
ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení občané,

dostává se Vám do ruky zpravo-
daj, který by měl souhrnně zpracovat 
všechny údaje o hospodaření města 
za rok 2008. Dále bude obsahem 
tohoto zpravodaje přehled práce 
starosty, rady města a městského 
zastupitelstva za 2 roky. To proto, 
že jsme se dostali do poloviny vo-

lebního období. Proto je vhodné vydat účet za práci, kterou  
jsme odvedli.

Nejdříve bych tedy poděkoval všem těm, kteří se svým 
přístupem zasloužili o bezproblémový chod města. Ing. 
Pavel Petlák, zaměstnanec firmy Netic, která se stará  
o chod počítačů ve škole, školce, knihovně, klubu mlá-
deže a chod radniční sítě, je člověk příkladně nezištný  
a nadmíru vstřícný. Kdykoliv nastane problém s počítačovým 

systémem, je okamžitě k dispozici 
a věci řeší. Mnohokráte vyřešil věci, 
které by svojí nefunkčností ochro-
mily administrativní chod radnice. 
Přiběhne se svým příslovečným ši-
balským úsměvem a dá se okamžitě 
do práce.

Druhým člověkem je pak paní 
Marie Holubová, vedoucí stravo-

vání naší základní školy. Už dva roky není zastupitelkou, 
přesto projevuje takový zájem i o věci veřejné, že nezbývá  
než říct: „Děkuji.“ S paní ředitelkou školy PaedDr. Jaroslavou  

Olšanskou mě pravidelně zvou na 
oběd do školní jídelny, který bývá 
nejenom dobrý, ale hlavně je na-
plněn prací a připomínkami. Připo-
mínkami věcnými. Seznamují mne  
s nedostatky a problematikou chodu 
nejenom kuchyně, ale i celé školy. 
Pravidelně odcházím s celou řadou 

podnětů, a ty jsou však také realizovány. Na posledním obědě 
dohodly nejenom dovybavení kuchyně v ceně 100 000,- Kč, 
ale i novou dlažbu do jídelny plus 3 nové třídy včetně vybavení 
nábytkem. V prvý moment mě zlobí mírou vlastních nároků, 
ale v důsledku je nutno říct, že se chovají způsobem dobrých 
správců. Paní ředitelka vyhrála výběrové řízení v roce 2005 
oproti dvěma mužům. Já osobně jsem si přál, aby výběrové 
řízení vyhrál muž. Dnes jsem přesvědčen, že jsme se rozhodli 
v zastupitelstvu dobře.

V loňském roce jsme k rozpočtu školy hrazenému  
z peněz města ve výši 2 338 219,10 Kč přidali dalších  
210 854,50 Kč.

Ve škole sehrává krom učitelů 
důležitou roli školník Jan Pártl, upo-
vídaný, avšak s autoritou i ve vztahu 
k dětem. V čase, kdy každý je již 
doma, otvírá a zavírá za uklízečkami, 
ale i těmi, kdo přicházejí za mimo-
školní výukou. Stará se i o opraváře 
a ti obvykle přicházejí mimo výuku.  
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„Klub odložených mužů“ a nová učebna

„ Klub odložených mužů“ – kurt pro tenisové zázemí Rychlá rota

Ač pravidelně „brblá“ nad svými úkoly, přesto přese vše udělá 
všechno, co se po něm požaduje.

V loňském roce jsme museli ve škole, ale i na přilehlých 
prostorách provést mnoho oprav. Hezká, vyprojektovaná  
a realizovaná tělocvična nese stopy mnoha nedostatků. 
Bezpochyby selhal stavební dozor. Od prvopočátku, co byla 
tělocvična postavena, zavlhala středová chodba a tehdy ještě  
existující firma Průmstav v záruční době opravovala, opravova-
la, ale bez odpovídajícího výsledku. A tak po zániku této firmy 
jsme letitý problém předali panu Kuklovi. Ten zjistil, že staveb-
ní firma i stavební dozor selhaly a již při výstavbě zanedbaly 
svoji práci a opomněly provést důkladné odizolování zdiva. 
Mnohem tragičtější zjištění byla skutečnost, že dřevěné oblo-
žení stropu tělocvičny je staticky narušeno a hrozí zřícení mezi 
cvičící. Místy byl tento strop vzdálen od stropního podkladu 
40 cm. Firma pana Romana Martečíka dostala nesnadný úkol, 
aby strop vruty přichytla do původního stavu. A tak několik 
tisíc šroubů zachránilo strop od zřícení. Byly provedeny taktéž 
nátěry nejenom stropů, ale i venkovních střešních krakorců.

V nádvoří školy, v nemovitosti přilehlé ke kurtům, jsme 
zrekonstruovali klub pro tenisové zázemí nazvaný „Klub odlo-
žených mužů“. Na obsazení a provoz jak kurtů tak klubu bude 
v dohledné době radou města vyhlášeno výběrové řízení. Na 
klub navazuje samostatná třída vybavená sociálním zázemím. 
Do této prostory bude přenesena mimoškolní zájmová činnost 
mládeže.

V roce 2009, pouze pro rekapitulaci, budou v ZŠ zrekon-
struovány 3 třídy včetně vybavení nábytkem. Bude projekto-
vě připravena nová třída fyziky (v roce 2007 jsme nákladem  

455 518,- Kč vybudovali novou chemickou třídu). Na můj  
pokyn byla vyhotovena projektová dokumentace na rekon-
strukci kotelny a ústředního topení.

Věřím, že jste si všimli, že v roce 2008 došlo k mimořádné-
mu úklidu města včetně systémového vedení úklidu a sekání 
trávy. Pan Miroslav Leukert jako vedoucí pracovní skupiny, 
která se stará o pořádek, si práci a úkoly rozdělil tak, že již 
není třeba mnoho zasahovat, stačí pouze pravidelná pondělní 
ranní setkání na radnici, kde se rozdělují úkoly na celý týden, 
aby byl udržen relativní pořádek. Zástupcem vedoucího je pan 
Jiří Veselý, který má přidělený k samostatnému rozhodování 
penzion pro starší občany. Od administrativní správy až po 
údržbu se stará o vše. Pro změnu pan Leukert má přidělený 
Dům s pečovatelskou službou se shodnými povinnostmi.  
I v případě penzionu jako nemovitosti v majetku města je tře-
ba říct, že při stavbě byly zanedbány některé skutečnosti, které 
musíme dnes pracně odstraňovat. Ač penzion není tak starý, 
museli jsme dát novou střechu, protože stará byla za pár let 
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1. Penzion (Štefánikova 960)  
 a) Neurologická ordinace včetně  
 rehabilitačního oddělení 
 Dr.  Roman Flašar / tel.: 544 229 587 
 Po:  13:00 – 16:00 
 Čt:  08:00 – 11:00
 
 b) Chirurgie 
 Dr. Roman Flašar / tel.: 544 229 587, dle objednání 
 Út:  07:30 – 12:00 12:30 – 14,00 
 St:  07:30 – 12:00  12:30 – 14,00 
 Pá:  07:00 – 12:00  12:30 – 13:30
 
 c) SONO vyšetření 
 MUDr. Pícha Boris / tel.: 541 428 220 
 Čt:  13:00 – 15:00 

2. DPS (Rybářská 1001) 
 a) Diabetolog  
 MUDr. Jana Nevrlá / tel.: 739 588 879  
 Út:  13:00 – 17:00 

 Čt:  07:00 – 08:00 – odběry krve 
        08:00 – 13:00

 b) Revmatolog - internista 
 MUDr. Muroňová / tel.: 776 700 564 
 Po:  07:30 – 13:00  
 St:  07:30 – 13:00 
 
 c) Optika / tel.: 544 221 694 
 zhotovení brýlí a doplňkový sortiment, vyšetření zraku 
 Út:  09:30 – 16:00  
  – vyšetření zraku od: 13:00 – 16:00
 
 d) Rekondiční a regenerační masáže  
 - Pedikúra  -  Masáže  
 Radka  Zbořilová, Lenka Matyášová / tel.: 731 479 356,  
 tel.: 732 834 532 
 e-mail: r.zborilova@centum.cz 
 e-mail: matyasme@volny.cz 
 Pracovní doba pro Újezd u Brna:  
 po tel. nebo e-mail objednávce 
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Navrhované úpravy zdravotního střediska

ve velice zuboženém stavu. Ovšem i rozvody vody se  musely 
kompletně vyměnit. Jsme před dalším problémem. Použité 
plynové maďarské kotle jsou před generální opravou. Tady 
opravdu platí výrok: „Nejsem tak bohatý, abych mohl kupovat 
laciné věci“. 

Město má v majetku dvě nemovitosti, a to poštu a zdravot-
ní středisko. V budově, kde je pošta, je ještě městská knihovna, 
avšak obě budovy krom toho, že pošta před 2 lety dostala 
novou střechu (1 012 660,- Kč), nesou stopu svého věku. Ač 
na přelomu 80. a 90. let zdravotní středisko prošlo rekonstruk-
cí, bylo to opět bohužel velice špatně provedeno. Proto jsme  
v loňském roce na zdravotním středisku vyměnili okna  
(484 257,- Kč) a provedli kolem celé nemovitosti svislou izo-
laci proti vodě (nopová). Při obkopávání základů do hloubky 
1,5 m jsme narazili na starou jímku. Tu jsme vyčistili a řádně 
kanalizací napojili do naší čističky. Protože některé požadav-
ky občanů se již asi 5 let opakují, zadali jsme projektovou  

dokumentaci výtahu a je třeba zbudovat ještě dvě ordina-
ce – ordinaci pro děti a mládež a gynekologické oddělení.  
Je nutno ještě dodat, že v rámci našeho zdravotního zařízení  
DPS se nám za mimořádného úsilí podařilo vybavit ordina-
ci včetně nábytku a poté zabezpečit 2 lékaře – diabetologa  
a internistu.
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 3. zdravotní středisko (Komenského 77) 
 a) Zubní lékař 
 MUDr. Jiří Pirner / tel.:  544 229 903 
 Po: 07:30 – 12:00 13:00 – 15:30 
 Út: 11:00 – 18:00 
 St: 07:30 – 12:00 13:00 – 15:30 
 Čt: 07:30 – 12:00 13:00 – 15:30 
 Pá: 07:30 – 12:00  13:00 – 14:00

 b) Zubní lékařka 
 MUDr. Laštůvková / tel.: 544 224 233 
 Po: 08:00 – 14:00 
 Út: 11:00 – 17:00 
 St: 08:00 – 14:00 
 Čt: 08:00 – 15:00 
 Pá: 08:00 – 12:00

 c) Praktický lékař 
 MUDr. Karel Šultes / tel.: 544 224 226 
 Po: 07:00 – 13:00 
 Út: 07:00 – 12:00 
 St: 12:00 – 18:30 
 Čt: 07:00 – 12:00 
 Pá: 07:00 – 12:00

 d) Praktická lékařka 
 MUDr. Anna Víšková / tel.: 544 224 333 
 Po: 07:00 – 12:00 
 Út: 07:00 – 12:00 
 St: 12:00 – 18:30 
 Čt: 12:00 – 18:30 
 Pá: 07:00 – 12:00

 4. Objekt lékárny 
 a) Lékárna 
 Mgr. Jadrná Marie / tel.: 544 224 261 
 mobil: 776 105 832 
 e-mail: lujezd@seznam.cz 
 www.lujezd.webpark.cz 
 Po: 07:30 – 16:00 
 Pá: 07:30 – 16:00 

 b) Gynekoložka 
 MUDr. Drahomíra Přívalová / mobil: 603 321 090  
 - je nutno se předem objednat 

 Po: 13:00 – 17:00  
 Út: 07:30 – 12:30  
 Čt: 07:30 – 12:30

 c) Dětská lékařka 
 MUDr. Martina Jonasová / tel.: 544 224 271 
 Po: 07:30 – 11:30 pro nemocné  
  12:00 – 14:00 prevence 
 Út: 07:30 – 10:00 pro nemocné 
  10:00 – 14:00 pro kojence 
 St: 07:30 – 11:00 pro nemocné 
  od 11:00 akut. případy Sokolnice 
 Čt: 07:30 – 10:30 pro nemocné 
  10:30 – 14:00 prev. očkování 
 Pá: 07:00 – 10:00 pro nemocné 
  10:00 – 13:00 prev. šk. služba,  
  od 13:00 akut. případy Sokolnice 
 (denně od 11:30 – 12:00 přestávka)

 zastupuje MUDr. Machalová, Sokolnice 
 tel.: 544 224 875 

I v případě dvou naposledy zmíněných lékařek přišel po-
žadavek, zda by jim město nepomohlo se zabezpečením or-
dinací, protože mají zato, že jim nebude prodloužena nájemní 
smlouva.

 Nesmím opomenout, že ve městě ještě působí Bohdan 
Hladký (zubní technik, Na Zahrádkách 902, tel.: 544 224 625,  
Po – Pá  7:00 – 15:00).

 K zdravotnímu středisku je nutno připočíst také činnost 
sociální služby, která se kompletně stará o sociálně – geron-
tologickou problematiku (problémy stáří).
Martina Matějková 
Domácí ošetřovatelská péče, pečovatelská služba, 
dovoz obědů 
Revoluční 466, e-mail: dp.matejkova@seznam.cz,  
tel.: 544 224 893, mobil: 724 175 955  
- pracovní doba nepřetržitá

Město však pamatuje na stáří také tím, že ve školní jídelně 
je možné si objednat obědy, které jsou taktéž, pokud je zapo-
třebí, dodávány až do místa bydliště.

Pro zajímavost, paní Holubová, vedoucí školní jídelny, 
přišla s nápadem elektronického systému objednávání jíd-
la na čipové karty. Takže dnes školní jídelna nemá pouze  
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jedno jídlo k obědu, ale je možný výběr, který si může zájemce 
potvrdit a objednat právě formou tohoto čipového systému. 
 Je velikým nešvarem společnosti, že stáří a stárnutí se vě-
nuje nejenom malá pozornost, ale také se pro toto stáří mini-
mum dělá.

1. Je to povinnost rodiny, aby ti, kteří se starali celý život, 
měli možnost dožít v prostředí blízkém. Všichni dobře víme, 
že to tak mnohdy není možné, ať z důvodu ztráty vztahů, ze 
zdravotních či ekonomických důvodů.

2. Měla by se postarat společnost. Kdo je to společnost? 
Obec. U nás to byl pan starosta František Kotolán, který dal 
zásadní podnět pro stavbu penzionu pro důchodce. My jsme 
tento penzion opravili a za poslední dva roky jsme proved-
li další opravy ve výši 732 284,- Kč. Postavili jsme DPSku  
s kompletním zázemím a v roce 2004 s možností napoje-
ní domova důchodců (výše dotace a prostředky města činí  
49 486 428,18 Kč). 

 Tři roky jsme měli možnost vykoupení pozemků. Poda-
řilo se nám vykoupit pozemky v ceně 1 644 850,- Kč. Jeden  
zbývající majitel pozemku však zavinil, že jsme přišli o mož-
nost dotace. Dnes je již pozemek v majetku města a tím je 
dána možnost znovu započít s úmyslem domov důchodců 
postavit. Je to nepředstavitelně těžký úkol. Prozatímní před-
pokládaná cena je 120 mil. Kč. To je i pro velké město jako je 

kupř. Brno veliký problém. Architekt Pokluda dokončuje studii 
a pak započne honba za penězi (tanečky s politickými strana-
mi, státní správou, ale i dotační možnosti), abychom dokončili 
3. stupeň, kterým domov důchodců je.

Musím zmínit, že mě nedávno navštívili zástupci Sokola, 
kdy jsme jednali o problematice zábav konaných v Sokolov-
ně a důsledků z toho pramenících na pořádek v obci. Musel 
jsem zmínit stížnosti občanů na hluk, 2 zásahy naší policie, 
kdy v půl čtvrté jsem musel přijít já osobně, abych vysvětlil 
pořadatelům, že není možné narušovat noční klid. Musel jsem 
připomenout incident, který se stal 23.3.2008, kdy opět došlo 
k nutnému zásahu naší policie, protože pořadatelé nezvládli 
pořádek. Na to mi místostarosta Sokola Koláček sdělil, že nic 
neděláme pro mladé. Toto konstatování je více než nepravdivé 
a smělé. A tak pro pouhou odpověď si dovolím vyjmenovat 
věci, které jsme pro mladé za poslední dva roky udělali.

1. Mateřská škola – to jsou tedy ti nejmenší
Kompletní úprava a oprava chodníků  
v roce 2008 50 000,- Kč
Kompletní výměna oken  1 244 830,- Kč
Nově položená podlahová krytina  140 401,- Kč
Nově položená krytina schodiště  
a stavba spoj. tunelu 565 262,- Kč
Nově dovybavené dětské hřiště 375 750,- Kč
Zabezpečení dotace, kdy město  
platilo pouze 50% ceny
Drobné investice za 2 roky 87 409,- Kč

2. Základní škola
Za poslední 3 roky:
Výměna dveří a ostatní opravy 140 105,50 Kč
Vydláždění nádvoří v ZŠ 718 741,- Kč
Navýšení ceny klubovny ZŠ 34 510,- Kč
Malování ZŠ 69 396,- Kč
Chemická učebna v ZŠ 455 518,- Kč
Oprava podlahy ve třídě ZŠ 83  892,- Kč
Oprava tělocvičny ZŠ 238 000,- Kč
Výměna PVC ve třídě 40 440,- Kč
Nákup myčky pro ŠJ 120 000,- Kč
Nákup nábytku 131 067,- Kč
Oprava obložení na chodbách 47 000,- Kč
Příspěvek na ošatné zaměstnanců školy  52 000,- Kč
Stoly do kuchyně ŠJ 50 000,- Kč

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

5

Dům s pečovatelskou službou

Jirka Veselý - zde jsem králem
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Za malování tříd 79 396,- Kč
Projekt na sol. ohřev 116 025,- Kč
Zhotovení pergoly vč. dlažby 208 405,- Kč
Výměna dveří 29 000,- Kč
Cena klubovny v ZŠ + výměna oken, fasáda,  
třída pro mimoškolní výuku 735 048,60 Kč
Za opravy a nasvícení tabulí v ZŠ 95 999,50 Kč
Nátěry a opravy v tělocvičně ZŠ 98 175,- Kč

Do školy jsme za posledních 5 let nainvestovali více než  
18 900 000,- Kč (nový kanalizační sběrač, nové asfaltové hřiš-
tě pro mládež, nová střecha, zateplení celé budovy, zbudování 
pracovní kuchyně, třídy, vnitřní úpravy, malování).

V témže areálu investice do tělocvičny, která slouží převáž-
ně mladým.
Zachycení havarijního stavu stropu 238 000,- Kč
Nátěry stropu a venkovních krakorců  98 175,- Kč

3. Nová dětská hřiště
Na Rozprýmové 98 370,- Kč
Hřiště u prodejny u Jirgalů  
– 2 etapy 121 922,- + 16 630,- Kč
Dětské hřiště na Rychmanově  
 – 2 etapy 118 387,- + 16 630,- Kč

Ve všech třech případech jsme 2. etapu – doplnění těchto 
hřišť – měli z 50% placenu dotací.

4. Klubovna mládeže v parku včetně vybavení
Cena stavby 1 463 326,- Kč
Placená vychovatelka, která v odpoledních hodinách pracuje  
s naší mládeží. Klub je vybaven počítačovou technikou, hrami, 
stolními hrami aj.

5. Hřiště na volejbal na Rychmanově 
Od jara do podzimu udržované městem, 
 zavěšená síť 11 050,- Kč

6. Skateboardové hřiště 
Vybudované z části z dotace Ministerstva  
vnitra ve výši  418 000,- Kč.
Kompletní pořizovací cena 887 849,- Kč

7. Fotbalové hřiště
Stavba šaten, zabezpečení dotace,  
zbytek kryt z nákladů města 5 943 958,40 Kč
Oprava ubytovny 382 745,- Kč

8. Městská knihovna
Kompletně hrazen jak provoz, tak náklady s knihami 
včetně platů knihovnic (tyto platy jsou opravdu malé). 
Kompletní náklad za rok 2008 410 000,- Kč

9. Není možné opomenout dotace, které dostávají všechny 
organizace pracující s dětmi, pokud požádají.
V roce 2007 166 800,- Kč
Dále příspěvek na opravu římskokatolického  
kostela 300 000,- Kč
Příspěvek na opravu kostela v Rychmanově 165 000,- Kč
V roce 2008 (příspěvek na práci s dětmi) 159 800,50 Kč

10. Dále v loňském roce byl městem dotován a uhrazen  
zájezd na Veveří a do divadla v ceně cca 15 000,- Kč.

Nevzpomněl jsem si na všechno, ale mám zato, že prokaza-
telně si mladí nemohou stěžovat na to, že by na ně město 
nepamatovalo.

11. Jsme jedno z mála měst, které přidává z rozhodnutí zastu-
pitelstva 5000,- Kč na každé narozené dítě.
Počet narozených dětí od období, kdy jsme se rozhodli  
vypomáhat finančně mladým  182 dětí
Výše vyplacených peněz  835 000,- Kč

12. Již dva roky vyplácíme „pastelkovné“ 1000,- Kč každému 
dítěti, které jde do 1. třídy  61 000,- Kč

13. Od roku 2001 bylo vyplaceno rodinám s nemocnými nebo 
postiženými dětmi  161 870,- Kč

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
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14. Od roku 2007 město vyplácí pohřebné ve výši 5 000,- Kč. 
Doposud bylo vyplaceno  80 000,- Kč

Na závěr mého zamyšlení. Celý svět dnes hovoří o eko-
nomické krizi. My přesto přese vše jako město zachováme 
sociální vymoženosti, pokud to jenom půjde. Je nekorektní 
a nepravdivé, že se nestaráme o mládež. Můžeme však dá-
vat jenom tolik, abychom udrželi vyrovnaný rozpočet. Bylo 
by hloupé a mimořádně krátkozraké rozházet peníze. To umí 
každý. Na radnici jsem nastoupil společně s panem Karlem 
Hradským před 10 lety. Převzali jsme zadluženou obec ve výši 
44 562 232,- Kč (z toho nezaplacených faktur 5 147 522,- Kč).  

