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TIRÁÎ

KaÏd˘ zpravodaj má
mít svÛj úvod a úvod by
mûl b˘t vtipn˘, ale co
dûlat, kdyÏ se ãlovûku
nechce psát – a to je
dnes mÛj problém.
Musím zmobilizovat
alespoÀ trochu zbytky
my‰lení a pokusit se
nastínit pár vizí, zámûrÛ,
úkolÛ.

Pokud bych si dovolil hodnotit práci pracovní
skupiny mûsta, musím konstatovat, Ïe jak pan
Miroslav Leukert, tak Jura Vesel˘ jsou pracovníci
pfiíkladní, pokud je v‰ak nechytne chvilková lenost.
¤ídí mnohdy neposlu‰né podfiízené a dokonce je
donutí i systémovû pracovat. 

Mûsto potfiebovalo novou multikáru, která mûla
stát v základní verzi 1.600.000 Kã. Zde v‰ak se-
hrálo dÛleÏitou roli, Ïe Jura Vesel˘ se zaãal zajímat
o internet a tak na‰el, Ïe nûkde v Hamburku pro-
dávají mal˘ nákladní mercedes (star‰í) za 14.900
Euro. Zaãali jsme korespondovat a jednoho dne
jsme obdrÏeli souhlas s dÛleÏit˘m v˘rokem: „Musí-
te si pfiijet!“ Tak jsem vyslal pana Leukerta, do kap-
sy dostal 15.000 Euro a od zamûstnancÛ radnice
buchty. Oãekávali jsme, Ïe budeme muset vypsat
odmûnu za bloudícího Mirka Leukerta v Nûmecku.
Nestalo se. Za jeden a pÛl dne byl Mercedes Uni-
mog v Újezdû viz foto.

Starosta ThDr. Jan Hradil, Th.D.

Mercedes Unimog

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MùSTA ÚJEZD U BRNA – 2007
USNESENÍ ã. 6 ze zasedání Zastupitelstva mûsta Újezd u Brna, konaného dne 6. 3. 2007
1. ZM rozhodlo nevyhovût Ïádosti Mgr. Bialase, Rozpr˘mova 977, Újezd u Brna, o odkoupení ãásti pozem-

ku p. ã. 3258/16 v k. ú. Újezd u Brna. 
2. ZM rozhodlo nevyhovût Ïádosti pana Miroslava Men‰íka, bytem Brno, o odkoupení pozemku p. ã. 1840,

1846,1848 v k. ú. Újezd u Brna. 
3. ZM rozhodlo nevyhovût Ïádosti manÏelÛ ·árky a Ivana Michlov˘ch, Rozpr˘mova 1000, Újezd u Brna,

o odkoupení pozemku p. ã. 3258/16 v k. ú. Újezd u Brna, vedle bloku „E“.
4. ZM rozhodlo zakoupit fotoaparát NIKON D 200 – tûlo s pfiíslu‰enstvím pro dokumentaci mûsta. Povû-

fiuje ing. Pavla Petláka, aby zabezpeãil zakoupení fotoaparátu v cenû 94.880 Kã.
5. ZM rozhodlo po zralé úvaze, na návrh VaK Vy‰kov, zv˘‰it cenu vodného o 1 Kã/m3  tj. 28,5 Kã/m3. Souãasnû

se zvy‰uje nájemné Vak Vy‰kov na 280.000 Kã/rok 2007. ZM povûfiuje starostu mûsta podpisem dodatku ã. 9.
6. ZM rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na VO I. etapy za cenu 50.000 Kã Ing. ·enkové a povûfiu-

je starostu mûsta podpisem smlouvy. ZM povûfiuje pfiedsedu stavební komise Ing. ZdeÀka Mácu, aby
vstoupil do jednání s Ing. Alenou ·enkovou. 

7. ZM souhlasí se Smlouvou o smlouvû budoucí na zfiízení vûcného bfiemene za ãástku 10.000 Kã pro fir-
mu E-ON, distribuce a.s. âeské Budûjovice a povûfiuje starostu mûsta podpisem smlouvy. 

8. ZM rozhodlo o zámûru zakoupit pozemek firmy MB REAL, Újezd u Brna, a povûfiuje starostu mûsta, aby
v této vûci zahájil úãinná jednání. 

9. ZM rozhodlo o zadání v˘roby pergoly u tenisov˘ch kurtÛ – klubu seniorÛ – firmû INTERIER MONT. Povû-
fiuje místostarostu podpisem smlouvy. 

10. ZM rozhodlo, Ïe ing. Matu‰ek má dopracovat „Regulaãní zásady pro stavbu rodinn˘ch domkÛ“ v loka-
litû Malá traÈ – podle navrÏené varianty ã. 1 v lokalitû „Za tratí“. 

11. ZM vzalo na vûdomí pfiedloÏen˘ geometrick˘ plánek pro oddûlení pozemku p. ã. 3258/20 o v˘mûfie
813,35 m2. Povûfiuje starostu mûsta zaji‰tûním smlouvy o v˘mûnû a prodeji zbylé ãásti pozemku man-
ÏelÛm Sekaninov˘m, bytem Telnice, za dodrÏení jiÏ dfiíve odsouhlasen˘ch podmínek. 

12. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti realitní kanceláfie OSKAR s.r.o. pronajmout prostor o rozmûrech 104x59 cm
ke zbudování v˘vûsky za autobusovou zastávkou. Cena pronájmu ãiní 100 Kã/mûsíc. 

13. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti zamûstnancÛ mûstského úfiadu Újezd u Brna o zakoupení 5 ks monitorÛ
PHILIPS 19“. 

14. ZM rozhodlo o pfievodu 5 ks vyfiazen˘ch monitorÛ do Základní ‰koly Újezd u Brna. 
15. ZM rozhodlo vyfiadit 2 ks star˘ch poãítaãÛ. 
16. ZM rozhodlo zadat vyhotovení pasportu dopravního znaãení firmû Urbánia s.r.o. za cenu 14.285 Kã

+ DPH. Povûfiuje starostu mûsta podpisem smlouvy. 
17. Zastupitelstvo mûsta rozhodlo vyhovût Ïádosti pana Jana Suského, bytem ·tefanikova ã.p. 125, Újezd

u Brna, o odprodání parcely ãíslo 1719) a o v˘mûfie 7 m2, za obvyklou cenu tj. 70 Kã/m2. Povûfiuje staro-
stu podpisem smlouvy. 

18. ZM souhlasí se smlouvou budoucí – zfiízení vûcného bfiemene na pozemky p. ã. ve prospûch firmy E.O.N.
Jedná se o lokalitu v ul. Na zahrádkách p. ã. PK 3133, KN 1501, p. ã. 1498/1, a to za cenu 10.000 Kã.
Povûfiuje starostu podpisem smlouvy. 

19. ZM rozhodlo o zadání technické a projektové dokumentace na revitalizaci panelov˘ch domÛ ã.p. 942,
943, 944, ulice Na zahrádkách, Újezd u Brna, které jsou v majetku mûsta. Povûfiuje starostu zabezpe-
ãením a následn˘m poÏádáním o v‰echny dotaãní tituly, které je moÏno pro opravu byt. domu vyuÏít. 

20. ZM rozhodlo poÏádat Pozemkov˘ fond âR o bezúplatn˘ pfievod pozemkÛ p. ã. 2225 a p. ã. 2191/1
v k. Újezdu Brna do vlastnictví mûsta. 

21. ZZM rozhodlo o v˘mûnû kobercÛ v kanceláfiích starosty a referentek Gity Kalvodové a V. Mrkvicové. Sou-
ãasnû rozhodlo o opravû podlah v tûchto místnostech. 

22. ZZM povûfiuje Ing. ZdeÀka Mácu, aby se vyjádfiil k pfiípisu Mûstského úfiadu ·lapanice, odbor Ïivotní-
ho prostfiedí, ve vûci lakovny firmy TURLAK, Újezd u Brna. 
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23. ZZM rozhodlo podat Ïádost o dotaci na regeneraci parku u koupali‰tû. 
24. ZZM povûfiuje RM, aby zabezpeãila 3 návrhy na zhotovitele pergoly v restauraci Na Rychtû, která je

v souãasné dobû v havarijním stavu. 
25. ZZM rozhodlo vyhovût Ïádosti KDU-âSL o doplnûní kulturní komise o ãlena – pana Bohdana Hladkého (ml.).

USNESENÍ ã. 7 ze zasedání Zastupitelstva mûsta Újezd u Brna, konaného dne 2. 4. 2007
1. ZM rozhodlo pronajmout firmû ERIDANI, spol. s r.o., Brno, Ml˘nská 68, koupali‰tû s restaurací za pfiís-

nû stanoven˘ch podmínek. ZM povûfiuje starostu podpisem smlouvy.
2. ZM schválilo zámûr bezúplatné smûny, popfi. pfievodu, komunikací ã. II/416 a ã.II/418 v k. ú. Újezd u Brna

(viz pfiiloÏená situace).
3. ZM rozhodlo pfiestavût tfiídu chemie v Základní ‰kole Újezd u Brna, podle pfiedloÏeného projektu firmou

KBV s.r.o., Hradec Králové, VáÏní 1078, a zadat provedení díla v˘‰e uvedené firmû. ZM povûfiuje staros-
tu mûsta podpisem smlouvy. ZM rozhodlo poÏádat SÚ Sokolnice o stavební povolení na tuto akci. Rea-
lizace bude zadána zaãátkem roku 2008.

4. ZM rozhodlo zmodernizovat 1 tfiídu v Základní ‰kole Újezd u Brna podle návrhu Truhláfiství Karla Dole-
Ïala a zadat realizaci díla za cenu 137.611,- (vãetnû DPH) v˘‰e uvedené firmû. ZM povûfiuje starostu
podpisem smlouvy.

5. ZM rozhodlo pfied vybavením tfiídy v Z· poloÏit novou podlahu z PVC a zadat toto poloÏení podlahy panu
ZdeÀku Mácovi, Brno.

6. ZM rozhodlo, na doporuãení RM, vyhovût Ïádosti stráÏníka Josefa Vacha (zamûstnance mûsta) o poskyt-
nutí bezúroãné pÛjãky ve v˘‰i 18.000 Kã za podmínky, Ïe bude splácet mûsíãnû 1.500 Kã. ZM povûfiu-
je referentku V. Mrkvicovou pfiípravou smlouvy o pÛjãce.

7. ZM pfiijalo návrh starosty na propojení 2 budov – a to po‰ty a zdravotního stfiediska tak, Ïe by mezi
tûmito 2 budovami vzniklo tzv. foyer, ve kterém by byl umístûn v˘tah a zázemí pro zdravotní stfiedisko.
ZM povûfiuje starostu dopracování tohoto návrhu do formy studie.

8. ZM rozhodlo o zámûru mûsta pronajmout následující vefiejné prostranství za úãelem zbudování zpev-
nûné plochy pro parkování osobních aut:
• âást pozemku p. ã. 73 v k. ú. Újezd u Brna, mûsto Újezd u Brna o v˘mûfie 40 m2 (pfied nemovitos-

tí pana Michala Vrby, ul. ·tefanikova)
• âást pozemku p. ã. 1945 o v˘mûfie 15 m2 – pfied nemovitostí ã.p. 623 v ul. âeské
• âást pozemku p. ã. 1685 v k. ú. Újezd u Brna o v˘mûfie 16,50 m2 pfied nemovitostí ã. 310, ul. ·tefa-

nikova
• âást pozemku p. ã. 1314 v k. ú. Újezd u Brna o v˘mûfie 25,5 m2 – pfied nemovitostí ã.p. 82, ul. Nad sklepy
• âást pozemku p. ã. 14 o v˘mûfie 12 m2 v k. ú. Újezd u Brna – pfied nemovitostí ã.p. 46, ul. Masarykova
• âást pozemku p. ã. 1537 v k. ú. Újezd u Brna o v˘mûfie 30 m2 – pfied nemovitostí ã.p. 139, ul. ·tefanikova
• âást pozemku p. ã. 29/1 o v˘mûfie 20 m2 o v˘mûfie 20 m2 – pfied nemovitostí ã.p. 111, ul. Komenského

9. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti fieditelky M· Eli‰ky âerné o zbudování nové podlahy v krãku, mezi dvû-
ma objekty M·. Povûfiuje starostu v˘bûrem krytiny (protiskluzná dlaÏba nebo zátûÏové lino).

10. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti vedení M· z 2. 4. 2007, a to takto: povûfiuje fieditelku M· E. âernou,
aby zadala zhotovení úloÏného prostoru pro lehátka a lÛÏkoviny, a to firmû Josef Trubáãík – Bobík s.r.o.,
Jezuitská 1888, Staré Mûsto, Uherské Hradi‰tû v cenû 77.598,- (vãetnû DPH).

11. ZM rozhodlo pronajmout prostory ordinace v DPS následovnû: na 2 dny v t˘dnu MUDr. Janû MuroÀové
(revmatologie, interní vy‰etfiení), a dále tu samou ordinaci zb˘vající 3 dny MUDr. Nevrlé – diabetoloÏce.

12. ZM pfiijalo vyúãtování tepla,vody a sluÏeb pro obyvatele Penzionu pro dÛchodce, ·tefanikova 960, Újezd
u Brna za období 01–12/2006.

13. ZM povûfiuje RM zpracovat a zaujmout stanovisko k zápisu kulturní komise z 8. 3. 2007. ZM rozhodlo
odsouhlasit pouze letní koncerty v parku, a to ve dnech 24. 6., 15. 7.,19. 8. a 9. 9. 2007, na tyto kon-
certy uvolÀuje z rozpoãtu mûsta ãástku ve v˘‰i 50.000 Kã.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MùSTA ÚJEZD U BRNA – 2007
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14. ZM vzalo na vûdomí návrh fie‰ení úprav pozemkÛ (zpevnûní plochy na kontejnery, úprava pozemku
pro kola aj.) za Z· v Újezdû u Brna, podle projektové dokumentace ing. arch. Hany ·emberové a s tûmi-
to úpravami souhlasí.

15. ZM se rozhodlo zakoupit poÏární vozidlo – a to do v˘‰e 5 mil. Kã. ZM se rozhodlo poÏádat o dotaci
ve v˘‰i 2 mil. Kã na zakoupení poÏárního vozidla.

USNESENÍ ã. 8 ze zasedání Zastupitelstva mûsta Újezd u Brna, konaného dne 14. 5. 2007.
1. ZM Újezd u Brna schválilo rozpoãtové opatfiení ã. 1, které je v pfiíjmech a v˘dajích vyrovnané (viz pfií-

loha). 
2. ZM schvaluje závûreãn˘ úãet mûsta za rok 2006 bez v˘hrad. 
3. ZM rozhodlo zadat firmû GEOKOMP s.r.o. v˘‰kopisné a polohopisné zamûfiení lokalit – Nad sklepy, Hybe-

‰ova, ãást ul. Komenského a ·tefanikova – u Penzionu, aby následnû ing. Ivan Kutín, firma ROAD PRO-
JEKT, StaÀkova 12 d, Brno, mohla tato místa vyprojektovat. ZM povûfiuje starostu podpisem smlouvy
s firmou GEOKOMP a firmou ROAD PROJEKT. 

4. ZM rozhodlo zahájit v˘bûrové fiízení na pronájem restaurace „Rychta“ a povûfiuje radu mûsta zabezpe-
ãením tohoto fiízení. 

5. ZM se usneslo uzavfiít „Vefiejnoprávní smlouvu podle § 63 a násl. zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znûní“, t˘kající se agendy projednávání pfiestupkÛ a rozhodování o pfiestupcích, a to mezi
mûstem Újezd u Brna a mûstem ·lapanice. Jedná se o v˘kon pfienesené pÛsobnosti. ZM trvá na tom,
aby byl ãlenem komise pro projednávání pfiestupkÛ za mûsto Újezd u Brna starosta mûsta. Povûfiuje
starostu mûsta podpisem smlouvy. Tato smlouva se uzavírá na rok 2007. 

6. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti pana Ladislava Topora, Sokolnice, ze dne 18.4.2007 o prodlouÏení nájem-
ní smlouvy na ãást pozemku p. ã. 29, k. ú. Újezd u Brna a pronájem prodejního stánku, nacházejícího
se na pozemku p. ã. 29 v k. ú. Újezd u Brna, a to na dobu 2 let. ZM povûfiuje starostu mûsta podpisem
dodatku k nájemní smlouvû. 

7. ZM povûfiuje místostarostu, referentky V. Mrkvicovou a Jifiinu Punãocháfiovou, aby provûfiili, zda byly
vyrovnány vzájemné pohledávky mezi nájemníky bytového domu 24. b.j., ul. Na zahrádkách, Újezd u
Brna a Stavební ubytovací správou, Brno. ZM vzalo na vûdomí pfievzetí archivu a zabezpeãení provozu
uveden˘ch byt. jednotek, a to ve stejném provedení. Povûfiuje místostarostu Karla Hradského,
aby zapsal ve‰keré povinnosti ve vztahu k byt. jednotkám. 

8. ZM Újezd u Brna schvaluje zámûr nabytí ãásti komunikace p. ã. 111 v k. ú. Újezd u Brna z vlastnictví
Jihomoravského kraje, Îerotínovo nám. 3, Brno, do vlastnictví mûsta Újezd u Brna (viz pfiíloha):
a) Zastupitelstvo mûsta schvaluje zámûr darovat komunikaci p. ã. 1781 v k. ú. Újezd u Brna z vlas-

tnictví obce do vlastnictví JMK
b) Zastupitelstvo mûsta Újezd u Brna rozhodlo pfiijmout dar – ãást komunikace p. ã. 111 v k. ú. Újezd

u Brna z vlastnictví JMK do vlastnictví obce
c) Zastupitelstvo mûsta Újezd u Brna rozhodlo darovat komunikaci p. ã. 1781 v k. ú. Újezd u Brna

z vlastnictví obce do vlastnictví JMK
d) Zastupitelstvo mûsta rozhodlo schválit smlouvu o budoucí darovací smlouvû na pfievod komunika-

ce p. ã. 1781, k. ú. Újezd u Brna z vlastnictví obce do vlastnictví JMK
e) Zastupitelstvo mûsta Újezd u Brna rozhodlo schválit smlouvu o budoucí darovací smlouvû na pfie-

vod ãásti komunikace p. ã. 111 v k. ú. Újezd u Brna z vlastnictví JMK do vlastnictví mûsta
f) Zastupitelstvo mûsta rozhodlo o zafiazení ãásti komunikace p. ã. 111 v k. ú. Újezd u Brna do kate-

gorie místních komunikací
g) Zastupitelstvo mûsta rozhodlo o zafiazení komunikace p. ã. 1781 v k. ú. Újezd u Brna do kategorie

komunikací II. tfiídy
h) Zastupitelstvo mûsta Újezd u Brna schvaluje darovací smlouvu na pfievod komunikace p. ã. 1781

v k. ú. Újezd u Brna, a to z vlastnictví obce do vlastnictví JMK
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i) Zastupitelstvo mûsta Újezd u Brna schvaluje darovací smlouvu na pfievod ãásti komunikace p. ã.
111 v k. ú. Újezd u Brna z vlastnictví JMK do vlastnictví mûsta Újezd u Brna

j) ZM povûfiuje starostu mûsta v‰emi právními úkony, a to:
– podpisem smlouvy o budoucí darovací smlouvû v˘‰e uveden˘ch pozemkÛ
– podpisem darovací smlouvy na v˘‰e uvedené pozemky
– podpisem smlouvy o pfiijetí daru

9. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti „Rybáfiského sdruÏení“ Újezd u Brna ze dne 13. 4. 2007 poskytnout pfiíspû-
vek proti dokladu na Dûtsk˘ rybáfisk˘ den, kter˘ se bude konat 19. 5. 2007, ãástku ve v˘‰i 10.500 Kã.

10. ZM rozhodlo poskytnout v‰em prvÀáãkÛm v na‰em mûstû, ktefií zahájí ‰kolní docházku, ãástku ve v˘‰i 1.000
Kã, bez ohledu na trval˘ pobyt. Je tfieba, aby rodiãe podali Ïádost o pfiíspûvek. 

11. ZM, které je v˘bûrovou komisí pro zakázku „·moldus – vodní a mokfiadní plochy“, obdrÏelo pfiedloÏe-
nou dokumentaci o vefiejn˘ch zakázkách. Zadavatelem díla je mûsto Újezd u Brna. Rada mûsta povûfii-
la pana Jana Husáka, Tû‰any 349, osobou povûfienou organizaãním zaji‰tûním zakázky. Zadání se úãast-
nilo 6 firem, z toho 1 zakázka byla protokolárnû vyfiazena. ZM rozhodlo hlasováním o pofiadí takto:
1. EKOSTAVBY Brno, a.s., Mírová 21, Brno
2. Rovina a.s., KromûfiíÏská 134, Hulín
3. AGROMELI spol. s r.o, Olomoucká 178, Brno
4. TIPA a.s., U oburky 5, Tfiebíã
5. COLAS CZ, a.s.,Kollbenova 259, Praha

12. ZM rozhodlo poskytnout Sociálnímu ústavu nevidom˘ch v Chrlicích ãástku ve v˘‰i 5.000 Kã. 
13. ZM rozhodlo o zbudování pomníku k v˘roãí zaloÏení mûsta. Jedná se o návrh akademického socha-

fie Stanislava Miku‰e. ZM povûfiuje radu mûsta, aby je‰tû jednou pro‰la místa, kde by
bylo moÏno pomník zbudovat. ZM povûfiuje starostu mûsta podpisem smlouvy se sochafiem St. Miku-
‰em a slévaãem. 

14. ZM rozhodlo, Ïe obklady chodby v základní ‰kole Újezd u Brna nebudou obnoveny v keramické podobû,
pokud to neurãí bezpeãnostní technik, pokud vyhoví z poÏárního hlediska obklady dfievûné, budou tyto
provedeny firmou INTERIER MONT s.r.o, Sokolnice za cenu dohodou 46.805 Kã, vãetnû DPH. V pfiípa-
dû, Ïe dfievûné obklady nevyhoví bezpeãnostním normám, bude rozhodnuto o obkladech nehofilav˘ch.

15. ZM pfiijalo klíã k vyúãtování spotfieby plynu, vody, el. energie za rok 2006 v DPS Újezd u Brna. 
16. ZM vzalo na vûdomí, Ïe v obvodu mûsta vznikla organizace „Svaz diabetikÛ“ s 31 ãleny. Pfiedsedou sva-

zu je Doc.ing. Vlastimil Bílek. 
17. ZM vzalo na vûdomí v˘sledek kontroly Hasiãského dobrovolného sboru Újezd u Brna. 
18. ZM povûfiuje starostu mûsta podpisem smlouvy s firmou COLAS a.s., Modfiice, ohlednû vydláÏdûní urãe-

n˘ch lokalit. 
19. ZM rozhodlo, Ïe Ïádosti do penzionu a DPS budou fiazeny podle data, kdy byla Ïádost doruãena, dále

pak jestliÏe lidé, ktefií odmítnou podle pofiadí nastoupit a poÏádají o odklad, budou zafiazení aÏ na konec
pofiadníku, na poslední místo:
a) ZM vzalo na vûdomí úmrtí pana Jana ·vába v bytû B 1-2. v DPS a rozhodlo pfiidûlit tento byt man-
ÏelÛm Miroslavu a BlaÏenû ·afafiíkov˘m, Komenského 101
b) ZM vzalo na vûdomí uvolnûní bytu v DPS A 3-9 z dÛvodu úmrtí pana ZdeÀka Kratochvila a rozhodlo
pfiidûlit byt paní Vûfie ·vábové
c) ZM bere na vûdomí uvolnûní bytu B 3-1 z dÛvodu úmrtí paní Hildegardy Veselé a rozhodlo pfiidûlit
byt paní ZdeÀce Jadrné 

20. ZM rozhodlo nevyhovût odvolání firmy ALFA AGRO s.r.o., Brno, provozovna Újezd u Brna, ve vûci povo-
lení vykácení 2 ks javorÛ pfied provozovnou v ul. 9. kvûtna, Újezd u Brna, neboÈ stromy jsou zdravé,
nepo‰kozené. 

21. ZM rozhodlo o zakoupení konvektomatu pro M· Újezd u Brna, které je mûsto zfiizovatelem, a to do v˘‰e
135.000 Kã. Povûfiuje starostu mûsta souãinností s vedením M· ve vûci v˘bûru. 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MùSTA ÚJEZD U BRNA – 2007
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MùSTA ÚJEZD U BRNA – 2007
22. ZM se rozhodlo vyhovût M· Újezd u Brna o povolení v˘jimky v poãtu dûtí na ‰kolní rok od 1. 9. 2007

do 31. 8. 2008. Tuto v˘jimku povoluje za pfiedpokladu, Ïe nebude poru‰en zákon a ohroÏena bezpeã-
nost dûtí v M·. 

23. ZM rozhodlo o zámûru odprodat ãást pozemku o v˘mûfie 95 m2 pfied rod. domem ã.p. 91, p. ã. 1295, k. ú.
Újezd u Brna paní Marii Lattenbergové za pfiedpokladu, Ïe kupující, v pfiípadû potfieby, strpí zbudování inÏ. sítí.

24. ZM rozhodlo, Ïe na koncerty konané v parku mÛÏe b˘t ãerpána max. ãástka do v˘‰e 12.500 Kã. 

USNESENÍ ã. 9 ze zasedání Zastupitelstva mûsta Újezd u Brna, konaného dne 11. 6. 2007
1. ZM souhlasí s úpravou projektu kanalizace v ul. Na zahrádkách, Újezd u Brna tak, aby nedo‰lo k po‰ko-

zení hlavního vodovodního fiadu, KTV, aj. Kanalizaãní sbûraã bude posunut smûrem do komunikace
a tím dojde k nav˘‰ení nákladÛ o poloÏení Ïiviãného povrchu cca o 220.000 Kã. ZM souhlasí taktéÏ
s v˘mûnou obrubníkÛ u komunikace. 

2. ZM rozhodlo pfiijmout dotaci ministerstva vnitra ã.j. PO-151/66/OZS – 207 ve v˘‰i 2. mil. Kã na pofií-
zení cisternové automobilové stfiíkaãky pro hasiãe. 

3. ZM rozhodlo opravit chodník u penzionu pro dÛchodce, a to od vrat penzionu smûrem k autobusové
zastávce, cca 300 m. ZM souhlasí, aby práce byly zadány firmû COLAS CZ. ZM povûfiuje starostu mûs-
ta podpisem smlouvy. 

4. ZM rozhodlo pronajmout paní Vûfie Pavlíkové, bytem Rozpr˘mova 996, ãást pozemku p. ã. 3258/16
v k. Újezd u Brna o v˘mûfie 65 m2, a to na dobu 5 let. ZM povûfiuje starostu mûsta podpisem
smlouvy. 

5. ZM rozhodlo dlouhodobû pronajmout panu ing. Bronislavu Martínkovi, bytem Újezd u Brna, Âtefaniko-
va 136, ãást pozemku p. ã. 111 o v˘mûfie 30 m2, za úãelem zfiízení parkovi‰tû pro osobní automobil.
Povûfiuje starostu podpisem smlouvy. 

