející a trestuhodné, Ïe lidé se vydají
s koleãky naplnûn˘mi odpadky a jedou tak
dlouho, dokud nenaleznou místo, kam by odpad
vysypali. Pﬁem˘‰lel jsem nad tím, jestli to nemá
psychiatrick˘ dÛvod. VÏdyÈ SITA CZ a.s. (spoleãnost zab˘vající se svozem komunálního
odpadu) odveze úplnû v‰echno, co poloÏíme
vedle popelnic. KaÏdou stﬁedu od 13.00 do
18.00 hod. je otevﬁen˘ sbûrn˘ dvÛr. Proã tedy
vytváﬁet ãerné skládky? Je to snad naschvál?
Nebo zábava?
Starosta

Vûﬁím, Ïe kdyÏ se budeme alespoÀ trochu snaÏit, a nebude nám toto dÛleÏité téma lhostejné, za
krátk˘ ãas pro nás bude tﬁídûní odpadu samozﬁejmostí. Pak si kaÏd˘ z nás bude moci ﬁíct:
„Není mi jedno, v jakém Ïivotním prostﬁedí Ïiji,
a proto se aktivnû zapojuji na zv˘‰ení jeho kvality.“
Uznejte sami, není to jednoduché?
Alexandra Merhoutová

Pohlídejte si to. Odvoz takovéto ãerné skládky stojí peníze a ty pak chybí nûkde jinde.

Informace o sbûrném dvoﬁe:
âinnost plochy sbûrného dvora je ﬁízená – jako meziskládka pro odpad. Podmínky pro ukládku odpadu
stanovilo na svém zasedání 4. 9. 2006 zastupitelstvo mûsta.
• odpad se odebírá pouze od obãanÛ mûsta Újezd u Brna
• odpad se odebírá pouze kaÏdou stﬁedu od 13.00–18.00 hodin
• sbûr se t˘ká pouze odpadÛ, které neodváÏí firma urãená pro svoz odpadÛ (SITA CZ)
• sbûr se net˘ká nebezpeãn˘ch odpadÛ, které se sváÏí 2krát roãnû firmou SITA CZ v termínech
upﬁesnûn˘ch v mûstském rozhlase a v˘vûsn˘ch tabulích
• odpad bude odebírat pracovník pracovní skupiny mûsta Újezd u Brna
• za odpad budou obãané platit následující poplatky:
a) stavební suÈ
b) dﬁevûné komponenty
c) pneumatika – osobní auto
– nákladní auto
– traktor

3

200 Kã/m
50 Kã/m3
30 Kã/ks
50 Kã/ks
100 Kã/ks

Na‰e studny
Pravdûpodobnû vás pomûrnû otravuje skuteãnost,
Ïe musíte nahlásit na mûstsk˘ úﬁad do ·lapanic studny, které se nacházejí na va‰ich pozemcích. Vûc je to
opravdu jednoduchá. Ale i na‰i zákonodárci to musí
napsat tak, aby tomu nikdo nerozumûl. Proto jsem
povûﬁil referentku Magdalénu Pízovou, aby pﬁipravi28
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d) ostatní objemn˘ odpad
200 Kã/m
e) AKU baterie
20 Kã/ks
– poplatek se hradí na mûstském úﬁadû ihned po
uloÏení odpadu po pﬁedloÏení odpadového lístku
od pracovníka mûsta
la formuláﬁe na hlá‰ení tûchto studní. Vût‰ina z vás
má pravdûpodobnû studny vystavûné pﬁed rokem
1925, pﬁesto vám doporuãuji, abyste hlá‰ení do ·lapanic zaslali.
Studny po roce 1955 uÏ mají registraci, i pﬁesto se
musí nahlásit. Pokud budete mít jak˘koliv dotaz a problém, jsme vám na mûstském úﬁadû pﬁipraveni poradit.
starosta
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

T ECHNICK¯

STAVEBNÍ DOZOR , KNIHA O

Od roku 2003 provádím odborn˘ dozor mnoh˘ch
stavebních akcí, které probíhají v Újezdu u Brna. Úkol
dozoru spoãívá v tom, Ïe dennû sleduje postup provádûn˘ch prací tak, aby byly v souladu s v˘kresovou
dokumentací, aby byl pouÏit správn˘ materiál, aby
byla dodrÏována bezpeãnost práce a v neposlední
ﬁadû aby práce byly provedeny poﬁádnû – podle
platn˘ch norem. ZúãastÀuji se v‰ech kontrolních
dnÛ, ve‰ker˘ch ostatních jednání a dbám na to, aby
byl ﬁádnû veden stavební deník, do kterého jsou zapisovány ve‰keré pﬁípadné v˘tky a zji‰tûné nedostatky.
Na kaÏdou akci je se mnou uzavírána smlouva,
která jasnû stanoví podmínky jak ãasové, tak
finanãní. Smlouvu se mnou uzavírá starosta mûsta
po schválení radou mûsta. Smlouva mû zavazuje
ﬁádnû si prostudovat technickou dokumentaci, b˘t
v kontaktu s dodavatelem a promûﬁovat obraznû
ﬁeãeno kaÏd˘ centimetr provedené práce.