Ač jsme prokazatelně budovali, tak jsme spláceli dluhy.  
K dnešnímu dni jsme nejenom 70% dluhů uhradili, ale naše 
výdaje do nemovitostí a budování přesáhly 211 073 462,- Kč  
(v této cifře nejsou započítány malé opravy). Toto by se v žád-
ném případě nedalo realizovat, kdyby si 3 velice polaritní zastu-
pitelstva neuvědomila míru zodpovědnosti. A ač byla tato za-
stupitelstva z různých politických stran a seskupení, pracovala  
s mírou maximálního nasazení. Za to jim mohu pouze podě-
kovat. A tak Vám přeji ještě na začátku roku 2009, aby nám  
2. polovina volebního období vyšla, aby na nás nezůstala sto-
pa ekonomické krize, aby nás neodradily „přihlouplé hospod-
ské pomluvy“. Vždyť co si tady pořídíme, tady budeme mít.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

NAŠe NejbLižŠÍ PLáNY NA ROK 2009

a) Stavba čističky – zabezpečili jsme dotace EU, MŽP  
a JMK. Předpokládaný začátek stavby 4/2009, předpokládaná 
výše investice 47 mil. Kč. Na město zůstane předpokládaný 
výdaj 7 mil. Kč.

b) Zbudování chybějící kanalizace – ul. Nádražní 
(2 708 000,- Kč). Zabezpečen dotační titul z JMK cca 1,2 mil. Kč.

c) Nové parkoviště před radnicí (420 000,- Kč).
d) Zahájení výstavby a opravy zdravotního stře-

diska včetně výtahu (cena cca 5 mil. Kč). Prozatím není 
dotační titul, větší část bude hrazena z prostředků města.

e) Výstavba obřadní síně – prozatím hotova projek-
tová dokumentace a stavební povolení (16 000 000,- Kč). Je 
nutné ještě vyřídit dotaci a půjčku.

Co se nám podařilo. Bylo heroickým výkonem donu-
tit dráhy, aby zrekonstruovaly přejezd a daly závory. Počet 

jednání v této věci se nedá ani spočítat. Celá příprava trvala  
2,5 roku. Obdoba je i u vlakové zastávky. Teprve až jsme začali 
jednoduše my s nátěry drážní budovy, tak se dráhy vzbudily.  
Z iniciativy města dojde k vybudování nových toalet ve vlakové 
zastávce. Ze strany drah investice 250 tis. Kč, město zabezpečí 
projekt, zaplatí kanalizační a vodovodní přípojku. 

Na Rychmanově je vybudovaný nový most z peněz EU. 
Příprava stavby a jednání trvala déle než 5 let. Byla ukončena 
1. etapa kabelizace rozvodů elektřiny NN a nového osvětlení. 
Větší část platil E.ON, město platilo osvětlení ve výši 2 461 
000,- Kč. Zhruba v polovině roku 2009 se chystá 2. etapa 
kabelizace E.ONu a elektrických rozvodů včetně městského 
osvětlení. Nemůžeme si nepovšimnout, že v roce 2008 město 
v dražbě koupilo pozemky a nemovitost po bývalém MB Realu 
ve výši 5 400 000,- Kč.

7

Dočkali jsme se. Nepředstavitelný administrativní šiml u státních drah  
byl překonán. Máme závory.

Starý most
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Tento prostor jsme vyčistili. Chystáme nyní novou požární 
zbrojnici, protože v roce 2009 bychom měli zakoupit nové ha-
sičské auto, které se vyrábí v Německu, v hodnotě 6 500 000,- 
Kč. Naši hasiči již podruhé jedou do Německa za doprovodu 
místostarosty Karla Hradského, aby připravovaný vůz shlédli. 
V areálu MB Realu se v roce 2009 vybuduje sběrný dvůr  
(3 082 000,- Kč). Nyní se chystá projektová dokumentace, aby 
sběrný dvůr za poštou a zdravotním střediskem byl vyklizen,  
a bude zde vybudováno parkoviště, pokud obdržíme stavební 
povolení.

Naše nádvorní četa dostala také v MB Realu velice krásnou 
budovu pro uskladnění jejich techniky včetně kanceláře. Celý 
areál byl plynofikován a opraven za dalších 808 546,- Kč. Ve 
výhledu do měsíce března bude městem odkoupen další hek-
tar pozemků sousedících s MB Realem, a to pro plánovanou 
bytovou výstavbu. Dost podstatný problém je také udržet  
v chodu koupaliště, které už je ve špatném technickém stavu.  
I to je taktéž zařízení pro mládež.

Není možné zamlčet fakt, že jsme pamatovali nejen na 
nejchudší, ale i na ty, kteří se dostali do problémů s bydlením.  
V MB Realu jsme z jedné nemovitosti zbudovali azylový dům  
s krásnou kuchyní, 2 koupelnami a 3 toaletami. Dům, o kte-
rý se úspěšně stará bývalý městský policista Procházka, má 
vnitřní řád. Nyní v tomto domě žije asi 10 lidí.

 Starosta

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
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V zimě jsme tuto halu opravili

Zde ještě chybí střecha

Hala na uložení městského mobiliáře

Naše šatnaNový most
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Kancelář vedoucího pracovní skupiny Nová hala pro pracovní skupinu

Kuchyně v ubytovně pro sociálně slabé

Pan Procházka se chystá na kontrolu ubytovny Sociální zařízení v ubytovně
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1. ZM odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 1. 
2.  ZM rozhodlo zaobírat se založením sociálního družstva. 
3. ZM vzalo na vědomí podmínky SOD č. 02/2008  

a 03/2008 s ISŠ Sokolnice, týkající se I. etapy VO a kabe-
lizace ve městě. 

4.  ZM vzalo na vědomí, že firma VPO Protivanov, která na-
bídla dodávku oken do MŠ Újezd u Brna za částku ve výši 
885.000,- Kč, před podpisem SOD požadovala navýšení 
ceny dodávky o 605.000,- Kč. ZM rozhodlo podepsat SOD 
na dodávku oken do MŠ s firmou MA CONSTRUKTA, která 
se umístila na druhém místě. Pověřuje starostu podpisem 
SOD. 

5.  ZM pověřuje Radu města, obzvláště starostu, aby zajistil 
hypoteční půjčku na opravu 24 b.j., ul. Na zahrádkách, 
Újezd u Brna. 

6.  ZM pověřuje Radu města, aby učinila všechny kroky ve 
věci profesionálního posouzení předložených nabídek na 
klimatizaci v objektu radnice. 

7.  ZM pověřuje Radu města posouzením cenových nabídek  
a výběrem dodavatele na okna v objektu družiny v Základ-
ní škole. 

8.  ZM rozhodlo vyhovět žádosti ředitelky Mateřské školy  
v Újezdě u Brna a povoluje výjimku z počtu dětí v MŠ 
Újezd u Brna, týkající se školního roku 2007/2008, na 
počet 100 dětí. 

9.  ZM rozhodlo vyhovět žádosti Mateřské školy v Újezdě  
u Brna a odsouhlasila kritéria pro přijímání dětí pro školní 
rok 2008/2009. 

10.  ZM vzalo na vědomí, že v prázdném objektu MB REAL byli 
ubytováni 2 lidé, toto ubytování je provizorní – sociální a 
nezavdává právo na náhradní byt. ZM souhlasí s ubytová-
ním těchto lidí, ale žádá, aby ing. Máca, arch. Šemberová 
a arch. Jakubcová metodicky vedli zbudování sociální 
ubytovny. 

11.  ZM doporučuje žádosti obce Sokolnice ze dne 27.3.2008 
o odkoupení pozemku p.č. PK 845/1 v k.ú. Újezd u Brna 
nevyhovět. Ukládá starostovi, aby vypracoval odpověď, ve 
které zazní, že důvodem nevyhovění není vlastní obsah 
žádosti, ale fakt, že obec Sokolnice dle našeho názoru po-

rušuje zákon při nenapojení části lokality Nádraží, Újezd  
u Brna na ČOV obce Sokolnice. 

12. ZM Újezd u Brna rozhodlo o odkoupení nebo bezúplatný 
převod pozemku KN p.č. 956 a 957 v k.ú. Újezd u Brna, 
který se nachází v majetku ČR s příslušností hospodařit  
s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových. Rovněž odsouhlasilo na těchto pozem-
cích zbudovat komunikaci v dané lokalitě. 

13. ZM vzalo na vědomí zák.č. 261/2007 Sb. a rozhodlo, že 
nevydá novou obecně závaznou vyhlášku o zvýšení koe-
ficientu pro výpočet daně z nemovitosti pro město Újezd 
u Brna. 

14. ZM bere na vědomí, že byla podepsána smlouva č. 3  
s firmou KORDIS o zajištění systému financování s JMK  
a s tímto souhlasí. 

15. ZM souhlasí s návrhem umístění antireflexního osvětlení 
v nebezpečných zatáčkách a pověřuje členy ZM, aby do 
příštího zasedání přinesli návrhy – situaci, kde by měla 
být nebezpečná místa vyznačena tímto antireflexním 
osvětlením. 

16. ZM rozhodlo vyhovět žádosti J. Kalvody a přechodně jej 
ubytovat v objektu bývalého MB REALU. 

17. ZM rozhodlo o přechodném ubytování paní Heleny Ko-
láčkové v objektu MB REAL. Ubytování je odůvodněno 
tísnivou situací. 

18. ZM vzalo na vědomí přípis Státní báňské správy ze dne 
3.4.2008, ve kterém je potvrzeno zavedení dobývacího 
prostoru MD a.s. Hodonín v k.ú. Újezd u Brna. 

19. ZM rozhodlo posečkat s řešením žádosti manželů Vykou-
řilových o zbudování kanalizace do ČOV Újezd u Brna, až 
do vyčerpání veškerých možností o napojení této lokality 
na ČOV Sokolnice. 

20. ZM rozhodlo nevyhovět žádosti SK kopaná, Újezd u Brna 
o finanční výpomoc na drobné stavební úpravy v objektu 
areálu. 

21. ZM vzalo se souhlasem na vědomí, že Mgr. Ivo Nejezchleb 
v mimosoudním návrhu vyřešil zakoupení pozemku ve-
deného na LV 2268, p.č. 2241 v k.ú. Újezd u Brna o výměře 
389 m2 za cenu odhadu tj. 311.200,- Kč. Pověřuje starostu 

USNESENÍ č. 19 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konané dne 14.4.2008

USNeSeNÍ ze zASeDáNÍ zASTUPiTeLSTVA měSTA ÚjezD U bRNA – 2008
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města podpisem kupní smlouvy a zabezpečením vkladu 
do KN. 

22. ZM vzalo na vědomí odborný posudek na výskyt plísně 
v byt. domě č.p. 979 a ukládá místostarostovi, aby tento 
odborný posudek prostudoval a vyspecifikoval navržené 
řešení. 

23. ZM rozhodlo o záměru směnit pozemek p.č. 2067 a 2070 
v k.ú. Újezd u Brna, který je v majetku města za pozemek 
p.č. PK 62, v k.ú. Rychmanov a tento pozemek by byl vyu-
žit ke zbudování obslužné komunikace. 

24. ZM vzalo na vědomí vyúčtování záloh za r. 2007 od oby-
vatel v DPS. 

25. ZM vzalo na vědomí vyúčtování záloh za rok 2007 od oby-
vatel v Pensionu pro důchodce. 

26. ZM vzalo na vědomí, že byl vyzván ing. Jiří Kudělka  
k provedení výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce 
a opravy byt.domu 24 b.j., Na Zahrádkách, Újezd u Brna. 
Za toto zpracování žádá 81.500,- Kč. ZM pověřuje staros-
tu, aby se s ing. Kudělkou pokusil dojednat nižší cenu. 

1. ZM rozhodlo pověřit Radu města oslovit 3 projektanty na 
zhotovení PD infrastruktury v lokalitě Za tratí, a vybrat nej-
výhodnější nabídku. 

2. ZM schvaluje závěrečný účet města Újezd u Brna za rok 
2007, a to bez výhrad. 

3. ZM pověřuje Radu města vyhodnocením nabídky na vy-
budování dětského hřiště - a to tak, že srovná ekvivalentně 
ceny jiných firem. 

4. ZM vzalo na vědomí studii proveditelnosti rekultivace sklád-
ky v k.ú. Újezd u Brna a z části na k.ú. Sokolnice. 

5. ZM souhlasí s dodatkem č. 1, zak.č. SOD 800021, a to na 
zpevnění komunikace v lokalitě „Žabárník“ ve výši 103.550,- 
Kč. Pověřuje starostu města podpisem SOD. 

6. ZM rozhodlo přijmout nabídku OK GROUP, makléřské spo-
lečnosti, ve věci zodpovědnosti města Újezd u Brna za škodu 
způsobenou nesprávným úředním rozhodnutím, aj., do výše 
20 mil. Kč. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

7. ZM rozhodlo, že dodavatelem hasičského vozu CAS bude 
firma Ziegler-hasičská technika, s.r.o., Tuřanka, Brno. ZM 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

8. ZM rozhodlo oslovit ve věci výběrového řízení na akci „Šmol-
dus-vodní a mokřadní plochy v k.ú. Újezd u Brna“ 7 firem. 
ZM ukládá místostarostovi, aby firmě AP INVESTING, s.r.o., 
oznámil vybrané firmy /viz protokol/. 

9. ZM Újezd u Brna souhlasí se zněním darovací smlouvy 
a návrhem do katastru nemovitostí, vypracovanou JmK, 
Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, ohledně převodu pozemku 
p.č. 111/2 – komunikace v ul. Štefanikova, Újezd u Brna  

z vlastnictví Jmk, Brno do vlastnictví města Újezd u Brna. 
ZM pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 

10. ZM rozhodlo, že pronájem plochy – prostor na koupališti na 
1 den bude činit 1.000,- Kč/den. 

11. ZM vzalo na vědomí, že v Mateřské škole Újezd u Brna byl 
položen nový koberec ve třídách, starý koberec byl dne 
12.5.2008 protokolárně vyřazen z majetku MŠ a zlikvidován. 

12. ZM rozhodlo vyhovět žádosti paní Dariny Vaverkové, týkající 
se povolení pokácení 2 ks smrků na pozemku p.č. 127/14,  
a to z důvodu nové výstavby rodinného domku. ZM souhlasí 
s pokácením 2 ks stromů, za předpokladu, že bude vydáno 
stavební povolení, popř. územní rozhodnutí, nebo souhlas 
se stavbou nového rodinného domu. 

13. ZM rozhodlo vyhovět žádosti firmy ERIDANI s.r.o., Brno  
z 13.5.2008, týkající se provedení nutné opravy čerpadla  
a elektro zařízení dle rozpočtu za 13.865,- Kč. 

14. ZM rozhodlo zadat prodloužení vodovodu a kanalizace 
v lokalitě Za tratí firmě COLAS CZ, a.s., Modřice za cenu 
197.563,- Kč a pověřuje starostu podpisem SOD. 

15. ZM rozhodlo vyhovět žádosti Salesiánského hnutí mládeže, 
Újezd u Brna a poskytnout na projekt K 24 2008, 8. ročník, 
který se bude konat 21.6.2008, finanční částku ve výši 
2.000,- Kč. 

16. ZM odsouhlasilo  konání koncertů v roce 2008 /viz pří- 
loha/. 

17. ZM rozhodlo poskytnout Přemyslu Pízovi, který vykonává 
praxi na MěÚ Újezd u Brna od 5.5. – 20.6.2008 odměnu 
ve výši 8.000,- Kč a stravenky za každý odpracovaný den. 

USNESENÍ č. 20 ze zasedání  Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 26.5.2008

USNeSeNÍ ze zASeDáNÍ zASTUPiTeLSTVA měSTA ÚjezD U bRNA – 2008
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18. ZM schvaluje záměr o pronájmu pozemku, části p.č. 14  
v k.ú. Újezd u Brna o výměře 214,5 m2 za účelem zřízení 
parkoviště firmy ELEKTRO SPÁČIL. 

19. ZM rozhodlo poskytnout pro stárky na Petro-Pavelské 
hody příspěvek ve výši 10.000,- Kč. 

20. ZM rozhodlo o vydání 1.000 ks pexesa pro školní mládež  
s motivy významných míst města Újezd u Brna a jeho 
okolí. ZM pověřuje starostu města podpisem SOD. 

21. ZM rozhodlo o provedení pasportizace pozemků, které 
užívá město Újezd u Brna pro svoji potřebu a tyto pozemky 
jsou ve vlastnictví soukromých osob. 

22. ZM rozhodlo vystoupit ze Spolku CEZAVA a pověřuje 
starostu, aby oficiální cestou toto sdělil vedení Spolku  
CEZAVA. 

23. ZM přijalo zprávu, týkající se plnění rozpočtu města Újezd 
u Brna k 26.5.2008. 

24. ZM rozhodlo podepsat směnnou smlouvu č. 2 002  
S 07/23, týkající se směny pozemků PK p.č. 2069 a KN p.č. 
3060 v k.ú. Újezd u Brna, mezi Pozemkovým fondem ČR  
a městem Újezd u Brna. 

25. ZM rozhodlo zařadit do pořadníku na byt v pensionu pana 
Karla Bílka, Helenu Tanhauzerovou a do DPS Karla Budíka, 
Helenu Tandhauzerovou a Věru Urbánkovou. 

26. ZM rozhodlo, že dle projektové dokumentace ing. Arch. 
Hany Šemberové budou upraveny prostory v nemovitosti 
v areálu MB REAL, a to v celkové výši za stavební práce 
177.9476,- Kč. Pověřuje starostu města podpisem SOD  
s firmou INTERIER MONT. 

1. ZM Újezd u Brna schvaluje návrh hodnotící komise pro 
výběrové řízení akce „24 bytových jednotek – rekonstruk-
ce, oprava a přístavba lodžií k panelovému domu Újezd  
u Brna, Na zahrádkách čp. 942, na pozemku p.č. 1536/3, 
k.ú. Újezd u Brna“. Jako nejvýhodnější byla schválena na-
bídka od firmy Pozemstav, Brno a.s., na druhém místě se 
umístila nabídka od firmy INTER-Stav, spol. s r.o. 

2. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo  
s firmou POZEMSTAV Brno a.s. 

3. ZM schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2. /viz pří- 
loha/. 

4. ZM rozhodlo vyhovět žádosti obce Těšany a zapůjčit kuchy-
ni v DPS, Rybářská 1001, Újezd u Brna, a to pro přípravu 
jídel žákům Základní školy Těšany. ZM pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy o výpůjčce, poté co bude s obsa-
hem smlouvy seznámena Rada města . 

5. ZM rozhodlo vyhovět žádosti MUDr. Jany Nevrlé o snížení 
nájemného za pronájem ordinace v DPS, a to tak, že po 
období 07-09/2008 bude platit nájemné ve výši 2.000,- 
Kč, v měsíci říjnu bude hradit nájemné dle dosud uzavřené 
smlouvy, tj. 3.000,- Kč. ZM pověřuje starostu potvrzením 
tohoto stanoviska. 

6. ZM rozhodlo o záměru pokračovat ve snaze postavit Do-
mov důchodců, v návaznosti na DPS Újezd u Brna. Pověřuje 
starostu města kompletním projednáním a zjištěním pod-
mínek pro výstavbu Domova důchodců. 

7. ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu 
na pozemku města, a to mezi městem Újezd u Brna a Po-
zemkovým úřadem Brno-venkov. Jedná se o pozemek p.č. 
KN 3903, k.ú. Žatčany. ZM souhlasí s tím, že Pozemkový 
úřad vybuduje na výše zmíněném pozemku, v souladu 
s projektovou dokumentací, zpevněnou polní cestu P4. 
Po zbudování výše zmíněné stavby bude vydáno kolau-
dační rozhodnutí a stavba bude bezúplatně v souladu se 
zákonem 139/2000 Sb. převedena do vlastnictví obce 
Žatčany. Pozemek zůstane ve vlastnictví města Újezd  
u Brna. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy  
o právu provést stavbu na pozemku města Újezd u Brna, 
dále jednáním s obcí Žatčany, za jakých podmínek bude 
cesta provozována. 

8. ZM pověřuje starostu města, aby zaslal velvyslanectví ČR 
na Ukrajině přípis o pozvání občanů v počtu 50 osob do 
našeho města. Jedná se o chrámový sbor Řecko- katolic-
ké církve, který bude pořádat v Újezdě u Brna koncerty.  

USNESENÍ č. 21 ze zasedání  Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 3.7.2008
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Předpokládaný výdej ze strany města – 10.000,- Kč. 
9. ZM přijímá do vlastnictví města Újezd u Brna z ČR-Mi-

nisterstva obrany se sídlem v Praze, Tychnova 1, 160 01 
Praha 6, část bývalého vojenského objektu vodovodu 
Sokolnice /CE O6-09-03/ tj. stavební objekt – zásobovací 
vodovodní řad Újezd u Brna, účetní cena 2.737.995,- Kč, 
vše v k.ú. Újezd u Brna. Převáděný vodovodní řad je ulo-
žen v trase počínající na pozemku p.č. 3230/1 v k.ú. Újezd  
u Brna a končící na pozemku p.p.č. 2294 v k.ú. Újezd  
u Brna. Průběh převáděného vodovodního řadu je specifi-
kován v pěti situačních výkresech Vojenského projektového 
ústavu, pobočka Bratislava. ZM schvaluje darovací smlouvu 
č. 818362571 na převod části bývalého vojenského objek-
tu vodovodu Sokolnice /CE O6-09-03/ tj. stavební objekt 
– zásobovací vodovodní řad Újezd u Brna, účetní cena 
2.737.995,- Kč, vše v k.ú. Újezd u Brna. 