6. ZM rozhodlo o dlouhodobém pronájmu ãásti pozemku p. ã. 1908/1 o v˘mûfie 15 m2 panu Otakaru Skou-
pému, Wolkerova 692, Újezd u Brna, za úãelem zfiízení parkovi‰tû pro osobní automobil. ZM povûfiuje
starostu podpisem smlouvy o dlouhodobém pronájmu. 

7. ZM rozhodlo o dlouhodobém pronájmu ãásti pozemku p. ã. 293 o v˘mûfie 8m2 paní Marii Pecákové,
Masarykova 725, Újezd u Brna, za úãelem zfiízení parkovi‰tû pfied rodinn˘m domem, povûfiuje starostu
podpisem smlouvy. 

8. ZM rozhodlo o dlouhodobém pronájmu ãásti pozemku p. ã. 1537/1, k. ú. Újezd u Brna o v˘mûfie 30 m2

manÏ. Karlu a Marii ·makov˘m, Pfiíãní 358, Újezd u Brna, za úãelem zfiízení parkovi‰tû pro osobní auto-
mobil. Povûfiuje starostu podpisem smlouvy 

9. ZM rozhodlo o prodeji ãásti pozemku p. ã. 127/1 v k. ú. Újezd u Brna o pfiedpokládané v˘mûfie cca 91m2,
pfied RD ã.p. 91, ul. Su‰ilova, a to paní Marii Lattenbergové. Povûfiuje starostu mûsta podpisem kupní smlou-
vy, poté co bude zpracován oddûlovací geom. plán. ZM rozhodlo odprodat m2 za cenu 250 Kã.

10. ZM rozhodlo nevyhovût Ïádosti PâR o zakoupení alkoholtestru z dÛvodu nedostatku fin. prostfiedkÛ. 
11. ZM rozhodlo, po doporuãení pfiedsedky K·K poskytnout na t˘denní zájezd dÛchodcÛ dotaci ve v˘‰i 10.000 Kã.
12. ZM rozhodlo poskytnout TJ SOKOL Újezd u Brna finanãní pfiíspûvek na turnaj mlad‰ích ÏákÛ, kter˘ se

bude konat 16. 6. 2007, a to ve v˘‰i 3.000 Kã. 
13. ZM rozhodlo o zafiazení Ïádosti o byt do pofiadníku Ïádostí o byt v penzionu pro dÛchodce paní Milady

Létalavé.
14. ZM rozhodlo o zafiazení Ïádosti o byt do pofiadníku Ïádostí o byt v penzionu pro dÛchodce manÏelÛ Sta-

Àov˘ch, bytem Újezd u Brna. 
15. ZM rozhodlo o zafiazení Ïádosti o byt do pofiadníku Ïádostí o byt v penzionu paní Franti‰ky Zerzánové. 
16. ZM rozhodlo o zafiazení do pofiadníku na byt v penzionu pro dÛchodce, a to paní Kozákové Evy, NádraÏ-

ní 157, Újezd u Brna. 
17. ZM rozhodlo o zafiazení Ïádosti o byt do pofiadníku na byt v penzionu pro dÛchodce paní Jifiiny Pfie-

rovské, Újezd u Brna. 
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18. ZM rozhodlo o zafiazení Ïádosti o byt do penzionu pro dÛchodce do pofiadníku na byt, a to manÏelÛ Danu-
‰e a Franti‰ka Válkov˘ch, bytem Újezd u Brna, ul. Revoluãní. 

19. ZM vzalo na vûdomí plán kulturních akcí mûsta Újezd u Brna (koncerty). 
20. ZM potvrdilo konání 3 koncertÛ radû mládeÏe v prostorách koupali‰tû. 
21. ZM rozhodlo revokovat rozhodnutí RM, která pfiidûlila na konání hodÛ stárkÛm 10.000 Kã a rozhodlo

pfiidûlit dotaci v celkové v˘‰i 16.000 Kã. 
22. ZM rozhodlo povûfiit starostu mûsta jednáním s firmou SUDOP a âesk˘mi dráhami, Brno, ve vûci rekon-

strukce pfiejezdu a budovy vlakové zastávky v Újezdû u Brna. 
23. ZM bere na vûdomí, Ïe na adrese Komenského 107, Újezd u Brna, kde sídlí Mûstsk˘ úfiad Újezd u Brna,

je pfiihlá‰eno k trvalému pobytu 44 osob. 
24. ZM vzalo na vûdomí seznam pofiadníku na byt v DPS a seznam pofiadníku na byt v penzionu pro dÛchod-

ce k datu 6. 6. 2007. 
25. ZM vzalo na vûdomí, Ïe min. Ïivotního prostfiedí nevyhovûlo Ïádosti mûsta o pfiidûlení dotace z pro-

gramu péãe o urbanizované prostfiedí a doporuãilo mûstu opakovat Ïádost v roce 2008. 
26. ZM vzalo na vûdomí pfiípis sleãny Hany Leukertové ze dne 7. 5. 2007 o prodlouÏení nájemní smlou-

vy na pronájem prostor prodejny kvûtin, Komenského 107. Povûfiuje RM, aby celou vûc pfiipravila k roz-
hodnutí. 

27. ZM povûfiuje RM, aby Ïádost o v˘mûnu bytu Tomá‰e V‰eãínského, bytem Na zahrádkách 942, pfiipra-
vila k fie‰ení. 

28. ZM vzalo na vûdomí závûreãn˘ úãet DSO Cezava. 
29. ZM rozhodlo zru‰it nájemní smlouvu v DPS paní Franti‰ce Sekaninové – byt A3-1, z dÛvodu úmrtí a roz-

hodlo byt pfiidûlit panu Josefu DoleÏalovi, Újezd u Brna, ul. NádraÏní, podle fiádného pofiadníku. 
30. ZM zru‰ilo nájemní smlouvu k bytu v DPS ã. A 2-5 paní Miroslavû Velebové z dÛvodu nástupu do domo-

va dÛchodcÛ a rozhodlo pfiidûlit byt paní Jaru‰ce Mácové, bytem Újezd u Brna, NádraÏní 818. 
31. ZM rozhodlo o vyãi‰tûní sbûrné nádrÏe âOV v Újezdû u Brna firmou GAS Vyskoãil, a to za cenu vãet-

nû DPH 303.256 Kã. 
32. ZM rozhodlo o ukonãení svého ãlenství v Energetickém sdruÏení obcí jiÏní Moravy, a to z toho dÛvodu, Ïe jiÏ

mûsto nevlastní akcie tohoto sdruÏení. ZM povûfiuje MST zabezpeãením náleÏitostí k této problematice.
33. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti obãana Jana Klime‰e, kter˘ pofiádá v˘stavu v galerii S˘pka ve dnech

16. 6.–22. 7. 2007 a poskytnout ãástku ve v˘‰i 2.000 Kã na katalog této v˘stavy. Na katalogu bude
uvedeno logo mûsta jako sponzora v˘stavy. 

USNESENÍ ã. 10 ze zasedání Zastupitelstva mûsta Újezd u Brna, konaného dne 2. ãervence 2007
1. ZM rozhodlo zadat vyprojektování vefiejného osvûtlení ul. Masarykova a ·ternovská za cenu

ve v˘‰i 40.000 Kã paní Alenû ·enkové. 
2. ZM rozhodlo o zfiízení vûcného bfiemene pro firmu E-ON ve vûci kabelizace II. etapy ul. Masarykova

a ·ternovská za cenu 10.000 Kã, povûfiuje starostu podpisem smlouvy. 
3. ZM rozhodlo poÏádat vedení âeské po‰ty o roz‰ífiení provozu místní po‰ty, tj. v Újezdu u Brna o sobot-

ní provoz.
4. ZM rozhodlo na základû zákona ã. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové sluÏbû a o zmûnû nûkter˘ch

zákonÛ, vyhlá‰ky ã. 646/2004 o podrobnostech v˘konu spisové sluÏby a v souladu s archivaãním a skar-
taãním plánem mûsta Újezd u Brna z roku 2004 podat návrh na vyfiazení archivních dokumentÛ (viz pfií-
loha) a tyto pfiedat Okresnímu státnímu archivu v Rajhradû. 

5. ZM rozhodlo o v˘‰i úhrady inzerce v místním zpravodaji – a to 1.000 Kã za stránku a 500 Kã za 1/2 stránky. 
6. ZM rozhodlo nevyhovût Ïádosti SDHJ, t˘kající se pfievodu vozu Volkswagen z majetku mûsta do majet-

ku SDHJ. 
7. ZM vzalo na vûdomí v˘sledek dvou kol v˘bûrového fiízení na obsazení 2 míst na referentku Mûstského

úfiadu v Újezdû u Brna. 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MùSTA ÚJEZD U BRNA – 2007
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8. ZM schvaluje vnitfiní smûrnici o zabezpeãení zákona o vnitfiní kontrole podle zák. ã. 320/2001 Sb a zák.
ã. 416/2004 Sb na MûÚ Újezd u Brna. 

9. ZM rozhodlo, Ïe poskytne prostory v Domû s peãovatelskou sluÏbou na ul. Rybáfiská – pro ordina-
ci interny, revmatologie a diabetologie. 

10. ZM vzalo na vûdomí jednání starosty a místostarosty s âesk˘mi dráhami, a.s., t˘kající se opravy nástu-
pi‰tû a Ïelezniãní zastávky, vãetnû vybudování nov˘ch závor a Ïelezniãního pfiejezdu v Újezdû
u Brna. 

USNESENÍ ã. 11 ze zasedání Zastupitelstva mûsta Újezd u Brna, konaného dne 6. srpna 2007
1. ZM schvaluje rozpoãtové opatfiení ã. 2, kter˘m provádí úpravu rozpoãtu na rok 2007. 
2. ZM odsouhlasilo dodatek ã. 3, t˘kající se akce rekonstrukce kanalizace v ul. Na zahrádkách, Újezd u Brna

a bere na vûdomí ãerpání fin. prostfiedkÛ na akci „Rekonstrukce kanalizace v ul. Na zahrádkách“.
3. ZM rozhodlo o zakoupení repasované multikáry, vãetnû vybavení. Povûfiuje radu mûsta v˘bûrem. 
4. ZM rozhodlo jmenovat za ãlena krizového ‰tábu mûsta Újezd u Brna paní Marii Holubovou. 
5. ZM rozhodlo odvolat z krizového ‰tábu mûsta paní Margitu Kalvodovou. 
6. ZM rozhodlo poÏádat o pfiidûlení vlajky mûsta podle návrhu (viz pfiíloha). 
7. ZM bere na vûdomí rozhodnutí Tomá‰e Verãínského pfiedat byt 4+1, ul. Na zahrádkách, Újezd

u Brna, mûstu. 
8. ZM bere na vûdomí rozhodnutí pana Ivana Friesse pfiedat byt ã. p. 942, ul. Na zahrádkách, mûstu

Újezd u Brna. 
9. ZM rozhodlo pfiidûlit byt 2+1 po panu Ivanu Friessovi, ã. p. 942, ul. Na zahrádkách, panu Tomá‰i Ver-

ãínskému. 
10. ZM rozhodlo o zakoupení 4 ks kfiesel pro knihovnu. 
11. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti manÏelÛ Hradilov˘ch, âeská 608, Újezd u Brna, o dlouhodob˘ proná-

jem pozemku ãásti p. ã. 127/1 o v˘mûfie 40 m2 (pfied nemovitostí ã.p. 1) za úãelem zfiízení parkovi‰-
tû. Povûfiuje místostarostu podpisem smlouvy. 

12. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti manÏelÛ Zrzav˘ch, Legionáfiská 492, o dlouhodob˘ pronájem parkovacího
místa pfied domem o v˘mûfie 14 m2 – ãást pozemku p. ã. 1236. Povûfiuje starostu podpisem smlouvy.

13. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti paní Jany Navrátilové – a to o prodlouÏení hlavního kanalizaãního a vodo-
vodního fiadu v lokalitû Za tratí v délce 25 m. Povûfiuje RM vybavením stavebního povolení a v˘bû-
rem dodavatele. 

14. ZM rozhodlo pfiijmout obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 3 o zákazu koufiení na vefiejném prostranství. 
15. ZM rozhodlo povûfiit referentku Petru Zrzavou vedením mûstského archivu za mûsíãní odmûnu

1.500 Kã. 
16. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti rybáfiského svazu a poskytnout pfiíspûvek 10.000 Kã na opûtovné zaryb-

nûní rychmanovského rybníãka. 
17. ZM bere na vûdomí vzdání se funkce fieditelky Matefiské ‰koly Újezd u Brna – Eli‰ky âerné ke dni 

31. ãervence 2007. 
18. ZM rozhodlo zahájit v˘bûrové fiízení na funkci fieditelky Matefiské ‰koly v Újezdû u Brna. 
19. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti farního sboru církve ãeskobratrské evangelické a poskytnout nav˘‰e-

ní pfiíspûvku na nová okna ve v˘‰i o 65.000 Kã. 
20. ZM rozhodlo o zpracování projektové dokumentace na opravu 24 b.j. v ul. Na zahrádkách a tuto zadat

Ing. Arch. ·emberové za ãástku 152.000 Kã. Povûfiuje starostu podpisem SOD. 
21. ZM rozhodlo poskytnout manÏelÛm Hole‰ansk˘m, ul. Rozpr˘mova, Újezd u Brna, pfiíspûvek pfii naroze-

ní dítûte. 
22. ZM povûfiuje firmu STRNAD, Rosice, odborn˘m profiezem stromÛ v na‰em mûstû podle pfiílohy. 
23. ZM povûfiuje starostu podpisem smlouvy o zaji‰tûní zpûtného odbûru elektroinstalaãního zafiízení.

(Recyklace drobného elektrozafiízení.) 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MùSTA ÚJEZD U BRNA – 2007
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USNESENÍ ã. 12 ze zasedání Zastupitelstva mûsta Újezd u Brna, konaného dne 3. 9. 2007
1. ZM rozhodlo o prodlouÏení inÏ. sítí v lokalitû „Za tratí“ (cca 25 m, smûr ke hfibitovu). ZM se rozhodlo

zadat tuto akci firmû COLAS CZ, a.s.,Praha a povûfiuje starostu mûsta podpisem smlouvy o dílo.
2. ZM rozhodlo o zbudování 2 pryÏov˘ch retardérÛ v ul. Wolkerova, Újezd u Brna.
3. ZM odsouhlasilo zámûr zbudovat 2 památníky k Bitvû tfií císafiÛ (na námûstí sv. Jana a v parãíku, napro-

ti rychmanovskému rybníãku).
4. ZM rozhodlo o propojení vodovodního a kanalizaãního fiadu v prostorách od nemovitosti ã.p. 454 po fir-

mu Ivo Turek, ul. Komenského, naproti firmû ELSEREMO. Povûfiuje ing. ZdeÀka Mácu zpracováním pro-
jektové dokumentace.

5. ZM rozhodlo poskytnout kaÏdému uãiteli, úãetní a vedoucí ‰kolní jídelny v Základní ‰kole Újezd u Brna
ãástku ve v˘‰i 2.000 Kã na o‰atné. Toto bude proplaceno pouze po pfiedloÏení dokladÛ. ZM povûfiuje
starostu zabezpeãením tohoto rozhodnutí.

6. ZM rozhodlo poskytnout odmûnu ve v˘‰i 4.000 Kã ‰kolníkovi Janu Pártlovi pfii Základní ‰kole v Újezdû
u Brna za pfiesãasy v ãase ‰kolních prázdnin.

7. ZM rozhodlo provést úpravu osvûtlení ‰kolních tabulí v celém objektu Z· tak, aby nasvícení vyhovova-
lo normám. ZM povûfiuje RM v˘bûrem dodavatele a starostu mûsta podpisem smlouvy o dílo.

8. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti Z· v Újezdû u Brna ze dne 10. 7. 2007 o poskytnutí 50.000 Kã (mimo roz-
poãet) na úpravy ve ‰kolní jídelnû tak, aby tyto úpravy vyhovûly poÏadavkÛm krajské hygienické stanice.

9. ZM revokuje své rozhodnutí o zahájení v˘stavby odborné uãebny chemie v Z· v roce 2008 a rozhodlo,
Ïe v˘stavba bude zahájena co nejdfiíve, a to firmou KBV. Povûfiuje starostu mûsta podpisem smlouvy o dílo.

10. ZM povûfiuje starostu mûsta podpisem nájemní smlouvy na pronájem bytu s panem Tomá‰em Verãín-
sk˘m (byt ã.p. 943) po panu Ivanu Friesovi. ZM vzalo na vûdomí, Ïe po nastûhování pana Verãínského
do bytu 2+1, ul. Na Zahrádkách, pfiedá pan Tomá‰ Verãínsk˘ byt 4+1 v ã.p. 942 mûstu. Povûfiuje
MST administrativním pfievzetím tohoto bytu.

11. ZM rozhodlo pfiidûlit byt po panu Tomá‰i Verãínském (4+1) Mgr. Darii Faturové, nalézající se v ã.p. 942,
Na zahrádkách, Újezd u Brna. ZM povûfiuje starostu mûsta podpisem nájemní smlouvy.

12. ZM rozhodlo, Ïe se na novû zbudovan˘ most umístí po obou stranách znak mûsta Újezd u Brna, a to
v bronzovém provedení. Povûfiuje RM vyhledáním umûlce a kovolitecké dílny, která by znaky odlila.

13. ZM se usneslo vykoupit pozemky p. ã. 435 o v˘mûfie 42 m2 a p. ã. 436 o v˘mûfie 150 m2 od paní Jany
Bílkové v k. ú. Újezd u Brna za ãástku 200 Kã/m2. ZM povûfiuje starostu mûsta podpisem kupní smlou-
vy. Jedná se o pozemek urãen˘ pro sbûrn˘ dvÛr.

14. ZM se rozhodlo vyhovût Ïádosti paní Mgr. Marie Jadrné, a to povolit do bytu ã. 976/2, ul. Rozpr˘mo-
va, pfiihlásit k pobytu sleãnu Ivanu Kulí‰kovou.

15. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti fiímskokatolické farnosti Újezd u Brna z 30. 8. 2007, ã.j. 2793/ZM, a to
takto: dotaci pfiidûlenou v loÀském roce na opravu kamenného tarasu vedle kostela, pfievést ve stejné
v˘‰i, tj. 300.000 Kã na opravu nové podrovnávky kostela Petra a Pavla. ZM povûfiuje starostu mûsta,
aby toto oficiálnû sdûlil farnímu úfiadu.

16. ZM rozhodlo, Ïe v nemovitosti ve dvofie Z· v Újezdû u Brna, samostatnû stojící, bude zbudována ‰kol-
ní druÏina.

17. ZM rozhodlo, Ïe pfiedstavení „Cirkus Alana Kellnera“ dne 7. 12. 2007 pro M·, Z· a dÛchodce, za ãást-
ku 14.000 Kã, se nebude konat.

18. ZM se rozhodlo zru‰it obecnû závaznou vyhlá‰ku mûsta Újezd u Brna ã.3/2007 o zákazu koufiení na vefiej-
ném prostranství.

19. ZM rozhodlo transformovat penzion pro dÛchodce, ul. ·tefanikova ã.p. 960, Újezd u Brna na DPS podle
zákona ã. 108/2006 o sociální péãi.

20. ZM se rozhodlo vyhovût Ïádosti TJ Sokol z 12. 8. 2007, ã.j. 2525/ZM o zapÛjãení ãástky ve v˘‰i 300.000 Kã,
a to do konce roku 2008. Povûfiuje právníka mûsta JUDr. R. Kupku zpracováním smlouvy o pÛjãce s garan-
cemi. Povûfiuje starostu mûsta podpisem této smlouvy. 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MùSTA ÚJEZD U BRNA – 2007
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21. ZM se rozhodlo smûnit pozemky ve vlastnictví mûsta p. ã. PK 1628/1 a PK p. ã. 2201 v k. ú. Újezd
u Brna za pozemek Pozemkového fondu p. ã. KN 2069 v k. ú. Újezd u Brna.

22. ZM rozhodlo nav˘‰it nájemné za 1m2 v bytech, které jsou ve vlastnictví mûsta. Jedná se o byty v byto-
vém domû na ul. 9. kvûtna 876, v bytû Z·-‰kolníka, v bytech ve 24 b.j. v ul. Na zahrádkách, ã.p. 942,
943, 944 a v penzionu pro dÛchodce, a to z 19,48/m2 na 23,34 Kã/m2 od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008.

23. ZM rozhodlo povûfiit JUDr. Ivo Helána restaurováním kfiíÏe, stojícího v k. ú. Újezd u Brna ve vinohra-
dech na Staré hofie za cenu 24.000 Kã. ZM povûfiuje místostarostu Karla Hradského podpisem smlouvy.

24. ZM rozhodlo uzavfiít smlouvu s ing. Radimírem Zendulkou, firma ZEFA-projekt, Prostûjov, Hvûzda
13, na zpracování projektu rekultivace skládky TKO Újezd u Brna. ZM rozhodlo, Ïe za studii proveditel-
nosti a projektovou dokumentaci uhradí ãástku ve v˘‰i 113.283 Kã. ZM povûfiuje starostu mûsta pod-
pisem smlouvy o dílo.

25. ZM rozhodlo, Ïe pivní slavnosti se budou konat 28. 9. 2007. Budou pfiiznány 2 skupiny zemû morav-
ské, které by zpracovaly program s dûtmi a program soubojÛ s dospûl˘mi, cca 3 hodiny. ZM povûfiuje
RM zpracováním programu pivních slavností, zabezpeãením pivních slavností a starostu mûsta podpi-
sem potfiebn˘ch smluv ve v˘‰i 14.000 Kã.

26. ZM bere se souhlasem na vûdomí, Ïe bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi mûstem a RAVEN
EU Advisory, a.s.., bezúplatné, a to zabezpeãení dotaãních titulÛ pro mûsto Újezd u Brna.

27. ZM rozhodlo mezi 2 pfiihlá‰kami o volné místo na vedení klubu mládeÏe v parku, a to vzít do pracovní-
ho pomûru na zástup za matefiskou dovolenou sleãnu Veroniku Chamerovou.

28. ZM bylo informováno o idiotsk˘ch podmínkách OPÎP, Ïe mûsto, pokud chce poÏádat o dotaci
na âOV, musí b˘t provozovatelem vlastní âOV. ZM povûfiuje starostu, aby na‰el zpÛsob k pfiidûlení penûz
z evropsk˘ch fondÛ.

29. ZM se rozhodlo smûnit pozemky PK p. ã. 930/1 a PK p. ã. 929/1 o v˘mûfie 370 m2, v k. ú. Újezd u Brna, ve vlast-
nictví manÏelÛ Jana a Jany Hradilov˘ch, âeská 608, Újezd u Brna, za pozemky – ãást p. ã. 292/1 o v˘mûfie cca
200m2 a ãást p. ã. 127/1 o v˘mûfie cca 170 m2 ve vlastnictví mûsta, s tím, Ïe se musí zpracovat oddûlovací geo-
metrick˘ plánek a povûfiuje pfiedsedu stav. komise ing. ZdeÀka Mácu zabezpeãením této realizace.

30. ZM rozhodlo uhradit vstupné pro dûti na divadelní pfiedstavení „Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘“. 

USNESENÍ ã. 13 ze zasedání Zastupitelstva mûsta Újezd u Brna, konaného dne 8. 10. 2007
1. ZM rozhodlo zahájit V¤ na prokázání kvalifikace pro zakázku malého rozsahu – „âOV-Újezd u Brna“.

Navrhuje oslovit 3 spoleãnosti:
• RPA s.r.o., Starobrnûnská 20, Brno, PSâ 602 00 
• WEROGRUP s.r.o., 5. kvûtna 65, Praha 4, PSâ 140 21 
• STAR a.s., Havlíãkovo nábfieÏí 21/687, Moravská Ostrava, PSâ 702 00 

2. ZM rozhodlo povûfiit radu mûsta dofie‰ením prodlouÏení nájemní smlouvy na pronájem koupali‰tû a sou-
ãasnû rozhodnutím o dobû nájmu.

3. ZM odsouhlasilo rozpoãtové opatfiení ã. 3 (viz pfiíloha).
4. ZM odsouhlasilo vnitfiní pfiedpis mûsta o v˘‰i stravného pfii sluÏebních cestách.
5. ZM rozhodlo o smlouvû budoucí darovací mezi Jihomoravsk˘m krajem a mûstem Újezd u Brna. Obsa-

hem smlouvy je dar komunikace ã. II/416 H o délce 0,348 km. Odsouhlaseno jednohlasnû.
6. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti paní Dagmar Markové a prodlouÏit nájemní smlouvu na byt

ã. 7/961 v ul. 9. kvûtna o 2 roky. ZM povûfiuje starostu podpisem dodatku.
7. ZM rozhodlo fie‰it problém Luká‰e Hose, kter˘ je v tíÏivé sociální situaci, následujícím zpÛsobem: do kon-

ce roku 2007 bude jmenovanému hrazen obûd ve ‰kolní jídelnû z rozpoãtu mûsta (22 Kã/den).
8. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti Bc. Pavla La‰tÛvky ze dne 8. 10. 2007 o poskytnutí prostory v újezdském

klubu mládeÏe v parku. Povûfiuje starostu zpracováním odpovûdi.
9. ZM rozhodlo zakoupit na vÛz MERCEDES UNIMOG ‰ípovou radlici, sypaã a zimní pneu. Povûfiuje radu

mûsta v˘bûrem typu radlice, sypaãe a zimních pneu.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MùSTA ÚJEZD U BRNA – 2007
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10. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti a zafiadit Jaroslava a Franti‰ku Janou‰kovy do pofiadníku na byt v DPS.
11. ZM rozhodlo zafiadit do pofiadníku na byt v DPS paní Kvûtoslavu Esendrovou.
12. ZM rozhodlo zafiadit do pofiadníku na byt v penzionu pana Karla a Evu VobÛrkovy.
13. ZM rozhodlo zafiadit do pofiadníku na byt do penzionu Alenu Volníkovou.
14. ZM rozhodlo zafiadit do pofiadníku na byt do penzionu Josefa Sovadinu.
15. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti paní Jany Men‰íkové, po doporuãení soc. komise, o pfiednostním zafiazení

do DPS. ZM povûfiuje starostu mûsta, aby o této skuteãnosti písemnû informoval paní Janu Men‰íkovou.
16. ZM rozhodlo úãastnit se jak pfiímého kupu objektÛ MB REALU, vãetnû pozemkÛ, tak draÏby t˘kající se

objektÛ MB REALU, vãetnû pozemkÛ, a to do maximální draÏební v˘‰e 5,5 mil. Kã. Povûfiuje RM práv-
ním zabezpeãením této skuteãnosti – vãetnû draÏby. ZM rozhodlo vzít na tuto draÏbu úvûr ve v˘‰i 3,5 mil.
Kã od Komerãní banky.

17. ZM rozhodlo o opravû chodníku v lokalitû Nad sklepy, Újezd u Brna. ZM povûfiuje RM, aby provedla
oslovení 3 dodavatelÛ.

18. ZM rozhodlo opravit a zbudovat 2 kanálové vpusti, v lokalitû za domem pana Horáãka Vladimíra, Masa-
rykova 724, zaústûním tûchto vpustí do ulice ·kolní. Povûfiuje RM v˘bûrem dodavatele.