Ú JEZDù

Jenom v roce 2006 byly mnou dozorovány následující akce:
1. Skateboard
2. Dûtská hﬁi‰tû
3. Budovy fotbalu
4. Masarykova – chodník
5. Tyr‰ova – chodník a silnice
6. NádraÏní – chodník
V leto‰ním roce jsou doposud provádûny následující akce:
1. Klub odloÏen˘ch muÏÛ
2. Pﬁístﬁe‰ek u tenisového hﬁi‰tû
3. Mateﬁská ‰kolka – krãek
V Újezdu u Brna, dne 3. 4. 2007
Ing. arch. Hana ·emberová

Kniha o Újezdû
Jak v‰ichni obãané Újezdu dobﬁe vûdí, vydali jsme pﬁed ﬁíjnov˘mi volbami knihu
s názvem Mûsto Újezd u Brna, historie
a souãasnost. Podle rozhodnutí zastupitelstva byla kniha vydána nákladem 1 500 kusÛ.
K 31. lednu 2007 jiÏ bylo prodáno 882 kusÛ!
TakÏe kníÏka jde pûknû na odbyt.
Je také vhodn˘m darem na‰im sponzorÛm, pﬁi leto‰ních plesech jste ji mohli
vyhrát v tombolách a darujeme ji pﬁi pﬁedávání symbolick˘ch klíãÛ v˘znamn˘m
osobnostem. Nûkolik v˘tiskÛ jsme zaslali
v˘znamn˘m politick˘m pﬁedstavitelÛm,
a dokonce i panu prezidentovi, protoÏe
o jeho náv‰tûvû je v knize zmínka. Jako
doklad toho, Ïe kniha doputovala aÏ do Prahy a ví se o ní, je dopis ing. ZdeÀka ·kromacha, kter˘ ve funkci ministra práce
a sociálních vûcí nav‰tívil v minul˘ch letech
na‰e mûsto nûkolikrát. Dopis pana Ing.
·kromacha je pﬁeti‰tûn níÏe.
Kniha je stále v prodeji. Zakoupit si ji
mÛÏete v pokladnû mûstského úﬁadu za
stálou cenu 370 Kã.
GK
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Na jiÏní Moravû jsou tﬁi místa, která mi zvlá‰È pﬁirostla k srdci. Telnice, kde jsem se narodil a proÏil dûtství, Slavkov, kde jsem strávil dosavadní vût‰inu svého Ïivota, a pak Újezd u Brna, kam jsem jako malé dítû
bûhem sedmdesát˘ch let pravidelnû jezdíval ke své babiãce z matãiny
strany, Marii ·ikulové. Po jejím manÏelovi, mém dûdeãkovi Bohuslavu
·ikulovi, aktivním újezdském fotbalistovi a dobrovolném hasiãi, mne
vlastnû rodiãe pokﬁtili. Pobyty u babiãky patﬁí k tûm nejhezãím vzpomínkám, které jsem si z raného dûtství odnesl. Hry a dobrodruÏství na
dvoﬁe a velké zahradû jejího domu, babiããina tolerance k mému uliãnictví, její umûní vyprávût, ale také umûní kuchaﬁské, nebo tﬁeba i pravidelné náv‰tûvy nedûlních bohosluÏeb v místním katolickém kostele,
to byly hezké a krásné dny mého dûtství v Újezdû u Brna. Od té doby uÏ
ale uplynulo mnoho let. Újezd se mezitím stal mûstem a mne sem
v minul˘ch letech kromû náv‰tûv hrobu m˘ch prarodiãÛ pﬁivádûly hlavnû poslanecké povinnosti. Ale
vÏdycky kdyÏ pﬁijedu, cítím se tu poﬁád hodnû doma.
Bohuslav Sobotka
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Zpívali fale‰nû...