10. ZM rozhodlo vyhovět žádosti Mateřské školy Újezd  
u Brna ze dne 23. 6. 2008, které je zřizovatelem, o poří-
zení žaluzií na nová okna do objektu MŠ, a to takto: ZM 
pověřuje místostarostu oslovením 3 dodavatelů žaluzií 
pro nově instalovaná okna v objektu Mateřské školy a po 
vyhodnocení předložených nabídek rozhodne Rada města  
o dodavateli a podpisu smlouvy. 

11. ZM vzalo na vědomí přípis firmy E.O.N. z 23. 6. 2008 týka-
jící se věcného břemene na pozemku p.č. 3126, k.ú. Újezd 
u Brna. a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy  
o zřízení věcného břemene na výše uvedený pozemek. 

12.  ZM se rozhodlo vyhovět žádosti manželů Bohdany a Mi-
lana Ocáskových z 25. 6. 2008 o poskytnutí příspěvku na 
nezletilého syna Vojtěcha Ocáska, který je sluchově posti-
žený. ZM rozhodlo poskytnout částku ve výši 7.000,- Kč na 
pomůcky pro Vojtěcha. 

13.  ZM rozhodlo o vyvěšení záměru o prodeji části pozemku 
p.č. 127/1, nově označena na návrhu geometrického plánu 
p.č. 127/18, k.ú. Újezd u Brna. 

14. ZM rozhodlo nevyhovět žádosti fi. SMART TECHNIK, Újezd 
u Brna o odprodej části p.č. 127/1, k.ú. Újezd u Brna, nově 
označena jako p.č. č. 127/17, neboť v požadovaném po-
zemku jsou uloženy inženýrské sítě a přes pozemek vede 
chodník. 

15. ZM rozhodlo vyhovět žádosti Michala Niytraie a jeho druž-
ky M. Šlancarové z 1. 7. 2008 o poskytnutí ubytování ná-
sledovně: oběma žadatelům bude na 3 měsíce poskytnuto 
ubytování, bez nároku na byt, v nemovitosti bývalého MB 
REALU /ubytovna pro bezdomovce/, za smluvně určených 
podmínek. 

16. ZM rozhodlo vyhovět žádosti paní Heleny Koláčkové  
z 30. 6. 2008 a zařazuje její žádost o poskytnutí soc. bydle-
ní do pořadníku o sociální byt. ZM pověřuje místostarostu 
zařazením žádosti do pořadníku o sociální byt. 

17. ZM rozhodlo doplnit stávající dětská hřiště o další herní 
prvky, a to 3x pyramida, sestava na prolézání – trio, 6x  
pružinová houpadla, domeček hvězda, 2x houpačka au-
tíčko, houpačka A, 3x lavička, kreslící tabule a 2x fotbal. 
branka, vše za cenu 655.960,- Kč, z toho město zaplatí 
310.960,- Kč a firma V+M REAL uhradí 345.000,- Kč. Tyto 
peníze M+M Exluziva poskytne z prostředků od klientů. 
ZM rozhodlo o tomto sdružení peněz, dále pověřuje Radu 
města, aby rozhodla, do kterých míst budou tyto herní 
prvky osazeny a dále požaduje, aby firma V+M REAL za-
bezpečila také stavební povolení, pokud je zapotřebí. Dále 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

18. ZM vzalo na vědomí žádost firmy ERIDANI spol.s r.o., Mlýn-
ská, Brno, současného provozovatele koupaliště v Újezdě  
u Brna, ze dne 9. 6. 2008, týkající se převodu nájemní 
smlouvy na pronájem koupaliště na firmu GAYA CORPO-
RATION, Brno. Žádosti nevyhovuje a pověřuje starostu, aby 
vznesl požadavek na firmu ERIDANI ohledně doplnění ně-
kterých údajů o firmě GAYA CORPORATION. 

19. ZM rozhodlo pronajmout část pozemku p.č. 2253, LV 
10001, k.ú. Újezd u Brna o výměře 30 m2 panu J. Gazdovi, 
Rybářská, Újezd u Brna, za účelem zřízení parkoviště, za 
přesně daných podmínek. Pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o dlouhodobém pronájmu pozemku. 

20. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o dlouhodobém pronájmu 
pozemku na část pozemku p.č. 448/1 vedeném na LV 
10001 pro k.ú. Újezd u Brna, o výměře 32 m2 se Zdeňkem 
Mácou, Školní 707, Újezd u Brna, za přesně určených pod-
mínek. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o dlouhodo-
bém pronájmu pozemku. 
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21. ZM bere na vědomí souhlas obce Sokolnice s napojením 9 
rodinných domků v lokalitě Nádraží, Újezd u Brna na kana-
lizaci a ČOV Sokolnice. 

22. ZM rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 2106, k.ú. Újezd  
u Brna o výměře 851 m2, záměr byl vyvěšen 1. 2. 2008, 

cena bude stanovena znalcem, jako cena obvyklá za m2 

zahrady ve městě. ZM pověřuje starostu města podpisem 
kupní smlouvy. ZM pověřuje Ing. Zdeňka Mácu, aby zabez-
pečil určení této ceny. 

1.  Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje návrh hod-
notící komise pro výběrové řízení na akci „Šmoldus- vodní  
a mokřadní plochy v k.ú. Újezd u Brna“ a rozhodlo o nej-
výhodnější nabídce v tomto pořadí:

 l/ Rovina,a.s., Kroměřížská 134, Hulín, PSČ 768 24
 2/ COLAS CZ,a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, PSČ 190 00

 3/ VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o., Masarykova 
1197, Veselí nad Moravou

 4/ HZO stavební s.r.o., Na Vlčinci 72/1, Olomouc, PSČ 774 
00 Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpi-
sem smlouvy o dílo s firmou Rovina, a.s., Kroměřížská 
134, Hulín.

1. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 /viz příloha/. 
2. ZM rozhodlo poskytnout na koncert řeckokatolického pě-

veckého spolku 10.000,- Kč. 
3. ZM vzalo na vědomí ukončení vysokoškolského studia  

a absolvování zkoušky k výkonu státní správy na úseku 
matriky referentky Jany Nykodýmové. 

4. ZM bere na vědomí jmenování referentky Jany Nykodý-
mové zástupkyní matrikářky od 1.8.2008. 

5. ZM rozhodlo vyhovět žádosti předsedkyně Jany Bílkové  
o navýšení příspěvku města na zájezd do Přimdy  
o 10.216,- Kč, a to z důvodu změny tarifu dopravce, smě-
rem ke změnám ceny nafty. 

6. ZM rozhodlo odprodat pozemek p.č. 127/18 v k.ú. Újezd  
u Brna o výměře 6 m2 za částku 600,- Kč + veškeré ná-
klady spojené s převodem pozemku a pověřuje starostu 
podpisem kupní smlouvy. 

7. ZM přijalo provozní řád zařízení „Nouzového ubytování“, 
ul. Štefanikova 952, Újezd u Brna. 

8. ZM bere na vědomí přípis pana Jaroslava Čecháčka, kde se 
vzdává nájemního práva na byt v byt. domě čp. 942. 

9. ZM schvaluje nájemní smlouvu na byt č. v byt. Domě čp. 
942, ul. Na Zahrádkách, Újezd u Brna, uzavřenou mezi 
Městem Újezd u Brna a paní Leonou Čecháčkovou. Pově-
řuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

10. ZM rozhodlo o dlouhodobém pronájmu pozemku – čás-
ti p.č. 127/1 v k.ú. Újezd u Brna o výměře 30 m2 panu  
J. Popelákovi za účelem zřízení parkoviště pro osobní au-
tomobil a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

11. ZM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy v bytě DPS 
č. A2-8 ke dni 31.7.2008 z důvodu úmrtí pana Zdeňka 
Procházky. 

12. ZM rozhodlo o přidělení bytu v DPS č. A2-8 ode 1.9.2008 
paní Martě Doležalové. Pověřuje starostu podpisem ná-
jemní smlouvy. 

13. ZM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy k bytu  
č. B3-9 k 31.8.2008 pana R. Komínka, z důvodu úmrtí. 

14. ZM rozhodlo přidělit byt č. B3-9 k 1.9.2008 panu Svato-
slavu Nemeškalovi a pověřuje starostu podpisem nájemní 
smlouvy. 

15. ZM rozhodlo o zařazení do pořadníku na byt do Pensionu 
paní Drahomíry Parchaňské, Svatoslava Nemeškala a Věry 
Doležalové 

16. ZM rozhodlo o zařazení do pořadníku čekatelů na byt do 
DPS paní Josefy Gondekové, Zdeňky a Františka Vykouři-
lových, Růženy Volfové, Věry Doležalové a Františky Švan- 
dové. 

17. ZM rozhodlo zařadit do pořadníku na sociální byt Andreu 
Abrentovou a Sylvu Konečnou. 

USNESENÍ  č. 22 ze zasedání zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 8.8.2008

USNESENÍ č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 18.8.2008
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1. Zastupitelstvo město Újezd u Brna schvaluje doporučení 
hodnotící komise pro výběr zhotovitele akce „Revitalizace 
ČOV Újezd u Brna“ a souhlasí s vybraným uchazečem, kte-
rý se umístil na 

 1.  místě: Pozemstav Brno, a.s., Masarykova čp. 427,  
 Brno, PSČ 656 22

   na dalším pořadí se umístily:
 2.  místo: Sdružení : VHS holding Brno,a.s., 

 Okružní 834/29a, Brno, PSČ 638 00
  VHS plus, Vodohospodářské stavby,s.r.o.,  

 Masarykova 1197, Veselí nad Moravou,  
 PSČ 698 14

3. místo: Hakov, spol. s r.o., Radniční 28, Hranice, 
 PSČ 753 01

4. místo: Sdružení: IMOS Slovácko, s.r.o., Tyršovo náměstí  
 440, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

  Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, Zlín,  
 PSČ 760 01

5. místo: COLAS CZ,a.s., Ke Klíčovu 9, Praha, PSČ 190 00
6. místo: Energie-stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081,  

 Kladno, PSČ 272 04

7. místo: Chas, spol. s r.o., Francouzská 6167,  
 Ostrava-Poruba, PSČ 708 00.

 
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města k vydání roz-

hodnutí a následně k podpisu smlouvy s vybraným ucha-
zečem.

 
2. ZM pověřuje ing. arch. Hanu Šemberovou administrativní 

přípravou směny pozemků z k.ú. Hostěrádky Rešov /část 
areálu MB Real/ za pozemky v k.ú. Újezd u Brna, kde obec 
Hostěrádky Rešov zřídilo rybníček za částku 10.000,- Kč. 
ZM pověřuje starostu města podpisem SOD. 

3. ZM rozhodlo prodloužit nájemní smlouvu na pronájem 
prostor „Restaurace na Rychtě“ o 5 let a pověřuje starostu 
města podpisem dodatku č. 1. 

4. ZM rozhodlo zadat dostavbu objektu družiny v ZŠ Újezd  
u Brna firmě INTERIER MONT, a to stavební práce za částku 
ve výši 98.000,- Kč a položení dlažby, včetně materiálu za 
částku 97.160,- Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem 
SOD. 

USNESENÍ č. 24. ze zasedání zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne  25.8.2008

USNESENÍ č. 25 ze zasedání zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 15.9.2008

1. ZM vzalo na vědomí zprávu TOP AUDITINGU ze dne 
5.9.208.

2. ZM rozhodlo přijmout rozpočtové opatření č. 4 s tím, že 
toto je v příjmech a výdajích vyrovnané. 

3. ZM rozhodlo vyhovět žádosti manželů Sylvy a Jiřího Ko-
nečných, bytem Újezd u Brna, nám. Sv. Jana 257 o při-
dělení bytu: byt č. 7/876 dočasně ze soc. důvodů přidělit 
jako byt podnájemní, bez nároku na trvalý pobyt a bez 
nároků na náhradu bytu v případě vystěhování s tím, že 
tento byt bude přidělen pouze na 1 rok, a to od 1.10.2008 
do 30.9.2009. Pokud s e v průběhu tohoto roku stane, že 
manželé Koneční nezaplatí 2 nájmy za sebou jdoucí, nebo 
nezaplatí služby, musí do měsíce po tomto zjištění byt 
opustit bez nároku na byt, nebo ubytování náhradní. Po 
skončení tohoto podnájemního vztahu manž. Konečných 

bude tento byt přidělen druhému žadateli, a to Veronice 
Matulové.

4. ZM rozhodlo vyhovět žádosti paní Andree Abbrentové, 
bytem Komenského, Újezd u Brna a přidělit jí byt po paní 
Dagmar Markové, poté co bude výše uvedenou byt uvolněn. 
Jedná se o byt v bytovém domě čp. 961, ul. 9. května.

5. ZM se rozhodlo žádat o dotaci na výstavbu obřadní síně  
a opravu a úpravu hřbitova, včetně márnice.  ZM pověřuje 
starostu a Mgr. Petru Bartáčkovou jednáním v této věci. 

6. ZŠ – lino v jídelně ve velmi špatném stavu. Bude požá-
dána fi. INTERIER MONT o položení dlažby slinuté, cena 
90.000,- Kč bez DPH, položení 53.000,- Kč, sokl. 15.000,- 
Kč, celkem 158.000,- Kč + DPH.

7. ZM vzalo na vědomí, že byla podepsána dne 3.9.2008 
SOD s firnou ALFIN Zlín na projekt sběrného střediska 
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odpadů Újezd u Brna. Cena projektu 105.000,- Kč,  
včetně DPH. 

8.  ZM rozhodlo vyhovět žádosti ZŠ z 15.9.2008 ve věci na-
výšení počtu dětí ve školní družině o 3 děti /z 30 dětí na  
33 dětí/

9.  ZM rozhodlo vyhovět žádosti pana Marka Tomečka, by-
tem Újezd u Brna, Na zahrádkách 942, byt č. 6. který se 
vzdal práva na odkoupení bytu č. 6/ 942 a souhlasí s tím, 
aby nájemní smlouva byla upravena ve prospěch bývalé 
manželky Evy Tomečkové. Na základě této skutečnosti 
rozhodlo ZM převést dekret k bytu č. 942/6, ul. Na Za-
hrádkách, Újezd u Brna na paní Evu Tomečkovou s tím, že 
pověřuje MST podpisem nájemní smlouvy.

10. ZM rozhodlo poskytnout na akci pořádanou Austerlitz, 
o.p.s. – historická vozidla – částku ve výši 10.000,- Kč. 

11. ZM vzalo na vědomí výroční zprávu ZŠ Újezd u Brna za  
rok 2007.

12. ZM vzalo na vědomí, že při VŘ na dodavatele akce ČOV- 
revitalizace byla vznesena 4.9.2008 firmou HAKOV spol. 
s r.o. námitka. Firma STAR tuto námitku právně rozebrala, 
městu postoupila přípis, kterým město námitku zamítlo. 

13. ZM rozhodlo poskytnout neziskové organizaci „Klokánek“ 
finanční příspěvek na benefiční koncert paní Hany Zago-
rové 5.000,- Kč. 

14. ZM přijalo doporučení RM a rozhodlo poskytnout SK 
Újezd u Brna 40.000,- Kč jako příspěvek na zbudování  
a zavlažování zelené plochy fotbalového hřiště.

15. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje převod po-
zemku p.č. 1781, k.ú. Újezd u Brna a pozemní komunikaci 
- propojení ulic Štefanikova a Komenského v délce 0,108 
km z vlastnictví města Újezd u Brna do vlastnictví JMK. 

16. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje návrh da-
rovací smlouvy na převod pozemku p.č. 1781, k.ú. Újezd  
u Brna a pozemní komunikaci - propojení ulic Štefanikova 
a Komenského v délce 0,108 km z vlastnictví města Újezd 
u Brna do vlastnictví JMK a pověřuje starostu města pod-
pisem darovací smlouvy. 

17. ZM rozhodlo přidělit klíč za zásluhy o rozvoj města panu 
ing. Václavu Horákovi 

18.  ZM rozhodlo přidělit klíč poslanci Mgr. Michalovi Haškovi 
za zásluhy o rozvoj města.

USNESENÍ č. 26 ze zasedání zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 15.10.2008

1. ZM rozhodlo požádat o dotaci na změnu územního plánu 
města Újezd u Brna.

2. ZM rozhodlo rozšířit SOD č. 03/2008 s firmou „V“ atelier – 
panem ing. Petrem Vrátným o doprojektování příjezdové 
cesty a opravu parkoviště u hřbitova, za předem stanove-
nou cenu 20.000,- Kč. ZM pověřuje starostu města podpi-
sem smlouvy o díle.

3. ZM rozhodlo, že provede VŘ na technický dozor investora 
ČOV Újezd u Brna. VŘ bude zadáno firmě J.Husák, Těšany 
čp. 347 za předem stanovenou cenu, a to 20.000,- Kč. 
ZM rozhodlo pověřit starostu města podpisem mandátní 
smlouvy.

4. ZM rozhodlo uzavřít mandátní smlouvu mezi Městem 
Újezd u Brna a Mgr. Petrou Bartáčkovou, kdy předmě-
tem smlouvy je konzultace, poradenství a monitorování 
v oblasti dotačních možností. Cena činí 15.000,- Kč. ZM 

pověřuje ST podpisem této smlouvy.
5. ZM schválilo prohlášení vlastníka budovy nalézající se  

v Újezdě u Brna na ul. Na Zahrádkách čp. 942,943,944. ZM 
pověřuje ST, aby zabezpečil vklad tohoto prohlášení do 
KN. ZM rozhodlo přijmout 3 typy smluv na prodej bytů Na 
zahrádkách v bytovém domě čp. 942, 943, 944, pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní.

6. ZM rozhodlo objednat u akad. sochaře Nicose Armutidise 
pietu, dle již odsouhlaseného modelu, rozhodlo upravit 
cenu díla a splátkový harmonogram takto: 40% vlast-
ní dohodnuté ceny při předání 1 makety, protokolárně 
odevzdané a 60 % z dohodnuté částky při ukončení díla 
v počtu 2 ks, a to v materiálu bronz a v materiálu neu-
šlechtilém. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy.

7. ZM rozhodlo poskytnout příspěvek římskokatol. farnímu 
úřadu ve výši 20.000,- Kč na kulturní práci s mládeží.
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8. ZM rozhodlo zřídit plynovou přípojku do bývalého areálu 
MB REAL. ZM pověřuje ST podpisem SOD na projektovou 
dokumentaci této přípojky. ZM rozhodlo, že výkopové prá-
ce budou provedeny svépomocí.

9. ZM rozhodlo do ubytovny pro bezdomovce v bývalém 
areálu MB REAL zbudovat plynové ÚT a pověřuje mís-
tostarostu zabezpečením dodavatelské firmy a srovnáním 
cen.

10. ZM schvaluje návrh Smlouvy o zajištění financování 
systému IDS JmK na rok 2009, kdy celková úhrada činí 
153.650,- Kč.

11. ZM rozhodlo vyhovět žádosti pana Stanislava Kapříka 
o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 14/967 ke dni 
30.11.2008 a uzavřít novou nájemní smlouvu s panem 
Markem Makovským. ZM pověřuje místostarostu podpi-
sem nové nájemní smlouvy.

12. ZM odsouhlasilo snížení nájmu za tělocvičnu z 200,- Kč 
/hod. na 100,- Kč/hod. na období od 10-12/2008 pro TJ 
SOKOL.

13. ZM rozhodlo jmenovat nové členy do školské rady, a to: 
ThDr. Jana Hradila Th.D, ing. Pavla Petláka a Bohdana 
Hladkého.

14. ZM pověřuje ing. Zdeňka Mácu zabezpečením projektové 
dokumentace pro kanalizaci do budovy na žel. zastávce, 
včetně zajištění stav. povolení za cena 17.000,- Kč. Termín 
provedení do 28.2.2009.

15. ZM rozhodlo přijmout pana Kousala Milana na ½ úvazek , 
jako správce sběrného dvora.

16. ZM rozhodlo vyhovět žádosti TJ SOKOL ze dne 13.10.2008, 
č.j. 3116/ZM týkající se potvrzení smlouvy o spolupráci, 
která je nutná k doložení žádosti o přidělení dotace na akcií 
„Rekonstrukce stávajícího živičného hřiště za Sokolovnou 
na pozemku p.č. 1172, k.ú. Újezd u Brna“, a to v programu 
vyhlášeném min. školství a mládeže pro podporu sportu 
2009. Odsouhlaseno jednomyslně. ZM pověřuje starostu 
podpisem smlouvy o spolupráci.

17. ZM rozhodlo zařadit paní Hanu Nezbedovou do pořadníku 
na byt v pensionu pro důchodce a do pořadníku na byt  
v DPS.

18. ZM bere na vědomí návrh obce Sokolnice spočívající  
v tom, že obec Sokolnice vydá souhlas ke zřízení stavby 
nazvané „Rekultivace skládky TKO p.č. 3237, k.ú. Újezd  
u Brna“ formou budoucí smlouvy o zřízení věcného bře-
mene, a to napříč pozemkem p.č. 1739 o výměře 2.891 
m2-ostatní plocha, p.č. 3321 o výměře 2.521 m2-ostatní 
plocha, p.č. 3323 o výměře 477 m2, ostatní plocha, vše  
v k.ú. Sokolnice. Jedná se o bezúplatné věcné břemeno.

19. ZM bere na vědomí, že pokud bude uzavřena smlouva 
o zřízení věcného břemene na akci „Rekultivace skládky 
TKO p.č. 3237, k.ú. Újezd u Brna“, uzavře město Újezd  
u Brna s obcí Sokolnice smlouvu o povolení zřízení stavby 
a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stav-
bu „Zkapacitnění přívodu vody do obce Sokolnice“ napříč 
pozemkem PK 845/2 o výměře 245 m2 v k.ú. Újezd u Brna, 
a to rovněž bezúplatně.