19. ZM rozhodlo o zadání studie na obfiadní síÀ, vedle hfibitova za ãástku 50.000 Kã.
20. ZM rozhodlo pfiijmout v˘povûì nájemní smlouvy paní Dá‰i Men‰íkové ze dne 5. 10. 2007, a to na pro-

nájem restaurace a vinárny na Rychtû ke dni 31. 12. 2007.
21. ZM rozhodlo o opravû vzduchotechniky v kuchyni Matefiské ‰koly v Újezdû u Brna. ZM rozhodlo tuto

opravu zadat firmû Thermotechnika Bohemia s.r.o, Újezd u Brna, s tím, Ïe cena za dodání vzducho-
techniky bude ãinit 138.823 Kã. Povûfiuje starostu a zastupující fieditelku M· podpisem smlouvy.

22. ZM rozhodlo pronajmout Mgr. Ryvolové, Hybe‰ova 166, Újezd u Brna, ãást pozemku p. ã. 127/1, k. ú.
Újezd u Brna o v˘mûfie 10 m2 ke zbudování parkovi‰tû na dobu 20 let a povûfiuje starostu mûsta pod-
pisem smlouvy.

23. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti Jihomoravského kraje ze dne 24. 9. 2007, a to poskytnout pfiíspûvek
na financování systému IDS Jmk na rok 2008 ve v˘‰i 151.600 Kã. Povûfiuje starostu podpisem dodat-
ku ã. 3.

24. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti pana Víta Fillera ze dne 2. 10. 2007, t˘kající se moÏnosti uzavfiení podná-
jemní smlouvy na byt v ã.p. 1013, ul. Na zahrádkách, Újezd u Brna, s podnájemníky Janem a Helenou
Suchánkov˘mi, a to za pfiedpokladu, Ïe nebudou mít nárok na náhradu bytu.

25. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti pana Vladimíra Skalníka ze dne 24. 9. 2007, a to ukonãení nájemní smlou-
vy k bytu ã. 2/996 ke dni 31. 10. 2007. ZM rozhodlo pfiidûlit tento byt paní Jarmila Kúblové a povûfiuje
místostarostu Karla Hradského, aby provedl ve‰keré náleÏitosti ohlednû pfievodu bytu.

26. ZM rozhodlo, aby RM pfiipravila pietní slavnosti k „Bitvû u Slavkova“, a to koncert, pfiedná‰ku, popfi.
pochod mûstem s programem pro dûti na koupali‰ti.
ZM pfiijalo Ïádost manÏ. Válkov˘ch, Melníkov˘ch, Má‰ov˘ch a Ocáskov˘ch ze dne 21. 10. 07 a rozhodlo
Ïádosti o uzavfiení proluky v lokalitû „Za Má‰ov˘m u Rychty“ nevyhovût, neboÈ tato lokalita slouÏí k prÛ-
chodu do obchodu JIREX, do lokality Na zahrádkách, dûti si tudy krátí cestu do ‰koly.

27. ZM rozhodlo neprodlouÏit nájemní smlouvu paní Lence Sádlíkové a Daniele Hálové na pronájem pro-
stor v budovû ã.p. 144 z dÛvodu pfiidûlení této prostory mûstské knihovnû.

28. ZM rozhodlo naplnit rozhodnutí usnesení ã. 12/29/2007 a vymûnit pozemek PK p. ã. 930/1, a PK p. ã.
929/1 v k. ú. Újezd u Brna o celkové v˘mûfie 370 m2 za p. ã. 292/7 o v˘mûfie 147 m2 a p. ã.
127/15 o v˘mûfie 159 m2. Zámûr byl fiádnû vyvû‰en na úfiední desce 3. 9. 2007 a sÀat 19. 9. 2007. Man-
Ïelé Jan a Jana Hradilovi nepoÏadují doplatek rozdílu, t.j. 64 m, av‰ak Ïádají, aby na p. ã. 127/15 bylo
právo vjezdu vyznaãeno jako vûcné bfiemeno. ZM povûfiuje místostarostu podpisem smlouvy.

29. ZM rozhodlo zakoupit 40 ks publikací „Trénoval jsem Emila…“. Jedná se o Ïivotopis místního rodáka
JUDr. Jana Haluzy. 18 ks urãeno pro základní ‰kolu, knihovna obdrÏí 18 ks, 2 ks M·, 2 ks mûstsk˘ úfiad
– archiv.
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30. ZM rozhodlo, Ïe v daném ãase nehodlá zbudovat osvûtlené pfiechody, a to z finanãních dÛvodÛ.
31. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti paní Vûry Pavlíkové, a to vybudovat na pozemku mûsta p. ã. 3258/16, k. ú.

Újezd u Brna, kter˘ má z ãásti v dlouhodobém pronájmu, zahradní domek o velikosti 1,4x1,4 m.

USNESENÍ ã. 14 ze zasedání Zastupitelstva mûsta Újezd u Brna, konaného dne 19. 11. 2007
1. ZM pfiijalo rozpoãtové opatfiení ã. 4. 
2. ZM vzalo na vûdomí, Ïe rada mûsta provedla v˘bûrové fiízení na dozor a metodické vyhodnocení akce

âOV a vítûzem se stala firma STAR a.s. ZM rozhodlo uzavfiít mandátní smlouvu s firmou STAR a.s.
a povûfiuje starostu podpisem této mandátní smlouvy. 

3. ZM povûfiuje radu mûsta zpracováním návrhÛ stavebních akcí na rok 2008. 
4. ZM schvaluje uzavfiení vefiejnoprávní smlouvy s mûstem ·lapanice pro v˘kon pfienesené pÛsobnos-

ti ve vûci agendy pro projednávání pfiestupkÛ na dobu neurãitou.
5. ZM rozhodlo, Ïe rada mûsta naplní rozhodnutí zastupitelstva mûsta o prodlouÏení kanalizaãního

a vodovodního fiadu v lokalitû „Za tratí“, na pozemku p. ã. 1110 v k. ú. Újezd u Brna, a to tak,
Ïe rada mûsta vybere dodavatele a stavbu zadá. 

6. ZM souhlasí se Ïádostí úpravy územního plánu manÏelÛ Jana a Lenky Králov˘ch a paní Jifiiny Dra-
bálkové a povûfiuje místostarostu, ing. ZdeÀka Mácu a ing. Helenu Jakubcovou, aby pfiipravili zmû-
nu územního plánu podle poÏadavkÛ ÏadatelÛ. 

7. ZM potvrzuje sv˘m rozhodnutím zámûr vstoupit do draÏby o pozemky a nemovitosti firmy MB REA-
LU s.r.o., Újezd u Brna, s tím, Ïe draÏba se bude konat dne 13. 12. 2007. Podle draÏební vyhlá‰ky
musí b˘t dodrÏeny následující podmínky: nejniÏ‰í podání 4,9 mil. Kã, minimální pfiíhoz 50.000 Kã, nut-
né sloÏení draÏební jistiny 1,4 mil. Kã. ZM rozhodlo, Ïe draÏbu za mûsto Újezd u Brna bude draÏit
starosta mûsta, a to za metodické právní pomoci Mgr. Ivo Nejezchleba. 

8. ZM zmocÀuje starostu mûsta k právním úkonÛm, tímto schvaluje zaslání draÏební jistoty na úãet
ã. 39460303/2700, VS 00282740, KS 0308 a v pfiípadû vydraÏení k pfievzetí vydraÏené vûci. 

9. ZM rozhodlo, Ïe v pfiípadû vydraÏení nemovitosti firmy MB REALU s.r.o., Újezd u Brna, ãástku
ve v˘‰i 3,5 mil. Kã bude hradit z pÛjãky od Komerãní banky Brno-venkov. Jednalo by se o stfiednû-
dob˘ úvûr na investici a v˘‰e úvûru by ãinila 3,5 mil. Kã, na dobu trvání 5 let. Úvûr by byl kryt 2 bian-
ko smûnkami (viz podmínky v nabídce z KB ze dne 13. 11. 2007). ZM povûfiuje starostu podpisem
smlouvy s KB Brno-venkov. ZM rozhodlo, Ïe v draÏbû pÛjde do max. v˘‰e 6,5 mil. Kã. 

10. ZM rozhodlo si vzít pÛjãku ve v˘‰i 3,5 mil. Kã od Komerãní banky Brno-venkov za úãelem vydraÏení
nemovitosti firmy MB REALU s.r.o., Újezd u Brna a povûfiuje starostu podpisem smluv a dokumen-
tÛ. 

11. ZM schvaluje zaji‰tûní úvûru formou vydání krycí blanko smûnky bez avalu, vystavené mûstem Újezd
u Brna, Iâ 00282740 jako poskytovatelem zaji‰tûní a souãasnû dluÏníkem. 

12. ZM schvaluje uzavfiení Smlouvy o poskytnutí úvûru ve v˘‰i 3,5 mil. Kã na nákup nemovitosti v draÏ-
bû mezi mûstem Újezd u Brna, Iâ 00282740, jako dluÏníkem a Komerãní bankou, a.s. sídlo: Praha 1,
Na Pfiíkopû 33, ã.p. 969, PSâ 114 07, Iâ 45317054, zapsanou do obchodního rejstfiíku vedeném Mûst-
sk˘m soudem v Praze, oddíl B., vloÏka 1360, jako vûfiitelem. 

13. ZM vzalo na vûdomí zámûr mûsta Újezd u Brna o prodej ãásti pozemku p. ã. 127/1, k. ú. Újezd u Brna,
obec Újezd u Brna o v˘mûfie cca 50 m2. O prodeji se bude hlasovat na pfií‰tím ZM, pokud k zámûru
nebude Ïádná pfiipomínka. 

14. ZM rozhodlo, Ïe za ordinaci pro lékafie v objektu DPS, která bude mûstem vybavena, bude ãinit nájem-
né 10.000 Kã/mûsíc a bude pomûrem rozdûlena na kaÏdého uÏivatele. K tomuto nájemnému budou
pfiiãítány náklady s provozem (voda, plyn aj.) ZM povûfiuje RM a starostu mûsta, aby pfiipravili urych-
lenû nájemní smlouvy. ZM rozhodlo uzavfiít nájemní smlouvy pouze s lékafii, ktefií mají smlouvy s VZP. 

15. ZM rozhodlo zakoupit vybavení ordinace pro lékafie v objektu DPS podle návrhu firmy CHIRONAX
INVEST, a to do ceny 55.340 Kã (vãetnû DPH). 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MùSTA ÚJEZD U BRNA – 2007
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16. ZM rozhodlo, v pfiípadû, Ïe budou pronajaty stejné prostory v DPS na ordinaci, ale bez vybavení,

bude nájemné ãinit 8.000 Kã/mûsíc. 
17. ZM ru‰í v˘bûrové fiízení na akci „·moldus – vodní a mokfiadní plocha, Újezd u Brna“ a povûfiuje místo-

starostu, aby o této skuteãnosti písemnû informoval vítûze soutûÏe. ZM rozhodlo zahájit V¤
na akci „·moldus – vodní a mokfiadní plocha, Újezd u Brna“ podle smûrnice MÎP ã. 7/2007, kdy je nut-
no v˘bûrové fiízení zahájit aÏ po vyhlá‰ení akce daného programu. ZM rozhodlo v˘bûrov˘m fiízením
na tuto akci povûfiit firmu AP INVESTING s.r.o. ZM rozhodlo, Ïe bude osloveno 5 firem do v˘bûrového
fiízení s tím, Ïe RM pfiipraví seznam tûchto 5 firem.

18. ZM rozhodlo, Ïe rodinû Hosovû, bytem ·tefanikova 128, Újezd u Brna, poskytne do 31. 1. 2008 dva
obûdy/den ze ·J Z· Újezd u Brna, a to bezúplatnû na náklady mûsta. 

19. ZM vzalo na vûdomí, Ïe pan Petr Macák, bytem Újezd u Brna, Rozpr˘mova 999, nastoupí k Mûstské
policii Újezd u Brna, a to od 2. 1. 2008.

20. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti mûsta ze dne 15.11.2007, a to o vykácení 2 ks smrkÛ, 3 ks ofiechÛ, 1 ks
bfiízy (viz náãrtek). Dále rozhodlo o profiezu 17 ks ofiechÛ, 3 bfiíz, 2 ks líp, 1ks túje a 1 ks meruÀky v ul.
Masarykovû, toto v‰e provede odborná firma STRNAD. 

21. ZM vzalo na vûdomí sdûlení fieditelky Z·, Ïe dfievûné obloÏení stropu tûlocviãny je uvolnûné. ZM vza-
lo na vûdomí, Ïe byla provedena kontrola stavu stropu tûlocviãny v Z· s v˘sledkem: je nutno pro-
vést 2 nátûry obloÏení a nutno pro‰roubovat dfievûn˘ obklad mûdûn˘mi vruty, pfiedpokládan˘
poãet 5.000 ks. ZM rozhodlo, Ïe opravu stropu tûlocviãny zadá firmû INTERIER MONT, Sokolni-
ce, podle cenového návrhu ze dne 19. 11. 2007, a to za cenu 200.000 Kã + DPH.

22. ZM vzalo na vûdomí, Ïe byla zahájena rekonstrukce chemické uãebny v Z· Újezd u Brna. Projekt byl roz-
‰ífien o v˘mûnu podlahy. Dílo bylo zadáno firmû INTERIER MONT, Sokolnice, za ãástku 83.892 Kã, vãet-
nû DPH. ZM povûfiuje starostu podpisem smlouvy s firmou INTERIER MONT, Sokolnice.

23. ZM rozhodlo o v˘mûnû zb˘vajících dfievûn˘ch oken na objektu restaurace „Rychta“ za okna plastová. ZM
rozhodlo, Ïe okna vyrobí firma EMPLAST, s.r.o., která jiÏ na tento objekt okna dodávala. ZM povûfiuje
starostu, aby s touto firmou uzavfiel smlouvu o dílo na dodání a v˘mûnu oken, a to do v˘‰e 50.829 Kã
(viz cenov˘ návrh). ZM rozhodlo, Ïe po pfievzetí restaurace nov˘m nájemcem bude provedena inventa-
rizace Ïidlí a stolÛ a chybûjící Ïidle a stoly zakoupí mûsto na své náklady.

24. ZM vzalo na vûdomí soupis nov˘ch knih, které budou zakoupeny pro mûstskou knihovnu v mûsíci lis-
topadu. Cena tûchto knih dosáhne max. v˘‰e 15.000 Kã. 

25. ZM rozhodlo zahájit v˘bûrové fiízení na dodavatele vozu CAS (hasiãsk˘ vÛz). 
26. ZM rozhodlo poÏádat Parlament âR o úpravu praporu mûsta Újezd u Brna (viz pfiíloha), zkfiíÏené klíãe,

hvûzda, kalich, v‰e v barvû bílé v zeleném podkladu. Povûfiuje starostu mûsta vypracováním Ïádosti. 
27. ZM rozhodlo, spoleãnû s ostatními obcemi ve správním obvodu mûsta ·lapanice, zbudovat spoleãnû

útulek pro psy a koãky s tím, Ïe mûsto Újezd u Brna, ale i ostatní obce se budou finanãnû podílet na zfií-
zení útulku podle poãtu obyvatel.

28. ZM vzalo na vûdomí, Ïe z nového stavebního zákona vypl˘vá povinnost do 5 let mít územní plán celé-
ho katastrálního území. ZM rozhodlo o pfiípravû analytického zpracování územního rozvoje, ãi zástav-
by a povûfiuje ing. Marii Kozákovu, ing. arch. Jakubcovou a ing. ZdeÀka Mácu pfiípravou tûchto povin-
ností. 

29. ZM vzalo na vûdomí, Ïe dochází k v˘mûnû krytiny a opravû schodi‰tû v objektu M·. Dále vzalo na vûdo-
mí, Ïe se do klimatizace v M· musí doplnit otopné tûleso, a to v pofiizovací v˘‰i max. 50.000 Kã. 

30. ZM vzalo na vûdomí smlouvu s firmou SITA MORAVIA CZ na ceny odpadÛ na rok 2008, kdy cena ãiní
1,253.900 Kã, coÏ je nav˘‰ení o 36.400 Kã oproti roku 2007. ZM souhlasí s návrhem ceny a povûfiuje
MST podepsáním smlouvy. 

31. ZM rozhodlo podepsat s firmou COLAS CZ a.s., Praha, dodatek ã.1 ke SOD ã. 712181, a to v intencích
ceny za 1 m2 chodníkové dlaÏby. Tento dodatek se t˘ká lokality v ul. Hybe‰ovû (za Má‰ov˘m). ZM povû-
fiuje starostu mûsta podepsáním dodatku.

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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32. ZM rozhodlo podepsat smlouvu o sdruÏení fin. prostfiedkÛ na rekonstrukci KTV s firmou VIVO CON-
NECTION spol s r.o. a povûfiuje starostu podpisem smlouvy. 

33. ZM rozhodlo povûfiit firmu VIVO CONNECTION spol s r.o. zahájením rekonstrukce KTV podle dodané
technické dokumentace, která bude souãástí smlouvy a dále povûfiuje starostu podpisem smlouvy.

USNESENÍ ã. 15 ze zasedání Zastupitelstva mûsta Újezd u Brna ze dne 14. 12. 2007
1. ZM rozhodlo o zbudování 12 ks svítidel v prostorách starého hfibitova, pfiedbûÏná cena 55.000 Kã, vãet-

nû DPH. Firma „Hanák Jifií“ pfiedloÏí cenovou nabídku. ZM povûfiuje starostu mûsta podpisem smlouvy o dílo.
2. ZM rozhodlo zadat firmû „Atelier Petr Vrátn˘“ zpracování projektové dokumentace podle studie „Obfiadní

síÀ v Újezdû u Brna“ na projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Smlouva o dílo mezi mûstem Újezd
u Brna a „Ateliérem ing. Petr Vrátn˘“ by byla v tomto rozsahu:
a) Zpracování projektové dokumentace pro stav. povolení se v‰emi povinn˘mi vyjádfieními 
b) Zabezpeãení stavebního povolení, vãetnû územního rozhodnutí (pokud bude zapotfiebí), vãetnû v‰ech

vyjádfiení 
c) geologick˘ a radonov˘ prÛzkum 
d) autorsk˘ dozor 
âástka za v˘‰e uvedené – 250.000 Kã.
ZM rozhodlo povûfiit starostu mûsta podpisem smlouvy o dílo.

3. ZM odsouhlasilo poskytnutí pfiíspûvku pro organizace:
• SHM – 22.000 Kã 
• Junák – 7.000 Kã
• Nadaãní fond – 30.000 Kã 
• SdruÏení rybáfiÛ – 8.000 Kã na práci s dûtmi, 5.000 Kã na náklady s údrÏbou rybníka a okolí 
• Organizace, které písemnû nepoÏádaly o poskytnutí pfiíspûvku na rok 2008, mohou v roce 2008 obdr-

Ïet dotaci pouze ve v˘‰i 5.000 Kã
4. ZM bere na vûdomí ukonãení nájmu v DPS paní Marie Kalvodové – byt ã. A1-4 ke dni 31. 12. 2007.
5. ZM rozhodlo pfiidûlit byt ã. A1-4 panu Tomá‰i Drlíkovi, pokud pfiidûlení bytu ke dni 1. 1. 2008 odmítne, bude

oslovena paní Marie Kroupová a byt jí bude v pfiípadû souhlasu pfiidûlen.
6. ZM rozhodlo zru‰it zámûr o smûnû pozemku p. ã. 2201 a p. ã. 1629/1 v k. ú.Újezd u Brna – vlastnictví mûs-

ta Újezd u Brna za pozemek PK p. ã. 2069 v k. ú. Újezd u Brna, ve vlastnictví Pozemkového fondu âR.
7. ZM rozhodlo vyvûsit zámûr smûny pozemku p. ã. 3060 v k. ú. Újezd u Brna, vlastnictví mûsta Újezd u Brna

za pozemek ve vlastnictví Pozemkového fondu âR PK p. ã. 2069 v k. ú. Újezd u Brna. Jedná se o poze-
mek pro akci „·moldus – Vodní a mokfiadní plochy“ Újezd u Brna.

8. ZM rozhodlo o prodeji ãásti pozemku p. ã. 127/l, po oddûlení geometrick˘m plánem oznaãené p. ã.
127/16 o celkové v˘mûfie 48 m2, cena 140 Kã/m2, a to firmû SMART TECHNIK, s.r.o. Újezd u Brna. ZM povû-
fiuje starostu podpisem kupní smlouvy.

9. ZM pfiijalo sv˘m rozhodnutím rozpoãtové opatfiení ã. 5, a to nav˘‰ení pfiíjmÛ a v˘dajÛ o 83.100 Kã.
10. ZM vyhovuje Ïádosti úãetní Jifiiny Punãocháfiové a povoluje provedení závûreãn˘ch úprav rozpoãtu

za rok 2007 rozpoãtov˘m opatfiením, které bude pfiedloÏeno na prvním zasedání v roce 2008.
11. ZM pfiijalo rozpoãtové opatfiení ã. 6.
12. ZM schvaluje navrÏen˘ rozpoãet DSO REGION CEZAVA na rok 2008.
13. ZM dne 14. 12. 2007 rozhodlo o pfiijetí rozpoãtu na rok 2008.
14. ZM rozhodlo o doplacení vylicitované ceny 5.400.000 Kã na zakoupení objektu MB REAL. âástka

1.400.000 Kã byla uhrazena jako záloha, zb˘vá doplatit ãástku 4.000.000 Kã.
15. ZM odsouhlasilo prodlouÏení smlouvy s obãansk˘m sdruÏením ADRA, a to na financování ‰kolní docház-

ky dítûte ROYE VOIROBY a povûfiuje starostu podpisem smlouvy. Jedná se o ãástku 8.400 Kã/rok.
16. ZM rozhodlo vyhovût Ïádosti Z· Újezd u Brna ze dne 12. 12. 2007, a to nav˘‰it rozpoãet Z· o 50.000 Kã.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MùSTA ÚJEZD U BRNA – 2007



ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
14

nátok do rychmanovského rybníka 136.850,-
vydláÏdûní nádvofií v Z· 718.741,-
roz‰ífiení zálivu u aut. zastávky 114.705,-
pergola vã. zám. dlaÏby u klubovny Z· 202.895,-
roz‰ífiení programÛ – PC 12.866,40
opravy budovy fotbal. ‰aten 382.745,-
spojovací tunel v M· 565.262,-
nav˘‰ení ceny klubovny v Z· 34.510,-
nákup monitorÛ 36.277,-
televize PHILIPS 38.990,-
drÏák VOGEL 5.798,-
el. varhany 17.990,-
poãítaã PC Nic Pentium 17.451,35
vysavaã listí 11.990,-
skladovací skfiínû 21.027,-
ãerpadlo UNIGUA 5.990,-
volejbalové sloupky – hfii‰tû v parku 15.256,-
bruska uhl. NAREX 6.025,-
vysokotlak˘ ãistiã – vodní 29.155,-
ván. v˘zdoba – hvûzdy malé 29.690,50
ván. v˘zdoba – svíãky malé 34.158,95
koberec 19.779,-
laviãky s opûradlem 33.406,-
herní sestava RENATA 46.410,-
pomník – socha Krista Salvátora 283.616,-
kladivo sekací 48.100,-

AKCE V ROCE 2007 A NÁKUP DHM

P¤EVOD MAJETKU OD SPRÁVY VOJENSKÉHO BYTOVÉHO FONDU PRAHA

auto ·koda Roomster 411.700,-
zásahové obleky pro hasiãe 42.802,50
Ïidle otoãné pro MK a mûsto 9.380,-
v˘vûsní skfiíÀka 18.457,-
zpomalovací retardéry Wolkerova ul. 33.909,50
nádoby na plast a papír 39.627,-
Mercedes UNIMOG pro prac. ãetu 393.926,-
nová kanalizace Na zahrádkách 3.710.941,-
demolice ‰aten na hfii‰ti 108.579,20
opravy VO 302.861,-
opravy v DPS 122.779,-
opravy – penzion 81.580,-
malování v Z· 69.396,-
oprava balkonu MÚ 29.865,50
bronzová váza 12.000,-
2 kované ko‰e 21.240,-
vybavení ordinací na DPS 43.840,-
PC a tiskárna 39.316,60
uliãka Hybe‰ova 483.721,-
sypaã a radlice na posyp 276.556,-
chemická uãebna v Z· 455.518,-
v˘mûna oken Rychta 56.488,-
oprava podlahy ve tfiídû Z· 83.892,-
oprava tûlocviãny Z· 238.000,-
nákup MB Realu 5.400.000,-
Celkem 15.356.059,50

chodník u ã.p. 942-944 44.187,21
asfaltová plocha 366.233,04
ost. stavby – oplocení 17.715,92
pfiíp. kanal. vody, ãerp. stanice 101.108,58
24 byt. jednotek 14.676.587,75

budova kotelny k 24 b. j. 1.158.762,34
pfievod pozemkÛ 90.409,30
technologie kotelny 903.116,10
Celkem 17.358.120,24

Zpracovala: J. Punãocháfiová

NAV¯·ENÍ P¤ÍSPùVKU PRO Z· A OST. OPRAVY A INVESTICE V ROCE 2007
V˘mûna PVC ve tfiídû 40.440,-
na nákup myãky pro ·J 120.000,-
na nákup nábytku 131.067,-
oprava obloÏení na chodbách 47.000,-
pfiíspûvek na o‰atné zam. ‰koly 52.000,-
stoly do kuchynû ·J 50.000,-

dále mûsto uhradilo následující opravy a investice:
za malování tfiíd 79.396,-
projekt na sol. ohfiev 116.025,-
zhotovení pergoly vã. dlaÏby 208.405,-
v˘mûna dvefií 29.000,-
nádvofií v Z· 718.741,-
oprava podlahy v chem. uãebnû 83.892,-
zhotovení chem. uãebny – dosud
uhrazeno 122.568,-
Celkem 1.798.534,-
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HOSPODA¤ENÍ MùSTA ÚJEZD U BRNA K 31. 12. 2007
(§ 17 zákona ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravid-
lech územních rozpoãtÛ, ve znûní platn˘ch pfiedpisÛ).

Struktura pfiíjmÛ a v˘dajÛ rozpoãtu po zmûnách vãet-
nû jejich skuteãného plnûní k 31.12. 2007 je násle-
dující:
DaÀové pfiíjmy 24.920,0 Kã
NedaÀové pfiíjmy 10.134,7 Kã
Kapitálové pfiíjmy 175,5 Kã
Pfiijaté dotace 3.759,6 Kã
Pfiíjmy celkem 40.286,2 Kã

BûÏné v˘daje 27.436,8 Kã
Kapitálové v˘daje 17.657,7 Kã
V˘daje celkem 45.094,5 Kã

Saldo pfiíjmÛ a v˘dajÛ po konsolidaci -4.808,3 Kã
Financování 4.808,3 Kã

Skuteãné pfiíjmy celkem 42.536.292,44 Kã
z toho daÀové pfiíjmy 26.229.329,61 Kã
nedaÀové pfiíjmy 12.395.578,83 Kã
kapitálové pfiíjmy 152.720,00 Kã
pfiijaté dotace 3.758.664,00 Kã

v˘daje celkem 41.685.573,57 Kã
z toho bûÏné v˘daje 26.035.378,37 Kã
kapitálové v˘daje 15.650.195,20 Kã

saldo pfiíjmÛ a v˘dajÛ po konsolidaci 850.718,87 Kã
financování -850.718,87 Kã

V roce 2007 mûsto obdrÏelo následující dotace:
od úfiadu práce na VPP 241.935 Kã
na IDS od OÚ Sokolnice 34.048 Kã
na ãinnost hasiãÛ 3.075 Kã
dotace na nákup PC a prog. 50.000 Kã
dotace na v˘stavbu kanalizace 2.000.000 Kã

Mûsto podepsalo smlouvu na dotaci – kanalizace Na
zahrádkách na 2 mil. Kã. Tato akce byla zhotovena
a fiádnû vyúãtována.
Mûsto poskytlo organizaci M· v roce 2007 pfiíspû-
vek na hospodafiení ve v˘‰i 1.136.304 Kã. Z celkové
ãástky bylo vyãerpáno 1.107.267,10 Kã. ZÛstatek ve
v˘‰i 29.036,90 Kã bude pouÏit v roce 2008 na opra-
vy. Pfiíspûvková org. Z· v roce 2007 obdrÏela pfií-
spûvek ve v˘‰i 2.565.625 Kã a vyãerpala

2.529.091,76 Kã. ZÛstatek ve v˘‰i 36.533,24 Kã bude
v roce 2008 pouÏit na nákup prac. stolÛ pro ·J.