Pomocná tenisová ‰kola

Nezapomínáme na staré krásné zvyky

Îerty Vlastimila Svobody
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Já jsem tam nebyl
Jeden klasik napsal nádhernou báseÀ, kterou si pamatuji jiÏ snad ãtyﬁicet let. Centrem pozornosti této básnû byl exkrement leÏící u cesty. Básník se zamyslel od
koho asi je. V na‰em mûsteãku pﬁi procházce mÛÏeme
narazit na mnoho takov˘chto zbytkÛ. Jsou jimi vyzdobené na‰e chodníky, parãíky a cesty. Jdete, ‰lápnete
a je‰tû ‰tûstí, Ïe nechodíte bosky, protoÏe by psí exkrement prolezl mezi prsty. KaÏd˘ slu‰n˘ ãlovûk by mûl
nosit s sebou pytlík a tyto exkrementy by mûl odklidit po
svém psím miláãkovi.
Pﬁed deseti dny se stala tato událost. Velk˘ pes, doprovázen sv˘m pánem, vykonal svou potﬁebu na pﬁístupov˘ chodník do ‰koly a tam zaãala zábava tohoto záÏitku. Místní ‰kolník se vyﬁítil ze ‰koly po té, kdyÏ pán a pes
spokojenû odcházeli, aniÏ by po sobû uklidili. Po chvíli
diskuze a vykﬁikování ‰kolník sebral zbytky psího exkrementu a hodil je odcházejícímu muÏi za ko‰ili. Dá se ﬁíci,
Ïe odstranil „psí lejno“ za tepla. Je to v‰ak potﬁebné?
Zajímalo by mû, jaké mûl pocity pes, jeho majitel
a ‰kolník…
starosta

Osobní podûkování
Ráda bych touto cestou podûkovala panu Ladislavu Kachlíﬁovi, bytem Újezd u Brna, ·tefánikova 467, za nezi‰tnou pomoc pﬁi úrazu, kter˘ se
mi stal. Dne 9. února 2007 pﬁi odchodu ze samoobsluhy jsem upadla a následkem toho jsem utrpûla zlomeninu ramenního krãku. Pan Kachlíﬁ mi
ochotnû poskytl první pomoc a osobnû mû dovedl
aÏ k lékaﬁi.
Dále bych chtûla podûkovat paní Hrozkové, která mi rovnûÏ ochotnû pomohla oãistit za‰pinûn˘
odûv. V Újezdû bydlím teprve pár let v domû
s peãovatelskou sluÏbou a byla jsem vstﬁícností
tûchto lidí mile pﬁekvapena. Myslím si, Ïe v dne‰ní uspûchané dobû, kdy kaÏd˘ myslí pﬁedev‰ím na
sebe, si tato pomoc zasluhuje veﬁejné uznání a mÛj
upﬁímn˘ dík.
Jarmila ·vorcová,
Rybáﬁská 1001, Újezd u Brna

Adopce na dálku
Jako první s tímto nápadem pﬁi‰li ãlenové kulturní komise, kdyÏ se zam˘‰leli nad úãelem vánoãní sbírky.
Vánoãní sbírka skuteãnû probûhla s v˘nosem 4 706 korun, za coÏ v‰em obãanÛm, kteﬁí na sbírku pﬁispûli, srdeãnû dûkujeme. Zastupitelstvo mûsta vzalo v˘nos sbírky na vûdomí a povûﬁilo radu mûsta, aby pﬁipravila v‰e potﬁebné pro adopci na dálku dvou bangladé‰sk˘ch dûtí. Tyto dûti byly opravdu vybrány: jedná se o chlapce Voiroba
Roye a dívku Bipasu Tripuru. Pﬁi jejich hledání se vycházelo z evidence Obãanského sdruÏení ADRA ze Zlína, která cel˘ projekt adopce má pod sv˘mi kﬁídly. Spoleãnost
ADRA nám na dvû vybrané dûti vystavila darovací smlouvy s tím, Ïe roãní pﬁíspûvek dûtem ãiní 8 400 korun na
jednoho. Na úhradu adopce byly pouÏity peníze z v˘nosu
sbírky a zbytek doplacen z úãtu mûsta. Smlouvy na adopci platí po dobu jednoho roku. Pokud je budeme chtít v pﬁí‰tím roce prodlouÏit, není to Ïádn˘ problém.
Dûti v Bangladé‰i Ïijí v pro nás nepﬁedstavitelnû nuzn˘ch podmínkách. Otcové obou adoptovan˘ch dûtí jsou
chud˘mi námezdními dûlníky se zanedbateln˘m pﬁíjmem,
matky jsou v domácnosti. Obû dûti mají je‰tû nûkolik sourozencÛ. Chlapce baví kreslení, dívka ráda ãte. Oba jsou
ve vûku dospívání a díky na‰í pomoci budou moci nav‰tûvovat internátní ‰kolu.
Kdo ví, tﬁeba právû tyto adoptované dûti jednou zmûní
budoucnost chudobné Bangladé‰e.
GK 2 bengálské dûti, kter˘m mûsto adopcí umoÏnilo studium
34

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

M ALÉ

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

OHLÉDNUTÍ ZA NÁV·TùVOU PANA PREZIDENTA

35

M ALÉ

36

OHLÉDNUTÍ ZA NÁV·TùVOU PANA PREZIDENTA

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

O BRÁZKY Z Ú JEZDA

Starosta Sokolnic a Újezda – oba to mají spoãítané

Závody do vrchu Mohyla Míru – spolupoﬁadatel mûsto (hejtman, starosta), 31. 3. a 1. 4. 2007

Kladení vûncÛ – na Mohyle Míru, v popﬁedí hejtman JmK a ﬁeditel muzea
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