USNESENÍ č. 27 ze zasedání zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 31. 10. 2008

1. ZM schválilo odprodej bytů v bytovém domě čp. 
942,943,944, ul. Na Zahrádkách, Újezd u Brna, nacházející 
se na pozemku p.č. 1536/3, k.ú. Újezd u Brna, z vlastnictví 
města Újezd u Brna, nynějším nájemníkům výše uvede-
ného byt. domu. 

2. Město Újezd u Brna, které je majitelem nemovitosti č.p. 
942, 943, 944, ul. Na Zahrádkách Újezd u Brna, ležící 
na pozemku p-č. 1536/3, k.ú. Újezd u Brna, obec Újezd  

u Brna, zastoupené zastupitelstvem města Újezd u Brna, 
rozhodlo o zřízení zástavního práva na výše zmíněné ob-
jekty, včetně pozemku pod objektem, zapsaného na Kata-
strálním úřadu pro Jihomoravský kraj, obec Újezd u Brna, 
k.ú. Újezd u Brna, LV č. 10001.

3. ZM rozhodlo vydat souhlas ke zřízení zástavního práva na 
nemovitosti čp. 942,943,944, ul. Na Zahrádkách, Újezd  
u Brna, nacházející se na pozemku p.č. 1536/3, k.ú.  
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Újezd u Brna, ve prospěch zajištění finančních prostředků 
formou hypotečního úvěru, a to ve prospěch poskytova-
tele za předpokladu, že poskytnutý hypoteční úvěr pe-
něžní ústav přímo zašle na účet města Újezd u Brna, č ú, 
4925641/0100, vedený u Komerční banky Brno-venkov.

4. Po přechodu vlastnictví bytu na budoucí kupující přejdou 
na ně veškeré závazky, práva a povinnosti, vyplývající ze 
zapsaného zástavního práva, dle tohoto souhlasu. 

5. ZM přijalo rozpočtové opatření č. 5. Jedná se o rozpočtové 
opatření vyrovnané, jak v příjmech, tak ve výdajích.

6. ZM souhlasí s uzavřením níže uvedených smluv mezi 
městem Újezd u Brna a obcí Sokolnice a pověřuje starostu 
města podpisem smluv:

a) Smlouva o povolení zřízení stavby a o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene-jedná se o akci „Zkapacitnění 
přívodu vody do obce Sokolnice“ na k.ú. Sokolnice a k.ú. 
Újezd u Brna. Zřízení věcného břemene bezúplatně. 

b) Smlouva o povolení zřízení stavby a o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene, akce „Rekultivace skládky TKO 

na pozemku p.č. 3237, k.ú. Újezd u Brna“ a z části na k.ú. 
Sokolnice, bezúplatně zřízené věcné břemeno. 

7. ZM vzalo na vědomí indikativní nabídku KB Brno - venkov:
a) dlouhodobý municipální úvěr – ČOV, částka 7 milionů Kč, 

úroková sazba pohyblivá – 1M PRIBOR+1,60%p.a
b) krátkodobý municipální úvěr – renovace panelového 

domu v ul. Na Zahrádkách, částka 8 mil. Kč, úroková sazba 
pohyblivá 1M PRIBOR+1,10%p.a

c) střednědobý municipální úvěr – nákup cisternové auto-
mobilové stříkačky 2.600.000,- Kč, úroková sazba pohyb-
livá 1M PRIBOR+1,50% p.a. 

 ZM souhlasí s těmito nabídkami, avšak nejdříve musí 
RM projednat a zpracovat výhodnost úvěru a poté budou 
předloženy ZM k odsouhlasení. 

8. ZM rozhodlo, že pro výkon technického dozoru investora 
ČOV Újezd u Brna byla vybrána firma Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a.s., ul. Nábřežní 4, Praha 5. ZM schvalu-
je předloženou mandátní smlouvu č. 05-UJ-149-1559/08 
a pověřuje starostu města podpisem mandátní smlouvy.

USNESENÍ č. 28. ze zasedání zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 8.12.2008

1. ZM rozhodlo poskytnout organizaci vinařů v Újezdě u Brna 
příspěvek ve výši 30.000,- Kč na zakoupení chladícího 
boxu nápojů. 

2. ZM rozhodlo vybudovat za objektem zdravotního stře-
diska parkoviště pro vozy a pro záchrannou službu. ZM 
pověřuje starostu podpisem SOD a výběrem projektanta.

3. ZM rozhodlo v roce 2009 vybavit dvě třídy v ZŠ novou 
podlahou. Pověřuje RM kompletním zabezpečením.

4. ZM rozhodlo zadat  zpracování projektové dokumentace 
v úrovni studie a dokumentaci pro stavební povole-
ní na akci „Dům zdraví – Újezd u Brna“, I. etapu firmě „ 
V Atelier, ing. Vrátný“, za částku 25.000,- Kč. ZM pověřuje 
starostu podpisem SOD, kde bude konstatováno, že pokud 
bude přijata I. etapa, bude požádáno i o zpracování pro-
jektu II. etapy. 

5. ZM rozhodlo přidělit organizacím města Újezd u Brna tyto 
příspěvky na práci s dětmi, aj. 

•	 Ochotnické	divadlo	 15.000,-	Kč
•	 Svaz	diabetiků	 								 	 20.000,-	Kč
•	 Nadace	ZŠ						 								 	 30.000,-	Kč
•	 Spolek	rybářů							 		 	 15.000,-	Kč
•	 Sal.	hnutí	mládeže				 		 	 25.000,-	Kč
•	 Junák																	 	 10.000,-	Kč
•	 Na	Petropav.	hody								 15.000,-	Kč
•	 TJ	Sokol															 	 25.000,-	Kč
•	 SK	kopaná													 	 35.000,-	Kč
6.  ZM přijalo rozpočtové opatření č.6, Jedná se o rozpočtové 

opatření v příjmech a výdajích vyrovnané.
7. ZM rozhodlo přijmout návrh rozpočtu na rok 2009, tento 

rozpočet je vyrovnaný - příjmy celkem 44.952.000,- Kč; 
výdaje 44.952.000,- Kč.

8. ZM rozhodlo o pořadí nabídek na vybudování kanalizace  
v ul. Nádraží, Újezd u Brna následovně:

 1. COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 190 00
 2. STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21
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 3. Silnice Brno spol. s r.o,; Vídeňská 104, Brno, PSČ 619 00
 ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
9. ZM bere na vědomí usnesení Úřadu pro ochranu hospo-

dářské soutěže, tř. kpt. Jaroše 7, Brno ze dne 29.10.2008, 
č.j. S271/2008/VZ-21787/520/DŔ, kterým zastavuje 
správní řízení ve věci odvolání firmy HAKOV, spol. s r.o., 
Radniční 28, Hranice, týkající se přezkoumání úkonů za-
davatele ve veřejné zakázce „ČOV Újezd u Brna“. 

10. ZM rozhodlo předat ke dni 4.12.2008 Mateřské škole  
v Újezdě u Brna dětské hřiště –sestavu 9 ks, celková hod-
nota 375.750,- Kč.

11. ZM rozhodlo o přijetí dodatku ke smlouvě o nájmu  
a provozování plynárenského zařízení č. 304 uzavřené mezi 
Městem Újezd u Brna a JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 
Brno, kde se smluvní strany dohodly, že částka za nájem 
se v souladu s přílohou č. 1 smlouvy mění s účinností od  
1.1. 2008 na 601.791,- Kč/rok a částka za zajištění pro-
vozu a běžné údržby se v souladu s přílohou č. 1 smlouvy 
mění s účinností od 1.1.2008 na 161.744,- Kč/rok, bez 
DPH. ZM pověřuje starostu podpisem dodatku.

12. ZM vzalo na vědomí smlouvu o uzavření budoucí smlouvy  
o zřízení věcného břemene mezi ing. Igorem a Milošem 
Maršovými, kteří jsou majiteli  pozemku p.č. 3261. k.ú. 
Újezd u Brna a souhlasí s tím, aby tímto pozemkem byl 
propojen městský vodovod tak, aby došlo k zokruhová-
ní hlavního vodovodního řadu. Pověřuje ST podpisem 
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene za jednorázovou úplatu 15.000,- Kč. 

13. ZM odsouhlasilo záměr zbudovat za poštou a zdravotním 
střediskem objízdné parkoviště.

14. ZM vzalo na vědomí předložený ceník firmy SITY CZ a.s. 
č. 4, platný od 1.1.2009 do 31.12.2009, jedná se o  navý-
šení proti ceně roku 2008 o 3%. Město Újezd u Brna bere 

se souhlasem na vědomí tento ceník a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. ZM bere se souhlasem na vědomí 
přílohu č. 3 ke smlouvě o svozu odpadu č. 103000068, 
platné od 1.1.2009 do 31.12.2009, kdy i zde dochází  
k navýšení ceny dle zákona a míry inflace, pověřuje sta-
rostu města podpisem smlouvy. Odsouhlaseno počtem 
12 hlasů, 2 se zdrželi hlasování.

15. ZM rozhodlo podepsat smlouvu o reklamě a propagaci  
v újezdském zpravodaji se SITOU CZ, a.s. a za tuto službu 
obdrží město, ve 2 splátkách celkem 30.000,- Kč. Odsou-
hlaseno jednomyslně. ZM pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 

16. ZM rozhodlo vyhovět žádosti ZŠ v Újezdě u Brna a po-
skytnout finanční příspěvek z rozpočtu ZŠ na potravinové 
náklady spojené s přípravou pitného režimu pro žáky ZŠ  
v kalendářním roce 2009 ve výši 5.000,- Kč. Odsouhlase-
no jednohlasně. Pověřuje referentku Mrkvicovou písem-
nou odpovědí.

17. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o dlouhodobém pronájmu 
pozemku, vedeném na LV 10001, část p.č. 73, k.ú. Újezd 
u Brna o výměře 12 m2 s panem Karlem Buriškou. Tento 
pozemek bude určen na vydláždění parkovacího místa 
před domem pana Jeniše. Pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o dlouhodobém pronájmu. 

18. ZM rozhodlo poskytnout částku ve výši 70.000,- Kč na 
vybavení nábytkem jedné třídy v ZŠ a Klubu odložených 
mužů, ve školním dvoře ZŠ, které jsou v majetku města. 
Odsouhlaseno jednohlasně, zdržel se 0, proti 0 

19. ZM rozhodlo poskytnout městskému strážníkovi Janu Klo-
sovi bezúročnou půjčku na opravu bytu ve výši 20.000,- 
Kč. Splatnost je 12 měsíců. ZM pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy. 

Penzion z parku

19

Koupaliště

USNeSeNÍ ze zASeDáNÍ zASTUPiTeLSTVA měSTA ÚjezD U bRNA – 2008



ZPRAVODA J ÚJEZD U BRNA

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

Struktura příjmů a výdajů rozpočtu po změnách včet-
ně jejich skutečného plnění k 31.12.2008 je následující : 

Daňové příjmy              25 494,30 Kč
Nedaňové příjmy             11 870,20 Kč
Kapitálové příjmy             8 437,00 Kč
Přijaté transfery              5 369,20 Kč 
Příjmy celkem              51 170,70 Kč

Běžné výdaje              30 902,20 Kč
Kapitálové výdaje             20 993,50 Kč
Výdaje celkem             51 895,70 Kč
 
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci      - 725,00Kč
Financování                725,00 Kč
 
Skutečné příjmy celkem 55 062 183,07 Kč
z toho daňové příjmy           27 834 069,94 Kč
nedaňové příjmy             12 597 472,13 Kč
kapitálové příjmy              9 266 380,00 Kč
přijaté dotace               5 364 261,00 Kč
  
výdaje celkem 44 097 387,25 Kč
z toho běžné výdaje           29 741 722,16 Kč
kapitálové výdaje            14 355 665,09 Kč

saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 10 964 795,82 Kč
financování   -10 964 795,82 Kč
 
V roce 2008 město obdrželo následující dotace:
 od Úřadu práce na VPP      604 406,- Kč
 
Město podepsalo smlouvu s Jihomoravským krajem o poskyt-
nutí dotace – na pořízení požárního vozidla na 1 mil. Kč. Tato 
dotace musí být vyčerpána a řádně vyúčtována do 30.6.2009. 
Dále město obdrželo dotaci na ČOV ve výši 2.250.000,- Kč. Fi-
nanční prostředky mají být vyčerpány do 30.04.2010.

Dotace pro JSDH   2 395,- Kč vyčerpáno 2 395,- Kč
Dotace na volby    60 000,- Kč vyčerpáno 56 857,50 Kč 
při finančním vypořádání vráceno  3 142,50 Kč

Město poskytlo přísp. organizaci MŠ do 31.12.2008 
příspěvek na hospodaření ve výši 949 901,- Kč. Z celkové 
částky bylo vyčerpáno na provoz 749 960,49 Kč, na vzdu-
chotechniku 59 500,- Kč a na výměnu koberců 140 401,- 
Kč. V letošním roce se prováděla výměna oken, opravy  
a nátěry krytů radiátorů a oprava rozvaděče v MŠ ve výši  
1 364 463,- Kč. Dále bylo v areálu MŠ pořízeno dětské hřiště za  
375 750,- Kč. Příspěvková org. ZŠ v roce 2008 obdržela pří-
spěvek ve výši 2 338 219,10 Kč. Navýšení bylo o 2 000,- Kč 
jako příspěvek do kroužku na nákup materiálu, 59 494,10 Kč 
na výměnu PVC a 76 725,- Kč na nákup stolů a židlí do tří-
dy. Město zaplatilo drobné opravy a nasvícení tabulí, opravy  
a nátěry v tělocvičně v celkové výši 210 854,50 Kč. Dále se 
v areálu školy – nemovitost ve dvoře, prováděla rekonstruk-
ce klubu – zázemí tenisu a družiny pro děti, náklady činily  
739 808,60 Kč.

 
 Město v roce 2007 poskytlo půjčku TJ Sokol Újezd u Brna 

ve výši 300 tis. Kč na nákup budovy. K 31.12.2008 byla půjčka 
uhrazena .

V letošním roce poskytlo město bezúročnou půjčku za-
městnacům města ve výši 35 000,- Kč /pan Tisoň 15 000,- Kč 
a pan Klos 20 000,- Kč/.

 
Dále město poskytlo příspěvky organizacím v celkové  

výši 215 492,10 Kč.

Adopce 2 bangl.dětí          8 900,50 Kč
Svaz diabetiků – Újezd u Brna       5 000,- Kč
Junák                 7 000,- Kč
Seleziánské hnutí           24 000,- Kč
Nadační fond ZŠ           30 000,- Kč
Aut. závody do vrchu – Maverick     16 000,- Kč
Římskokatolická církev        20 000,- Kč
Klokánek Brno pro děti          5 000,- Kč
TJ Sokol – pro děti          24 900,- Kč
SK Újezd – kopaná          40 000,- Kč
Austerlitz OPS průjezd aut.veteránů    8 500,- Kč
a dále byly zaplaceny čl.příspěvky
Svaz měst a obcí           7 657,60 Kč
a OPS Austerlitz          18 534,- Kč

Město Újezd u Brna k 31.12.2008 vykazuje na základ-
ním běžném účtu u KB Brno-venkov zůstatek v celkové výši 
11 746 145,07 Kč a v pokladně 0,- Kč. Zůstatek účtu 231 

HOSPODAřeNÍ měSTA ÚjezD U bRNA K 31.12.2008
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navazuje na výpisy z výše uvedeného peněžního ústavu.
Na účtě u ČSOB je vykazován zůstatek ve výši 295.861,08 Kč. 

 
Město Újezd u Brna má k 31.12.2008 na úvěrových účtech 

následující zůstatky:
půjčka na vodovod          950 000,-Kč 
úvěr u KB na silnice a chodníky    3 600 000,-Kč 
úvěr na 20 b.j.            1 284 103,13 Kč     
úvěr na DPS a silnice         4 060 000,-Kč   
úvěr na výkup pozemků DPS       61 131,-Kč
úvěr na nákup areálu MB real     2 829 000,-Kč
Celkem             11 834 234,13 Kč

 
Rozpracované akce ve výši 12 529 866,89 Kč: akce ČOV, 

stavba rybníka v lokalitě Šmoldus, sběrný dvůr, studie DD, 
parkoviště, areál bývalého MB Realu, kanalizace na ul. Nádraží  
a oprava 24 b.j.

 Město získalo dotace na ČOV na rok 2009-2010 ve výši 46 
mil. Kč a na kanalizaci na Nádraží ve výši 2 mil. Kč. K čerpání 
v roce 2009.

 
 Výkaz FIN 2-12 M je k nahlédnutí v kanceláři účetní.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města 
za rok 2008

 
Přezkoumání hospodaření provedla Firma TOP AUDITING 

s.r.o. Brno, číslo osvědčení 047, na základě uzavřené smlouvy 
ze dne 31.08.2008 mezi objednavatelem a firmou zastoupe-
nou JUDr. Antonínem Husákem.

 Auditorská firma provedla přezkum za období od 1.1. do 
31.12.2008. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se záko-
nem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územ-
ních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

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

 

 Jiřina Punčochářová

HOSPODAřeNÍ měSTA ÚjezD U bRNA K 31.12.2008

iNVeNTARizAce mAjeTKU měSTA

Náš majetek ke dni 31.12.2008 – město splácí všechny 
dluhy včas a každý rok mu narůstá nejenom hodnota majetku, 
ale jeho majetek je udržován. Tento stav, který vám předkládá-
me, má ústřední inventarizační komise.

Zápis o výsledku řádné inventarizace majetku města podle 
stavu ke dni 31.12.2008.

Ústřední inventarizační komise provedla inventarizaci ma-
jetku města v období od 12.11. do 31. 12.2008 s výsledkem:

Software  464 483,- Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 509 721,27 Kč
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 937 038,- Kč
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku  -
Budovy, stavby 444 371 247,02 Kč

Samostatné movité věci a soubory 7 253 440,10 Kč
Drobný dlouhodobý drobný majetek  5 638 080,40 Kč
Ostatní dlouhodobý drobný majetek -
Pozemky 19 333 658,80 Kč
Umělecká díla a předměty 718 616,- Kč
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 12 529 866,89 Kč
Poskytnuté zálohy na dl. hmot. majetek  - 
Vklad do družstva 67 000,- Kč 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady  - 
Materiál na skladu  - 
Základní běžný účet 11 746 145,07 Kč 
Běžné účty peněžních fondů -

 Jiřina Punčochářová
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Administrativní budova býv. MB realu  1 097 734,47 Kč 
Pozemky - nákup  649 588,00 Kč 
Rozšíření programů na PC  17 661,50 Kč 
Haly včetně ocel. konstr. A ploch MB  3 172 800,42 Kč 
Komín, brána, plot a trafo - MB  620 157,97 Kč 
Vzorový dům MB  113 619,14 Kč 
Rozšíření kanal. ul. Školní  307 523,00 Kč 
Zásob. vod. řad z býv. voj. objektu  2 737 995,00 Kč 
Silnice ul. Štefanikova od mostku k cukr. 734 657,00 Kč 
Prodl. kanal. za tratí  147 061,00 Kč 
Prodl. vodovodu za tratí  104 006,80 Kč 
Kabel MB v zemi  210 703,00 Kč 
Kabel VO Masarykova, U Hřiště, 
Nám. sv. Jana, Komenského   2 461 200,00 Kč
Navýšení ceny klubovna v ZŠ  735 048,60 Kč
Dětské hřiště - sestava 9ks v areálu MŠ  375 750,00 Kč
Dětské hřiště - sestava 6ks  
v areálu koupaliště  146 730,00 Kč
Malá kom. sada OTÍK  45 000,00 Kč
Posílení zesilovače KT  11 662,00 Kč
2ks PC  32 722,80 Kč
Pračka na penzion  10 000,00 Kč
Koše na psí exkrementy  13 693,00 Kč
Linka s dřezem - lékaři DPS  7 030,00 Kč
2 ks dopravní zančky  6 062,00 Kč
Zásahová obuv - hasiči  5 000,00 Kč
Věšáková stěna DPS  24 811,50 Kč
Plas. nádoba na odpady  33 558,00 Kč
Zahradní lavičky 5ks  20 044,00 Kč
Sekačka  11 990,00 Kč
Stojany na odp. koše  10 750,00 Kč
Dokoupení - vánoční hvězdy  137 992,00 Kč
Vitrína pro policii  3 629,00 Kč
Pružinové hopadlo hřiště u Jirgalového 16 630,00 Kč

Pyramida ulice Rozprýmova  39 750,00 Kč
Kreslící tabule Rozprýmova  25 100,00 Kč
Vahalová houpačka Rozprýmova  33 520,00 Kč
Pružinové houpadlo Rychmanov  16 630,00 Kč
Zásobníky na posyp  19 040,00 Kč
Skříň lékaři - DPS  6 437,90 Kč
Vybavení hasiči  28 200,00 Kč
Oprava cesty za parčíkem  156 414,00 Kč
Kuch. linky - klub a družina   22 695,70 Kč
Oprava chodníků Rychmanov  1 048 879,00 Kč
Ost. opravy chodníků ve městě  173 599,00 Kč
Opravy a nátěry krytů rad. v MŠ  41 961,00 Kč
Oprava rozvaděče v MŠ  16 186,50 Kč
Výměna oken v MŠ  1 113 028,00 Kč
Za opravy a nasvícení tabulí v ZŠ  95 999,50 Kč
Nátěry a opravy v tělocvičně ZŠ  98 175,00 Kč
Opravy na Rychtě /komín, voda, elektro/ 110 352,00 Kč
Oprava pergoly - Rychta  63 000,00 Kč
Opravy na koupališti  73 570,00 Kč
Výměna kotle - kabiny fotbalové hřiště 78 754,20 Kč
Opravy balkonů a schodiště blok E  148 375,00 Kč
Opravy balkonů blok B  46 760,00 Kč
Výměna kotle na zdravotním středisku  112 478,80 Kč
Výměna oken na zdravotním středisku  321 778,00 Kč
Celkem  17 913 493,80 Kč

 
Dále město navýšilo příspěvky pro MŠ 
Na vzduchotechniku  59 500,00 Kč
Na výměnu koberců  140 401,00 Kč
Pro ZŠ na PC pro ŠJ  16 949,50 Kč
Na výměnu PVC  44 553,60 Kč
Na stoly a židle  76 725,00 Kč
Celkem  338 129,10 Kč

iNVeSTice A ÚDRžbA V NAŠem měSTě V ROce 2008
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Před dvěma lety jsme s hrdostí přijali nový územní plán 
a musím říct, že tak špatný územní plán ještě město Újezd  
u Brna nemělo. Na městský úřad přicházejí lidé a stěžují si, že 
nový územní plán je horší než územní plán minulý. V mnoha 
případech jim bohužel musím dát za pravdu. Při tvorbě nové-
ho územního plánu jsme vyjmenovali komisi, které předse-
dala Ing. arch. Helena Jakubcová. Ona měla na starost celou 
agendu nového územního plánu, předsedala komisi a komisi 
taktéž vedla. Aby však nevypadalo, že ona je viníkem dané-
ho stavu, musím doplnit, že nositelem – projektantem byla  
Ing. arch. Alena Košťálová. Na straně druhé však je nutno říct, 
že byla vyhlášena výzva, aby lidé podávali návrhy, které měly 

být zpracovány komisí a jako nárok na vnesení do územního 
plánu měly být předány arch. Košťálové.