Mûsto v roce 2007 poskytlo pÛjãku TJ Sokol Újezd
u Brna ve v˘‰i 300 tis. Kã na nákup budovy. Tato
pÛjãka bude uhrazena do konce roku 2008.
Dále mûsto poskytlo pfiíspûvky organizacím v celko-
vé v˘‰i 636.800 Kã.
adopce bangladé‰sk˘ch dûtí 16.800 Kã
Sk kopaná 20.000 Kã
dar Fondu ohr. dûtí 15.000 Kã
svaz diabetikÛ 5.000 Kã
Junák 10.000 Kã
TJ Sokol 46.000 Kã
Sel. hnutí 29.000 Kã
Nadaãní fond Z· 30.000 Kã
na opr. fiímskokatol. kostela 300.000 Kã
na rekonstrukci kostela na Rychmanovû 165.000 Kã

Mûsto Újezd u Brna k 31. 12. 2007 vykazuje na základ-
ním bûÏném úãtu u KB Brno-venkov zÛstatek v celko-
vé v˘‰i 5.688.489,75 Kã. ZÛstatek úãtu 231 navazuje
na v˘pisy z v˘‰e uvedeného penûÏního ústavu.
Na úãtû u âSOB je vykazován zÛstatek ve v˘‰i
296.462,66 Kã. 

Mûsto Újezd u Brna má k 31. 12. 2007 na úvûrov˘ch
úãtech následující zÛstatky:
pÛjãka na vodovod 1.900.000 Kã
úvûr u KB na silnice a chodníky 4.800.000 Kã
úvûr na 20 b. j. 2.034.103,13Kã
úvûr na DPS a silnice 4.972.000 Kã
úvûr na v˘kup pozemkÛ DPS 541.131 Kã
úvûr na nákup areálu MB Real 3.500.000 Kã
Celkem 17.747.234,13Kã

Mûsto má k 31. 12. 2007 neuhrazené faktury, které
do‰ly po 1. 1. 2008, ale mají datum zdanitelného
plnûní k 31. 12. 2007, v celkové v˘‰i 353.151,12 Kã.

Rozpracované akce:
podepsaná smlouva s Ing. P. Vrátn˘m na zpracová-
ní projektové dokumentace smuteãní obfiadní sínû –
poskytnuta záloha 100.000 Kã, dále akce âOV a na
v˘stavbu rybníka ·moldus.

V˘kaz FIN 2-12 M je k nahlédnutí v kanceláfii úãetní.
Zpracovala: J. Punãocháfiová
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Rozpoãet celkem:
pfiíjmy +36.522
financování -982
Pfiíjmy celkem 35.540
V˘daje celkem 35.540 
Rozpoãet na rok 2008 je vyrovnán. Návrh rozpoãtu
byl projednán ve finanãním v˘boru dne: 28. 11.
2007. Rozpoãet byl projednán ZM dne: 14. 12. 2007.

Pfiíjmy:
DPFO ze záv. ãinnosti pol. 1111 4.300
DPFO ze sam. v˘d. ãinnosti pol 1112 350
DPFO z kap. v˘nosÛ pol. 1113 200 
DaÀ z pfi. práv. osob pol. 1121 6.000 
DaÀ z pfiidané hodnoty pol. 1211 9.800 
DaÀ z pfi. hodnoty za obec 900 
PDO 1.500 
Poplatky – sbûrn˘ dvÛr 15
Poplatky ze psÛ 40
Za uÏ. vefi. prostranství 25
Za provoz hracích pfiístrojÛ 20
Odvod z provoz. loterií 20
Správní poplatky 92,4 
DaÀ z nemovitostí pol. 1511 1.250 
Splátky pÛjãek 30
Pfiíjmy z pronájmu pozemkÛ (ZD) 60
Pfiíjmy z prodeje pozemkÛ 50
Z vydob˘van˘ch prostor 60
Vodné 150
Za pronájem vodovodu 280
Stoãné 1.700
SluÏby Z· 170
Nájem Z· 60
Pfiíjmy z knihovny 25
Nájem Rychta 440 
Pfiíjmy za kabelovou televizi 370
Nájem koupali‰tû 50
SluÏby byty 830
Nájem byty 2.200
Poplatek za hroby 35
Nájem za chlad. zafi. – hfibitov 8
Pronájem plyn. zafiízení 594
Nájem penzion 470
SluÏby penzion 700
Nájem DPS 1.000
SluÏby DPS 1.100
Pokuty – obec. policie 20
Ostatní pfiíjmy – obec 250
Z pronájmu pozemkÛ (ostatní) 30
Nájmy z nebyt. prostor – ostatní 250
Nahodilé pfiíjmy 50
Pfiíjmy z úrokÛ 50
Plánované dotace (od kraje) 977,6
Celkem pfiíjmy 36.522

MùSTO ÚJEZD U BRNA – ROZPOâET NA ROK 2008
V˘daje:
silnice (údrÏba+inv. a znaãení) 1.000
chodníky (údrÏba a investice) 1.000 
pfiíspûvek na IDS 250 
vodovod 25
kanalizace – provoz âOV + revitalizace âOV 4.850 
v˘stavba rybníka + provoz 1.050 
pfiíspûvek pro M· a ·J M· 750
na opravu M· 1.000 
pfiíspûvek pro Z· a ·J Z· 2.200
na opravu Z· 200
zákl. ‰kola – mzdy 170 
místní knihovna 450
ost. zál. kultury – Rychta 250
zachování kult. památek (opr. kfiíÏÛ, kapliãky) 50
um. díla – socha 200
kabel. televize 350
SOZ – gratulace, vítání, svatby, koncerty, ples 400
vydávání zpravodaje 100
místní rozhlas 50
vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe 400
koupali‰tû 300
Bytové hospodáfiství + rek. 24 b.j. 2.100 
Vefiejné osvûtlení + rek. 1.700
Pohfiebnictví – hfibitov (smuteãní síÀ) 600 
ÚdrÏba plyn. zafi. 195
Svoz PDO 1.600
Péãe o vefi. zeleÀ a ost. prostory 1.600
Soc. pfiíspûvky 25
DPS – provoz 1.630
Domov dÛchodcÛ – (proj. dok.) 1.000
Penzion – provoz 1.450
Policie 1.200
Obecní zastupitelstvo 1.600 
âinnost místní správy 3.700
PoÏární ochrana 170
Úroky z úvûrÛ a popl. KB 600
Platby daní a popl. 900
Pfiíspûvky nezisk. organizacím 150
SluÏby pen. ústavÛ – poj. majetku 275
V˘daje celkem 35.540

Financování: 
pol. 8115 zmûna stavu +3.310

(zÛstatek na úãtû k 1. 1. 2008)
pol. 8124 splátky:
MF vodovod -350
FÚ vodovod -600
KB – 3 úvûry -2.862
KB úvûr pozemky -480 
Financování celkem: -982 
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Rád bych pfiedloÏil na‰im obãanÛm nûkolik informací
z nûkter˘ch oblastí Ïivota na‰eho mûsta, neboÈ bez dosta-
teãn˘ch informací a následné komunikace mÛÏe b˘t pohled
na na‰e mûsto, ale i práci zamûstnancÛ mûsta zkreslen˘. 

Jedna z tûchto oblastí je majetek mûsta – tam spadají
budovy mûsta, vãetnû bytov˘ch domÛ, místní komunikace,
chodníky, inÏen˘rské sítû (kanalizace, vodovod, plynovod,
rozvod kabelové televize, vefiejné osvûtlení, místní rozhlas),
vefiejná zeleÀ apod. Je vypracován pasport (seznam) objek-
tÛ ve vlastnictví mûsta, jehoÏ souãástí je sledování pfiede-
psan˘ch zkou‰ek, revizí a kontrol, vyhodnocování stavu tûch-
to objektÛ. V pfiípadû nutnosti jsou pfiedkládány radû mûsta,
nebo zastupitelstvu mûsta návrhy na opatfiení vedoucí ke
zlep‰ení stavu objektÛ. K 31. 12. 2007 je hodnota v˘‰e uve-
deného majetku mûsta témûfi 400.000.000 Kã

Dal‰í oblast – bytová problematika – evidencí Ïádostí
o byty a pozemky pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ zaãíná, po
v˘stavbû pokraãuje kontakty s nájemníky, zabezpeãování
vypracování patfiiãn˘ch smluv ve spolupráci s právníky, vãet-
nû uzavírání smluv s jednotliv˘mi nájemníky, se kter˘mi má
mûsto kontakt nejen pfied v˘stavbou a v prÛbûhu v˘stavby
bytÛ, ale i po pfiedání bytÛ.

Také je na‰í prací snaha fie‰it problémy, které mnohdy
otravují na‰e obãany. Ty jsou v oblasti – podnûty, pfiipo-
mínky, reklamace, stíÏnosti, poruchy – t˘kající se majetku
a zafiízení mûsta – tyto jsou písemnû zaznamenávány v kan-
celáfii místostarosty v pfiízemí budovy mûstského úfiadu
a podle závaÏnosti a sloÏitosti fie‰eny buì okamÏitû, nebo
po projednání ve vedení mûsta, pfiípadnû v patfiiãném orgá-
nu mûsta (komise, rada, zastupitelstvo) fie‰eny v termínu co
nejkrat‰ím, av‰ak s pfiihlédnutím na finanãní a kapacitní
moÏnosti mûsta. Mnohdy se mÛÏe na‰im obãanÛm zdát, Ïe
nepostupujeme vÏdy dostateãnû rychle podle jejich pfied-
stav, ale neb˘vá zpravidla jednoduché zajistit nápravu rych-
le, kvalitnû a za pfiijatelnou cenu. Pfiesto bych byl rád, aby
ani tyto potíÏe neodradily spoluobãany od podávání námû-
tÛ a pfiipomínek na zlep‰ování prostfiedí v na‰em mûstû. 

Samostatnou oblastí vãetnû evidence, jsou pfiipomínky,
podnûty a reklamace obãanÛ v souvislosti s byty v bytov˘ch
domech mûsta. SloÏitûj‰í jsou jednání s dodavateli tûchto sta-
veb, u kter˘ch jsou uplatÀovány reklamace v záruãní dobû.
Nûkteré firmy jiÏ neexistují a náklady na odstranûní závad
musí b˘t hrazeny z rozpoãtu mûsta. Ne vÏdy se mnû dafií ten-
to problém uspokojivû vyfie‰it. V pfiípadû, Ïe jednání neve-
dou ke zdárnému konci, zasahuje starosta, pfiípadnû právník.

Oblast – odpadové hospodáfiství – pfiímo souvisí se
Ïivotním prostfiedím a tady práce nikdy nekonãí. V sou-
ãasné dobû je zaji‰Èován odvoz a likvidace komunálního

odpadu, skla, papíru, nebezpeãn˘ch látek, tzv. PET lahví,
pneumatik, firmou SITA CZ. Îelezn˘ ‰rot odváÏejí místní
organizace, nebo pracovní skupina na‰eho mûsta. 

Byl zpracován návrh projektu na vybudování sbûrného
stfiediska odpadÛ, ve stfiedu mûsta, ale toto umístûní bylo
shledáno zastupitelstvem mûsta jako nevhodné. Po získání
nov˘ch prostor do majetku mûsta závûrem roku 2007 bude
jiná vhodná lokalita pfiedloÏena k projednávání a po vyhod-
nocení návrhu a následném zbudování sbûrného stfiediska
odpadÛ bude moÏnost shromaÏìovat i ostatní sloÏky odpa-
dÛ (napfi. Ïelezn˘ ‰rot, textil, plasty, stavební suÈ apod.).

Chtûl bych touto cestou poÏádat v‰echny, aby pfii ukládá-
ní a tfiídûní odpadÛ byli dÛslední a vyuÏívali v‰ech moÏností
firmy SITA CZ, která odpady z na‰eho mûsta odváÏí.

Za pfiímého fiízení starosty mûsta je zfiízena – Pracovní
skupina mûsta – hlavním úkolem je péãe o ãistotu mûsta,
sekání trávy na vefiejném prostranství, v zimû odklízení snû-
hu a posyp chodníkÛ. Ostatní práce je pfieváÏnû zamûfiena na
údrÏbu a zvelebování zafiízení na‰eho mûsta. V zimním obdo-
bí má skupina pût pracovníkÛ (vedoucího, kter˘ je i správ-
cem domu s peãovatelskou sluÏbou + tfii pracovníky + údrÏ-
báfie penzionu), mimo zimu roz‰ifiujeme poãet v prÛmûru na
osm pracovníkÛ.

V Újezdû u Brna 31. 1. 2008
Karel Hradsk˘, místostarosta

Pracovní ãeta



ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
18

Jmenuji se Petra Zrzavá a na Mûstském úfiadû v Újez-
dû u Brna jsem nastoupila v kvûtnu loÀského roku. Prá-
ce je velmi rÛznorodá, proto se mnû líbí. VÏdy jsem
totiÏ pracovala s lidmi a pro lidi.

Obãanské prÛkazy
– vyfiízení pfiijat˘ch Ïádostí o OP
– vybírání správních poplatkÛ
– komunikace s MÚ ·lapanice
– pfiijímání a vydávání nov˘ch dokladÛ
– mûsíãní hlá‰ení o vybran˘ch poplatcích za OP

Penzion pro seniory
– evidence do‰l˘ch Ïádostí
– vedení pofiadníku
– korespondence a ústní styk s obyvateli
– ve‰kerá písemná agenda
– souãinnost s paní Martinou Matûjkovou, sociální

pracovnicí mûsta
– roãní vyúãtování sluÏeb a poplatkÛ
– pfiíjem nov˘ch obyvatel a související agenda
– hlá‰ení mûsíãních pfiedpisÛ, komunikace s inkasním

stfiediskem âP, provádûní zmûn SIPO

DÛm s peãovatelskou sluÏbou
– evidence do‰l˘ch Ïádostí
– vedení pofiadníku
– korespondence a ústní styk s obyvateli
– ve‰kerá písemná agenda
– souãinnost s paní Martinou Matûjkovou, sociální

pracovnicí mûsta
– roãní vyúãtování sluÏeb a poplatkÛ
– pfiíjem nov˘ch obyvatel a související agenda
– hlá‰ení mûsíãních pfiedpisÛ, komunikace s inkasním

stfiediskem âP, provádûní zmûn SIPO
– úfiední styk s MÚ ·lapanice, sociální odbor, ve vûci

schvalování nájemních vztahÛ a dodrÏování zákon-
n˘ch pfiedpisÛ

P¤EDSTAVUJEME ZAMùSTNANKYNù MÚ V ÚJEZDù U BRNA

Vûroslava Mrkvicová

Vedení hlavní pokladny
– Pfiíjem finanãní ãástky v hotovosti
– V˘dej finanãní ãástky v hotovosti
– Vedení pokladní knihy
– Kontace jednotliv˘ch poloÏek
– V˘plata mezd, v˘bûr telefonního automatu – penzion

Poplatky
– Nájemné nebyt. prostor
– Nájemné za pozemky
– Nájemné za reklamy
– Evidence úhrady v˘‰e uveden˘ch poplatkÛ
– Evidence úhrad fondu oprav a sluÏeb (byty)
– Evidence úhrad nájemného za byty
– Nedoplatky, dluhy

Pozemky
– Evidence nemovitostí z KN a PK
– Pfievody nemovitostí, kupní smlouvy aj. 
– Pfiidûlování ãísel popisn˘ch
– Potvrzení pro katastrální úfiad t˘kající se nemo-

vitostí
– V˘pisy z katastru nemovitostí

Vyhotovení v˘pisÛ z obchodního a Ïivnostenského
rejstfiíku
Vyhotovení v˘pisu z Rejstfiíku trestu âR
Ovûfiování podpisÛ a kopií
Zápisy OZ a OR
Zápisy a vyfiízení písemností stavební komise
Vystavení rozhodnutí pro povolení v˘herních
hracích pfiístrojÛ
Evidence konání kulturních akcí /OSA/
Písafiské práce podle poÏadavku
Zástup pracovnic v dobû jejich nepfiítomnosti

Vûroslava Mrkvicová
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Zaji‰tûní kompletního servisu pro pracovnu starosty
Kopírování
Vedení podruÏné pokladny
Telefonní ústfiedna – spojování a vyfiizování hovorÛ
Korespondence – psaní a opisování textÛ, dopisÛ,
vyhotovení zápisÛ z porad, schÛzí a jednání, úãast na
kontrolních dnech staveb mûsta
Vyhlá‰ky mûsta
Zpravodaj
Pfiítomnost pfii zasedání sociální zdravotní komise
mûsta – zápisy
Zástup v dobû nepfiítomnosti referentky podatelny –
po‰ta, rozhlas
Vedení archivu mûsta
– pfiíjem a zafiazování nov˘ch písemností
– vyfiazování star˘ch písemností
– skartace
– korespondence se st. archivem v Rajhradû
– vedení evidence o v˘pÛjãkách

Petra Zrzavá

Dne 9. 7. 2007 nastoupila Jana Nykod˘mová jako
zástup za Magdalenu Pízovou (momentálnû na
matefiské dovolené). V leto‰ním roce ji ãekají dvû
zkou‰ky zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti:
– pro správní ãinnost pfii vedení evidence obyvatel

a vydávání obãansk˘ch prÛkazÛ a cestovních dokladÛ
– pro v˘kon funkce matrikáfie

Evidence obyvatel
– pfiihla‰ování, odhla‰ování a pfiehla‰ování obyvatel
– hlá‰ení statistickému úfiadu o zmûnách v evidenci
– evidence úmrtí, narození a sÀatkÛ
– zru‰ení údaje o místu trvalého pobytu podle záko-

na 133/2000 Sb. – vedení správního fiízení
– volební agenda
– vystavování potvrzení o trvalém pobytu
– poskytování informací z evidence obyvatel opráv-

nûn˘m osobám 

Po‰ta – podatelna
– pfiíjem, odesílání a evidence po‰ty
– nákup cenin
– elektronická podatelna
– správa elektronické úfiední desky

Poplatky
– vedení agendy poplatkÛ za svoz pevného domov-

ního odpadu, kabelovou televizi, psa, stoãné
a vodné pro fyzické osoby

– vedení agendy poplatkÛ za vodné a stoãné pro
právnické osoby

– vydávání sloÏenek a faktur za v˘‰e jmenované
poplatky

– sledování a provádûní úhrad poplatkÛ
– evidence dluÏníkÛ
– zasílání upomínek

Kabelová televize
– pfiíjem nov˘ch objednávek
– korespondence se spoleãností 3C
Rozhlas
Kopírování

Jana Nykod˘mová

Jifiina Punãocháfiová – samostatná referentka 

Úãetnictví
Komplexní vedení úãetnictví úãetní jednotky. Sledo-
vání stavu finanãních prostfiedkÛ na bankovních
úãtech, kontrola zÛstatkÛ, pfiíjem do‰l˘ch faktur
a jejich kontrola správnosti, provádûní zúãtovacího
styku s bankou, vydávání faktur vãetnû kontroly
uhrazení, vedení nedoplatkÛ, zaji‰Èování inventariza-
ce majetku závazkÛ, sestavování úãetní závûrky,
vedení úãetních knih, úãtování o stavu a pohybu
majetku, o v˘dajích a pfiíjmech a zpracovávání
v˘sledkÛ hospodafiení. VyplÀování statistick˘ch hlá-
‰ení o majetku mûsta.
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VYMÁHÁNÍ DLUHÒ

– Dotace – kompletní agenda vyhodnocení státních dota-
cí vãetnû ekonomick˘ch povinností z dotaãních smluv:

a) RA 80, RA 81 – aktualizace podle skuteãného ãer-
pání dotace

b) kontrola faktur ve vztahu k dotaãním podmínkám
c) ekonomické vyhodnocení akcí – Ïádost o trvalé pfii-

dûlení
– Komunikace s krajsk˘m úfiadem – ekonomické

oddûlení.
– Sestavování rozpoãtu mûsta vãetnû rozpisu poloÏek

a jednotliv˘ch organizací, vãetnû v˘hledu.
– Sledování rozpoãtu, provádûní úprav rozpoãtu, roz-

poãtov˘ch zmûn a celkové sledování hospodafiení
mûsta atd.

– Provádûní finanãní kontroly pfiíspûvkov˘ch organi-
zací zfiízené mûstem, tj. kontrola zÛstatku pokladny,
kontrola rozpoãtu, úãtování a náleÏitosti úãetních
dokladÛ, kontrola úãetních knih, smûrnic atd. v mat.
‰kole a základní ‰kole. Kontrola pokladny v knihov-
nû mûsta.Vedení pokutov˘ch blokÛ mûstské policie
vãetnû vyúãtování s KÚ.

Matrikáfika
– Komplexní v˘kon matriãní agendy – úmrtí, sÀatky –

zápisy do matriãních knih a vedení tûchto knih také
v poãítaãové sestavû, ovûfiování podpisÛ a listin,
vybírání správního poplatku, zmûny jména a pfiíjmení
podle správního fiádu podle zákona ã. 500/2004 Sb.
vedeno ve správním fiízení, vydávání druhopisÛ mat-
riãních dokladÛ a statistická hlá‰ení. Vyfiizování
Ïádostí o vydání osvûdãení o státním obãanství.
Vyfiizování ztrát OP a vydávání potvrzení.

– Zasílání gratulací obãanÛm pfii Ïivotním jubileu 50,
60, 70 80 a více. Zaji‰Èování osobního blahopfiání

starostou pfii pfiíleÏitosti zlaté, Ïelezné svatby. Pozvá-
ní a pfiíprava na vítání narozen˘ch dûtí v obfiadní síni.
VyplÀování statistick˘ch hlá‰ení. Komunikace s MÚ
·lapanice.

Mzdová úãetní
– Sepisování pracovních smluv, pracovních v˘mûrÛ,

pracovních náplní a dohod o pracovní ãinnosti,
dohody o provedené práci vãetnû pfiihlá‰ení zamûs-
tnancÛ na OSSZ Brno-venkov a pfiihlá‰ení zamûs-
tnance u pfiíslu‰né ZP, vedení ELDZ, zápoãtové lis-
ty a odhla‰ování zamûstnancÛ, vydávání potvrzení
pro sociální dávky.

– Zaji‰Èování v˘platy a zúãtování platu, v˘poãet a pro-
vádûní sráÏek z platu, zaji‰tûní agendy danû z pfií-
jmu ze závislé ãinnosti, pojistného na sociálním
a zdravotním poji‰tûní. Zasílání hlá‰ení ZP a OSSZ
o vyplacen˘ch mzdách zamûstnancÛ, vyplÀování
statistick˘ch hlá‰ení o mzdách. Komunikace s úfia-
dem práce pfii vyfiizování Ïádosti – zamûstnanci na
VPP.

Ostatní
– Vedení hfibitovní evidence, poplatky, sepisování

smluv na hrobová místa.
– Provádûní zmûn nájmÛ v obecních bytech /876,961/,

zasílání v˘mûrÛ a pfiedávání zmûn pro SIPO
v bytech.

– Vedení podruÏné pokladny.
– Zastupování pfii vyfiizování pfiijat˘ch Ïádostí o OP,

vybírání správního poplatku, pfiijímání a vydávání
nov˘ch dokladÛ.

– Kopírování, hlá‰ení, v˘pisy z rejstfiíku trestÛ.
Jifiina Punãocháfiová

Jak b˘vá zvykem, v kaÏdém zpravodaji se hovofií
o tom, co se na radnici plánuje. A tak je vhodné upo-
zornit notorické neplatiãe, Ïe není moÏné strpût, aby
mûstu lidé dluÏili zhruba 6 x 100.000 Kã.

Na ranní poradû zamûstnancÛ mûsta jsem dostala
pokyn, abych zahájila proces s vymáháním dluhÛ.
Proto jsem se rozhodla do tohoto zpravodaje napsat
aspoÀ pár fiádkÛ.

Je to 2 mûsíce, co prohrál soudní fiízení jeden
z neplatících a teprve ve chvíli, kdy mu pfii‰el rozsudek
a mûl se vystûhovat z bytu, tak se du‰uje, prosí a Ïádá.

Dal‰í Ïaloba na neplatiãe nájemného je jiÏ podána. Ve
chvíli, kdy takováto Ïaloba pfiijde k soudu, dluh je na-
v˘‰en zhruba o 15.000 Kã. Není to ‰koda?
Neplatiãi místních poplatkÛ:

za psy • za stoãné • za kabelovou televizi • za pevn˘
domovní odpad • za vodné • za nájmy z bytÛ.

Takov˘chto plateb je skuteãnû mnoho. Srovnejte
v‰ak platby v jin˘ch obcích. Na pokyn starosty mûsta
se této problematice mají vûnovat referentky paní Pun-
ãocháfiová, paní Mrkvicová a já. Ulehãete nám práci!

Dûkujeme Jana Nykod˘mová – referentka
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Statistika:
• K lednu 2008 evidujeme ve mûstû celkem 3 074 trvale pfiihlá-

‰en˘ch obãanÛ (z toho 1 595 Ïen a 1 479 mÛÏu).

• Vûkov˘ prÛmûr obyvatel mûsta je 40,8 roku (z toho 42,7 Ïeny
a 38,7 muÏi).

• V roce 2007 evidujeme ve mûstû celkem 43 narození, 32
úmrtí, 64 pfiistûhování a 34 odstûhování.

• Statistika jmen – 10 nejãastûj‰ích: Marie 135, Jana 95, Jan 93,
Jifií 82, Josef 66, Pavel 75, Petr 71, Franti‰ek 54, Tomá‰ 52,
Zdenûk 50.

• Statistika pfiíjmení – 10 nejãastûj‰ích:
Máca / Mácová 44, Florián / Floriánová 38, Ocásek /
Ocásková 37, Cupák / Cupáková 34, StaÀa / StaÀová 33,
Popelák / Popeláková 28, BlaÏek / BlaÏková 26, Kalvoda /
Kalvodová 26, Král / Králová 25, Spáãil / Spáãilová 22.

Vûk MuÏi Îeny
0–5 80 69
5–10 86 71
10–15 75 80
15–20 110 99
20–25 99 92
25–30 88 98
30–35 135 149
35–40 112 115
40–45 118 102
45–50 79 88
50–55 106 91
55–60 92 95
60–65 96 90
65–70 57 92
70–75 49 65
75–80 40 81
80–85 41 73
85–90 13 37
90–95 3 5
95–100 0 3

100 a více 0 0

Cenov˘ vûstník – hrobová místa

Rozpis nájemného za hrobové místo cena za 1 m2 – 7 Kã/m2/rok.
Úhrada za sluÏby s uÏíváním hrobového místa spojené se sjednává
pau‰ální ãástkou 13 Kã za 1 m2 a rok.

Urnové místo:
1,5 m2 za pozemek 10,50 Kã/rok za 10 let 105 Kã

za sluÏby 19,50 Kã/rok za 10 let 195 Kã
3 m2 za pozemek 21 Kã/rok za 10 let 210 Kã

za sluÏby 39 Kã/rok za 10 let 390 Kã

Hrobové místo:
jednohrob
3,75 m2 za pozemek 26,25 Kã/rok za 10 let 262,50 Kã

za sluÏby 48,75 Kã/rok za 10 let 487,50 Kã
dvojhrob
7 m2 za pozemek 49 Kã/rok za 10 let 490 Kã

za sluÏby 91 Kã/rok za 10 let 910 Kã

Schváleno dne 3. 9. 2007 zastupitelstvem mûsta Újezd u Brna.
ThDr. Jan Hradil Th.D. – starosta

Mûsto Újezd u Brna se zapojilo od
25. 2. 2008 do programu CZECH
POINT, coÏ znamená, Ïe si mÛÏe-
te pfiímo na radnici vyzvednout:

• v˘pis z evidence nemovitostí
• v˘pis z obchodního rejstfiíku
• v˘pis ze Ïivnostenského rejstfiíku
• v˘pis z Rejstfiíku trestÛ âR

PoÏadované v˘pisy obdrÏíte v kan-
celáfii Mûstského úfiadu Újezd
u Brna, referentka V. Mrkvicová,
I. patro, dvefie ã. 10. V˘pisy jsou
vyhotovovány okamÏitû, za popla-
tek, a to následovnû:

• v˘pis z KN – první strana 100 Kã,
kaÏdá následující strana 50 Kã 

• v˘pis z OR – 100 Kã 
• v˘pis z ÎR – 100 Kã 
• v˘pis z RT âR – 50 Kã. 

Vûroslava Mrkvicová
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Velmi kvalitní je i spolupráce mezi základní
a matefiskou ‰kolou.Vedení obou ‰kol se domluvi-
lo na souãinnosti pfii pfiípravû akcí plánovan˘ch na
jaro roku 2008. Jedná se napfiíklad o Velikonoãní
podveãer v termínu 19. bfiezen 2008, pfiíprava
vystoupení ke svátku matek aj. Nesmírnû dÛleÏitá
je spolupráce obou subjektÛ v oblasti pfied‰kolní-
ho vzdûlávání. V lednu probûhl zápis dûtí do prv-
ních tfiíd. Tomu pfiedcházela náv‰tûva dûtí z matefi-
ské ‰koly v prvních tfiídách základní ‰koly. Dûti byly
velmi pûknû pfiivítány a mohly se aktivnû zapojit do
vyuãovací hodiny. Rodiãe byli pozváni na schÛzku
s vedením ‰koly a pedagogy prvních tfiíd, která byla
informativního charakteru a pfiispûla k prohloube-
ní vztahÛ mezi rodiãi a základní ‰kolou a objasnila
organizaãní záleÏitosti pfiijetí dítûte do ‰koly.

Alarmující poãet odkladÛ docházky dûtí do ‰ko-
ly pfiimûl vedení matefiské ‰koly ke zváÏení moÏ-
nosti vytvofiení tfiídy sloÏené jen z pfied‰kolních dûtí
– od záfií 2008. V návaznosti na zápis dûtí do prv-
ních tfiíd byly jako kaÏdoroãnû u dûtí provedeny
prÛzkumy ‰kolní zralosti. RodiãÛm byla nabídnu-
ta úãast ve v˘chovnû stimulaãních skupinách, kte-
ré se zamûfiují na rozvoj pfied‰kolních dûtí. Hravou
formou se u dûtí rozvíjejí jejich schopnosti
a dovednosti. Pracuje se ve skupinách 5–6 dûtí
v pfiítomnosti rodiãÛ a ‰koleného pedagoga. 

Matefiská ‰kola také pfiichystala od listopadu pro
dûti nûkolik akcí. Zaãátkem mûsíce listopadu na-
v‰tívili ‰kolku vãelafii, ktefií pfiivezli na ukázku vãe-
lí úly a vãelí produkty. Dûti mohly ochutnat nûko-
lik druhÛ medu a vyrobit si svíãku a ozdoby
z vosku. Z kulturních akcí jmenujme náv‰tûvu
divadla Radost v Brnû a divadelního pfiedstavení
v Îatãanech. Matefiskou ‰kolu nav‰tívil i klaun.
V dobû adventní mûly moÏnost dûti pfied‰kolního
vûku jet vlakem do vánoãního Brna a vstfiebat
atmosféru Vánoc. Od února mají dûti moÏnost jez-
dit jednou t˘dnû na plaveck˘ v˘cvik do Bluãiny.
V plánu akcí ‰koly je i ma‰karní bál, den otevfie-
n˘ch dvefií, olympiáda, odpoledne pro maminky,
spaní s pfied‰koláky aj.

Závûrem je nutné zdÛraznit dÛleÏitost dobré
spolupráce v‰ech zúãastnûn˘ch stran, díky které
mÛÏe matefiská ‰kola dobfie pracovat a dûti se v ní
mohou cítit spokojenû a bezpeãnû.

Mgr. Markéta Markelová
fieditelka matefiské ‰koly

CO NOVÉHO V MATE¤SKÉ ·KOLE?
Podzim roku 2007

pfiinesl do matefiské
‰koly zmûnu na postu
fieditele ‰koly. 

Místo paní fieditelky
Eli‰ky âerné pfievzala
vedení ‰koly paní Mgr.
Markéta Markelová. 

Tato zmûna se brzy
dotkla pfiímo i dûtí. 80 %

rodiãÛ vyuÏilo moÏnosti zapojit své dûti do akce na
podporu rozvíjení hygienick˘ch návykÛ jejich rato-
lestí formou pravidelného ãistûní zubÛ po obûdû. 

Od ledna bûÏí ve ‰kolce nov˘ projekt „Seznam-
te se s angliãtinou“, kter˘ má dûtem nejen pfiiblí-
Ïit anglick˘ jazyk, ale má je nauãit soustfiedûní na
práci ve skupinû aj. Do projektu se úspû‰nû zapo-
jilo jiÏ 42 dûtí. 

Díky vstfiícnému pfiístupu ze strany zfiizovatele
se dokonãuje rekonstrukce kuchynû, probûhla
v˘mûna linolea na schodi‰tích, byly odstranûny
nevyhovující prÛlezky na zahradû ‰koly, srovnán
terén zahrady a poupraven hlinûn˘ val pro moÏ-
nost sáÀkování dûtí v období zimy. Na pískovi‰tû
byla pofiízena ochranná plachta.

V krátké budoucnosti je plánována v˘mûna
kobercÛ ve v‰ech tfiídách. Nové koberce budou
zátûÏové, z vlnûného materiálu, vyhovující dûtem
trpícím alergiemi. V˘hledovû se uvaÏuje o v˘mûnû
oken a parapetÛ a rekonstrukci kotelny. 

Matefiská ‰kola spolupracuje se zfiizovatelem
nejen v rámci oprav a obnovy objektu ‰koly, ale
také se svou úãastí podílí na kulturních vystou-
peních, které za‰tiÈuje mûsto Újezd u Brna. Jako
pfiíklad lze uvézt akci pro seniory v DPS na Rych-
manovû v dobû adventní, pálení ãarodûjnic
v mûsíci dubnu a tradiãní svátek matek v mûsíci
kvûtnu.

Také spolupráce s rodiãi je na dobré úrovni.
Dokladem toho je vysoká úãast v akci nazvané
Sbûr papíru, která probûhla zaãátkem mûsíce led-
na. Akce byla zdafiilá, podafiily se naplnit postupnû
tfii pfiistavené kontejnery. Finanãní prostfiedky, kte-
ré z této akce matefiská ‰kola obdrÏí, budou pou-
Ïity napfiíklad na nákup dûtsk˘ch kolobûÏek. Rodi-
ãe se velmi aktivnû zapojili i v dobû adventní
a jejich úãast na vánoãních besídkách byla pfií-
kladná.
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MATE¤SKÁ ·KOLA – ZAKOUPENÁ BUDOVA, KTERÁ STÁRNE

NAV¯·ENÍ P¤ÍSPùVKU PRO M· A OSTATNÍ OPRAVY A INVESTICE V ROCE 2007

V loÀském roce jsme koupili konvektomat, postavili jsme spojovací chodbu mezi obûma budovami, zakou-
pili nov˘ nábytek, nové Ïidliãky. V leto‰ním roce poloÏíme nové podlahy ve tfiídách – vlnûné antialergenní
koberce zátûÏové (100.000 Kã).

Celá budova bude osazena v pfií‰tím mûsíci nov˘mi okny (1.000.000 Kã). J. H. 

Paní kuchafiky M· a nov˘ konvektomat

nákup Ïidliãek 52.000,-
na nákup konvektomatu pro ‰kolní jídelnu 132.740,-
pfiíspûvek na o‰atné zam. ‰koly, nábytek a plachty na pískovi‰tû 129.585,-

dále mûsto uhradilo následující opravy a investice:
za drobné opravy 9.737,50
a za rekonstrukci spojovacího krãku 565.262,-

Celkem 889.324,50
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Na‰e ‰kola obdrÏela v roce 2007 od svého zfiizo-
vatele dotaci ve v˘‰i 2.050.000 Kã, v roce 2008 bude
dotace je‰tû o 150.000 Kã vy‰‰í. Nejvût‰í ãást z tûch-
to financí pohltí náklady na plyn, z toho na ‰kolu pfii-
padá asi 570.000 Kã, na tûlocviãnu 230.000 Kã a na
elektfiinu asi 400.000 Kã. Náklady na vodu budou
ãinit pfiibliÏnû 50.000 Kã. Dal‰í v˘daje padnou na
opravy a udrÏování ‰kolních budov (malování, opra-
vy osvûtlení, vodoinstalací), rÛzné servisy (poãítaãe
a poãítaãová síÈ, kopírka, myãka), revize (kotelny,
elektrické pfiístroje a zafiízení, zabezpeãovací systém).
K dal‰ím v˘dajÛm patfií i platby za po‰tovné, telefo-
ny, poplatky za banku, pojistné a také náklady na
zpracování mezd na‰ich zamûstnancÛ externí firmou.
Mezi dal‰í náklady patfií nákupy spotfiebního materi-
álu, napfi. rÛzn˘ch náhradních dílÛ, tonerÛ, papírÛ do
kopírky, ãisticích prostfiedkÛ, rÛzn˘ch tiskopisÛ
(vysvûdãení, Ïákovské kníÏky apod.) a pfiedplatné
ãasopisÛ. PfiibliÏnû 25 % ze v‰ech tûchto nákladÛ pfii-
padá na provoz ‰kolní jídelny. 

Z této dotace je moÏné zabezpeãit, dá se fiíci, jen
bûÏn˘ provoz ‰koly. Ov‰em díky na‰emu zfiizovateli
a jeho mimofiádn˘m rozpoãtov˘m pfiíspûvkÛm lze
pofiídit do na‰í ‰koly i nûco navíc. V loÀském roce to
bylo napfiíklad kompletní vybavení 1 uãebny nov˘m
nábytkem v celkové hodnotû 130 000 Kã, a také
oprava podlahy v této uãebnû v hodnotû více jak
40 000 Kã. Dal‰ím v˘dajem, na kter˘ nám zfiizovatel
pfiispûl 120 000 Kã, byl nákup nového mycího stro-
je na nádobí do ‰kolní jídelny. 

V lednu tohoto roku byla pfiedána do uÏívání nová
odborná uãebna chemie, která pro‰la kompletní
rekonstrukcí vãetnû podlahy, elektrick˘ch a plyno-
v˘ch rozvodÛ, vymalování a vybavení uãebny nov˘m

ZPRÁVA O HOSPODA¤ENÍ ZÁKLADNÍ ·KOLY
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nábytkem, a navíc doplnûna o digestofi. Celá akce
byla finanãnû zabezpeãena zfiizovatelem. V leto‰ním
roce byla jiÏ také provedena úprava osvûtlení tabulí
ve v‰ech tfiídách ‰koly, kterou rovnûÏ uhradil ná‰ zfii-
zovatel.

V roce 2006 byly díky mimofiádn˘m dotacím vyba-
veny nov˘m nábytkem 2 uãebny a Ïákovská kuchyÀ-
ka, vymûnûny podlahy ve 3 uãebnách, to v‰e v cel-
kové hodnotû témûfi 400 000 Kã. V provozu je také
Ïáky velice oblíbená uãebna s interaktivní tabulí, na
kterou nám rovnûÏ pfiispûl zfiizovatel cca 80 000 Kã,
zbytek byl uhrazen z prostfiedkÛ na uãební pomÛcky
z rozpoãtu M·MT. 

Ale i ‰kola sama si ze svého rozpoãtu dovedla
u‰etfiit peníze a bûhem posledních dvou let zakoupi-
la novou sekaãku na trávu, rozhlasovou ústfiednu,
4 ploché monitory, videokameru a nov˘ poãítaã se
speciálním programem na zpracování videa, pofiídi-
la nové Ïaluzie do v˘tvarné pracovny a uãebny
s interaktivní tabulí, odpoãinková lehátka do druÏiny. 

Díky prosperující doplÀkové ãinnosti bylo moÏné
do ‰kolní jídelny zakoupit nové zafiízení na v˘dej stra-
vy pomocí ãipÛ a karet a také dokoupit dal‰í nerezo-
vé pracovní stoly do kuchynû.

Jak jste si urãitû v‰imli, za nûkolik posledních let
pro‰la ‰kola velk˘mi zmûnami. Je to pfiedev‰ím díky
tomu, Ïe zfiizovatel, tedy mûsto Újezd u Brna, inves-
toval do ‰koly nemalé finanãní prostfiedky. Na‰ím
pfiáním je, aby se dûtem ve ‰kole líbilo, aby si váÏily
nejen vûcí, které slouÏí k jejich vzdûlávání, ale i pro-
stfiedí, ve kterém se uãí, a aby toto v‰echno mûlo
pozitivní pfiínos pro jejich dal‰í Ïivot a na základní
‰kolu vÏdy rády vzpomínaly. 

Marie Petláková – úãetní Z·

Základní ‰kola v Újezdû u Brna má v tomto ‰kol-
ním roce 15 tfiíd, ve kter˘ch se vzdûlává 350 dûvãat
a chlapcÛ. Pedagogick˘ch pracovníkÛ je celkem 24,
provozních zamûstnancÛ 8 a ve ‰kolní kuchyni pra-
cují 4 kuchafiky a vedoucí ·J.

V 1. a 6. roãníku uãíme podle ‰kolního vzdûlá-
vacího plánu „Duhová ‰kola“, v ostatních roãní-
cích podle uãebních dokumentÛ Základní ‰koly.
SnaÏíme se o rozvoj osobnosti Ïáka tak, aby mohl

samostatnû myslet a rozhodovat se, umûl komu-
nikovat s ostatním svûtem, byl schopen získávat
a tfiídit informace a pracovat v t˘mu. Máme pro-
kazatelnou úspû‰nost v prosazování a uplatnûní
na‰ich absolventÛ v dal‰ích úrovních vzdûlávání.
Pro splnûní tohoto úkolu jsou potfieba nejenom
nad‰ení a zku‰ení pedagogové, ale také modernû
vybavená ‰kola, coÏ je úkol pro vedení ‰koly a její-
ho zfiizovatele.
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Jsem ve funkci fieditelky ‰koly tfietí ‰kolní rok.
Na jednání na Mûstsk˘ úfiad Újezd u Brna chodím
velmi ãasto a pan starosta mû obvykle vítá slovy:
„Paní fieditelko, vy uÏ zase nûco chcete?“ VÏdy
mû ale vyslechne a spoleãnû najdeme reálné fie‰e-
ní daného problému. V˘sledkem na‰eho jednání je
napfi. vydláÏdûn˘ ‰kolní dvÛr, okamÏitá oprava stro-
pu tûlocviãny, nové odborné pracovny zemûpisu
a Ïákovské kuchyÀky. V listopadu 2007 jsme zaãa-
li s kompletní opravou uãebny chemie a 8. ledna
2008 byla zkolaudována a pfiedána ‰kole do uÏívá-
ní moderní odborná uãebna chemie, která splÀuje
v‰echny souãasné poÏadavky. V bfieznu to budou
jiÏ dva roky, kdy jsme slavnostnû otevfieli multi-
mediální uãebnu s interaktivní tabulí, kterou vyuÏí-
váme jak pro v˘uku 1. a 2. stupnû, ale také pro dal-
‰í vzdûlávání pedagogÛ.

V souãasné dobû se opravuje objekt ve ‰kolním
traktu, kde bude umístûna ‰kolní druÏina. V˘bûro-

v˘m fiízením byl vybrán dodavatel na osvûtlení tabu-
lí, které bude realizováno bûhem dvou mûsícÛ.

Spousta m˘ch b˘val˘ch kolegÛ je v souãasné
dobû ve funkci fieditele ‰koly a pfii na‰ich setkáních
samozfiejmû porovnáváme, co máme na ‰kole
nového a co se nám podafiilo. Jsem velmi ráda, Ïe
moje informace vÏdy zní, Ïe díky mimofiádné dota-
ci od zfiizovatele ‰koly – Mûstského úfiadu v Újez-
dû u Brna – jsme mohli vybudovat novou moderní
uãebnu, zakoupit nové lavice pro Ïáky, pofiídit myã-
ku na nádobí do ‰kolní kuchynû, opravit chodbu
‰koly, vymalovat dal‰í tfii uãebny …

Na závûr jsem ráda, Ïe mohu konstatovat, Ïe jak
pedagogové, tak i zfiizovatel ‰koly MÚ se starají
o to, aby na‰im ÏákÛm bylo poskytnuto kvalitní
vzdûlávání a toto vzdûlávání probíhalo v pûkném
prostfiedí moderních uãeben s vyuÏitím kvalitního
vybavení.

PaedDr. Jaroslava Ol‰anská – fieditelka ‰koly

Chemická uãebna
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Nejvíce pomoci potfiebují mladé rodiny, a proto
zastupitelstvo mûsta pfiijalo za své návrh starosty
a rozhodlo se, Ïe od roku 2007 bude v‰em prvÀáã-
kÛm na na‰í základní ‰kole vyplácet 1.000 Kã. Víme,
Ïe tyto peníze nemohou obsáhnout v‰echno potfieb-
né, co dûti do ‰koly potfiebují. Jedno je v‰ak jisté,
chceme alespoÀ tro‰ku pfiispût. V roce 2007 na
poãátku ‰kolního roku jsme také z rozhodnutí zastu-
pitelstva mûsta pfiispûli uãitelÛm 2.000 Kã jako pfií-
spûvek na o‰atné. I zde jsme pfiesvûdãeni, Ïe uãite-
lé by mûli b˘t nositeli vzdûlání, a mûli by b˘t
základem a pfiínosem kultufie nejenom vûdûní, ale
i kultufie umûní. Nedá se fiíct, Ïe by platové zafiazení
uãitelÛ svûdãilo o této skuteãnosti. Staãí se zamys-
let mnohdy nad svéhlav˘mi mnohdy nevychovan˘-
mi dûtmi a nad pravomocemi, které uãitele pfii v˘cho-
vû dûtí mají. Je to tûÏká a velice zodpovûdná práce.
My jsme dvûma tisíci korunami pouze vyjádfiili jistou
sounáleÏitost. Mûsto je zfiizovatelem ‰koly a jsme
pfiesvûdãeni, Ïe i dobr˘m hospodáfiem. ProtoÏe
v posledních pûti letech bylo nainvestováno do na‰í

‰koly 24.000.000 Kã. V pfiedloÀském roce 2006 byla
zbudována ‰kolní v˘uková kuchynû. V loÀském roce
2007 zcela nová chemická uãebna za 600.000 Kã.
Nyní se pfiipravuje nová tfiída, ve které by dûti mûly
trávit svÛj voln˘ ãas (druÏina). Av‰ak ani interiér ‰ko-
ly není úplnû v pofiádku. Nábytek pamatuje je‰tû ãas,
kdy mnozí dnes 40letí chodili do ‰koly. VÏdy, pfied
koncem roku, rekapitulujeme ná‰ rozpoãet a pravi-
delnû vybavíme 2–3 tfiídy nov˘m nábytkem, novou
podlahou vãetnû vymalování. Mylnû se domníváme,
Ïe ‰kola má v podstatû v‰echno, co by mûla mít.
Poslední náv‰tûva z hygieny zkonstatovala, Ïe tabu-
le nejsou dobfie osvûtlené. A tak jsme do v‰ech tfiíd
koupili speciální osvûtlení tak, aby si va‰e dûti neka-
zily oãi. Bylo provedeno v˘bûrové fiízení, nebudete
vûfiit, ale na stejn˘ projekt pfii‰ly 3 návrhy. První
220.000 Kã, druh˘ 246.700 Kã a tfietí 96.000 Kã. Tato
skuteãnost nás zarazila. Jak je moÏné, Ïe za stejnou
práci mohou b˘t tak velké diametrální rozdíly. Zakáz-
ku dostala ta nabídka, která byla 96.000 Kã za pat-
náct tfiíd, pfiedstavte si, Ïe to svítí! J. H.

První hodina prvÀáãkÛ ve ‰kole
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ·KOLY V ÚJEZDù U BRNA

SEZNAM NEJLEP·ÍCH ÎÁKÒ ZA ·KOLNÍ ROK 2006/2007

Pan starosta rozdával prvÀáãkÛm pastelkovné

V. A Andrea Machytková 
V. B Magda Bínková

VI. A Iva Marková
VI. B SoÀa KoblíÏková

VII. A Tereza Sklenáfiová
VII. B Jan Dolák

VIII. A Îaneta Volentierová
VIII. B Tomá‰ Langer
VIII. C Petr Jakubec

IX. A Katefiina Ráblová 
IX. B Martin Haluza
IX. C Marcela Koneãná

Cena fieditelky ‰koly
PaedDr. Jaroslavy Ol‰anské
Ekot˘m Tito Ïáci pravidelnû nav‰tûvovali schÛzky ekot˘mu, zpracovali audit ‰koly, reprezentovali ‰ko-

lu na setkání Eko‰kol, podíleli se na tfiídûní odpadu ve tfiídách
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MùSTSKÁ POLICIE ÚJEZD U BRNA

BRIGÁDA „SPREJERÒ“ V NA·EM MùSTù

Rozlouãení fieditele mûstské policie Jaroslava Procházky. Odchází ze zdra-
votních dÛvodÛ.

V roce 1995 jsem nastoupil jako stráÏník tehdy Obecní policie Újezd u Brna.
Na tomto postu jsem pracoval do leto‰ního roku. Z toho 11 let jako velitel
obecní posléze mûstské policie. Kdybych mûl zhodnotit toto období, musel
bych zkonstatovat, Ïe se ãinnost místní policie i místní okolí, bez jakékoli nad-
sázky, zmûnily. S pfiíchodem souãasného starosty ThDr. Jana Hradila, Th.D.
do‰lo k v˘raznému zlep‰ení fiídicí práce ze strany starosty ve vztahu k mûst-
ské policii, tzn. starosta nazval vûci prav˘mi jmény a do‰lo k metodickému
vedení jak mojí osoby, tak celé místní policie. 

Závûrem mi dovolte, abych podûkoval v‰em obãanÛm, ktefií se nûjak˘m zpÛsobem podíleli na práci
policie a popfiál tak kolegÛm hodnû úspûchÛ. Jaroslav Procházka

VáÏení spoluobãané,
nov˘ rok je jiÏ v plném proudu a pro mnohé z vás byl jistû jeho zaãátek dÛvo-

dem ke stanovení nejrÛznûj‰ích pfiedsevzetí. Pro mû byl leto‰ní zaãátek roku
zároveÀ i nov˘m zaãátkem v mém profesním Ïivotû, a proto dÛvodÛ k pfied-
sevzetí bylo hned nûkolik. Dne 2. ledna jsem nastoupil k Mûstské policii v Újez-
dû u Brna na pozici velitele a nahradil tak pana Jaroslava Procházku, kterému
tímto pfieji do dal‰ích let hodnû zdraví a mnoho úspûchÛ v osobním i profes-
ním Ïivotû. 

Dále mnû dovolte, abych se krátce pfiedstavil. Jmenuji se Petr Macák, je mi
32 let, jsem Ïenat˘, mám dvû dûti a va‰ím spoluobãanem jsem od roku 2002.

Dosud jsem pracoval jako policista u Policie âR. Mám dvanáctiletou praxi u této bezpeãnostní sloÏky
a naposledy jsem pracoval ve svém posledním pÛsobi‰ti ve Slavkovû u Brna na Obvodním oddûlení Poli-
cie âR. Dále jsem byl ãlenem Pofiádkové jednotky Policie âR Správy Západoãeského a poté Jihomorav-
ského kraje, a to po dobu deseti let. 

Pevnû doufám, Ïe ve svém novém pÛsobi‰ti pfii své stávající práci dobfie zhodnotím a zúroãím své
dosavadní získané zku‰enosti a spolu se sv˘mi kolegy tím pomohu k bezpeãnosti a klidu v na‰em mûs-
tû a ke spokojenosti jeho obãanÛ. Petr Macák – velitel mûstské policie

Dne 10. 3. 2008 v odpoledních hodinách pro-
bûhla na Mûstském úfiadu v Újezdû u Brna schÛz-
ka mezi zástupci mûstské policie, starosty mûsta
pana ThDr. Jana Hradila, Th.D. a dále pozvan˘ch
rodiãÛ dûtí, které na území na‰eho mûsta provedly
posprejování majetku mûsta. V˘sledkem tohoto
uskuteãnûného jednání byl návrh, aby dûti ve svém
volném ãase provedly úklid nepofiádku v na‰em
mûstû, zejména nepofiádek ve skate parku, dût-
sk˘ch hfii‰tích a dal‰ích vefiejn˘ch prostranstvích.
S tímto vznesen˘m návrhem v‰ichni pfiítomní sou-
hlasili.

Následnû probûhla dne 16. 3. 2008 v dopoledních
hodinách brigáda, které se zúãastnily v‰echny dotyã-
né dûti. Byl proveden úklid odpadkÛ na v‰ech dût-
sk˘ch hfii‰tích, v parcích a i jiÏ ve zmiÀovaném ska-
te parku, kter˘ hlavnû vyuÏívají tito mladí lidé. Je
tfieba podotknout, Ïe v‰echny dûti, které byly do této
brigády zapojeny, pfiistoupily ke svému úkolu inicia-
tivnû.

Pevnû vûfiím, Ïe v‰echny dûti si vezmou z tohoto
pfiípadu ponauãení a pfií‰tû vyuÏijí svÛj voln˘ ãas
k lep‰ím ãinnostem. 