Jak se však mohlo stát, že vznikla některá území zcela proti 
logice bez toho, že by se na změnu určení pozemku vůbec ně-
kdo zeptal majitelů? Je zbytečné dnes hledat viníka. Bylo by to 
jak kontraproduktivní, tak i zavádějící.

Proto vyhlašuji opět možnost podávání návrhů na změnu 
územního plánu. Změny předávejte na městský úřad na poda-
telnu, kde referentka Jana Nykodýmová, BA (Hons), je pověře-
na je shromažďovat, případné ústní návrhy zaznamenat.

 Starosta

ÚzemNÍ PLáN

Volení zastupitelé města 
Jana Bílková  Zastupitelka
Ing. Antonín Dvorník  Zastupitel
Ing. Vladimíra Havlátová   Zastupitelka
Bohdan Hladký  Zastupitel
Ing. arch. Helena Jakubcová  Zastupitelka
Ing. Marie Kozáková  Zastupitelka
Ing. Zdeněk Máca  Zastupitel
Ivana Mácová  Zastupitelka
Martina Matějková  Zastupitelka
Bohuslava Rambousková  Zastupitelka
Lubomír Rožnovský  Zastupitel
Bc. Milan Šafařík  Zastupitel
PaedDr. Radovan Šimbera  Zastupitel
Pracovníci města
Miroslav Leukert  Vedoucí pracovní skupiny
Jiří Veselý  Pracovní skupina
Jaroslav Procházka   Pracovní skupina
Milan Kousal  Pracovní skupina
Ladislav Spáčil  Pracovní skupina 
Anton Tisoň  Pracovní skupina
Drahomír Tomeček  Pracovní skupina

Petr Macák  Velitel městské policie
Jan Klos  Policista
Josef Vach  Policista
Marie Greplová  Uklízečka
Vladimíra Suchomelová  Uklízečka
Zdenka Šlahůnková  Uklízečka
ThDr. Jan Hradil, Th.D.  Starosta 
Karel Hradský  Místostarosta
Věroslava Mrkvicová  Referentka
Jiřina Punčochářová  Referentka
Petra Zrzavá  Referentka
Jana Nykodýmová, BA (Honz)   Referentka
Miluše Kousalová  Uklízečka
Lenka Hanzlíčková  Vedoucí klubovny 
Michaela Bímová  Správce kurtů
Jana Mácová  Uklízečka 
Ján Varga  Topič
Věra Lísková  Knihovnice
Daria Matoušková  Knihovnice 
Magdalena Pízová – mateřská dovolená Referentka
Simona Pospíšilová – mateřská dovolená Vedoucí klubovny
Lenka Králová – mateřská dovolená  Vedoucí klubovny

eViDeNce PRAcOVNÍKů měSTA

eViDeNce ObYVATeL V ROce 2008

narození  36 občanů
úmrtí   26 občanů
přistěhování  42 občanů
odstěhování  49 občanů
Počet obyvatel k 31. 12. 2008  3078 občanů
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Obec PřáTeLSKá RODiNě
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Rozhodnutím zastupitelstva města vzniklo sociální zaříze-
ní pro lidi, kteří by si jinak nevěděli rady. Byla dána možnost 
těmto lidem, aby kultivovaně mohli žít, i když se dostali eko-
nomicky na pokraj společnosti. Není možné, aby město tyto 
problémy neřešilo, protože pak tito lidé mnohdy ztratí práci, 
smysl života. Starosta mě pověřil, abych se o ně staral. 

Ubytovací zařízení bylo zřízeno v objektu bývalé firmy  
MB Real, pro starší občany Újezda v bývalé cihelně, toho  
času také zvané „IMPERIÁL.“ V objektu, který dříve sloužil jako 
kanceláře, bylo vybudováno ubytovací zařízení. V současné 
době je zbudováno osm místností, max. pro 10 osob. Nákla-
dy na zbudování místností a sociálního zázemí jsou nemalé, 
jenom přepažení prostor pro jednotlivé byty stálo několik 
tisíc… Další peníze byly vydány na připojení plynu. V další 
etapě bylo nutné vybudovat signalizační protipožární zařízení 
tak, abychom splnili požadavky zákona.

Z rozhodnutí zastupitelstva města platí lidé, kteří jsou  
v tomto zařízení ubytováni poplatek 90,- Kč za osobu a den. 
K dnešnímu dni tj. 22. 1. 2009 je poskytována tato možnost 
10ti lidem. Dělám, co umím. Kontroluji alkohol, úklid, který 
jsem jim rozdělil. 

Dne 24. 12. 2008 v 15:00 narušil vánoční atmosféru pan 
starosta, aby i jim popřál osobně požehnané svátky. 

Co bych řekl závěrem, snažíme se prostor opravovat, kdy 
kupř. pan Miloslav Kukla v podstatě za náklady materiálu vy-
budoval novou koupelnu, další WC a jiné. Teprve když člověk 

se potká s touto skutečností, pochopí, že není tragédií nemít 
peníze, ale tragédií je, když je člověk zlý, hloupý a asociální.

 
 Jaroslav Procházka

UbYTOVAcÍ zAřÍzeNÍ měSTA ÚjezD U bRNA PRO LiDi V TÍSNi

Pokoj číslo Jméno nájemníka
1. Josef Kalvoda
2. Helena Koláčková
3. Věra Pöschelová + dcera
4. Drahomír Tomeček
5. Marek Ondráček
6. Král František
7. Petr Ďuriš 
8. Michal Nyitrai + družka Michaela 

Seznam ubytovaných v ubytovně MB REALU

1. Deratizace kanalizace města – 2x ročně + dle potřeby
2. Revize venkovních hydrantů města – 1x ročně
3. Revize ručních hasících přístrojů a vnitřních hydrantů  
 v objektech města – 1x ročně
4. Revize kotelny v Penzionu pro seniory a kotlů ÚT  
 v DPS – 1x ročně
5. Revize výtahů v Penzionu pro seniory a v DPS – 1x ročně
6. Oprava světel veřejného osvětlení města – průběžně dle  
 zjištěných a nahlášených závad
7. Svoz nebezpečných odpadů firmou SITA CZ – 2x ročně.

 Karel Hradský, místostarosta

Vážení občané,
protože s ekonomickou nestabilitou, která dnes hrozí, 

je nutno se připravit na některé problémy, dohodli jsme 
jisté služby – poradenství, které Vám poskytne paní Jana 
Selucká, tel. 739 113 115. Tato paní je odborníkem na so-
ciální problematiku, včetně na slevy, počínaje elektrickou 
energií, konče plynem. Dále krom metodiky sociálních 
programů poskytuje kontakt na právníka, který pomáhá 
bez nároku na odměnu při řešení právních problémů.

 Město

SmLUVNě zAjiŠTěNé PRáce PORADeNSTVÍ zTP
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Zpráva o činnosti kulturní komise vyšla ve Zpravodaji  
v dubnu 2008, nerada bych se opakovala, protože činnost 
je podobná a mění se jen názvy divadel, zájezdů, koncertů 
a podobně. Stále úspěšně probíhají seniorská odpoledne 
a papučový bál, o což se stará sociálně – zdravotní komise. 
Již tradiční týdenní poznávací zájezd byl do západních Čech. 
Ubytováni jsme byli ve městě Přimda v hotelu Přimda a na 
krásnou zříceninu hradu Přimda jsme se někteří dívali z oken. 
Všichni jsme ji – i vícekrát navštívili. Celý program zájezdu byl 
bohatý a náročný. Chtěli jsme vidět co nejvíce. Navštívili jsme 
Plzeň, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Konstantinovy Lázně, 
Františkovy Lázně s blízkou přírodní reservací SOOS. Projeli 
jsme lázněmi Kynžvart a prohlédli si opravený zámek. Výlet 
jsme si udělali také do Domažlic, kde téměř všichni vystoupili 
na vysokou kostelní věž s překrásnou vyhlídkou. Zajeli jsme ke 
svatému Vavřinečkovi a na vyhlídku J. Š. Baara. Nevynechali 
jsme ani exkurzi do pivovaru Chodovar s jeho skalními sklepy. 

Na řadu z nás zapůsobil zámek Bečov nad Teplou, kde je po 
několika letech restaurování vystaven relikviář svatého Maura, 
hodnocený jako druhá nejcennější památka po korunovač-
ních klenotech. Po seznámení se s historií nálezu a ukázka-
mi, jak památka po nálezu vypadala, i dokladů o náročnosti 

rekonstrukce, jsme končili v posledním sálu, kde osvětlený  
v zatemněném prostředí byl vystaven relikviář. Na stropě 
svítila malá světélka jako hvězdičky a prohlídku doprovázela 
kouzelná hudba. Celkový dojem byl uchvacující a vycházeli 
jsme jak omámeni. 

Z hojně navštěvovaných koncertů v parku je těžké hodnotit 
nejlepší. Největší návštěvnost měla Moravanka. Krásné byly 
i koncerty v našem chrámu, zejména koncert mistra Václava 
Hudečka a vystoupení řecko-katolického chrámového sboru 
Ukrajiny. 

Ani děti jsme neošidili. Na začátek školního roku to byl  
výlet do divadla na hrad Veveří (O dvou žabácích). Zpět jsme 
pluli po přehradě. Na konci září pak představení Broučci. 

 Poděkování patří i skautům za roznesení Betlémského 
světla do pensionů a spoluobčanům starším než 80 let.

Vánoce ukončil oblíbený Živý Betlém v kapli svatého  
Antonína dne 27. 12. 2008, kam si mnoho občanů vyšlo na 
procházku, všichni ve slavnostní náladě.

Nový rok začal krásným koncertem chrámového sboru  
v Újezdu u Brna v neděli dne 4. 1. 2009.

 Jana Bílková, předsedkyně kulturní komise

KULTURNÍ KOmiSe
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Akce Termín V kolik hod. Kde Poznámky

Novoroční koncert 6. 1. 2008 (neděle) od 18:00 Sokolovna komorní, žesťový soubor BBB (Brno-Brass-Band)

Tříkrálová sbírka 5. 1. 2008 (sobota)  výtěžek  65.130,- Kč

Odpoledne plné her a soutěží 9. 1. 2008 (středa) 14:00 - 18:00 KM pro žáky 1. až 5. tříd ZŠ

IV. Reprezentační ples 1. 2. 2008 (pátek) od 20:00 restaurace Rychta skupina BENNY-Q

Papučový bál (druhý) 14. 2. 2008 (čtvrtek) od 15:00 DPS pro seniory

Disco odpoledne 16. 2. 2008 (sobota) 15:00 - 19:00 KM se soutěžemi

Četníci na cestách 7. 3. 2008 (pátek) od 17:00 Sokolovna vyprávění umělců Erika Parduse a Zdeňka Junáka  
o natáčení Četnických humoresek

Pálení smrtky 7. 3. 2008 (pátek) rychmanovský most přivítání příchodu jara mateřskou školou

Čarodějky z Eastwicku 16. 3. 2008 (neděle)  
1. 4. 2008 (úterý)

MDB muzikál

Posezení pro seniory 10. 4. 2008 (čtvrtek) od 15:00 DPS

Mezinárodní závod automobi-
lů do vrchu

12. a 13. 4. 2008 (sobota 
a neděle)

Mohyla Míru pod záštitou Mohyly míru Austerlitz o. p. s.  
a hejtmana Jihomoravského kraje ing. Stanislava 
Juránka

Koncert umělce Václava 
Hudečka

19. 4. 2008 (sobota) od 18:00 kostel sv. Petra a Pavla

Koncert Dama Dama 25. 4. 2008 (pátek) tělocvična ZŠ soubor bicích nástrojů

Pálení čarodějnic 25. 4. 2008 (pátek) od 16:30 koupaliště

Nabucco 27. 4. 2008 (neděle) JD opera

Svátek matek 11. 5. 2008 (neděle) od 15:00 Sokolovna

Posezení pro seniory 23. 5. 2008 (pátek) od 15:00 DPS

Dětský rybářský den 24. 5. 2008 (sobota) 7:30 - 14:00 rychmanovský rybník dětské rybářské závody a opékání buřtů

Koncert skupiny Argema 6. 6. 2008 (pátek) od 20:00 koupaliště hostující skupina Stíny

Zájezd do Telče a okolí 26. 6. 2008 (čtvrtek) pro seniory

Závody autíček na vysílačku 5. 7. 2008 (sobota) od 9:00 skatepark u koupaliště

Koncert Františka Školaře 6. 7. 2008 (neděle) od 17:00 park naproti Sokolovny salonní orchestr

Týdenní zájezd do  
Západních Čech

od 12. 7. 2008 (sobota)                      
od 20. 7. 2008 (neděle)

Město Přimda a okolí pro rodiny s dětmi a seniory 

Koncert umělce Jaromíra 
Hniličky

20. 7. 2008 (neděle) od 16:00 park naproti Sokolovny jazz

Vystoupení slavného 
orchestru Moravanka

10. 8. 2008 (neděle) od 17:00 park naproti Sokolovny pod vedením Jana Slabáka

Vystoupení orchestru The 
Young Pekáč

24. 8. 2008 (neděle) od 17:00 park naproti Sokolovny žánrová hudba - swing a latinsko-americké melodie     
vystoupení absolventů Janáčkovy akademie múzic-
kých umění pod vedením Mojmíra Bártka

Kouzelnická show 29. 8. 2008 (pátek) od 10:00 DPS

Prázdninové rozloučení 6. 9. 2008 (sobota) od 14:00 koupaliště odpoledne plné her s doprovodem country kapely

Kvak a Žbluňk vyskočí  
z Brněnské přehrady

7. 9. 2008 (neděle) od 15:00 na hradě Veveří kouzelná pohádka o dvou žabácích

Vystoupení kapely  
Distant Bells

14. 9. 2008 (neděle) od 17:00 park naproti Sokolovny rocková kapela hrající Pink Floyd revival

AKce měSTA V ROce 2008
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Broučci 20. 9. 2008 (sobota) od 15:30 divadlo Polárka v Brně divadelní představení pro děti

Koncert chrámového 
sboru řeckokatolické církve 
z Ukrajiny

20. 9. 2008 (sobota) od 19:00 kostel sv. Petra a Pavla koncert pravoslavných a liturgických skladeb

Defilé veteránů a předání klíče 
náměstku hejtmana JMK  
Ing. Václavu Horákovi

21. 9. 2008 (neděle) 15:15 - 15:45 před radnicí města pod záštitou Mohyly míru Austerlitz o. p. s. a za 
přítomnosti vojáků bitvy u Slavkova, mažoretek  
a rádia Kiss Hády

Beseda s městskou policií 22. 9. 2008 (pondělí) od 15:00 KM

Posezení pro seniory 27. 9. 2008 (sobota) od 14:00 DPS za přítomnosti poslance ČSSD Mgr. Michala Haška  
a senátora Ing. Ivo Bárka

Setkání s občany města s ČSSD 27. 9. 2008 (sobota) od 15:00 restaurace Rychta předání klíče Mgr. Michalovi Haškovi

Jakub a jeho pán 27. 9. 2008 (sobota) od 15:00 MDB hostující Divadlo bez zábradlí, umělci Jiří Bartoška 
a Karel Heřmánek

Posezení pro seniory 7. 10. 2008 (úterý) od 14:00 DPS za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje  
Ing. Stanislava Juránka

Výuka společenských tanců 
(10 lekcí)

od 22. 10. 2008 (středa) 20:30 - 22:00 restaurace Rychta ve spolupráci s manžely Matějkovými a za přítom-
nosti profesionálních tanečníků, účastníků soutěže 
Star dance, manželů Tománkových 

Koncert skupiny  
Eminent Vocal

22. 11. 2008 (sobota) od 19:00 kostel sv. Petra a Pavla

Zájezd na Adventní koncert 15.12.2008 (pondělí) od 19:00 kostel sv. Petra a Pavla 
v Brně

cimbálová muzika Hraďišťan a komorní orchestr 
Czech Virtuosi

Výroba adventních věnců 29. 11. 2008 (sobota) od 9:00 oratoř ve spolupráci se střediskem Junák

Vánoční koncert 30. 11. 2008 (neděle) od 16:00 JD umělci Václav Hybš a Milan Drobný

Vánoční strom splněných 
přání

4. 12. 2008 (čtvrtek) od 16:30 DPS vystoupení dětí mateřské školy a houslové třídy 
paní Novotné

Zájezd do královského města 
Opava

6. 12. 2008 (sobota) od 7:00 ve spolupráci s Červeným křížem; zájezd byl zdarma

Vánoční posezení pro seniory 11. 12. 2008 (čtvrtek) od 14:00 DPS

Vánoční koncert kapely 
Moravanka

14. 12. 2008 (neděle) od 17:00 Sokolovna pod taktovkou pana Slabáka a jeho choti

Roznášení Betlémského světla 23. 12. 2008 (úterý) od 9:15 pro občany nad 80 let; ve spolupráci se skautským 
střediskem Junák

Živý Betlém 26. 12. 2008 (pátek) od 14:30 u kapličky sv. Antonína

AKce měSTA V ROce 2008

KM  –  klubovna mládeže v parku u koupaliště
Z –  základní škola
MDB  –  Městské divadlo v Brně
DPS –  Dům s pečovatelskou službou
JD –  Janáčkovo divadlo v Brně
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Dne 27. 9. 2008 nás vavštívil nynější hejtman a poslanec pan Mgr. Michal Hašek a pan senátor Ivo Bárek. Projevili mimořádný 
zájem o život ve městě. Navštívili DPS a na Rychtě senátor Hašek převzal symbolický klíč od města. Je nutno dále konstatovat, že 
pan senátor Hašek město navštívil 8x v minulém období a to kvůli pomoci, kterou jsme potřebovali. 

 Starosta

Dne 7. 10. 2008 nás navštívil Ing. Václav Horák, náměstek hejtmana a Ing. Stanislav Juránek, hejtman. Mimořádně milé při-
vítání se jim dostalo v DPS našimi seniory. Je nutno podotknout, že Ing. Horák je čestným občanem města Újezd u Brna za 
metodickou pomoc v dotacích. 

 J. H.

VzácNé NáVŠTěVY
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Kalendářní rok 2008 jsme na Základní škole v Újezdě u Brna 
začali slavnostním otevřením nové odborné učebny chemie, 
která plně odpovídá současným požadavkům. Celá realizace 
a financování této učebny byla plně v kompetenci zřizovate-
le školy – MÚ Újezd u Brna. Hned druhý lednový týden žáci  
9. ročníku tuto učebnu vyzkoušeli při projektu o výživě, který 
naše škola připravila ve spolupráci s katedrou chemie Pedago-
gické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Během celého roku jsme uspořádali spoustu velmi zdaři-
lých akcí ve spolupráci s mateřskou školou (příprava předško-
láků na zápis do 1. třídy, schůzky s rodiči předškoláků, návštěva 
dětí MŠ přímo ve výuce v základní škole, využívání tělocvičny 
školy, pálení čarodějnic, velikonoční dílny, kulturní vystoupení 
v obci, mikulášská nadílka…). Vedení obou škol se pravidel-
ně schází na organizačních schůzkách, pedagogický sbor MŠ  
a učitelé 1. stupně ZŠ na metodických sdruženích. 

1. září jsme uvítali v prvním ročníku 35 prvňáčků v nově 
vymalovaných a velmi pěkně upravených třídách. Žáčky v I.A  
a v I.B a jejich rodiče přišel pozdravit v tento jejich slavnostní 
den starosta města ThDr. Jan Hradil, Th.D., který každému prv-
ňáčkovi předal 1.000,- Kč na zakoupení školních potřeb. 

Díky zřizovateli MÚ Újezd u Brna jsme také 1. září slavnost-
ně otevřeli další novou odbornou učebnu, tentokrát hudební 

výchovy. Díky navýšení rozpočtu o dalších 120.000,- Kč jsme 
mohli třídu vybavit novým moderním nábytkem, o prázdni-
nách jsme místnost vymalovali a vyměnili podlahovou krytinu.

Rok 2008 byl velmi úspěšný díky žákům bývalé 9. A, kte-
ří obsadili 1. místo v Jihomoravském kraji v soutěži Krajina 
a lidé. V porotě byli zástupci KÚ JMK, zahradní projektanti  
a lesní inženýři. Výsledkem dvouletého projektu je maketa 
školy a jejího okolí, která je nyní  umístěna v multimediální 
učebně naší základní školy.

Určitě doporučuji využít školní webové stránky http://
zs.ujezdubrna.info, které jsou pravidelně každý týden aktua-
lizovány a kde se dozvíte novinky z újezdské školy. V poslední 
době jsou sem vkládány i školní filmy (Varhanní koncert, Ná-
vštěva spalovny odpadů), které určitě stojí za shlédnutí.

O všech akcích školy také informujeme pravidelně 1x za 
dva až tři měsíce ve Školním zpravodaji. V případě, že se tento 
zpravodaj k Vám nedostane, zastavte se za námi v základní 
škole, kde si každý výtisk můžete vyzvednout a zároveň se po-
dívat, jak se základní škola mění díky dobré spolupráci vedení 
školy a našeho zřizovatele – MÚ Újezd u Brna.

 PaedDr. Jaroslava Olšanská
 ředitelka základní školy

ROK 2008 NA záKLADNÍ ŠKOLe

Neboli ekologický program pro školy. Projekt byl zahájen  
1. září 2008 pod záštitou ministra školství Ondřeje Lišky. Cílem 
projektu je intenzívnější zapojení dětí do sběru elektrozařízení, 
baterií, akumulátorů a dalších využitelných odpadů. 

Také naše škola se do tohoto projektu příhlásila. Nosíme do 
školy vybité baterie, které jsou shromaždovány ve sběrných 
krabicích (na vrátnici, v kabinetě přírodopisu a v kanceláři paní 
Petlákové). Součástí soutěže je plnění úkolů, které jsou průběžně 
zadávány, například test o odpadech, výroba krabic na baterie, 
dotazník o sběrném dvoře, prezentace na veřejnosti atd.

Program Recyklohraní je rozdělen na sběrovou a vzdělávací 
část. Školy zapojené do projektu budou za sběr použitých baterií 
a drobných elektrozařízení  získávat body, které ve speciálním in-
ternetovém obchodě smění za zajímavé odměny z připraveného 
katalogu.

Bližší informace můžete shlédnout na této internetové adre-
se: www.recyklohrani.cz. Tyto ceny si vybere třída z naší školy, 

která odevzdá nejvíce baterií. Nejlepší sběrači z řad jednotlivců, 
dostanou cenu od paní ředitelky. Do současné doby získala naše 
škola 285 bodů.

Máte-li doma vybité baterie, přineste nám je do 
krabice na vrátnici. Děkujeme!

 Patrika Koukalová, člen ekotýmu za 9. B

RecYKLOHRANÍ

Organizátory tohoto projektu jsou:

ASEKOL
zpětný odběr elektrozařízení

ECOBAT
zpětný odběr baterií

EKO - KOM
zpětný odběr a využití odpadů
z obalů
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PřeDáVáNÍ VYSVěDČeNÍ žáKům 9. TřÍDY

Dne 27. 6. 2008 předával starosta na MěÚ vysvědčení našim absolventům 9. třídy

Dne 27. 6. 2008 předával starosta na MěÚ vysvědčení našim absolventům 9. třídy
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Některá rozhodnutí státu se nám zdála v pravdě asociální. 
Starosta města přednesl na zastupitelstvu města návrh, aby 
naši prvňáci obdrželi na zahájení nového roku 1 000,- Kč. 

Zastupitelé města jeho návrh přijali a dne 1. 9. 2008 bylo roz-
dáno „pastelkovné“ 38 dětem. 

 J. H.

PASTeLKOVNé

1. A - 1. 9. 2008

1. B - 1. 9. 2008
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Školní kuchyně při Základní škole v Újezdě u Brna, o které 
budu psát, je v provozu již 18 roků. A přece je to, dá se říci, cel-
kem nedávno, kdy bylo nutné ke stávající škole přistavět ještě 
jednu část, které i v dnešní době mnozí neřeknou jinak, než 
„přístavba“, ve které bylo celé jedno parto vyčleněno pro vybu-
dování nové školní kuchyně se školní jídelnou. Svou velikostí, 
svým vybavením a technickým zázemím to byla ve své době 
jedna z mála školních kuchyní na okrese Brno-venkov, která 
splňovala všechny požadavky pro provoz školního stravování. 
S vyvíjející se legislativou a zpřísňováním různých kritérií pro 
provozy školního stravování, bylo nutné od té doby přistoupit  
i v naší školní kuchyni k několika drobným stavebním úpravám, 
jako bylo vybudování výklepny vajec nebo úprava prostoru pro 

odebírání použitého nádobí. Co ale bylo a v současné době je 
na základě stávající legislativy nezbytně nutné, je pokračovat 
ve výměně smaltovaného nádobí za nerezové, výměně kovo-
vých pracovních stolů ve školní kuchyni za nerezové, zvýšení 
počtu chladících a mrazících zařízení, kdy každý druh surovin 
musí mít svoje chladící nebo mrazící zařízení. 

Kontroly ze strany KHS (Krajské hygienické stanice) probí-
hají v zařízeních školních jídelen, tedy i v naší školní jídelně, 
nejméně jedenkráte ročně. Kontroly se zaměřují jak na sta-
vební stránku školní kuchyně, její vybavenost, tak především 
na kvalitu stravy, kvalitu používaných surovin, jejich usklad-
nění, skladbu jídelního lístku a také dodržovaní postupů při 
přípravě a výdeji stravy. Při těchto kontrolách naše školní  

NAŠe ŠKOLNÍ KUcHYNě

Kolektiv pracovnic ŠJ - 2008

paní Králová Marie – hlavní kuchařka
paní Flajšingerová Květoslava – kuchařka
paní Petláková Marie – hospodářka (účetní) ZŠ
pan Rozprým Josef – údržbář ZŠ
paní Partlová Dagmar – kuchařka

paní Holubová Marie – vedoucí školního stravování
paní Rujbrová Jarmila  - kuchařka
na fotografii chybí paní Ďurišová Dagmar – kuchařka,  
v současné době na MD     
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kuchyně vždy splňovala všechna kritéria a předpisy a byla 
hodnocena kladně.

Jedna stránka školní kuchyně je její vybavenost a druhá, 
kterou naší strávníci vnímají daleko více, je kvalita připravova-
né stravy. O tom, že se zaměstnanci školní jídelny snaží a vždy  
i snažili, aby připravovaná strava byla chutná a pestrá, svědčí 
především počet strávníků školní jídelny. I když za posledních 
6 roků klesl počet žáků v naší ZŠ o 22 %, počet strávníků  
z řad žáků ve školní jídelně neklesl, dá se tedy říci, že stále 
větší procento žáků využívá školního stravování. Je to jistě  
i zvyšující se kvalitou školního stravování a také tím, že pra-
covní vytíženost dnešních rodičů je velká a školní stravování 
je mnohdy jedinou z možností, jak dětem zajistit během dne 
kvalitní teplou stravu. 

V rámci tzv. doplňkové činnosti připravuje naše školní 
jídelna do jídlonosičů stravu i pro mimoškolní strávníky. 
S těmito strávníky se počet denně připravovaných obědů 
ve školní jídelně pohybuje kolem 340 porcí. Úroveň naše-
ho školního stravování zvýšilo i to, že strávníci si již 2 roky 
mohou vybírat ze dvou hlavních jídel. A o tom, že se v naší 
školní jídelně vaří chutně, svědčí i to, že nám přibývá mi-

moškolních strávníků, kdy průměrný počet jídel připravo-
vaných do jídlonosičů přesáhl denní počet 110 porcí. Řada  
z těchto mimoškolních strávníků si pro obědy přichází do ZŠ 
sama a mnohým zajišťuje dovoz do domu Pečovatelská služba 
paní Matějkové.

Že je všeobecně školní stravování na jiné úrovni než bylo 
před 20 nebo 30 lety, o tom svědčí i skladba jídelníčku.  
V dnešní době je možné využívat daleko širšího množství  
a druhů surovin a je možné si vypracovat i místně platné re-
ceptury. Proto se v naší školní kuchyni připravují jednak jídla 
klasická, ale také jídla tzv. minutková. Jídelní lístek školní 
jídelny je každý měsíc zveřejňován i na internetu na adrese 
http://zs.ujezdubrna.info.

Jaké jméno školní jídelny mají, o tom především rozhodují 
svou prací její zaměstnanci. A já bych jim všem na tomto místě 
ráda poděkovala za jejich nelehkou práci, kterou v naší školní 
kuchyni vykonávají.  

 Marie Holubová
  vedoucí ŠJ při ZŠ

NAŠe ŠKOLNÍ KUcHYNě

PřÍSPěVeK PANÍ HOLUbOVé

paní Holubová zase něco potřebuje

Na místo vedoucí školní jídelny při ZŠ jsem nastoupila  
v lednu roku 1991. Za těch 18 roků, co zde pracuji se toho 
změnilo tolik, že by to bylo na velmi dlouhý článek. Jak jsem 
ale brzy po nástupu na nové pracovní místo zjistila, tak funkce 
vedoucí školní jídelny nespočívá jen v tom, že je třeba zabez-

pečit potraviny na připravovanou stravu a následně vybrat za 
tuto stravu peníze, ale také zabezpečit kvalitní kolektiv kucha-
řek, což si myslím, že naše škola má a vždy měla.

Ovšem co je součástí pracovní náplně vedoucí školní jídelny 
a co bylo vždy těžké (ale toto slovo by mělo být v uvozovkách), 
je zabezpečit provoz školní kuchyně po stránce její vybave-
nosti. Stáří jednotlivých velkokuchyňských spotřebičů v naší 
školní kuchyni je dvacet roků a pomalu začínají, jak se říká, 
odcházet. A kde vzít na nové, když v rozpočtu základní školy 
na toto peníze nejsou? 

A tak jak to u nás ve školní jídelně děláme? Dá se říci že 
jednoduše. V době, kdy tento článek sestavuji, je leden 
2009, tedy začátek roku a zároveň i začátek účetního obdo-
bí. Po odborné prohlídce bylo zjištěno, že je třeba opravit dva 
elektrické kotle. Odborná firma je schopna opravu provést, 
ale předběžná finanční kalkulace na opravu je 55 000,- Kč.  
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Toto je ale částka, kterou má školní jídelna k dispozici na 
opravy na celý kalendářní rok. A nyní je teprve leden. Tedy jak 
dál? Je zde jediná, dá se říci poslední, ale zároveň osvědčená 
možnost. Pozveme pana starostu na oběd... A zde bych mohla 
tento článek ukončit. Snad jen závěrem. Pan starosta přislíbil 
předložit zastupitelstvu města návrh, že opravu kotlů zaplatí  
město Újezd u Brna nad rámec rozpočtu pro ZŠ a tento návrh 
zastupitelstvo města i schválilo. Dále jsme panu starostovi 
ukázali nevyhovující vybavení v prostorách odebírání použi-
tého nádobí a na podnět pana starosty si máme na městský 
úřad podat žádost s doloženou finanční kalkulací na nerezové 
vybavení těchto prostor. Jelikož nám zastupitelstvo města 
bylo vždy nakloněno, je možné, že až si přijdete v době konání 
oslavy výročí školy prohlédnout základní školu, budete si moci 
prohlédnout tento úsek školní kuchyně v novém nerezovém 
provedení. 

Závěrem jen konstatuji, že oběd - masová polévka, vaře-
né vepřové, koprová omáčka a knedlík ve školní jídelně při 
základní škole přišel pana starostu tentokráte na takových 
cca 120 000,- Kč. A to si dal pan starosta jen tři knedlíky.  
Ale byly i dražší obědy ve školní jídelně. Třeba v loňském roce, 
kdy pan starosta přislíbil novou podlahu do školní jídelny za 
cca 300 000,- Kč.

A nyní vážně. Tímto článkem jsem chtěla ukázat, že provoz 
školní kuchyně je nákladný a našeho zřizovatele, tedy městský 
úřad stojí nemalé finanční prostředky. A všechno toto je smě-
rováno k jedinému. Aby současně se základní školou i školní 
jídelna poskytovala žákům služby na vysoké úrovni a byli spo-
kojeni jak žáci, tak i jejich rodiče.

 Marie Holubová, vedoucí školního stravování při ZŠ

PřÍSPěVeK PANÍ HOLUbOVé

PROjeKT KNiHA je NáŠ KAmARáD

V září vypsalo ministerstvo školství grant nazvaný Rozvojo-
vý program na podporu čtenářské gramotnosti na základních 
školách v roce 2008.

Vypracovali jsme koncepci nazvanou Kniha je náš kamarád 
a poslali žádost.V polovině listopadu jsme, k naší velké radosti, 
obdrželi finanční částku čítající 100 000,- Kč.

Co je obsahem našeho projektu? Chceme, aby naše děti 
začaly číst krásnou literaturu. Z poskytnutých prostředků 
nakoupíme knihy a CD s nahranými tituly do školní knihov-
ny. V rámci výuky českého jazyka a literatury proběhnou tzv. 
„čtenářské hodinky“, zaměřené na společné čtení. Každá třída 
obdrží sadu jednoho knižního titulu, jehož četbě se bude po 
zbytek školního roku věnovat. K němu vytvoří vyučující pra-
covní listy zaměřené na porozumění textu, ale i na estetickou 
stránku literatury.

Součástí projektu jsou také návštěvy výukových progra-
mů zaměřených na četbu a literární výchovu, pořádané SVČ 
Lužánky. Budeme úzce spolupracovat se školní družinou 
a městskou knihovnou, která připravuje pro děti besedu  
s ilustrátorem, zábavná odpoledne pro děti a rodiče. Ve spolu-

práci s knihovnou jsme také vypsali soutěž o „Krále čtenářů“. 
Proběhne od začátku prosince až do konce května a vítězové 
budou odměněni hodnotnými cenami.

Doufejme, že se podaří uskutečnit cíl projektu a knihy se 
stanou skutečnými kamarády našich dětí.

 PhDr. Jana Hradilová
 vedoucí projektu

Projekt
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EKOINFOCENTRUM na Základní škole v Újezdě u Brna
 

Už z prvních anket a ohlasů žáků naší školy  vy-
plývá, že mnozí začali přemýšlet o prostředí, ve 
kterém žijí. Někteří se aktivně zapojili do Ekoo-
lympiády či do projektu Krajina a lidé, tříbí si své 
názory a učí se novým dovednostem a schopnos-
tem 

Nápad na vybudování školního EKOINFOCENTRA (tj. Eko-
logického informačního centra) jsme dostali při organizování 
akcí s ekologickou tematikou, kterých se zúčastnili pedago-
gové a žáci z naší školy i ze škol okolních. Tehdy jsme zjistili, 
že potřebujeme vybavit naši stávající přírodopisnou učebnu 
novými pomůckami, odbornou literaturou, didaktickou tech-
nikou i variabilním nábytkem. A protože přírodopis nelze učit 
jen v interiéru, rozhodli jsme se, že změníme i zatravněné plo-
chy na školním dvoře na učebnu v přírodě. Prvním krokem ke 
zřízení EKOINFOCENTRA bylo získání dotace z MŠMT v rámci 
Rozvojového programu Podpora EVVO ve školách. 

Pod  názvem „Ekologie ve škole i doma – I. a II. etapa “ jsme 
podali projekty na MŠMT a získali tak téměř 200 000,- Kč na 
zakoupení výukových pomůcek, odborné literatury, nářadí na 
obnovu školní zahrady a dalšího materiálu na vybavení příro-
dopisné pracovny. Významně se tak zvýšila kvalita vzdělávání 
v environmentální oblasti v naší škole.

V rámci  projektu jsme v květnu uspořádali  školní kola 
Ekoolympiády pro osm okolních základních škol a v červnu 
oblastní kolo. Partnery Ekoolympiády byly společnost CENIA, 
ekologický institut Veronica, sdružení Rezekvítek a Eko-kom. 
Hodnotné ceny do soutěže věnovala firma Elektro Spáčil. 
Všem výše jmenovaných děkujeme za pomoc při organizování 
prvního kola Ekoolympiády.

Ekozájmy naší školy
Naše škola je již druhým rokem zapojena do sítě škol  

s ekologickou výchovou M.R.K.E.V., díky které získáváme  
informace, náměty a podněty pro činnost v oblasti environ-
mentální výchovy a pravidelně se účastníme listopadové 

konference. Díky členství zatím zdarma odebíráme časopis 
pro ekogramotnost Bedrník, který je výborným zdrojem 
informací a nápadů pro naši práci.

Do mezinárodního projektu Ekoškola jsme zapojeni také již 
druhým školním rokem. Máme vytvořený Ekotým, ve kterém 
jsou zastoupeni žáci od druhého do devátého ročníku. Ekotým 
se schází pravidelně jednou za dva týdny v Ekoklubu. Vytvo-
řili jsme si EKOKODEX – pravidla, kterými se řídí všichni žáci  
i zaměstnanci naší školy. Od sdružení Tereza jsme získali nové 
pracovní listy a aktualizované pokyny k činnosti, se kterými 
průběžně pracujeme. Od doby, kde jsme zapojeni v projektu 
Ekoškola, se v naší škole změnilo hodně věcí. Například tří-
díme odpad, organizujeme sběr starého papíru i celoškolní 
projektový Den Země, šetříme elektrickou energií a vodou  
a zlepšujeme prostředí ve škole.

Nejlepší prezentace projektu
V březnu 2008 jsme úspěšně dokončili práci na projektu 

Krajina a lidé, organizovaném Lesní školou Jezírko, odlouče-
ným pracovištěm brněnské Lipky. Zapojili se do něj především 
žáci 8. a  9.A. Projekt byl rozdělený na tři etapy – historie, sou-
časnost a budoucnost krajiny, ve kterých žáci využili znalostí 
nejen z přírodovědných oborů, ale i dějepisu, výtvarné výcho-
vy, českého jazyka, informatiky a pracovních činností. Naše 
škola získala  ocenění komise O nejlepší prezentaci projektu. 
Výstupem projektu je maketa školy a jejího okolí, jak by žáci 
změnili školu v příštích třiceti letech.  

Všichni žáci naší školy se každoročně zúčastní výukové-
ho programu na některém ze středisek ekologické výchovy. 
Součástí programů je i výuka v terénu a využívání různých 
aktivizačních metod.  Pedagogové i děti jsou s programy vždy 
spokojeni a znalosti, které na programech získají, využívají ve 
výuce. Je-li to možné, lektoři ze středisek ekologické výchovy 
jezdí i k nám do školy a některé výukové  programy mohou 
tedy žáci absolvovat v „domácím“ prostředí školy. Dobrou 
zkušenost máme s programy Ekoporadna do škol, které na-
bízí Rezekvítek, Svět v nákupním košíku z nabídky Společnosti 
pro Fair Trade a mezi „deváťáky“ je oblíbená simulační hra  
Fishbanks vedená lektory z Rychty Krásensko. 

TOTO jSme PřeČeTLi V ČASOPiSe jiHOmORAVSKé eKOLiSTY
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Další vzdělávání v environmentální výchově
V prostorách naší školy jsme  zorganizovali, ve spolupráci se 

sdružením Rezekvítek Metodický seminář pro práci s výukový-
mi krabicemi pro pedagogy naší i okolních škol. Seminář byl 
spojený s praktickým nácvikem některých herních ekoaktivit. 
Všichni účastníci dostali malé občerstvení a drobné dárky. 
Akce měla velký ohlas a v budoucnu plánujeme další semináře 
s podobnou náplní.

Mimo jiné jsme absolvovali třídenní semináře Environ-
mentální výchova ve Školním vzdělávacím programu na  
I. a II. stupni ZŠ, které organizovala brněnská Lipka. Nejlep-
ším, co nás potkalo, bylo specializační studium pro školní 

koordinátory EVVO, pořádané opět Lipkou. I když studium 
bylo časově náročné, času rozhodně nelituji. Ze srdce děkuji 
všem lidem, kteří se jakkoli podíleli na průběhu studia, ať už 
jako organizátoří, lektoři nebo spolužáci. Získala jsem spoustu 
aktuálních a zajímavých informací, materiálů a nápadů, které 
jsou pro práci ve škole i pro mě osobně velmi přínosné.Článek 
Mgr. Pivečkové v  prvním čísle letošních Jihomoravských Eko-
listů mi doslova mluví z duše, opravdu  je toto studium „dílnou 
na výrobu energetických baterií“.

 Mgr. Jitka Bublová
 koordinátor EVVO Základní školy Újezd u Brna

TOTO jSme PřeČeTLi V ČASOPiSe jiHOmORAVSKé eKOLiSTY

DAR OD NezNáméHO
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Stávající rok 2008 v Mateřské škole Újezd u Brna byl ve 
znamení rekonstrukcí a oprav. Byl to rok plný usilovné práce.  
V první polovině roku byly přeloženy chodníky v celém ob-
jektu mateřské školy společně s terasou, vyměněny staré 
koberce ve třídách a rekonstruovány sprchové kouty v umý-
várnách. Během prázdnin proběhla výměna oken a dveří  
v celém objektu školy, přičemž byly vymalovány i všechny 
třídy a některé kabinety. Byly opraveny parapety, natřeny 
skříňky v umývárnách a na konci listopadu byly do oken ve 
třídách nainstalovány i nové žaluzie. V říjnu byly na školní 
zahradě umístěny nové hrací sestavy. 

Výše jmenované opravy, rekonstrukce a úpravy se usku-
tečnily za velké podpory zřizovatele školy, který dokázal získat  
a uvolnit dostatek financí na jejich provedení. Nelze opome-
nout i práci kolegů z mateřské školy, kteří se nemalou měrou 
přičinili na tom, jak mateřská škola nyní vypadá. Především 
při malování se projevila vůle vydržet a zdárně dokončit 
započaté dílo. Jistý průlom nastal i ve spolupráci s rodiči, 
kteří se zapojili do malování školy a následného úklidu, je-
jich účast na pořádaných akcích školy byla opravdu vysoká. 