Petr Macák – velitel mûstské policie
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MùSTSKÁ KNIHOVNA

KATALOG FIREM – 2007

V mûstské knihovnû v Újezdû u Brna jiÏ druh˘m
rokem funguje elektronické pÛjãování knih, tedy evi-
dence v˘pÛjãek pfies poãítaã. Nov˘ systém zrychluje
kontrolu a pfiehled o zapÛjãen˘ch titulech. âtenáfi je
rychleji obslouÏen díky programu Lanius, kter˘ je scho-
pen registrovat rezervaci knih a sleduje i údaje pro sta-
tistiku, ãi celoroãní poplatky ãtenáfiÛ. Tomu v‰emu pfied-
cházela nároãná práce s kaÏdou knihou. KaÏdá kniha
má svÛj ãárov˘ kód, kaÏd˘ ãtenáfi má svÛj kód i na své
prÛkazce. Pro ty z vás, ktefií vlastní doma internet, jsou
k dispozici na‰e webové stránky , na nichÏ mÛÏete pfies
ON-LINE katalog sledovat svoje ãtenáfiské konto a pfií-
padnû prodlouÏit ãi zarezervovat knihy. Dále zde najde-
te novinky zakoupené knihovnou.

Knihovna slouÏí jako vefiejná internetová stanice. JiÏ
tfii roky máte moÏnost u nás vyuÏívat internet ZDARMA.
I pfies blíÏící se termín vypr‰ení smlouvy s minister-
stvem, jeÏ poskytovalo grant na tento projekt, je nadû-
je, Ïe internet bude vefiejnost moci i nadále zdarma
vyuÏívat aÏ do roku 2015. V pfiípadû zamítnutí tohoto
projektu vládou âR máme záruku jiného fie‰ení u na‰e-
ho zfiizovatele – mûstského úfiadu, kter˘ se vÏdy snaÏí problémy a poÏadavky knihovny fie‰it. 

Vy, ktefií jste pravideln˘mi náv‰tûvníky, jste si jistû v‰imli, Ïe se pot˘káme s nedostatkem místa. Rády bychom
proto prostory roz‰ífiily o místnost tûsnû sousedící s knihovnou. I s tímto problémem nám pan starosta pfiislí-
bil pomoc. Tak si drÏme PALCE!!! Vûra Lísková a Daria Matou‰ková – knihovnice

Daria Matou‰ková a Vûra Lísková – knihovna

Kulturní komise mûstského úfiadu ve spolupráci se základní ‰kolou pfiipravila v roce 2007 nov˘ Katalog úfia-
dÛ, firem, prodejen, fiemesel a sluÏeb.

Pro katalog jsme zvolili nové uspofiádání a na titulní stranu jsme tentokráte vybrali fotografii Základní ‰koly
v Újezdû u Brna. Katalog obsahuje informace celkem o 234 institucích, úfiadech, firmách a sluÏbách a jsou v nûm
uvedena dÛleÏitá telefonní ãísla, informace o úfiadech, které obãané potfiebují pro vyfiízení sv˘ch záleÏitostí a také
informace o firmách pÛsobících v na‰em mûstû. Pokud jsou v katalogu uvedeny i firmy, které nemají sídlo
v na‰em mûstû, jsou to pfieváÏnû ty firmy, které jsou pro na‰e obãany potfiebné. Katalog je navíc roz‰ífien o orien-
taãní mapu mûsta Újezd u Brna a poslední dvû strany katalogu obsahují informace pro obãany o v˘‰i místních
poplatkÛ, ohlá‰ení zmûny trvalého pobytu a informace k vydání obãansk˘ch prÛkazÛ.

Katalog vydalo mûsto Újezd u Brna. Cena katalogu je 20 Kã a v˘tûÏek z prodeje je vûnován Nadaãnímu fondu
Základní ‰koly v Újezdû u Brna. Do prodeje byl dán katalog ve stáncích PNS u mûstského úfiadu a u sokolovny,
v prodejnách potravin u paní Jirgalové a Drabálkové a v prodejnû papírnictví u paní Leukertové. Po vyprodání kata-
logÛ ve stáncích PNS a v prodejnách potravin bude katalog moÏné zakoupit pouze v papírnictví u paní Leukertové.

Abychom na‰im obãanÛm zajistili platnost informací v katalogu, kulturní komise mûstského úfiadu vydala
v závûru roku 2007 zmûny (doplnûní) ke katalogu firem 2007. Letáãek se zmûnami ke katalogu firem byl v mûsí-
ci prosinci 2007 doruãen do kaÏdé domácnosti s tím, Ïe si obãané tyto zmûny mohou ke katalogu pfiiloÏit a tím
katalog aktualizovat. 

Letáãek se zmûnami je v souãasné dobû k dispozici v papírnictví u paní Leukertové. 
Marie Holubová, ãlenka kulturní komise MÚ
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Nerudovsk˘ problém – Kam s ním
Bylo velice sloÏité postavit památník, kter˘ má nejenom svÛj duchovní rozmûr, ale potfiebuje místo. Místo,

kde by pfiipomínal kolemjdoucím, Ïe tehdy a tehdy byl Újezd opûtovnû pov˘‰en na mûsto. 
Vlastní socha Krista vzkfií‰eného je symbolem Ïehnajícího mûstu obyvatelÛm, aby pamatovali, Ïe toto mûs-

to musí mít své dûjiny, musí mít své staré rody, musí mít svoji architekturu. Musí v‰ak mít také svoji perspek-
tivu a ta potfiebuje poÏehnání. Na radnici pfiicházeli lidé a ptali se, co je to Salvátor. Je to JeÏí‰, kter˘ kupfiíkla-
du stojí na Rio de Janeiru. Monumentální socha, která se stala symbolem v˘‰e zmínûného mûsta. Újezd u Brna
po léta Ïil v kfiesÈanské kultufie. A proto tedy Ïehnající Kristus. Autorem je akademick˘ sochafi Stanislav Miku‰,
kter˘ jiÏ ztvárnil desítky umûleck˘ch plastik z dûjin kfiesÈanství. Odhalení se úãastnil pan hejtman Ing. Stanis-
lav Juránek s chotí. Dále pak i místní fiímskokatolick˘ faráfi Th.Mgr. Miroslav Kabrda. J. H.

ODHALENÍ SOCHY ÎEHNAJÍCÍHO MùSTU – KRISTA SALVÁTORA

doc. MUDr. Petr Mayer, PhDr. Jana Hradilová, Th. Mgr. M. Kabr-
da – faráfi ¤k

Úãastníci odhalení sochy Tito 4 pfiiloÏili ruku k dílu

Slavnostní odhalování sochy Krista Salvátora
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NA·E PLÁNY A NAPLNùNÍ

Kultura národa podle J. B. Showa se urãuje ãis-
totou toalet. My v Újezdû máme vefiejné záchodky
nové, analogicky tedy vzato, podle G. B. Showa
jsme kulturním mûstem. Dal‰í moment kultury
národa b˘vá hodnocení, jak se stará samospráva
o nemocné a staré. I zde v tomto hodnocení jsme
proti okolí na pfiedním místû. Máme penzion, máme
dÛm s peãovatelskou sluÏbou a do tfietice chystá-
me domov dÛchodcÛ. UÏ by dávno stál. Nemoudré
chování jedince v‰ak v˘stavbu posunulo. Vûfiíme,
Ïe i toto bude pfiekonáno. Vedle toho v‰ak i starost
o nemocné je v na‰em mûstû nadstandardní. 

Máme: 2 obvodní lékafie, zubafie, 1 gynekologa, dût-
ského lékafie, neurologa, chirurga, diabetologa, rev-
matologa-internistu.

Uvûdomme si, Ïe v ãase, kdy se v‰ude omezuje ãin-
nost lékafiÛ, se nám sloÏit˘m jednáním podafiilo dosáh-
nout povolení na jejich ãinnost. (Diabetolog, revmato-

log-internista). Pouze pro informaci v DPS jsme vyba-
vili za peníze mûsta krásnou novou ordinaci, ve které
fungují tito lékafii v tomto ãase: 
revmatolog – internista – MUDr. MuroÀová
pondûlí a stfieda 7.30–13.00 776 700 564
diabetolog – MUDr. Jana Nevrlá
úter˘ 13.00–18.00 739 588 879
ãtvrtek 7.00–15.00

Sociální vymoÏenosti mûsta:
Oproti tûm, ktefií nechápou, Ïe se musí pamatovat se
sociální pomocí na ty, ktefií to potfiebují nebo na ty, kte-
fií mají pfied sebou sloÏitá rozhodnutí, jsme v zastupi-
telstvu mûsta rozhodli o tûchto sociálních dávkách:
1) porodné 5.000 Kã
2) pastelkovné pro prvÀáãky 1.000 Kã
3) pohfiebné 5.000 Kã
Podmínky jsou na webov˘ch stránkách mûsta. Ale
i úfiedníci mûsta vám rádi v‰e vysvûtlí. J. H.

Hygienici varují: „BlíÏí se chfiipková epidemie“
KaÏdoroãnû chfiipka postihne 10 % populace.

Chfiipka je infekãní onemocnûní zpÛsobené virem.
Rychle se ‰ífií zejména kapénkovou nákazou, ka‰lem
nebo k˘cháním.

Existují tfii základní typy chfiipkov˘ch virÛ:
• chfiipkové viry A infikují lidi a ptáky
• chfiipkové viry B infikují jen lidi
• chfiipkové viry C infikují lidi a prasata

Chfiipkové viry typu A byly pÛvodcem v‰ech dosa-
vadních pandemií. Nebezpeãí tohoto viru spoãívá
v tom, Ïe je schopen antigenní promûny. Proti viru
s novou antigenní v˘bavou nemá vût‰ina populace
protilátky, a proto se snadnûji ‰ífií a zpÛsobuje váÏ-
nûj‰í onemocnûní. Chfiipkové viry typu B a C se
v˘raznûji nemûní a zpravidla vyvolávají men‰í epide-
mie s mírnûj‰ím prÛbûhem onemocnûní.
Pfiíznaky chfiipky: horeãka, such˘ dráÏdiv˘ ka‰el,
bolest hlavy (za oãima), bolest svalÛ a kloubÛ,
nechutenství, zvracení, vyãerpanost, celková únava,
která dlouho pfietrvává.
Komplikace – zápal plic, zánût srdeãního svalu, neu-
rologické komplikace, zhor‰ení základního onemoc-
nûní u chronicky nemocn˘ch.

BLÍÎÍ SE CH¤IPKOVÁ EPIDEMIE
KaÏdá r˘ma a ka‰el nejsou chfiipkou. V chladn˘ch

mûsících roku jde ãasto o akutní postiÏení horních
a dolních cest d˘chacích, zpÛsobené jak˘mkoli
mikrobiálním pÛvodcem. Charakteristická pro „ne-
moci z nachlazení“ je horeãka vy‰‰í neÏ 38 °C, ka‰el,
bolest svalÛ nebo bolest hlavy.

Léãba chfiipky
U vût‰iny nemocn˘ch mírníme pfiíznaky léky pro-

ti horeãce, bolesti, dráÏdivému ka‰li, dodáváme
dostatek tekutin a stravu bohatou na vitamíny. Jde
o zmírnûní pfiíznakÛ chfiipky, nikoli léãbu. Je nezbyt-
n˘ pobyt nemocného v klidu na lÛÏku nejménû po
dobu horeãek. Fyzickou námahu omezit 24–48
hodin po normalizaci teploty.

Aãkoliv je chfiipka závaÏn˘m zdravotním a so-
ciálním problémem, je neustále podceÀovan˘m one-
mocnûním. Oãkování proti chfiipce pfiedstavuje veli-
ce úãinnou prevenci. Vakcína u mlad˘ch osob
zabrání onemocnûní, u seniorÛ onemocnûní neza-
brání, omezí v‰ak závaÏnost onemocnûní. Pokud
není moÏnost oãkovat, nebo se pfiedpokládá, Ïe vak-
cína by nemusela b˘t dostateãnû úãinná, mûla by
b˘t podaná ve skupinû rizikov˘ch osob protichfiip-
ková antivirotika.

S pfiáním pevného zdraví Ivana Mácová
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LÉKA¤SKÁ SLUÎBA
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Pfied rokem a pÛl skonãila inscenace „Na‰i furian-
ti“, kde v roli dûdeãka zazáfiil nestor újezdského divad-
la pan Jifií DoleÏal a vedle nûho i nové tváfie souboru,
se kter˘mi se poãítalo na obsazení dal‰í divadelní hry.
Na‰i furianti byli uvedeni na ochotníky v neuvûfiitel-
n˘ch 25 reprízách a získali témûfi v‰echna ocenûní
na krajské divadelní pfiehlídce v Nûmãicích nad
Hanou. Na celostátní pfiehlídku v‰ak nominováni
nebyli. Jak je vidût, zvlá‰tní pomûry nepanují jenom
v kopané…

A co bylo dál? E. Kischon – Oddací list. Ménû zná-
má konverzaãní komedie od slavného Ïidovského
dramatika, kter˘ zemfiel pfied dvûma lety. Oproti
FuriantÛm, kde hrálo 25 hercÛ a pût technick˘ch pra-
covníkÛ, to bylo v této hfie témûfi opaãnû. Bylo jich
‰est. Jednalo se také o úplnû jinou divadelní disciplí-
nu – obtíÏnûj‰í. Nacviãovala se vût‰inou v zimních
mûsících a firma ELSEREMO nám zdarma poskytla
útoãi‰tû ve svém v˘vojovém studiu, kde bylo velmi
pfiíjemné pracovat. Vedle zku‰en˘ch hercÛ B. Vojty,
N. Mlãúchové a L. Jelínkové, dnes jiÏ Mozdfienové, se
objevili mladí bez zku‰eností a zvládli své pÛsobení

na prknech, jeÏ znamenají Újezd, velmi dobfie. Jed-
nalo se o M. Peãínku, P. BlaÏka, B. Mlãochovou a M.
Kozákovou. Poslední dvû role alternovali. V‰echna
pfiedstavení v Újezdu byla vyprodána. Pfiedstavení
bylo pfiítomn˘mi pfiijato velmi vfiele. Zatím poslední
pfiedstavení bylo odehráno na I. soutûÏní krajské pfie-
hlídce v nádherném divadelním prostfiedí v Bolerati-
cích. 

Bylo vybráno osm nejlep‰ích souborÛ z kraje
a porota, která bylo sloÏena z divadelních kritikÛ z Pra-
hy, Brna a Ostravy, urãila pofiadí. Ná‰ soubor skonãil
nakonec druh˘, a to i pfiesto, Ïe reÏisér J. Jakubec se
s porotci v mnohém neshodl (pokolikáté jiÏ), a po
pfiedstavení se zdála atmosféra znaãnû napjatá. 

Vynikající B. Vojta dostal cenu za nejlep‰í hereck˘
v˘kon. „Oddací list“ se nyní chystáme uvést v okol-
ních obcích a vûfiíme, Ïe derniéra, kterou chceme se-
hrát v Újezdû, bude vámi opût dobfie pfiijatá. Závûrem
bych vás rád upozornil na to, Ïe ve spolupráci
s panem starostou jsme se rozhodli vás informovat
o kulturním dûní ve mûstû ãastûji.

J. Jakubec

âETNÍCI NA CESTÁCH

A CO TYLOVO DIVADLO?

Dne 7. 3. 2008 se konalo v místní sokolovnû pfiedstavení pod zá‰titou starosty mûsta „âetníci na ces-
tách“. Pfiedstavení bylo nejenom skuteãnû zábavné, ale byly zde také vzpomínky, které v‰echny potû‰ily.
Vzpomínky herce ZdeÀka Junáka. Úãast – zcela plno. 

âetníci na cestách v Újezdû
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Na‰e kulturní komise je jedenáctiãlenná. Schází
se pravidelnû 1x za mûsíc. âlenky a ãlenové mají
o práci zájem, spolupráce je v˘borná. RovnûÏ tak
s panem starostou ThDr. Janem Hradilem
a s místostarostou panem Karlem Hradsk˘m
a referentkou sleãnou Janou Nikod˘movou, ktefií
také na‰i komisi nav‰tûvují. I ostatní referentky
nám vÏdy pomohou, pokud je o nûco poÏádáme. 

Pofiádáme kaÏdoroãnû koncerty lehãí i váÏné
hudby v DPS, v Sokolovnû a krásn˘ vánoãní pak
v chrámu svat˘ch Petra a Pavla v Újezdû. V oblibû
jsou i letní promenádové koncerty v parku.

Pfiipravujeme jiÏ tradiãnû oslavu svátku matek,
a pfiedvánoãní besídku, která zahajuje sbírku na
adopci dûtí na dálku a jiné.

Skauti rozná‰ejí star‰ím spoluobãanÛm Betlém-
ské svûtlo s mal˘m dárkem od MûÚ a pûkn˘m pfiá-
níãkem od dûtí Z·.

Spolupráce se Z· a M· je velmi dobrá, ochotnû
pfiipravují programy na besídky. Také se zúãastÀu-
jí sdruÏení Kfiídla a houslová tfiída paní Novotné.

Asi 3–4krát roãnû pofiádáme zájezdy do divadel.
V roce 2007 to byly muzikály Jezus Christ Super-
star, Cikáni jdou do nebe, opereta Cikánsk˘ baron
a pro dûti v Redutû pohádka Dlouh˘, ·irok˘ a Bys-
trozrak˘. Autobusy byly zaji‰tûny a vÏdy se zúãas-
tnilo asi 50 osob. Letos v bfieznu bude opût muzi-
kál âarodûjky z Eastwicku a v dubnu opera
Nabucco. Dûtem také nûco pfiipravíme.

Dal‰í kapitolou jsou zájezdy – velice populární
s panem starostou. Ten vÏdy pfiipraví zajímav˘

KULTURNÍ KOMISE

ADVENTNÍ KONCERT

a hodnotn˘ program a najde si ãas a dûlá prÛvod-
ce zájezdu. Autobus je vÏdy pln˘. Loni to byl jarní
zájezd: zámky Kun‰tát a Lysice a exkurze do v˘rob-
ny kun‰tátské keramiky a prodejny. Na podzim na
hrad Vevefií, ml˘n ve Veverské Bít˘‰ce a perliãka
na závûr klá‰ter Porta Coeli. Na jaro pfiipravujeme
zájezd do Telãe a Slavonic. Já tûmto zájezdÛm
fiíkám „malé plenární zasedání MûÚ“, protoÏe kro-
mû historick˘ch a zemûpisn˘ch informací se úãas-
tníci dovídají od pana starosty o dûní v na‰em mûs-
tû, jaké jsou plány, co se bude budovat a podobnû.
Zpûtnû si pan starosta vyslechne pfiipomínky o pro-
blémech, návrzích a také rÛzné kritiky co mûlo
a nemûlo b˘t.

Oblíbené jsou také t˘denní rekreaãní zájezdy.
Letos bude jiÏ osm˘. (3x Jizerské hory, 2x Tatran-
ská Lomnica, Beskydy – RoÏnov pod Radho‰tûm,
Jeseníky – Kouty nad Desnou. Letos jedeme do
západních âech na Pfiimdu. Chceme nav‰tívit Mari-
ánské a Franti‰kovy Láznû, Karlovy Vary a PlzeÀ.
První roky jezdilo 30–40 osob, poslední dva roky
musely jet dva autobusy, protoÏe se úãastnilo 80
osob. Letos je opût jiÏ 80 zájemcÛ. Pojede se na
dva turnusy 12.– 19. ãervence a 19.–26. ãervence
(dáno kapacitou hotelu). 

Budeme rádi, kdyÏ nám také pfiedáte va‰e návrhy
co je‰tû pfiipravit, kam jet a jak na‰i ãinnost zlep‰it. 

Jana Bílková – pfiedsedkynû kulturní komise

Adventní koncert 22. 12. 2007
v kostele sv. Petra Pavla v Újezdû u Brna 

Program:
Alessandro Scarlatti:

7 árií pro trubku piccolo, soprán a varhany
J. S. Bach, G. F. Händel, T. Albinoni, A. Vivaldi

W. Shakespeare: Sonety

Úãinkují:
Ladislav Lakom˘ – recitace

Andrea Priechodská – soprán
Vlastimil Bialas – piccolo trubka

Petr Koláfi – varhany Vánoãní koncert v kostele
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PAPUâOV¯ BÁL

IV. MùSTSK¯ REPREZENTAâNÍ PLES

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

Jsem pfiedsedkyní soci-
ální komise a souãasnû
zastupitelkou tohoto mûs-
ta. Vzhledem k mému
povolání zdravotní sestfiiã-
ky je mi problematika blíz-
ká a souãasnû ji dûlám
ráda. Nûktefií mladí lidé se
domnívají, Ïe se mûsto
Újezd u Brna vûnuje stáfií

pfiíli‰ mnoho. A m˘lí se. Kultura národa se vyznaãuje
tím, Ïe se dokáÏe postarat o své seniory. My pouze
plníme to, co by mûlo b˘t obecnou povinností. Ve mûs-
tû máme 2 zafiízení penzion a dÛm s peãovatelskou
sluÏbou. Celkem 140 lidí, ktefií jiÏ svÛj díl povinností
odevzdali a nyní mají právo na klidné stáfií.

Zajímavou akcí je „Papuãov˘ bál“, kter˘ konáme jiÏ
rok – kaÏd˘ mûsíc. Bál nám v pravém slova smyslu
krá‰lí osobnost pana Miroslava Sekaniny a jeho vnuã-
ky Krist˘nky. V‰estrann˘ muzikant s láskou hledící na
své vnouãe hraje romantické písnû a úãastníci jenom
vzpomínají, Ïe tuto hudbu sl˘chávali, kdyÏ byli mladí.
Pfiipravujeme zákusky, chlebíãky a bohatou tombolu.
Nûkdy nás vyru‰í i pfiítomnost pana starosty, lidé pfie- Papuãov˘ bál v DPS dne 9. 9. 2007

stanou tancovat, kladou otázky a dostávají nûkdy více
ãi ménû v˘stiÏné odpovûdi. Pfiála bych si, aby lidé vidû-
li krásu v oãích lidí, ktefií náhle omládnou, tancují, nic
je nebolí, jenom to stáfií…

V závûru mû napadá taková nádherná my‰lenka, kte-
rou jsem ãetla ve staré knize: „Kdybys jazyky lidsk˘mi
i andûlsk˘mi hovofiil a lásky kdybys nemûl, nic Ti to
neprospívá!“ na‰e ãinnost se v‰ak nezuÏuje pouze na
penzion a dÛm s peãovatelskou sluÏbou, proto pokud
nûkdo nûkdy nûco potfiebuje, má moÏnost si zavolat na
tel.: 724 175 955. Martina Matûjková

Mûstsk˘ reprezentaãní ples jiÏ v pofiadí ãtvrt˘ se konal v restauraci Na Rychtû, která prodûlala rekonstrukci
a bylo poznat, Ïe noví nájemci si dali záleÏet. âistota, nová kuchynû v nerezu doplÀovaly sv˘m prostfiedím
i program, zaplnûné prostory svûdãily o velkém zájmu. Úãastníky pfiekvapila také velikost fiízkÛ podávan˘ch
jako veãefie. Byl to ples se v‰ím v‰udy, vãetnû tomboly. 

IV. mûstsk˘ ples Losování tomboly
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KLUB ODLOÎEN¯CH MUÎÒ

BIG BAND VY·KOV
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Od váÏeného pana starosty jsem byl poÏádán o pfií-
spûvek do Újezdského zpravodaje, jenÏ se má t˘kat mé
ãinnosti ve sportovním areálu mûsta za ‰kolou
a v˘stavbû Klubu odloÏen˘ch muÏÛ, kter˘ buduje na‰e
mûsto.

Sportovní areál v zimû je vyuÏíván jen z poloviny,
neboÈ na otevfien˘ch tenisov˘ch kurtech nelze provo-
zovat hru. U této pfiíleÏitosti bych chtûl sdûlit v‰em
zájemcÛm o tenis, Ïe si mohou od jara do zimy kdy-
koliv zahrát. Staãí se dopfiedu informovat u správce
areálu. S potû‰ením lze konstatovat, Ïe za poslední rok
se poãet hráãÛ zvy‰uje. Jde v‰ak pfiedev‰ím o star‰í
muÏe a Ïeny, ktefií je‰tû nedosáhli vûku stfiedního. Na‰í
snahou je, aby se o tento krásn˘ a u‰lechtil˘ sport zají-
maly dûti ‰kolního a dorosteneckého vûku. 

Dal‰í odstavec pfiíspûvku se t˘ká budování KOM,
jenÏ bude souãástí areálu. Pfiestavba b˘valého teniso-
vého klubu a b˘valého pracovi‰tû JME se za vydatné
pomoci pana starosty, manÏelÛ ·emberov˘ch a pra-
covníkÛ mûstského úfiadu zaãala koncem minulého
roku a úspû‰nû pokraãuje i v roce novém. Vûhlas této
události pronikl i do mediální sítû, neboÈ 29. 1. 2008
jsem byl telefonicky vyzván, abych reportérku s kame-
ramanem uvedl do klubu. Jednalo se o pracovníky TV
NOVA. Tak snad nûkdy pfií‰tû. Klub nese název muÏÛ
odloÏen˘ch a pravidla vstupu nejsou je‰tû upfiesnûna.

V kaÏdém pfiípadû tenistky, které, jak bylo fieãeno,
nedosáhly stfiedního vûku, trvají na ãlenství. V pfiípadû
nevysly‰ení jejich poÏadavkÛ jsou pfiipraveny sv˘mi
tûly zabránit panu starostovi vstupu na mûstsk˘ úfiad.
Byl i návrh, aby byl zvlá‰È vybudován KOÎ (Klub odmít-
nut˘ch, opu‰tûn˘ch oklaman˘ch, odmr‰tûn˘ch Ïen),
kter˘ by mûl stát v prostorách starého hfibitova, ale
s velkou pravdûpodobností tento bude zamítnut mûst-
sk˘mi zastupiteli. 

Pfiejme si, aby realizace probûhla úspû‰nû a aby
slouÏila ke spokojenosti v‰ech. Jaromír Jakubec

Klub odloÏen˘ch muÏÛ

Koncert v parku 29. 6. 2007

Tento koncert se konal dne 29. 6. 2007 v parku mûs-
ta v 18.00 hodin a úãast byla skuteãnû více neÏ dobrá.
THERMOTECHNIKA BOHEMIA poskytla pivo a to bylo
bezúplatnû rozdáváno a ãepováno panem starostou.
Z pfiiloÏené fotografie je vidût, Ïe i mal˘ Hermánek chtûl
taky trochu piva, bohuÏel se nestalo. J. H. Hojná úãast

Alkohol mladistv˘m
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Dne 13. 5. 2007 se konal svátek matek, kter˘ kro-
mû vlastní oslavy krásy matefiství pfiinesl náv‰tûvu
hejtmana Ing. Stanislava Juránka, kter˘ pfiedal b˘va-
lému obãanu mûsta JUDr. Janu Haluzovi klíã od mûs-
ta (ãestné obãanství). Jeho Ïivotopis mÛÏete najít
v dubnovém zpravodaji 2007 na str. 23. Na slavnos-
ti vystoupil Eminent vocal – místní pûveck˘ sbor,
Újezd u Brna, harmonikáfi Miroslav Florián, pan
Miroslav Sekanina s vnuãkou, umûlecká skupina
nevidom˘ch z Chrlic, a poté dûti z matefiské a ze ‰ko-
ly základní. Je pravdou, Ïe se nám program trochu
protáhl, ale i rÛÏe, které Ïeny obdrÏely, byly jistou
odmûnou za trpûlivost.

JUDr. Jan Haluza s chotí, Ing. Stanislav Juránek – hejtman, ThDr.
Jan Hradil, Th.D. – starosta mûsta

Hudba: pan Miroslav Florián – harmonikapan Miros-
lav Sekanina 

1. Úvodní slovo, pfiivítání – pan starosta
2. Zpûv místního sboru Eminent vocal – pod

vedením Mgr. Markéty Markelové
3. Zpûv pûveckého sboru nevidom˘ch z Chrlic
4. Vystoupení dûtí z matefiské ‰koly – pásmo

písniãek, básniãek
5. 15.40 hodin – pfiíjezd hejtmana JMK – Ing. Sta-

nislava Juránka – pfiivítání 
6. Slavnostní pfiedání symbolického klíãe od

mûsta panu JUDr. Janu Haluzovi za mimo-
fiádné pracovní a sportovní v˘kony a pro etic-
k˘ pfiístup v ãase komunistického útlaku od
roku 1948

7. Zpûv pûveckého sboru nevidom˘ch z Chrlic
8. Vystoupení dûtí ze základní ‰koly: pod vede-

ním uãitelek Grossmannové a Kolkové

• hra na housle:
koncertino – Hana Kaspfiíková
mazurka – Filip Bártek
tanec – Adam Fila
taneãek – Karolína Mezulániková s doprovodem
J. Kozáka a K. Mezulánikové
• básniãky:
Den matek: Natálie Macáková
Pfiáníãko: Karolína Molatová
Dopísky do písku: Pavlína Ocásková
Srdíãko: Anna TisoÀová
• flétniãky: spoleãnû s klavírem 
• zpûv: Ïáci 6. tfiídy

9. Hudební vystoupení o.s. Kfiídla
– kytara: Filip Krajíãek: Kovbojská, Katedrála
– klavír: Dominik Florián: Teãe voda, Ping-pong
– zpûv: Lucia Jánska: Máminy oãi, Zvonky

10. Zakonãení: zpûv Eminent vocal – místní pûvec-
k˘ sbor Újezd u Brna pod vedením Mgr. Marké-
ty Markelové

Svátek matek v Sokolovnû
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KLUBOVNA MLÁDEÎE

DÛm dûtí a mládeÏe je
umístûn v oddechové ãás-
ti na‰eho mûsta, v parku
u koupali‰tû. Dûti zde mají
k dispozici klubovnu
a skateboardové hfii‰tû
s cviãnou rampou.

Areál slouÏí dûtem
k vyplnûní jejich volného
ãasu. Je to místo, kde si

odpoãinou od sv˘ch ‰kolních povinností, sejdou se se
sv˘mi kamarády a podle svého uváÏení si vyberou, jaké
ãinnosti se zde budou vûnovat.

K tomu jim slouÏí bohatû vybavená klubovna. Mlá-
deÏ zde má k dispozici nejen spoleãenské hry, ale
i dnes tolik oblíbené poãítaãe s internetem. Zámûrem
klubovny je pfiivést mezi nás také mlad‰í Ïáky. Mlad‰í
dûti zde mají moÏnost se zapojit do her a soutûÏí, kte-

ré pro nû pfiipravuji. Spolu také vyrábíme rÛzná v˘tvar-
ná dílka, aÈ uÏ obrázky, nebo v˘robky z rÛzn˘ch mate-
riálÛ. V˘robky pak uÏíváme k v˘zdobû klubovny, nebo
i jako drobné dáreãky pro maminky a babiãky. 

Za pfiíznivého poãasí vyuÏíváme hfii‰tû pfied klubov-
nou. Zde se hraje zejména florbal a míãové hry. S pfií-
chodem jara se také otevfie skateboardové hfii‰tû, zde
se mládeÏi nabízí dal‰í moÏnost sportovního vyÏití.

Vstup do klubovny a skateparku mají dûti zdarma.
Ve‰keré náklady spojené s vybavením a údrÏbou are-
álu nese mûstsk˘ úfiad. Z jeho pokladny jsou také
financovány kulturní a sportovní akce pro dûti a mlá-
deÏ. Pofiádek v okolí klubovny a bezpeãnost dûtí zaji‰-
Èujeme za podpory mûstské policie. SnaÏíme se, aby
zde dûti mûly dost prostoru a volnosti pro svoji zába-
vu, ale i zde je vedeme k dodrÏování slu‰nosti a zod-
povûdnému pfiístupu k majetku a k lidem kolem nich.

Lenka Hanzlíãková

Klubovna mládeÏe stfiíhání

Klubovna mládeÏe v parku – den dûtí

UÏ zase funguje klubovna mládeÏe vãetnû nového
skateboardového hfii‰tû. Jsou tam rÛzná podujetí.
Hry, v˘uka na poãítaãích, v pfiízemí se nacviãuje hud-
ba, která star‰ím nic nefiíká, av‰ak to, co se odehrá-
lo dne 13. 10. 2007, bylo zcela mimo program – tak
jsme je ostfiíhali... Mûsto Újezd u Brna uhradilo kadefi-
nici, která bezúplatnû ostfiíhala dobrovolné zájemce.
Z tfiiceti vlasat˘ch se vyklubali najednou hezcí, ostfií-
haní, upravení jak do taneãních. Na‰i klubovnu mlá-
deÏe spravovaly 3 vychovatelky. V prÛbûhu jednoho
roku v‰ak postupnû odcházely – kam jinam neÏ na
matefiskou. J. H.
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 V OBLASTI HUDBY

VáÏení pfiátelé, spoluobãané, jako ãlen kulturní komise na‰eho mûsta a pra-
covník, kter˘ zaji‰Èuje koncerty v na‰em mûstû, se chci ohlédnout za uplynul˘m
rokem 2007, co nám v oblasti hudby pfiinesl a co jsme proÏili.

18. 3. v nedûli, v 17:00 hod. zazpívali v sále DPS sólisté Janáãkovy opery Tere-
za Merklová s Jifiím Kleckerem, za doprovodu varhaníka Petra Kolafie známé oper-
ní árie: Mozarta, Händela, Vivaldiho.

15. 4. provedlo Moravské kvarteto s primáriem Jifiím Jahodou 3 v˘chovné kon-
certy v tûlocviãnû základní ‰koly.

26. 4. soubor BBQ (Brno Brass Quintet), jehoÏ jsem ãlenem a vedoucím, nám
v parku, naproti Sokolovnû, zahrál svûtové melodie, prÛfiez populárními sklad-
bami svûtov˘ch autorÛ.

15. 7. Jaromír Hniliãka se sv˘m „combem“ – jazzov˘m souborem – nás rozproudil jazzov˘mi skladbami
a dokázal nám, Ïe stále patfií i ve sv˘ch 75 letech ke ‰piãkám ve svém oboru. Koncert byl taktéÏ v parku.

30. 11. probûhl zajímav˘ v˘chovn˘ koncert v jídelnû základní ‰koly v 10 hod. dopoledne, pro na‰e Ïáky,
s tematikou: „Hudba tfií císafiÛ“, vztahující se k slavné bitvû u Slavkova v roce 1805. Slovem provázel staro-
sta mûsta Újezda ThDr. J.Hradil a hrál posluchaã konzervatofie v Brnû, trumpetista Jan Bialas, za klavírního
doprovodu prof. Jany Pavlínové.

22. 12. jsem uspofiádal vánoãní koncert v katolickém kostele v 19 hod., po m‰i svaté, a dovolil jsem si
nabídnout netradiãní pojetí: 7 árií Alessandra Scarlattiho pro soprán, piccolo trubku a varhany (Andrea Prie-
chodská, Vlastimil Bialas a Petr Kolafi) s recitací SonetÛ Williama Shakespeara, mezi jednotliv˘mi áriemi,
proveden˘mi znám˘m brnûnsk˘m hercem Ladislavem Lakom˘m.

Samozfiejmû bych chtûl v tomto zaãatém trendu pokraãovat a pfiedpokládám, Ïe pfiízeÀ na‰í radnice, spolu
s panem starostou ThDr. J. Hradilem bude stále, jako doposud, tomuto umûní naklonûna.

Tû‰ím se na va‰i úãast a na shledanou pfii koncertech v na‰em krásném mûstû. Mgr. V. Bialas

Eminent vocal dne 15. 12. 2007 v DPS
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EMIL ZÁTOPEK

se toho nemohl ani doãkat. Rázem zmizela v‰echna
moje zimní melancholie, kdy jsem se uÏ louãil
s bûháním.“ Konec citace. Zde tedy nastala doba, kdy
se zmûnil jeho du‰evní vztah k bûhání a nastal ãas
k nástupu na vrchol atletick˘ch bûÏeck˘ch v˘konÛ.

Ladislav Poslu‰n˘

Fotografie byla pofiízena u pfiíleÏitosti náv‰tûvy
na‰ich slavn˘ch atletÛ Dany a Emila Zátopkov˘ch
v Indii v Kalkatû r. 1956 pfii neformální besedû. Byli
pozváni indickou sportovní asociací. Toto jen zdÛ-
razÀuje, kam aÏ postoupila sláva tûchto sportovcÛ
v dobû, kdy Indie mûla svoji samostatnost po kolo-
niální nadvládû teprve 9 let. 

Kopii nám pfiedal pan Ladislav Poslu‰n˘, spolu-
obãan na‰eho mûsta, kter˘ bydlí v na‰em penzio-
nu pro seniory. V té dobû zastupoval v Indii podni-
ky zahraniãního obchodu a dlouhodobû pÛsobil
v Kalkatû. Na snímku je druh˘ od konce druhé fiady
zdola.

Poznal jsem ho pfii II. roãníku Zlínsk˘ch ‰tafet
kvûtnovou nedûli 1942. Tam bûÏely ‰tafety zlínsk˘ch
‰kol a závod vyhrálo druÏstvo prÛmyslov˘ch kolejí,
v nûmÏ Emil bûÏel. Dovûdûl jsem se o nûm, Ïe v roce
1941 pfii Bûhu Zlínem byl za Janem Krupiãkou dru-
h˘ a Ïe na bûhu Lidov˘ch novin – „Stfiíbrném vûnci“
byl rovnûÏ druh˘ v ãase 422,60. To bylo pfiekvapivé,
a proto, kdyÏ mû poÏádal tehdej‰í vedoucí odboru
lehké atletiky BaÈa Zlín, Rudolf Juránek, za nûhoÏ
brzy byla Zlínská atletika, právû jeho zásluhou, na
v˘‰i, abych jej trénoval, souhlasil jsem. Nyní cituji
z knihy o: Dana a Emil Zátopkovi vypravují, jak mé
rozhodnutí Emil pfiijal, pí‰e: „Je‰tû více mû pfiekva-
pilo, kdyÏ za mnou nûkdo pfiibûhl, Ïe je na hfii‰ti Dr.
Haluza a chce se mnou mluvit. Byl to tehdy ná‰ nej-
lep‰í vytrvalec, dvojnásobn˘ vítûz Bûchovic. Nikdy
jsem se ani neodváÏil k nûmu pfiiblíÏit, takov˘ jsem
mûl tehdy respekt k v˘znamnému sportovci. Ale on
jakoby nic, Ïe pûknû bûháme, abych si s ním pfii‰el
na druh˘ den zatrénovat na stadion. To neví, Ïe jsem



ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
41

hy tûchto psÛ v‰ichni urãitû znáte z televizního zpra-
vodajství a tisku. Tato brigáda má za sebou jiÏ hodnû
praktick˘ch zásahÛ, jako bylo hledání lidí v domech
spaden˘ch po v˘buchu plynu, pfii dÛlním ne‰tûstí
v uranov˘ch dolech Dolní RoÏínka, hledání mnoha
ztracen˘ch dûtí a spousta dal‰ích. Na svém kontû mají
také nûkolik zachránûn˘ch lidsk˘ch ÏivotÛ v Turecku,
kam vyjeli po rozsáhlém zemûtfiesení. JENÎE – toto
v‰e je jen v˘sledek mnohahodinové nûkolikaleté prá-
ce se psem. Kromû individuálního v˘cviku kaÏdého
psovoda se sv˘m psem pofiádají záchranáfii pravidel-
ná cviãení, vícedenní soustfiedûní i pravidelné soutû-
Ïe, úãastní se také cviãení Integrovaného záchranné-
ho systému âeské republiky imitujícího záchranné
akce v praxi, vãetnû teroristick˘ch útokÛ na budovy,
vyjíÏdûjí i na mistrovství svûta.

Na víkend 13. a 14. fiíjna 2007 naplánovalo vedení
brigády za pomoci starosty mûsta 2. roãník Memori-
álu ZdeÀka Katolického na poãest úmrtí jejího první-
ho vedoucího. Zdenûk Katolick˘ byl jeden ze zaklada-
telÛ záchranáfiské kynologie u nás a spoluzakladatelem
dne‰ního Svazu záchrann˘ch brigád je‰tû pfied rokem
1989. ZBK JmK âR vedl od poãátku aÏ do své neãe-
kané smrti v roce 2006. Bûhem této doby se mu poda-
fiilo dostat v˘kony psÛ na mezinárodní úroveÀ a bri-
gádu do Mezinárodní záchranáfiské organizace IRO

i IZS âeské republiky. Od roku 1999
vystupuje brigáda jako smluvní part-
ner âeské poji‰Èovny.

V krásném sobotním dopoledni se
na námûstí Újezdu u Brna pfiedstavili
úãastníci tohoto memoriálu i se sv˘-
mi psy, k vidûní byla nejrÛznûj‰í slu-
Ïební plemena, jako nûmeck˘ ovãák,
australsk˘ ovãák, australsk˘ honáck˘
pes, chodsk˘ pes a border kolie. Po
oficiálním zahájení a proslovu nové-
ho vedoucího brigády pana Mirosla-
va ·vestky byly zahájeny práce vyhle-
dávání osob v pfiírodním terénu.

VÍKENDOVÉ CVIâENÍ ZÁCHRANÁ¤Ò V ÚJEZDù U BRNA

Memoriál 12.–14. 10. 2007

Byl to pan Kalina, kter˘ pfiivedl do Újezdu u Brna na Rychmanov skupinu záchranáfiÛ, která pfiedvedla
dûtem, jak se musí pracovat ve sloÏit˘ch podmínkách rÛzn˘ch lidsk˘ch tragédií a katastrof. Mnozí s úÏa-
sem sledovali vycviãené psy a jejich schopnosti. Schopnosti komunikovat se sv˘mi psovody, na jedné
stranû obûtavá poslu‰nost a stranû druhé laskavost tûch, ktefií je cviãí. Urãitû kluci, ktefií byli pfiítomni, si
pfiedstavovali, Ïe jednou, aÏ budou velcí, budou mít také velkého poslu‰ného psa, kter˘ nebude jenom
proto, aby byl hraãkou, ale bude pomáhat lidem ve chvílích jejich potfieby. J. H.

Pfiedposlední fiíjnov˘ víkend zaãínal hezky. Po celo-
t˘denním podzimnû uplakaném poãasí zaãínalo vyku-
kovat sluníãko a na dva dny se nám je‰tû vrátilo
chladné, ale sluneãné babí léto, se kter˘m jsme se jiÏ
rozlouãili. Dne 13. fiíjna 2007 sobotní brzké ráno na-
jednou oÏilo a ulicemi Újezdu u Brna zaãala projíÏdût
auta se záchranáfisk˘mi znaky a v‰echna mífiila na
námûstí!!! Z nich vysedali záchranáfii v ãerven˘ch uni-
formách se znaky âerveného kfiíÏe a logy âeské poji‰-
Èovny a vypou‰tûli z aut záchranáfiské psy – co se sta-
lo???

Na‰tûstí tentokrát vÛbec nic, jen zaãalo probíhat
naplánované cviãení Záchranné brigády kynologÛ
Jihomoravského kraje âeské republiky (dále jen ZBK
JmK âR), které zde umoÏnil starosta mûsta pan ThDr.
Jan Hradil, Th.D.

Tato záchranná brigáda je souãástí Integrovaného
záchranného systému âeské republiky i ãlenem Mezi-
národní záchranáfiské organizace (IRO) a sdruÏuje
kynology–záchranáfie, ktefií se vûnují v˘cviku psÛ
oznaãujících lidsk˘ pach v sutinách zbofien˘ch domÛ
i na volné plo‰e ãi v nepropustném terénu. Po splnû-
ní pfiíslu‰n˘ch zkou‰ek a atestÛ Ministerstva vnitra
âeské republiky jsou pak povoláváni k hledání ztra-
cen˘ch osob v terénu nebo v sutinách domÛ po rÛz-
n˘ch ne‰tûstích nebo pfiírodních katastrofách. Zása-
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KaÏd˘ pes mûl za úkol prohledat vymezen˘ prostor
lesnatého terénu a v limitu dvaceti minut v nûm najít
dvû osoby. Jak to vypadá v praxi? Pes prohledává
terén v místech pfiesného vyslání psovodem, a pokud
zde narazí na lidsk˘ pach, a následnû pak na osobu,
zÛstane u ní stát a ‰tûká tak dlouho, dokud nepfiijde
psovod. Neúspûch znamená nenajití osoby, oznaãení
pachu tam, kde se momentálnû Ïádn˘ ãlovûk nena-
chází, takzvan˘ „fale‰Àák“, nebo pfiedãasn˘ odchod
psa od osoby pfied pfiíchodem psovoda. TakÏe od rána
aÏ do odpoledních hodin probíhaly práce v terénu
podle rozlosovaného pofiadí a zapisovaly se první body
za první kategorii. Teprve teì zaãalo to pravé napûtí,
bylo jasné, Ïe pofiadí rozhodne druhá kategorie, a to
noãní vyhledávání v sutinách. To zaãínalo v osm hodin
veãer v nedalekém areálu b˘valého zemûdûlského
druÏstva a „zavalené osoby“ tady byly taky dvû, jen
ãasov˘ limit byl o pût minut del‰í. Teì zaãínalo pro
v‰echny psovody to „pravé ofiechové“. Noãní sutiny
jsou nejnároãnûj‰í, ale také v praxi nejvíc blízkou a také
nejvíc vyuÏívanou disciplínou. Tady uÏ nezáleÏí jen na
psovi, ale také na zku‰enosti psovoda, kter˘ musí hod-
nû pfiem˘‰let, kam a kdy psa posílat, jak vyhodnotit
jeho práci, a také jak mu správnû v úplné tmû posví-
tit, psovod totiÏ za psem do prostoru vejít nesmí a pes
prohledává úseky sám, ãasto v naprosté tmû. Pes se
musí v sutinách spolehnout jen na svÛj ãich a oznaãit
zhu‰tûn˘ lidsk˘ pach i tam, kde osobu nevidí – vÏdyÈ
v praxi jsou osoby zasypané ve velk˘ch hloubkách
nebo naopak z pohledu psa ve v˘‰ce nad ním, a prá-
vû proto zatím nikdo nevymyslel dokonalej‰í pfiístroj
na zaznamenání zasypaného ãlovûka neÏ je pes – jeho
ãichové schopnosti jsou dokonalé – a pfii prohledává-
ní spaden˘ch budov hrozících dal‰ím sesuvem nejsou
tolik ohroÏeny Ïivoty záchranáfiÛ, proto pes prohledá-
vá zfiícené objekty sám. Hned po nástupu prvního pso-
voda bylo jasno – Lenka Cvachová z Prahy, pfiedloÀ-
sk˘ mistr svûta, vypustila svou mladou border kolii
Barneyho do sutin a ve tfietinû svého limitu mûla pfie-
snû oznaãené obû osoby!!!!! V˘sledek 199 bodÛ
z moÏn˘ch 200 rozhodl! Na ostatní disciplíny Lenka
nenastoupila, protoÏe se vûnuje v˘hradnû sutinovému
vyhledávání a pfiípravû na profesionální atesty minis-
terstva vnitra, které také vÏdy splnila, a její v˘kon
s jak˘mkoliv psem tuto profesionalitu potvrzuje. Také
ostatní psi vcelku zabodovali, nûktefií dokonce podali
lep‰í v˘kon v noãních sutinách neÏ v denním prohle-
dávání terénu. Zhruba v jednu hodinu ráno bylo hoto-

vo a zmrzlí psovodi ‰li odpadnout do sv˘ch aut a na
ubytovnu. To ale nebylo nic proti figurantÛm, tedy
onûm zasypan˘m osobám! Tûm skuteãnû zasypan˘m
je sice daleko hÛfi, ale stejnû si zkuste pfiedstavit pût
hodin potmû ve sklepû, kanále nebo jen tak na zemi
mezi betonov˘mi panely, jen obãas pfiijde pes, za‰tû-
ká a vy leÏíte dál! Nûktefií psovodi je‰tû potom na uby-
tovnû probírali v‰echno moÏné, zatímco figuranti ten-
tokrát aÏ v nedûli veãer doma ve vanû horké vody
pfiem˘‰leli, jak se vlastnû z tûch sutin dostali do auta
a do postele.

V nedûli dopoledne se konaly na kynologickém cvi-
ãi‰ti v Kníniãkách pro diváky atraktivní disciplíny jako
poslu‰nost a dovednost na pfiekáÏkách a v klubovnû
se mezitím sãítaly první koneãné v˘sledky. V poled-
ne pak probûhlo slavnostní pfiedání diplomÛ a pohá-
rÛ vãetnû vûcn˘ch cen v podobû psího krmiva
a v‰ichni odjeli vcelku spokojeni domÛ. Jak zdÛraz-
nila hlavní rozhodãí soutûÏe paní Romana MeduÀo-
vá, byla to soutûÏ, která má provûfiit pfiipravenost psÛ
i psovodÛ do praxe, a vût‰ina psÛ na ní velmi dobfie
uspûla bez ohledu na koneãné pofiadí podle bodové-
ho v˘sledku. 

Závûrem bychom my, Záchranná brigáda kynolo-
gÛ Jihomoravského kraje âeské republiky, chtûli moc
a je‰tû jednou moc podûkovat starostovi mûsta panu
ThDr. Janu Hradilovi, Th.D., kter˘ nám ochotnû
pomohl zajistit terény pro tuto akci. Pro v˘cvik
záchrann˘ch psÛ je totiÏ kromû kvalitního kolektivu,
na kter˘ je spoleh potfieba, aby psi mohli trénovat,
a tedy se volnû pohybovat v prostorách, kam nor-
málnû nemají pfiístup, voln˘ pohyb v lese, jeskyních
a star˘ch objektech. Zejména zaji‰Èovat vstup do
tûchto zbofien˘ch nebo rozestavûn˘ch objektÛ nám
dûlá velké problémy a navíc tûchto prostor potfiebu-
jeme pomûrnû dost, nelze cviãit psa ve stejném
objektu dlouho, pak by to uÏ znal a chodil po „zná-
m˘ch cestiãkách.“ Proto je pro nás vítaná kaÏdá
pomoc v tomto ohledu, ne kaÏd˘ má také bohuÏel
pro na‰i práci pochopení, o tom by ale své mohli
vyprávût i cviãitelé vodicích a asistenãních psÛ. Záro-
veÀ také je‰tû jednou dûkujeme na‰emu hlavnímu
sponzorovi âeské poji‰Èovnû, díky které mÛÏeme
zaplatit alespoÀ ãást na‰ich akcí. Dûkujeme a louãí-
me se na‰ím pozdravem AË JE SCHOPN¯CH
ZÁCHRANN¯CH PSÒ CO NEJVÍC, ALE AË NEJSOU
POT¤EBA!

PaedDr. Hana Katolická – jednatelka brigády

VÍKENDOVÉ CVIâENÍ ZÁCHRANÁ¤Ò V ÚJEZDù U BRNA
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POSELSTVÍ ...

Poselství v‰em m˘m pfiátelÛm tohoto v˘znamného historického místa

Nehledû na sníh, nehledû na studen˘ severák jsem opût pfii‰el, jako kaÏdoroãnû v tûchto v˘roãních
dnech do âeskoslovenska. 

Toto mé putování do 

S L AV K O VA

probíhá bez bubnÛ a trumpet, neboÈ chci vzdát nejvy‰‰í poctu v‰em tûm, ktefií pfii‰li poloÏit Ïivot na
tomto ohromném boji‰ti 

d n e  2 .  P R O S I N C E  1 8 0 5

V tehdej‰í dobû jiÏ se Evropa chtûla utváfiet a Napoleon byl vÏdy nejhorlivûj‰ím stoupencem tohoto.
Ostatnû napsal: „Jednou z m˘ch nejvût‰ích my‰lenek bylo seskupení, shromáÏdûní evropsk˘ch národÛ

sam˘ch, které rozdrobily revoluce a politika.“ 
„Chtûl jsem utvofiit z kaÏdého z tûchto národÛ samostatné a jednolité národní tûleso.“ 

Dnes, kdy se toto utváfií, mé zraky se obracejí víc neÏ kdy pfiedtím k Památníku míru, kter˘ máme to
‰tûstí mít díky prozíravosti âechoslovákÛ.

M Í R  . . .  A N O  M Í R ,  V T O M T O  U T R M Á C E N É M  S V ù T ù ,  Z D A L I PA K  N E N Í  P R V N Í
P O T ¤ E B O U  â L O V ù K A  D O B R É  M Y S L I ?

N. B.

Pfiátelé,
chci b˘t prvním (jako kdybyste sly‰eli zpûv
kohouta na úsvitû, pfied v˘chodem slunce), kdo
vám zasílá pfiání v‰eho nejlep‰ího do roku 1973,
kter˘ brzy nastoupí: Radostné svátky vánoãní ve
Va‰í rodinû a radostné svátky Nového roku
v restauraci……
Toto jsou má nejupfiímnûj‰í pfiání, která zasílám
se sv˘m pfiáním MÍR pro svût.
(zde neãitelná ãást doloÏky rukopisem – asi (jen
dohad) se omlouvá, Ïe nemohl pfiijet do Újezdu
koncem listopadu.).

NORBERT BRASSINNE
poutník míru
restaurace
Polní tábor císafie
zvan˘ Lev od Waterloo
1420 Braine-æ ‘Alleud
Valonsko-Belgie
s pozdravem (nad adresou je psáno)
N.B. Filatelistická zvlá‰tnost/rarita
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Újezd jako obec vznikl jiÏ za vlády posledních krá-
lovsk˘ch PfiemyslovcÛ (asi 1131, podkovovit˘ tvar
námûstí). Umûlecky nejcennûj‰í historicky docho-
vanou památkou je barokní socha sv. Jana Nepo-
muckého u Peclova ml˘na (rok 1566). Dal‰í tako-
vou památkou je kamenn˘ kfiíÏ od Floriána Trboly,
majitele lisovny vína a ovoce („preshauzu“ Hybe-
‰ova 17, rodného domu historika a prof. UP v Olo-
mouci PhDr. Ladislava Hosáka), kter˘ od roku 1799
dosud stojí na b˘valém hfibitovû na ul. NádraÏní,
kdy byl po zru‰ení hfibitova kolem kostela (nafiíze-
ním Josefa 2.) postaven na konci tehdej‰í obce –
vsi hfibitov nov˘. PÛvodnû byl tento kfiíÏ postaven
na Chfiibsku nad Újezdem u kaple z roku 1703, kte-
rá slouÏila vefiejné bohosluÏbû do roku 1785, kdy
byla císafisk˘m nafiízením zavfiena, roku 1791 obcí
odkoupena a za Bitvy tfií císafiÛ zpusto‰ena a roku
1814 zbofiena. 