Mateřská škola během roku spolupracovala nejen se zři-
zovatelem, ale i se Základní školou Újezd u Brna. Proběhly 
schůzky s rodiči, metodické schůze pedagogů a pravidelné 
porady mezi vedením obou škol, které byly zaměřeny pře-
devším na problematiku předškolních dětí a plánování spo-
lečných akcí. 

Během roku se rozvinula spolupráce s Městskou policií 
Újezd u Brna, která spočívala v uspořádání besed s velitelem 
Městské policie. Děti z mateřské školy navštívily na konci 
školního roku několikrát i místní knihovnu, čímž započala 
spolupráce i s tímto subjektem.

Z hlediska vzdělávání došlo na začátku školního roku  
k jedné zásadní změně. 

Od 1. října byla zřízena předškolní třída. Mateřská škola 
má tedy nyní tři třídy věkově heterogenní a jednu třídu věko-
vě homogenní. Pedagogové mateřské školy si vytvořili nový 
Školní vzdělávací program, který je přístupný i rodičům dětí 
navštěvujících mateřskou školu. 

Děti se pravidelně účastní i sportovních akcí pořádaných 
Asociací sportu pro všechny. Za každou účast na sportovních 

kláních obdrží škola body, které se mohou vyměnit za spor-
tovní náčiní a nářadí, dle výběru školy. 

Na jedné z pedagogických porad byl podán návrh na mož-
nost zajištění stejného ošacení pro děti, které školu při akcích 
reprezentují. Na tento popud si zaměstnanci mateřské školy 
vymysleli podnázev mateřské školy – Kopretina a nechali 
dětem vyhotovit oranžová trička s potiskem, který zahrnuje 
název školy a vyobrazení kopretiny.

Mateřská škola Újezd u Brna se zapojila úspěšně do sítě  
mateřských škol Jihomoravského kraje podporujících ekologic-
kou výchovu  „Mrkvička“. Do ekologické výchovy patří i oblast  
třídění odpadu. Naše škola se účastní soutěže ve sběru papíru 
Soutěž s panem Popelou. Ve školním roce 2007/2008 se umís-
tila celkově na 18 místě z celkového počtu 112 zúčastněných 
škol v hodnocení podle celkového množství sebraného papíru. 
Finanční prostředky získané z této akce byly použity k vytvoření 
malého dopravního hřiště, včetně nákupu dopravních značek.  
V letošním školním roce je mateřská škola k 31.10. v hodno-
cení sběru papíru na 7 místě z počtu 122 zúčastněných škol. 

Rok 2008 se blíží ke svému konci. Byl to rok rozhodně 
úspěšný. Za vstřícný přístup a podporu patří poděkování 
aktivním rodičům, zaměstnancům školy i panu starostovi  
ThDr. Janu Hradilovi Th.D. 

 Na dveře klepe rok 2009 a co si tedy závěrem přát, přede-
vším mnoho spokojených dětí a jejich rodičů.

     
  Mgr. Markéta Markelová, ředitelka MŠ
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beSeDA měSTSKé POLicie V mATeřSKé ŠKOLe 

Beseda s MP v MŠ

KRimiSTOP

Dne 6. 6. 2008 v dopoledních hodinách za krásného  
slunečného počasí proběhla v naší Mateřské škole v Újezdu  
u Brna beseda s dětmi navštěvující tuto mateřskou školu za 
přítomnosti velitele Městské policie Petra Macáka, paní ředi-
telky Mgr. Markéty Markelové  a ostatních učitelek. 

Velitel MP na úvod všechny přítomné děti seznámil  
s prací strážníků naší MP, předvedl jim jejich vybavení, výstroj  
a výzbroj. Děti měly dále možnost si prohlédnout donucovací 
prostředky používané MP (služební pouta, tonfu, sl. pistoli 
atd.), kdy jim velitel MP předvedl i jejich použití na přítom-
ných učitelkách, které vše přežily bez úhony (samozřejmě 
kromě služební pistole). 

Dále byly děti seznámeny s nebezpečími všedního života  
a to na úseku dopravní bezpečnosti, kdy jim bylo vysvětleno, 
jak se mají chovat zejména na přechodech pro chodce, jak 
jezdit na jízdních kolech, na užití přileb atd. Rovněž byly děti 
upozorněny na to, aby si dávaly pozor na cizí osoby, které by 

mohli zneužít jejich důvěřivosti a dále na nebezpečí odlože-
ných injekčních jehel, či ostrých předmětů na našich dětských 
pískovištích a nebezpečí možných úrazů. 

Na závěr byla dána dětem (i přítomným učitelkám) mož-
nost klást veliteli MP jakékoli otázky na věci týkající se činnosti 
strážníků MP, které by je zajímaly. Zde bylo zodpovězeno ně-
kolik opravdu zajímavých otázek. 

Dětem bylo rovněž představeno naše služební vozidlo MP 
včetně ukázky užití výstražného majáku a houkačky. Tato 
pasáž se dětem opravdu líbila. U vozidla se pak velitel MP se 
všemi dětmi vyfotil. 

Pevně věřím, že děti si z provedené besedy něco do svého 
života odnesly a tato beseda měla trochu význam. 

 
 Petr Macák

 velitel Městské policie  

Věc: průzkum zájmu 
Firma CEMA, a.s. ve spolupráci s Městskou policií  

v Újezdu u Brna nabízí občanům našeho města v rámci 
prevence kriminality označení a identifikaci jízdních kol sys-
témem ochranných prvků KRIMISTOP. Jedná se o označení 
jízdního kola mikročipem, kódovanou evidenční etiketou  
a sadou výstražných samolepících etiket. 

V případě dostatečného zájmu by zvýhodněná cena sady 
na kolo činila 100,- Kč. 

Kdo z občanů by měl zájem o tento produkt či měl další 
otázky, nechť se prosím obrátí na zdejší městskou policii a to 
buď osobně, nebo na tel. čísle 722 070 912. 

 Petr Macák 
  velitel Městské policie 
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Každý zaměstnanec města musí při pondělní poradě 
předložit výsledky týdenní práce. Paní Lenka Hanzlíčková, 
vedoucí klubovny mládeže, předložila poslední hlášení  
o dětech, kteří po vyučování přijdou a mají možnost si 
hrát, učit se, sportovat nebo pracovat s internetem v naší 
klubovně. Rodiče mají jistotu, kde děti jsou v čase, kdy oni 
sami pracují. V létě je klub mnohem víc navštěvován. Paní 
Lenka Hanzlíčková v sobotu dělá také sportovní soutěžní 
programy. 

 Starosta
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KLUbOVNA mLáDeže

Klubovna mládeže v týdnu od 26. do 30. 1. 2009
Pondělí  26. 1. otevřeno od 14.00 – 18.30 hodin
Úterý 27. 1.  otevřeno od 14.00 – 18.30 hodin
Středa  28. 1. otevřeno od 14.00 – 18.00 hodin
Čtvrtek  29. 1.  otevřeno od 13.00 – 18.30 hodin
Pátek  30. 1.  otevřeno od 14.00 – 18.00 hodin

V tomto týdnu byl využit internet, stolní fotbal. V klubovně 
se hráli karetní hry, pexeso, šachy. Na oslavu vysvědčení byly 
dětem rozdány bonbony, které zbyly z fotbalového turnaje.  
V pondělí 26. 1. se z klubovny ztratila žlutá kulečníková koule.

Pondělí Úterý Středa  čtvrtek  Pátek
Hanzlíček  Hanzlíček Hanzlíček Šmerda D. Čáp
Gajdošová Fraj V.  Čáp Krcha Kulichová
Kadurová Staňa Nečas Varga Pazourková
Nečas Krcha Kadurová Staňa Čáp F.
Čáp Čáp Gajdošová Pazourková Kroupa
Čech  Fraj L. Kubíčková Kadurová Šmerda
Kilianová Matoušek Pazourková Gajdošová Nečas
Pazourková Nečas Kilianová Kilianová Kadurová
Mičíková Kadurová Šmerdová Kubíčková Pazourková 
Kubíčková Gajdošová Batěk Čáp F. Kulich
Kroupa Kubíčková Kroupa Čáp D. Kravčík
Varga Šmídová Staňa Kroupa Vozdecký
Krcha Bengál  Mičíková Jadrná
Fraj   Jadrná Krošíková
Krupica   Dašková Mičíková
   Košíková Dašková
   Formánková Jašek
   Fraj L. Kilianová

Lenka Hanzlíčková

beSeDA V KLUbOVNě mLáDeže

Beseda s velitelem Městské policie panem Macákem

Dne 22. 9. 2008 proběhla v odpoledních hodinách v klu-
bovně mládeže v parku u koupaliště za sychravého počasí, ale 
v příjemně vyhřátých prostorách klubovny, beseda Městské 
policie za přítomnosti velitele Městské policie, vedoucí klu-
bovny a přítomných dětí. Velitel děti seznámil s činností měst-
ské policie, s jejich výstrojí a výzbrojí. Dále jim předvedl použití 
donucovacích prostředků, seznámil je s nástrahami všedního 
života, s problematikou drog a jak se mají chovat v silničním 
provozu. Na závěr jim odpověděl na jejich všetečné a někdy 
opravdu zajímavé otázky.  Petr Macák 
 velitel Městské policie 
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Koncert Václava Hudečka v kostele sv. Petra a Pavla dne 19. 4. 2008

Pan starosta s paní Evou Hudečkovou dne 19. 4. 2008

KULTURNÍ VYSTOUPeNÍ Ve měSTě
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Koncert Moravanky

Koncert Moravanky v Sokolovně

KULTURNÍ VYSTOUPeNÍ Ve měSTě
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KULTURNÍ VYSTOUPeNÍ Ve měSTě

Na mimořádné přání občanů města byly dva koncerty Moravanky a to dne 10. 8. a 14. 12. 2008

Na mimořádné přání občanů města byly dva koncerty Moravanky a to dne 10. 8. a 14. 12. 2008
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Eminent Vocal je smíšený komorní pěvecký sbor pod ve-
dením Mgr. Markéty Marcelové. Zpívají se všechny žánry. 
Zkoušky jsou pravidelně ve čtvrtek od 19.00 do 21.00 hodin 
v Klubovně mládeže u koupaliště. O skvělém kolektivu svědčí  
i úspěšný koncert 22. 11. 2008 v kostele sv. Petra a Pavla – viz 

foto. Sbor má své stránky: www.ujezdubrna.cz/kultura-sport-
a-volny-cas-/organizace/pevecky-sbor-eminent-vocal, kde je 
možno se dozvědět více. Tenory a basy, přijďte si s námi zazpí-
vat, nebudete zklamáni. 

 Miro Šembera

KULTURNÍ VYSTOUPeNÍ Ve měSTě

Eminent Vocal

Návštěva Řecko-katolického chrámového sboru Ukrajina od 
16. 9.  do 21. 9. 2008. Účast z Ukrajiny Řecko-katolíků, Řím-

sko-katolíků a Pravoslavných. Vrcholem týdenního programu 
byl koncert 20. 9. 2008 v kostele Sv. Petra a Pavla.
 J. H.

Koncert sboru Ukrajina
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Distant Bells - dne 14. 9. 2008 jsme měli koncert, který byl nachystán také pro mladé a toto je foto, které hovoří o účasti. 

KULTURNÍ VYSTOUPeNÍ Ve měSTě

Distant Bells

Koncert pro mladé v parku



ZPRAVODA J ÚJEZD U BRNA 47

Nedávno se na mě obrátila předsedkyně sociální komise, 
zda by nebylo možné pořádat taneční pro starší páry. Poté 
došlo k upřesnění, že to starší není dokladem věku ale faktem, 
že jde o lidi, kteří již do tanečních nechodí. A tak jsme návrh 
přijali a dnes dvě komise města - sociální a kulturní - společně 

pořádají tance pro pokročilé. Je to dobře, protože nejhorší je, 
když člověk přestane sám na sobě pracovat. Informace o tom, 
kdy se pořádají tyto taneční pro pokročilé, Vám předá zastupi-
telka města a předsedkyně sociální komise Martina Matějko-
vá, tel. 724 175 955. J.H.

KULTURNÍ VYSTOUPeNÍ Ve měSTě

Houslový koncert, který se konal dne 6. 7. 2008 pod vedením pana Františka Školaře

Taneční v DPS

TANcUjÍ i STARŠÍ
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Trojnásobná mistryně světa v krasojízdě na kole paní Martina Štěpánková-Trnková Předtančení

Předtančení Kouzelník Katonas

Náš ples

V. RePRezeNTAČNÍ PLeS DNe 13. 2. 2009
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„Ten umí to a ta zas tohle“
Vzdělávací centrum U kapličky uspořádalo výstavu ruč-

ních prací. Výstava se konala v prostorách Centra na Nádražní 
ulici 440 ve dnech 8. - 10. srpna 2008. Své práce vystavovali 
obyvatelé Újezda nebo ti, kteří z Újezda pocházejí. Impulsem  
k výstavě byla návštěva u paní Zdeny Popelákové a obdiv  
k jejím nádherným výšivkám. Řekli jsme si, že taková krása 
nemůže zůstat zavřená ve skříni a že je mezi námi jistě víc ta-
kových lidí, kteří dokáží vytvořit krásné věci pro potěchu očí, 
srdce i duše. Práce zapůjčilo celkem 48 vystavujících. Kromě 
různých technik výšivek, paličkování, pletení a háčkování byly 
vystaveny kroje, obrazy, intarzie, keramika, kovářské výrobky, 
pletené košíky, suché vazby, moderní techniky (Patchwork, 
Decoupage, malba na hedvábí, drátkování ), bižuterie.

Výstavu doprovázely ukázky rukodělných prací naživo. Ženy 
z pěvecké skupiny Rozmarýna zazpívaly lidové písně z našeho 
regionu a každý den se uskutečnilo podvečerní muzicírování.

Poděkování patří všem, kteří na výstavu zapůjčili své práce 
a hlavně aranžérkám Marii Klegové a Janě Matouškové, které 
ji krásně nainstalovaly. Dále děkujeme Vám všem, kteří jste vý-
stavu navštívili a budeme poctěni, když nám zachováte přízeň 
i v našem dalším konání.

 Jarmila Žaludová

VýSTAVA RUČNÍcH PRAcÍ

Výstava 8. - 10 . 8. 2008

zPRáVA O ČiNNOSTi ÚzemNÍ ORgANizAce SVAzU DiAbeTiKů ÚjezD U bRNA zA ROK 2008

ÚO SD ČR v Újezdu u Brna uspořádala členské schůze:

21. 2. 2008 Výroční členská schůze
24. 4. 2008 Členská schůze, na kterou byl pozván pan Ha- 
 nák – výrobce zdravotní obuvi a vložek do bot.  
 Předvedl své zboží a nabídl prodej, jež řada čle- 
 nů využila.
25. 9. 2008  Na tuto schůzi se dostavila diabetoložka  
 MUDr. Jana Nevrlá, která seznámila členy jak  
 s činností diabetologické ordinace, tak s pro- 
 blematikou léčby diabetu a důležitostí spolu- 
 práce pacientů. 
27. 11. 2008  Byla pozvána MUDr. Nevrlá, která promlu- 
 vila o poznatcích z ordinace. Byl rovněž pozván  
 pan Hanák – výrobce zdravotní obuvi. 
ÚO SD pořádala kulturně – zdravotní akce. Návštěvy zámků 
spojené s vycházkou, protože pohyb je pro diabetiky důležitý 
a pro naše členy s ohledem na věk je nejpřijatelnější fyzickou 
aktivitou chůze. 
3. 4. 2008  Procházka bažantnicí Sokolnice – 12 členů
5. 5. 2008  Židlochovice zámek a procházka zámeckým par- 
 kem – 11 členů

27. 5. 2008  Letovice zámek a procházka zámeckým parkem  
 – 16 členů
15. 8. 2008  Mohyla Míru – procházka areálem s návštěvou  
 Muzea. Pořádáno pro méně pohyblivé členy 
 (berličkáři, vozíčkáři). Pořádání akce bylo umož- 
 něno díky porozumění vedení města, které nám  
 pomohlo s dopravou méně pohyblivých členů  
 na Mohylu – 19 členů
14. 11. 2008 Účast na Dni Diabetu ve Slavkově s účastí na 
 Pochodu proti Diabetu – 9 členů
30. 11. 2008  Pochod proti diabetu na Mohylu spojený s ná- 
 vštěvou slavnosti. Výročí bitvy u Slavkova.

V prosinci je plánována návštěva výstavy Eskymo Welzla  
v Brně. 

Místo edukačních lázeňských pobytů pro diabetiky, které 
jsou poměrně drahé (7.000,- až 8.000,- Kč) uspořádala ÚO 
ozdravný pobyt v zařízení Losinka. Byla zde možnost koupání 
v termálním bazénu i procházek. Účast 9 členů.

 Za ÚO SD Vlastimil Bílek
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Organizace, která již pracuje x desítek let. Poměrně nená-
padně, v tichosti, o to s větším významem. U nás ve městě se 
účastnili mnoha soutěží pro mládež. Bez jakéhokoliv nároku 
na odměnu či přílišného děkování. Dne 24. 5. 2008 se sešli  
v Klubovně pro mládež. Celá prostora parku ožila hrami, které 
byly směřovány ke vzdělávání dětí v případě potřeby první po-
moci. Je pravdou, že se mě pokoušeli zapojit, ale protože vím, 

že přílišný pohyb škodí, tak jsem se vzepřel. Bylo radostí pozo-
rovat snahu dětí, ale i dospělých. Je nutno poděkovat členkám 
Červeného kříže, a tak alespoň paní Janě Bílkové-předsedkyni, 
paní Mgr. Evě Kolkové, paní Jiřině Punčochářové, Nině Kysel-
kové, Evě Pochopové, Ivaně Divácké a jiným.  

 
 J. H.

ČeRVeNý KřÍž

RYbáři

První pomoc

Rybářská soutěž

Dne 24. 5. 2008 připravili naši rybáři zábavnou soutěž pro 
mladé. Je pravdou, že dnešní mládež stráví více času u počí-
tače než v přírodě, což je opravdu veliká chyba. Proto jakákoli 
zábavná soutěž, která přivede děti do přírody, je mimořádně 
důležitá. Soutěž byla dobře připravena. Vše mělo svoji atmo-

sféru, napětí, pak již jen sportovní duch všech zúčastněných. 
Jak je z fotky jasně vidět, dospělí i děti se bavili. A tak zůstává 
než poděkovat. 

 J. H.
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Naše město je již drahně let členem o. p. s. Austerlitz, kde 
jsou sdružena města a vesnice v lokalitě bitvy u Slavkova. Rok 
co rok bývá zvykem, že v čase vlastní bitvy se na tomto území 
pohybují vojáci v dobových uniformách. Je pár pietních obřa-
dů, pár koncertů. Na zasedání vedení o. p. s. Austerlitz jsme se 
rozhodli vytvořit některé nové zvyky jako kupříkladu již podru-
hé se konaly závody do vrchu k Mohyle Míru. 

     Dne 21. 9. 2008 jsem se rozhodli a také uspořádali zá-
vody veteránů právě okruhem bitvy u Slavkova. Vybrali jsme  

k tomuto firmu pana Aleše Gänsdorfera ze dvou důvodů:
1. Jeho firma se touto problematikou zaobírá.
2. Často v našem městě pobývá (ztratil zde své srdce).
Završením závodu byla skutečnost, že z rozhodnutí za-

stupitelstva obdržel pan Ing. Václav Horák čestné občanství 
města. Vlastní závody veteránů proběhly bez problémů a byly 
zpestřením hezkého odpoledne.

 J. H.

záVODY VeTeRáNů

TřÍKRáLOVá SbÍRKA

Předání symbolického klíče města Závody veteránů

Dne 10. 1. 2009 v Újezdu proběhla také Tříkrálová sbírka
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Moto: „Já Jan Burian

do těch vetchých blan
píšu, co kdy hlavou táhne,
píšu, co kdy k srdci sáhne,
píšu rukou neumělou, duší celou
plnou chmur a hran…
Zvuk starých hodin!
Co vše mi tikot jejich vypráví!
Dny dávno prchlé kouzlí před můj zrak,
tvář bratrů, sester, dětské zábavy,
ráj nevinnosti ztracený, tik-tak.

Jen z upomínek vnuci žíti budou,  
      neb umrou spíše nekonečnou nudou…“

SVATÝ JENE NEPOMUCKÝ,

Z vnitřních pohnutek a potřeby díkůvzdání jsem se rozhodl 
Ti napsat z několikerých důvodů:

1. Jsi velkým patronem nejen národním, českým, nýbrž i na-
ším rodinným. Našim rodičů, Julii a Arnoštu Floriánovým (oba 
narozeni r. 1898), se v Újezdu u Brna na náměstí Svatého Jana 
7 narodilo 7 dětí. První syn obdržel na křtu sv. jméno Jan, první 
jejich zeť přišlý do rodiny byl Jan Macháček a první jejich vnuč-
ka byla jeho dcera Jana (vd. Poulíková) a další Jana Floriánová 
(vd. Glettová). A také pravnučka je Johanka Floriánová (USA).

2. V roce 1993 jsi byl vlivným patronem Roku pravdy  
a spravedlnosti v Desetiletí duchovní obnovy národa, ve kte-
rém se naše republika v klidu a bratrsky rozdělila na Českou  
a Slovenskou, nadále udržují a upevňují přátelské vztahy  
a rozvíjejí zvl. kulturní spolupráci i srdečné mezilidské vztahy. 
Nejmladší bratr Štěpán/Štefan po VŠ v Bratislavě se i oženil, má  
3 syny a vnoučata, se kterými zakládá slovenskou linii rodu.