Mûsto Újezd u Brna patfií do jihov˘chodního oko-
lí Brna, které na rozdíl od severnûj‰ího Moravské-
ho krasu nepfiedstavuje ucelen˘ geografick˘ region.
Nalézáme zde spí‰e velikou rÛznorodost pfiírodní-
ho prostfiedí. Nachází se zde celá fiada zajímavos-
tí, které ãiní tuto oblast turisticky v˘znamnou. Geo-
logicky náleÏí ke dvûma hlavním geologick˘m
jednotkám âeské republiky: âeskému prvohorní-
mu masivu a KarpatÛm tfietihorním. Hranici zde
tvofií fieka Cézava (jinak téÏ Litava); probíhá tedy ve
smûru od Vy‰kova k Îidlochovicím. Tomu odpoví-

dají odli‰né horniny a lomy: devonské vápence
v lomech na Hádech a u Mokré – písky a spra‰e
a nánosy v âernovicích, Tufianech – a ‰tûrkovny
u Bratãic. Pfii soutoku Cézavy se Svratkou se u Blu-
ãiny a Îidlochovic nad ploch˘ povrch fiíãních niv
zvedá obl˘ vrchol V˘honu (355 m, lidovû BluãiÀák)
patfiící jiÏ k Západním KarpatÛm, zatímco nejjiÏnûj-
‰í v˘bûÏky Drahanské vrchoviny nad údolími fiek
¤íãky a Rakovce tvofií táhlé návr‰í s typick˘m pfied-
stavitelem Prackého kopce (325 m) s Mohylou
míru a „Starou“ horou – ·piãákem nad fiekou Céza-
vou (308 m). Toto hektarové území v katastru
Újezd u Brna bylo v roce 1956 vyhlá‰eno státní pfií-
rodní rezervací jako jedno z nejbohat‰ích nalezi‰È
teplomilné kvûteny v okolí Brna: kavyly, katrán
tatarsk˘, kosatec nízk˘, kozinec rakousk˘, ‰ater
píseãn˘ – na hranici svého roz‰ífiení.

¤eka Litava – Cézava pramení v Chfiibech. Do
popisované oblasti pfiitéká u Buãovic, Slavkova a dál
teãe u Mûnína, Bluãiny a vyústí do Svratky v Îidlo-
chovicích.

Délka toku je 58,3 km, prÛtok je 1,53 m3/sec. Do
fieky Cézavy pravostrannû pfiitéká u Hru‰ek Rako-
vec, u Mûnína ¤íãka a u Bluãiny Dunávka. Celková
plocha povodí je 320 km2. Nejvodnatûj‰í je Rakovec
(0,34m3/sec.), následuje ¤íãka (0,28 m3/sec.)
a Dunávka (0,03m3/sec.). Nejv˘znamnûj‰í je ¤íãka,
která se podílí na odvádûní vod z jiÏní ãásti Morav-
ského krasu s nádrÏemi Pod Hádkem u Hostûnic

LÁSKA ROSTE S POZNÁNÍM...

Star˘ most Nov˘ most

Láska roste s poznáním alias Poznávejme své
mûsteãko, abychom je mohli víc milovat!
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a u Brna-Lí‰nû, která slouÏí k chovu ryb a k rekre-
aãním úãelÛm. Levostrannû vybudovaná nádrÏ
v Mokré slouÏí pro prÛmyslové úãely (cementárnu)
a Ponûtovick˘ rybník (13 ha) pro chov ryb i k rekre-
aci, ale pro zneãi‰tûní spla‰ky agrochemikálií z polí
je koupání zakázáno. Cézava od Buãovic po ústí
i dolní ãásti jejích pfiítokÛ ¤íãky a Rakovnice mají sil-
nû zneãi‰tûnou vodu. V jejím povodí jsou 2 v˘skyty
minerálních vod z 2. poloviny 19. st. (na pozemcích
statkáfi Volfa z Újezdu, zemfiel v koncentraãním tábo-
fie); artésk˘ vrt u cukrovaru ve Slavkovû s vodou
sirovodíkovou – ·aratice a studna ve dvofie Jaloviã-
ko u Mûnína s hofikou vodou síranovou sodnoho-
fieãnatou pro stfievní potíÏe – ·ternovka. Oba zdro-
je pro agrochemické zneãi‰tûní a malou vydatnost
byly postupnû vyfiazeny z provozu. 

Bitvu tfiícísafiskou a její dûji‰tû – Slavkovsko –
barvitû a v˘stiÏnû popisuje Lev Nikolajeviã Tolstoj
ve svém historickém románu Vojna a mír. Na
levém bfiehu fieky Cézavy se v létû prostírá rovná
bûlavá plocha zrajícího obilí podobná stolní des-
ce pfiikryté zlato-Ïlut˘m aÏ bíl˘m ubrusem – dfií-
ve dno b˘valého Îatãanského rybníka, vypu‰tû-
ného v roce 1834. Vypráví se, Ïe se v nûm 2.
prosince 1805 (podle myln˘ch zpráv francouz-
sk˘ch) utopilo pfies 15 tisíc spojeneckého –
rusko-rakouského vojska a stovky jeho koní, vozÛ
a dûl.

Na poãátku 19. století vypadaly na‰e obce
Újezd, Rychmanov a ·ternov zcela jinak. Na úpa-
tí Staré hory byly rozsáhlé sady a vinice. Cézava
protékala velik˘m rybníkem Îatãansk˘m a Mûnín-
sk˘m. Severní ãást sahala daleko aÏ k Újezdu
a Rychmanovu. Na‰e obce byly zemûdûlské. Hlav-
ním odvûtvím bylo rybnikáfiství a vinafiství. Na‰i
pfiedkové pojmenovali ãásti prack˘ch v˘‰in: Kfii-
by, Stará hora, ·piãák a Prack˘ kopec. Tyto
poslední v˘bûÏky Drahanské vrchoviny se staly
památn˘mi místy bitvy tfiícísafiské alias slavkov-
ské (podle místa vyhlá‰ení vítezství). Bitva zaãa-
la 2. prosince 1805 jiÏ o páté hodinû pfiestfielka-
mi pfiedních stráÏí na polích mezi Telnicí
a Újezdem (na tûchto místech bitva také skonãila
ve 14 hodin dohasínáním boje). Brzy poté zaãala
hfiímat dûla. První rána vy‰la od kaple sv. Antoní-
na. Koule odtud pfielétávaly nad do‰kov˘mi stfie-
chami na‰ich obcí, takÏe k poÏáru nedo‰lo! Po
posledním vítûzství zaãaly pfies Újezd údolím fieky

Cézavy prchat ke Slavkovu kolony ruského voj-
ska. Napoleon zpozoroval od kaple jejich ústup,
rychle svolal dûla francouzské gardy a dal pû‰í
divizí obsadit Újezd a prchajícím zatarasit cestu.
Ruské prapory se proto snaÏily uniknout po mûl-
kém a rákosím porostlém bfiehu Cézavy a po
zãásti zamrzlém Îatãanském rybníku, ale Napo-
leon dal do nich od kaple stfiílet. Zhruba 30 kro-
kÛ mûli pfied sebou úzk˘ dfievûn˘ most pfies fieku,
po kterém se od jara do zimy vyhánûl dobytek na
pastviny za fiekou (dosud se i jeho v‰em náhra-
dám povodÀov˘m i váleãn˘m fiíká „kravsk˘
most“). U nûho se ale shromaÏìovalo a tísnilo
ãím dál víc vojákÛ ve snaze zdolat pfiechod pfied
most na druh˘ bfieh a zachránit se. Leã stali se
velmi dobr˘m terãem pro francouzské dûlostfie-
lectvo nad Újezdem.

Újezdsk˘ rychtáfi Jahoda pí‰e v kronice jako oãi-
t˘ svûdek, jak byl most brzy sestfielen, vojsko muse-
lo ustupovat k Mûnínu a Ïe druh˘ den po bitvû byli
nuceni lidé z Újezda i Îatãan vytahovat z bahna ryb-
níka dûla a konû, ktefií trãeli po bfiicho v ledové vodû. 

Ústním podáním se zachovalo, Ïe v Újezdû p.
·varc z rybníku vytáhl „fajbla“(= konû Ïlutané bar-
vy), kter˘ se mu v teplé stáji zotavil a pak mu je‰tû
fiadu rokÛ dobfie slouÏil. V Újezdû nebyla zazname-
nána Ïádná ztráta Ïivota ãi úraz civilního obyvatel-
stva. ·patn˘ dfievûn˘ most ve ·ternovû (od sou-
ãasného níÏe, jiÏnûji cca 300 m) byl pfiíãinou velk˘ch
ztrát spojencÛ, pfieváÏnû RusÛ (v Újezdû zajato 4.000
RusÛ, u Kobylnic 6.000 RusÛ s generálem a cel˘m
dûlostfielectvem). 

Po bitvû stály obû strany klidnû oddûleny údo-
lím Cézavy. Rusové jiÏ v noci nastoupili zpáteãní
cestu po uherské silnici (âejã, Hodonín, Holíã).
Oba císafiové spali v Îaro‰icích, Napoleon na
Pozofiické po‰tû.

Spojenci ztratili 27.000 muÏÛ a 180 dûl (RusÛ
21.000, Raku‰anÛ 6.000). Francouzi ztratili 9.000
vojákÛ. Napoleon 3. 12. se ubytoval na zámku Kou-
nicÛ ve Slavkovû, veãerním rozkazem podûkoval
vítûznému vojsku (odtud název „bitva u Slavkova“).
U Spáleného ml˘na nad Îaro‰icemi s císafiem Fran-
ti‰kem I. smluvil pfiímûfií dne 4. prosince. Mír byl
sjednán dne 26. 12. 1805 v Bratislavû (tzv. mír Pre-
‰pursk˘): Rakousko ztratilo Benátsko, Pfiímofií, Tyro-
ly a Dalmácii (mramorová deska v Primaciálním
paláci).

LÁSKA ROSTE S POZNÁNÍM...
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Îatãansk˘ rybník byl vypu‰tûn roku 1834, leã
francouzská zpráva o tam pohfie‰ovan˘ch nûkolika
tisících spojeneck˘ch vojákÛ se nenaplnila. 

Pfii regulaci fieky Cézavy roku 1927 bylo odkryto
nûkolik hrobÛ: nalezeny ruské ikony, koule pu‰ko-
vé, kartáãové a dûlové. I v minulém 20. století takfi-
ka kaÏdoroãnû b˘valy pfii orbû sedlákÛ na polích
a pozdûji hluboké orbû traktorov˘ch stanic JZD nalé-
zány kosterní i kovové pozÛstatky z tfiícísafiské bitvy
na slavkovském boji‰ti (viz pfiírÛstky v hrobu Mohy-
ly míru i napoleonském muzeu).

Po napoleonské bitvû z poniãené a vykradené kap-
le sv. Antonína se stalo jen skladi‰tû sena a roku
1814 bylo zbofieno. Teprve v roce 1863 k miléniu
pfiíchodu bratfií soluÀsk˘ch sv. Cyrila a Metodûje byla
nad Újezdem na vídeÀském poledníku postavena
cihlová zdûná kruhová kaple jako starokfiesÈanská
rotunda sv. Antonína, v níÏ se konají bûhem roku
poutní i jiné pfiíleÏitostné oblíbené bohosluÏby
v krásném pfiírodním chrámu.

Oba mosty pfies fieku Cézavu – ‰ternovsk˘ i rych-
manovsk˘ – zprvu po dlouhou dobu b˘valy dfievû-
né, neboÈ slouÏily zemûdûlsk˘m potfiebám: pfievá-
dûní dobytka na obecní pastviny, pfieváÏení úrody
Ïiv˘mi potahy (vÛl, kÛÀ, kráva atd.), proto mûly pfií-
slu‰né potfiebné rozmûry, nosnost, materiály a kon-
strukci, a nûkdy i pfiiléhavé oznaãení jako „Kraví“
nebo „Kravsk˘“ most vedle mostu silniãního, komu-
nikace obecní, okresní, státní apod. Zmûny si vyÏá-
daly zemûdûlské stroje a dopravní prostfiedky ben-
zinové, naftové, parní atd. ·ternovsk˘ most je lidovû
fieãeno kravsk˘, pro cesty polní, mimo silniãního
provozu a po staletí slouÏil prakticky mimo jiné napfi.
obci a obecnímu past˘fii panu Vojtûchu Popelákovi
(otci hudebního pedagoga, skladatele, v˘borného
muzikanta a dirigenta, kapelníka Václava Popeláka),
kter˘ jako dobr˘ past˘fi, moudr˘ veterináfi se sv˘mi
ovãáck˘mi psy, trumpetou a práskaãem ráno svo-
lával a odvádûl obãanÛm-chovatelÛm jejich oveãky,

kozenky, kraviãky na obecní pastviska a v poledne
vracel je napasené k radosti jejich i dûtí a k uÏitku
a prospûchu spoluobãanÛ, mûstyse Újezda, Rych-
manova a ·tûrnova. O v˘znamu fieky Cézavy a smys-
lu pro pokrok na‰í obce svûdãí skuteãnost, Ïe jiÏ
v roce 1895 Újezd vybudoval za jiÏ moderním sil-
niãním rychmanovsk˘m mostem na levém bfiehu
Cézavy hydrologickou stanici (a protûj‰ím pravém
bfiehu transformaãní stanici elektrickou (22.000 V –
360 V). A souãasné mûsto Újezd vyfie‰ilo velk˘
nárÛst silniãní osobní i nákladní dopravy v loÀském
roce nadstandardnû moderním zpÛsobem, adek-
vátním zv˘‰ené nároãnosti dopravní situace
v daném exponovaném místû (kamiony, autobusy,
kontejnery, valníky..)

Na‰i pfiedkové na boji‰ti slavkovském pochovali
mnoho padl˘ch vojínÛ. Pfii regulaci fieky Cézavy
v roce 1926 na pravém bfiehu fieky byla nalezena
fiada koster s ikonami na prsou, s amulety, medai-
lonky a agnÛstkami. Mohyla míru a ‰iré slavkovské
boji‰tû je rozsáhl˘ hfibitov, na nûmÏ odpoãívá pfies
6.000 padl˘ch evropsk˘ch bojovníkÛ. Smrt smífiila
v‰echny. Vojáci Napoleonovy armády byli rozséva-
ãi nov˘ch demokratick˘ch my‰lenek po Evropû.
Teprve v‰ak po dvou svûtov˘ch válkách a pádu
komunismu zvítûzil nov˘ svût nad zastaral˘mi fiády.
Velké vûci vyÏadují velk˘ch obûtí. Jsme povinni
vdûãnû vzpomínat, ale na pfieÏité zlo nezapomínat. 

V ãase na‰eho dûtství a mládí nás rÛzné podni-
katelské firmy pfiijímaly na brigády (VolfÛv statek,
zfiídla ·aratice, fiemeslné dílny, cukrovary, prodejny
a sklady atd.). Pro jejich reklamy, propagaci jsme
hravû vym˘‰leli slogany, ver‰ovánky, hádanky atd.

„Jen VolfÛv statek má brigád dostatek!“ – „Klo-
bouky a ãepice jen u firmy Hnilice!“ – „AÈ se stydí,
to je on, co nezná krém Avion!“ – „Jak˘ je rozdíl
mezi Karlov˘m mostem v Praze a minerálkou ·ara-
ticí?“ – (nápovûda: „Kam se po nich chodí?“)

Dr. Stanislav Florián

LÁSKA ROSTE S POZNÁNÍM...

Máme nov˘ most. âtyfiletá jednání, úãast na projektování, pfiipomínkování, to v‰echno pfiedcházelo vel-
ké snaze získat peníze. Vûfite, Ïe v roce 2007 byly v Jihomoravském kraji zrekonstruovány pouze 2 mosty.
Jeden z nich je ná‰ most, kter˘ má zcela jin˘ tvar neÏ most star˘, je ‰ir‰í a je nov˘. Star˘ most doslouÏil.
Trochu se smutkem v srdci jsem se díval na zbytky Ïelezného mostu. Pak pfii‰la objíÏìka, ãlovûk pochopil,
kolik sluÏby za ta léta most naplnil. V duchu jsem mu podûkoval a tû‰il se, Ïe prázdnota mostu bude vytûs-
nána mostem nov˘m. Proto pfiikládáme 2 fotky, starého mostu i nového. Starého proto, aby zÛstal v na‰ich
myslích. J. H.
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Zaãalo to vlastnû aÏ v pátek. To se jiÏ od rána sjíÏ-
dûli závodníci. Jako první dorazilo trio cyklistÛ
z Nûmecka. Hned poté na parkovi‰ti u kostela zaãa-
ly vyrÛstat stany pro evidenci a pro obãerstvení.

Ve tfiináct hodin zaãala oficiální evidence. To se uÏ
v areálu oratofie pohybovala tfiicítka závodníkÛ. Dvû
hodiny pfied startem se konala bohosluÏba nejen pro
cyklisty. Na startovní ãáru se sefiadilo kolem sta cyk-
listÛ. Pfiesnû v ‰estnáct hodin se cel˘ peloton dal do
pohybu v ãele s panem Ivanem Kfiivánkem (mistrem
svûta v jízdû na kostitfiasu).

Páteãní veãerní jízdu ztíÏil prudk˘ dé‰È, av‰ak ani
ten nezabránil nûkter˘m jedincÛm pokraãovat bez
zastávky dál. Zatímco vût‰ina cyklistÛ na noc zÛsta-
la ve spacácích, pár se jich rozhodlo strávit tento ãas
v sedle kola. Bûhem chladného rána se mohli závo-
dníci ohfiát v budovû oratofie tepl˘m hovûzím v˘va-
rem. Pak uÏ ale vysvitlo slunce a v‰ichni uÏ opût
krouÏili na trase, která mûfií 28,4 km. Celkem se závo-
du zúãastnilo 117 cyklistÛ.

Konec závodu byl v sobotu ve ãtyfii hodiny odpo-
ledne. Je‰tû chvíli potom dojíÏdûli poslední úãastní-
ci. V sedmnáct hodin se v‰ichni se‰li na hfii‰ti Sale-
siánského hnutí mládeÏe, kde probûhlo vyhlá‰ení
v˘sledkÛ. KaÏd˘ dostal upomínku, kde bylo napsáno
kolik kilometrÛ ujel. Letos padly dva rekordy. V kate-
gorii muÏÛ i v poãtu kilometrÛ celkem. 

Díky v‰em, ktefií tento závod podpofiili.
Za organizátory K24 Pavel BlaÏek

V˘sledky:
Ïeny
1. Antonie Mikulková Brno 482,8 km
2. Monika ·tûpánová Borová 426,0 km
3. Eva Navrátilová Brno 426,0 km
muÏi
1. Daniel Polman Nová Paka 724,8 km
2. Patrik Bartik Rymice 653,2 km
3. Jifií Hledík Dobrá Voda u âB 624,8 km

V‰ichni úãastníci celkem najeli necel˘ch 3.000 km.
Autor fotografie Stanislav Pospí‰il

K24 – ZÁVOD PRO V·ECHNY
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Ztratil se nám obãan mûsta a tak zaãalo pátrání, dohady s otázkami, zda pfieÏije, protoÏe je siln˘ cukrov-
káfi a jiné. První doklad o pobytu hledaného byla informace, Ïe se pohybuje po Brnû, av‰ak pravda byla zce-
la jiná. Byl nalezen v Rakousku, ve Vídni, kde jej nalezla kanceláfi starosty díky souãinnosti referentky Zrza-
vé a ãeského velvyslanectví ve Vídni. Viz pfiiloÏen˘ dopis. J. H.

DùKOVN¯ DOPIS
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DùKOVN¯ DOPIS

Není moÏné Ïít bohat˘ Ïivot, abychom nepamatovali na ty bezbranné a na ty, které bez nás nepfieÏijí. Proto
jsme se v zastupitelstvu mûsta rozhodli, Ïe pomÛÏeme organizaci Klokánek, která se stará o t˘rané dûti vlast-
ními rodiãi, je to paradoxní. Kdyby v‰echna mûsta a obce âR pamatovaly mal˘m darem, byl by Klokánek
bez jak˘chkoli finanãních problémÛ. J. H.
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ZPRÁVY A ZPRÁVIâKY

Na Mohyle míru dne 12. 3. 2008
Dobr˘ den!

Dne 11. 3. 2008 jsem okolnostmi (vykradení auta
zahraniãních náv‰tûvníkÛ Mohyly míru) byla donuce-
na jednat se stráÏníky Mûstské policie ve ·lapanicích.
Proti jejich prvotnímu nezájmu a následné aroganci
a vtípkÛm na na‰i stranu (sedûla se mnou zde i jed-
na z postiÏen˘ch) jsem byla zcela bezmocná.

Po asi dvou hodinách, teprve na základû telefonic-
kého hovoru s panem stráÏníkem Vachem a po
dÛsledné apelaci pana starosty  ThDr. Jana Hradila
Th.D., se pfiístup alespoÀ o málo zlep‰il.

Tímto e-mailem bych chtûla obûma velice podûko-
vat za jejich ochotu a pomoc v této nepfiíjemné situaci.

Dûkuji Nikola Bene‰ová

Plánujeme novou obfiadní síÀ

Pfietisknuto na Ïádost Ing. Arch. Heleny Jakubcové. 
Na zastupitelstvu mûsta pfiedloÏila paní Ing. Arch.

Helena Jakubcová Ïádost, aby byl tento dopis vyti‰tûn
v na‰em zpravodaji. Pouze pro dokreslení – do na‰í
restaurace na Rychtû jsme za období 8 let nainvestova-
li 1.500.000 Kã do stfiechy a svodÛ. Dali nová okna, cca
200.000 Kã, a jiné drobné úpravy. Opravdu nikdo nebrá-
nil b˘valé nájemnici paní Dagmar Men‰íkové v uÏívání
této prostory, ale bylo povinností kaÏdého se pfiihlásit do
v˘bûrového fiízení na provozování této restaurace. Paní
Men‰íková provozovala jiÏ tuto restauraci, ale nájem této
restaurace nebyl proveden v˘bûrov˘m fiízením. J. H.

Poruchy vodovodu
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ZPRÁVY A ZPRÁVIâKY

·kolení bezpeãnosti práce

Porada obyvatel vojenské bytovky Na zahrádkách dne 15. 3. 2008

Kanalizace Na zahrádkách – prÛbûh

Bezpeãnostní ‰kolení
Tento stát má tolik v‰elijak˘ch zákonÛ a pfiedpisÛ, Ïe
ãlovûku pfiechází aÏ mysl, aby na nûco nezapomnûl
a jak na fotce vidíte, probíhá bezpeãnostní ‰kolení,
mÛÏeme si na rok oddechnout, protoÏe jsem opût
splnili, co jsme mûli. J. H. 

Odposluchneto na radnici:

„Ideální manÏel
je archeolog,

protoÏe ãím je Ïena star‰í,
tím víc si jí váÏí“.

„Jsme trvale pfiipraveni
na lep‰í ãasy“.
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FOTOGRAFIE Z DùJIN ÚJEZDA

Dvû ruské dívky r. 1945 Kaple sv. Antonína po zásahu

Mohyla s dûlem r. 1945Tank

Diplom

Obraz Ludvík Paleãek

Mohyla

Prosíme obãany o zapÛjãení tokov˘chto vzácností k nafocení.
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Na závûr roku 2007 jsme zjistili, Ïe jsme velice
slu‰nû hospodafiili. A tak zastupitelstvo mûsta roz-
hodlo, Ïe koupíme MB REAL se v‰emi budovami
vãetnû pozemku, kter˘ má 15.000 m2. Podafiilo se.
Na draÏbû v Brnû jsme vydraÏili tento pozemek
a zaãaly problémy se zámûrem – co s ním. Na
posledním zastupitelstvu mûsta jsme do‰li k zajíma-
vému konsensu, a tak si dovolím vám zámûr popsat:
1. Nemovitost, která leÏí v katastru Hostûrádky

Re‰ov by mûla b˘t upravena podle projektu
Ing. Arch. Hany ·emberové na 6 sociálních bytÛ.
Ty budou mít v‰ak charakter ubytovny. 

2. Sbûrn˘ dvÛr vãetnû kontejnerÛ na suÈ.
3. Pokud se zastupitelstvo mûsta rozhodne, vybu-

dovali bychom v této lokalitû mal˘ obchodní dÛm
s parkovi‰tûm. 

Jaké máme nejbliÏ‰í v˘hledové plány? 
Po velkém administrativním vypûtí jsme obdrÏeli

dotaci na novou âOV – ãistiãku odpadních vod. Tato
akce bude stát zhruba 47.000.000 Kã. 

Most. V loÀském roce byla zapoãata oprava rychma-
novského mostu, kter˘ bude v tomto roce dokonãen.

Akce ·tefanikova. Tato ulice byla pfied mûsícem
pfievedena do majetku mûsta a mûsto se rozhodlo,
Ïe ji v nejbliÏ‰ím ãase opraví. Nov˘ asfaltov˘ povrch,
obrubníky a chodníky.

Parkovi‰tû pfied mûstsk˘m úfiadem. Ing. Arch.
Hana ·emberová vyprojektovala parkovi‰tû pfied
mûstsk˘m úfiadem, které chceme v leto‰ním roce
taktéÏ vybudovat. Mûsto Újezd trpí chronick˘m nedo-
statkem parkovacích míst.

Mûsto Újezd u Brna se úãastnilo financování pro-
jektu I. etapy budování silnice a chodníku, a to od kfii-
Ïovatky pod b˘val˘m hfibitovem na Komenského uli-
ci po délce celého stfiedu mûsta k firmû Elseremo
a dále aÏ k penzionu pro dÛchodce. Po celé této dél-
ce by mûly vzniknout vydláÏdûné zálivy, které by mûly
slouÏit jako parkovací místa. V tomto pfiípadû musí
sdruÏit peníze mûsto se SUS a toto spoleãnû uhradit.

Co na závûr? Pomalu a jistû se nám blíÏí jarní ãas.
Pfiijdou úklidy po zimním období. Byl bych velice rád,
kdybychom zase spoleãn˘m úsilím celé mûsto ukli-
dili. Bude vyhlá‰ena pracovní sobota. Zamûstnanci
pracovní skupiny smetené hromádky pfied va‰imi
domy odklidí. Vá‰ starosta Jan Hradil

ZÁVùREâNÉ SLOVO STAROSTY MùSTA

Pfieãetli jste si zpravodaj, kter˘ je prÛfiezem Ïivota na‰eho mûsta. Buìte shovívaví, pokud se tam objeví nûco,
s ãím nesouhlasíte.

Anonymy – je opravdu hrozn˘ zvyk posílat nepodepsané dopisy. Je to tro-
chu více neÏ zaráÏející, kdyÏ má soused nûco proti svému sousedovi, je lep-
‰í si to navzájem vyfiíkat, neÏ poslat anonym. BohuÏel se to stává. A tak v‰em
tûm, ktefií nejsou schopni podepsat svÛj dopis, sdûlujeme, Ïe se anonymy
nebudeme zaobírat. Není to korektní podání. Je to dokonce více neÏ smut-
né. J. H. Privátní fotograf Ing. Pavel Petlák

Svatba pana Jifiího Paroubka Je otázka, jestli je správné, Ïe se starosta takto baví...



Vy‰lo ranní sluníãko i s radarem