3. Svatý Jene, jsi také patronem vinařů a ochráncem proti 
krupobití. K Tvému 615. výročí umučení připravili producenti 
Vinná galerie a TV NOVA film BOBULE. Je to letní filmová po-
etická komedie ze současného života jihomoravských vinařů, 
plná krojů, moudra, veselí, poučení i zamyšlení  - prostě „ne-
vinně o víně“. (Na filmu pracovala i dcera Barbora Floriánová.)

Náš patrone, mučedníku svatý Jene, před patnácti lety, 
v týdnu po pohřbu našeho švagra Jana Macháčka, manžela 

sestry Josefky a otce Jany, kdy jsem ještě pracoval jako posla-
nec, vzal jsem s sebou do Prahy manželku s dětmi, abychom 
společně se zástupem Tvých věrných nejen Pražanů, Čechů, 
ale i Moravanů, Slováků, Němců, Poláků, Rakušanů a dalších 
Tvých ctitelů v hezký májový podvečer oslavili nádhernými 
bohoslužbami v kostele sv. Františka Serafínského, před jehož 
vchodem je právě jak socha Panny Marie – královny máje, 
tak i Tvá – v kanovnickém šatě, s biretem na hlavě, palmovou 
mučednickou ratolestí a Krucifixem v ruce – Tvůj krásný květ-
nový svátek a pak mohutným procesím po Karlově mostě k Tvé 
umělecky vzácné barokní soše uctili Tvou památku a k Panně 
Marii – Bohorodičce, Tobě i ostatním našim patronům a sva-
tým se u Vašich monumentálních soch na Kamenném mostě 
pod panoramatem Pražského hradu pomodlili za náš národ, 
církev a vlast a manifestačně tak vlastně zahájili rok šestistého 
výročí Tvé mučednické smrti v oněch místech v Praze. 

Můj život již od útlého dětství je zcela mimořádně spjat 
právě s Tebou. V mém rodišti – Újezdu u Brna – je Tvá socha 
dominantou hlavního podkovovitého náměstíčka, jemuž svou 
tvář vtiskla doba zakladatele tohoto městečka Přemysla Ota-
kara druhého, i přilehlé návsi, dnes hlavní třídy T.G. Masaryka. 
Zde jsme před Tvýma laskavýma očima a pod Tvou ochranou 
trávili své dětství. Byl to poklidný rajský ostrov našeho dětství, 
krytý košatými korunami jasanů, lip a ořešáků a na celý náš 
život bohatá oáza vzpomínek a snů. 

Nad vlídnou mladistvou tváří máš kruh z pěti zlatých hvězd, 
v ruce držíš kříž a zelenou ratolest a Tvůj ukazováček vztyčený 
před ústy byl výstražným symbolem té doby, neboť jsme své 
dětství prožívali v době kolem Mnichova, v Protektorátě Čechy 
a Morava a mladistvý vstup do života za poúnorové diktatury.

Nosívali jsme k Tvému monumentálnímu pomníku chrá-
něnému železnou zahrádkou květiny, děvčata pletla věneč-
ky, rozžíhali jsme svíčky a lihové červené lampičky. Ústa nás 
dětí i dospělých Ti zde denně šeptala a často i sborem hlasitě 
vyslovovala slova modliteb i díkůvzdání. A nezůstávali jsme 
nevyslyšeni. 

Při podvečerním zvonění „klekání“ jsme před Tebou pokle-
kali k modlitbě s dětmi židovskými později za války ...

Svatý Jene, dál však stojíš na náměstích či mostech našich 
měst i vesnic, i u našich sousedů v Polsku, Německu, Rakousku 
a i jinde ve světě, zvláště však v Evropě, která Ti dala vzdělání, 
národní cítění i katolické světové myšlení. Proto i dnes jsi sym-

SVATý jAN NePOmUcKý
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bolickým svorníkem a mostem mezi lidmi a národy, spojuješ 
dva břehy, rozdílné zájmy a názory, ideje, církev a stát, minu-
lost a přítomnost, přítomnost a budoucnost, obracíme se pro-
to k Tobě, velký mučedníku Kristův, ve všech dobách – míru  
a blaha, ale i válek, sociálního neklidu a napětí – a úpěnlivě  
k Tobě voláme i dnes, v době morální a duchovní devastace, na 
křižovatce dějin a při hledání milníků našich cest. 

Přimluv se za nás, svatý Jene, u našeho Pána, jsme ne-
hodní, malí a slabí, často tápáme a klesáme – v rodinách, 
farnostech, ve státě i jako národy mezi sebou. Tvé náměstí  
v Újezdu po vzniku republiky dostalo název náměstí Svobody. 
Teprve po Mnichovu a započetí druhé světové války se naši 
otcové na radnici rozhodli je přejmenovat na Janské náměstí 
(většinou jsme však říkávali i psávali Svatojanské). Poúnoroví 
mocipáni první generace přikázali název Stalinovo náměstí  
a druhá generace této totality rozhodla náměstí Míru. Teprve 
opět v prvních svobodných komunálních volbách bylo umož-
něno vrátit se u upřesnit název: náměstí Svatého Jana. 

Nynější občané – farníci vybudovali na Tvém náměstí  
kolem Tvé sochy z r. 1885 (kovový odlitek) krásný parčík. Stal 
ses tak výraznou dominantou nejen náměstí, kde bydlel mimo 
jiné i 1. starosta obce – katolík a Tvůj ctitel, ale i celé obce,  
u jejíhož starého mlýna na městě přes řeku Cézavu – Litavu 
stojí Tvá kamenná socha z r. 1766 jako významná kulturní pa-
mátka z doby českého baroka, pamětník mnoha bitev, druhé 
světové války, stěhování i opětovného návratu mlynářovy ro-
diny Peclů, vzácná perla baroka i současná chlouba městečka 
a jeho okolí.

Svatý Jene, jako každá velká a krásná idea včetně křesťan-
ství, či osobnost - Krista nevyjímaje - měls i ty a dosud máš 
jako velký a statečný služebník a mučedník církve své velké 
ctitele a následovníky, např. z doby okupace či rudé totality 
stalinské epochy, a stejně tak i zarputilé odpůrce a nepřáte-
le, jak v historiografii, dějinách náboženství, tak i v politice  
a praktickém životě občanském i náboženském. A právě pro-
to stále více zůstáváš velkým majákem Čech a Evropy, který 
ukazuje a osvětluje cesty, po kterých národy, státy a lidstvo 
mají jít. 

Jsi světcem – mučedníkem, patronem kněží, právníků, 
mostů a lidského sblížení. Kéž se Tvou přímluvou u Matky Boží 
a u Božího Beránka lidé a národy vzájemnými kontakty a dia-
logy sbližují, docházejí k porozumění, míru a pokoji ve svých 

duších, myslích a srdcích, ve svých rodinách, obcích i ve svých 
zaměstnáních, ve své církvi a ve svém státě, ve vztazích mezi 
národy, církvemi, v naší Evropě i celé modré planetě Zemi, na 
jejíž Kalvárii na kříži za nás všechny lidi, abychom všichni jed-
no byli, zemřel Boží Syn, který nám dal příklad, abychom žili 
jako Jeho bratři a sestry, jako děti jednoho společného Otce,  
z jehož náruče jsme jen na čas přišli na tuto zemi.

Pravda a spravedlnost, i dar života nechť jsou Tvými pří-
mluvami jako dar Ducha Svatého respektovány našimi par-
lamenty, vládami i námi všemi. Jsi pro nás Čechy, Moravany  
a Slezany odkazem na minulost, tradici, lidské poznání a Bo-
bule jsou výhledem do budoucnosti, odkazem na moderní 
technologii, přístup k ní a vůbec k životu. Ale jsi také celo-
světově nejznámější český světec, patron České země i patron 
vinařů. Tvé sochy stávají často v blízkosti vinic, proto k Tvému 
výročí Vinná galerie jako producent filmu BOBULE a Adámkovo 
vinařství z Višňového zabezpečili speciální přípravu filmového 
vína Neuburg v kategorii Výběr z bobulí, ve spolupráci s na-
ším výrobcem slámových vín Oldřichem Drápalem připravili  
1. slámové cuvéé bobulky a od r. 2007 nabízejí ucelenou řadu 
většiny moravských odrůd v kategorii vín s přívlastkem, s Tvou 
vinětou kněze-mučedníka, neboť zakoupením tohoto vína se 
přispívá 3,- Kč na obnovu památek Tobě zasvěcených.

     Patrone náš milý, svatý Jene z Nepomuku, děkujeme Ti 
 a prosíme Tě, drž nadále, a nejen nad námi Čechy, svoji ruku!

     
    Dr. Stanislav Florián

SVATý jAN NePOmUcKý
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Tento článek byl vytištěn na žádost autora. 

V padesátých letech se nedostávalo v ČSR uhlí, zkrátka 
neměl ho kdo v dolech nakopat. A tu přišel na spásný nápad 
prezident republiky Klement Gottwald a jeho zeť, ministr ná-
rodní obrany JUDr. Alexej Čepička, že by uhlí mohli nakopat 
vojáci. Tento protizákonný návrh ještě schválil smutně proslulý 
Bedřich Reicin, který později skončil na šibenici. A tak byly 
utvořeny útvary PTP – pomocné technické prapory. A k nim 
byli povoláni na „dobrozdání“ místních nebo městských ná-
rodních výborů politicky nespolehliví vojáci. Nyní mi, čtenáři 
dovolte, abych se obšírněji zmínil o těch, kterým se dostalo té 
„cti“ u PTP sloužit. 

Nejvíce nás bylo, co jsme měli v posudku napsáno „rolnický 
původ“. Ostatně z 244 nevinných lidí, kteří byli v padesátých 
letech popraveni, bylo nejvíce rolníků nebo mužů rolnického 
původu. Na druhém místě to byli synové živnostníků. Zde sta-
čilo, když byl otec trafikant nebo matka hokyně a synáček na-
rukoval k PTP. Také tu byli synové rodičů, kteří vlastnili majetek, 
stačil rodinný dům. Početnou skupinu tvořili vysokoškoláci, 
kteří byli z politických důvodů vyloučeni z vysokých škol. Jen 
málokterému se po „vojně“ podařilo studium dokončit. Další 
skupinu tvořili duchovní a věřící. Běda mládenci, který před 
vojnou chodil do kostela! A dál tu byli příslušníci jiných poli-
tických stran než KSČ. K PTP byli též povoláni ti, kdo byli jiné 
národnosti než české a slovenské. A ještě tu byli rebelové. Jim 
se stále něco nelíbilo. Také byli k PTP povoláni muži nebo je-
jich příbuzní, kteří ve druhé světové válce bojovali na západní 
frontě. Nesmím zapomenout na učitele a profesory. Ti se do-
stali k našim útvarům proto, že málo vtloukali do hlavy žákům  
a studentům marxismus. A i ten voják, který měl příbuzného 
v zahraničí (stačil bratranec) byl povolán k PTP. Ti mladí muži, 
kteří se pokusili o ilegální  přechod státní hranice a byli při 
tom dopadeni, rovněž sloužili u PTP. Nejméně početnou sku-
pinu tvořili ti, kteří měli od obce či města v posudku napsáno  
„z ostatních důvodů“. Oni marně pátrali, proč u PTP jsou. 
Velmi jsme my mladí litovali ty, kdo byli k PTP povoláni na 
paragraf číslo 39, branného zákona č. 92/1949 Sb. To byli  
vesměs starší muži, kteří měli základní vojenskou službu 
dávno a sebou. Tak se stalo, že mezi námi byli vojáci, kteří se 
narodili v 19. století!

Pomocné technické prapory byly tzv. lehké, kde vojáci 
pracovali na stavbách, a těžké, kde pracovali v dolech, v pod-
zemí.

Vojenská služba u PTP trvala dva roky. Ale ti, kdo dostali  
z obce či z města do posudku „návrat nežádoucí“ sloužili déle, 
já kupříkladu plných třicet měsíců a deset dnů. Bylo to v Pet-
řvaldě u Karviné v letech 1951-1953.

Ti, kteří četli knížku Miloslava Švandrlíka „Černí baroni“, 
nebo zhlédli stejnojmenný film, mohou snadno nabýt dojmu, 
že jsme si užívali legrace s hloupými důstojníky, vytloukali 
hospody a chodili za ženskými. Je sice pravda, že naši velitelé 
byli s intelektem na štíru, ale o to byli krutější. V tomto směru 
hlavně vynikal velitel praporu Slovák Michal Lukáč a velitel 
roty nadporučík, později kapitán Jaromír Břeček, který vojáky 
nepouštěl ani k zubnímu lékaři, i když se jednalo o bolestivý 
případ. 

Náš tábor byl obehnán ostnatými dráty a hlídali nás strážci 
s ostře nabitými samopaly a cvičenými psy.

A jaký byl náš denní režim?
Bylo to osm hodin práce na dole, dvě hodiny výcviku v te-

rénu a dvě hodiny politického školení. Na práci na šachtě jsme 
nebyli zacvičeni, na bezpečnost práce se moc nehledělo, na 
některých úsecích se pracovalo v rychlém tempu, proto do-
cházelo k častým úrazům, někdy bohužel i ke smrtelným.

A zatímco my jsme sloužili beze zbraně u útvaru PTP, naše 
rodiny doma byly krutě pronásledovány.

Jediným štěstím pro nás bylo, že se odebrali na věčnost 
sovětský krutovládce Josef Vissarionovič Stalin a hrobař náro-
da Klement Gottwald. Jinak bychom svůj bídný život skončili  
v koncentračních táborech  na Sibiři.

Po propuštění do civilu nás čekalo další šikanování…
Ačkoliv to zní jako zlý sen, to, co jsem zde vylíčil, se skutečně 

stalo, a to v polovině dvacátého století ve střední Evropě…
S úctou vzpomínáme na kamarády, kteří v dolech padli,  

a na ty, kteří se kvůli popsaným útrapám dnešních dnů ne-
dožili.

Čest jejich památce.
I kdyby našim pronásledovatelům odpustil Bůh, my nikdy!

 Černý baron Bohuslav Skalský z Poniklé

PRAVDA O ČeRNýcH bARONecH
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Vážení spoluobčané,

přišel jsem k tomu, ani nevím, jak. Od pana starosty jsem 
dostal pro mě nevšední úkol napsat co nejdřív nějaký článek do 
nového městského zpravodaje. Nejsem žádný spisovatel, abych 
napsal obsáhlou stať na několik stran A4, ale řekl jsem si, že se 
pokusím shrnout pár svých myšlenek.

Toto psaní mě v prvé řadě přimělo vrátit se o nějaký čas zpět, 
přibližně o 18 let. To jsem tehdy sháněl práci a napadlo mě 
ucházet se o práci na obecním úřadu. Byl jsem přijat okamžitě 
za tehdejšího starosty pana Františka Kotolana. V té době se  
v Újezdu budovala kanalizace, přecházelo se na topení plynem, 
zaváděla se kabelová televize. Obec byla v té době rozkopaná  
a práce bylo až nad  hlavu. Prošel jsem vším. Jsem vyučený tesař, 
ale dělal jsem i práce jiného druhu. Pokládal jsem kanalizaci, 
zámkovou dlažbu, stavěl lešení, zdil a nahazoval. Vzpomínám si 
na spoustu lidí, kteří během té doby se mnou pracovali. Pánové 
Michalský, Král, Svoboda, Kalvoda, Uroň, Krejčiřík, Punčochář, 
Tomeček, Drabálek, Palíšek, bratři Drápalové a spousta jiných.  
Ti všichni se svojí prací zasloužili o budování obce. 

Mohli byste mít pocit, že je tedy dnes v našem mladém 
městě všechno hotové a není co dělat. Není to tak. Udržet město  

v pořádku je mým úkolem a snažím se svoji práci dělat co nejlíp. 
Rozhlédněte se kolem a posuďte sami. Záleží i na každém z vás, 
aby okolí vašich domů bylo stále upravené. 

Nejsem velký cestovatel, ale pár cizích zemí jsem navštívil  
a to mě přimělo porovnat způsob života a podmínky, v nichž se 
žije. Kritizovat nebudu, spíš porovnám náš Újezd s malou vesnicí 
daleko za Hamburkem v Německu. Tam se na ulicích nedá najít 
jediný papírek, ani zašlapané žvýkačky. V čem to asi je? V lidech.

Jak většina z vás ví, vedení města zřídilo v minulém roce 
ubytovnu pro lidi, kteří jsou ve svízelné životní situaci a nema-
jí vlastní střechu nad hlavou. U některých se tak stalo ne jejich 
vinou. Ke kritice je vždycky blíž, než k uznání, a tak i nad těmito 
lidmi se zamyslete a pokuste se vžít do jejich situace. Představte 
si, že jste v živote udělali nějakou osudovou chybu a najednou 
nemáte vůbec nic, jen pár svršků. Těmto lidem není co závidět,  
a proto je zkuste vnímat jako spoluobčany, kteří se chovají sluš-
ně, všichni si za ubytování platí a někteří z nich pracují. Tímto se 
nezastávám darebáků.

Vám všem, kteří jste věnovali pozornost mému článku,  
děkuji.

 Miroslav Leukert
 lídr pracovní skupiny

PřÍSPěVeK  miROSLAVA LeUKeRTA

mObiLiář měSTA

Evangelický kostel dnes

Pohled na školu před opravou v roce 1998

Rychmanov - dětské hřiště
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V hospůdkách našeho města koluje diskuse, že vedení 
města v čele se starostou chce zrušit fotbalové hřiště. Když se 
řekne A, je nutno říct i B. Je skutečně velice silná obchodní síť, 
která chce odkoupit stadion a navíc podle náčrtu  chce posta-

vit, kdekoli to půjde, stadion nový. S tímto záměrem prozatím 
pracuje kancelář starosty a v dohledné době přizve taktéž fot-
balisty a věc předloží k diskusi zastupitelstvu města.

FOTbALOVé HřiŠTě
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Starosta města si pozval rodiče neplnoletých sprejerů, kteří 
poškozovali opakovaně mobiliář města. Na jednání s rodiči 
bylo rozhodnuto, že místo trestů vykonají brigádu. To se také 

stalo za vedení našeho velitele městské policie. Přikládám zá-
pis, který postoupil pan velitel Petr Macák starostovi. 

 Petra Zrzavá

Č.j.:20/MP-M-2009 V Újezdě u Brna dne 31.01.2009  

Zápis – brigáda „sprejerů“  ze dne 31.01.2009  

Dnešního dne 31. 01. 2009 proběhla v době od 
13.00 hod. do 15.00 hod. brigáda na území města 
Újezda u Brna mladých „sprejerů“ na základě doho-
dy – schůzky o uskutečnění brigády (úklid nepořádku), 
konané dne 22. 12. 2008 mezi rodiči nezletilých a ve-
dením města. Před dnešní provedenou brigádou byli 
všichni rodiče vyrozuměni a s termínem souhlasili.  

Všem dotyčným jsem před úklidem rozdal ochranné po-
můcky – rukavice a dále je poučil o bezpečnosti práce. 

Úklid byl proveden v těchto lokalitách a místech – 
dětské hřiště ul. Rozprýmova, Wolkerova, Na Zahrádkách, 
park u koupaliště a  „starý hřbitov “, lokalita „u sedmi hno-
jů“, nad ulicí Vinohrádky, kolem budovy ZŠ a MŠ, kolem 
koupaliště. 

Ze strany dotyčných bylo k práci přistupováno zod-
povědně a iniciativně. Po ukončení brigády byli všichni 
předáni osobně svým rodičům. Ke zranění nedošlo. 

 Petr Macák - velitel Městské policie

bRigáDA SPRejeRů

KRize – cO mY S NÍ?

Pustíme-li televizi, okamžitě slyšíme skloňovat termín krize ve 
všech pádech. Avšak ještě před půl rokem jsem slyšel z úst pre-
miéra, že se nám krize vyhne. Nevyhnula. Čekal jsem, že bude 
krize v podobě „polednice“, hnáty křivé, přikrade se a bude tady.

Zde jsem si položil otázku. Čí je povinnost v tomto státě řešit 
důsledky krize. Vlády. Vláda by metodicky měla upozornit samo-
správu, jak se chovat v krizi, jak bránit důsledkům ekonomického 
zatížení obcí. Akademické řeči v televizi si mohou odpustit. Na 
každou obec by měl přijít přípis, který by radil starostům, zastupi-
telstvu, vedení obce, co dělat. Ujišťuji vás, že nic podobného jsme 
neobdrželi. Kde jinde se může promítnout důsledek krize než na 
životě obcí? Vláda a parlament hovoří o krizi, v televizi exhibují 
politici, ale aby jasně řekli, jak se máme připravit, co dělat, to je v 
podstatě asi nezajímá. Pokud připustím, že je to zajímá, proč nám 
metodicky nepomohou?! A opět – buď na to nemají, nebo na 
to mají. Mám na mysli intelekt. Pokud na to nemají, pak nejsou 
vládou na svém místě. Pokud na to mají, tak je to arogance moci.

V posledním měsíci nečteme o ničem jiném než o poplatcích 
ve zdravotnictví, avšak ať mi někdo odpoví, co mám dělat s neza-
městnanými, kterých přibývá. To je snad úkolem vlády. Opět nic.

A tak všechno zůstává na nás. Opatření nejsou jednoduchá, 
proto vás prosím, abyste kupříkladu pochopili některá úsporná 
opatření. 

1. V roce 2008 jsme v průběhu roku vyrobili finanční rezervu 
v rozpočtu města, která by měla pokrýt důsledky finanční krize  
v našem městě v roce 2009. 

2. V rozpočtu pro rok 2009 jsme striktně nedovolili žadatelům 
o finanční výpomoc roztočit neřízené výdaje. I v zasedání zastu-
pitelstva jsem musel velice jasně zabránit rozdávání financí, 
protože nikdo neví, kolik skutečně bude stát plyn, voda, elektrika 
a další náklady.

3. My se budeme starat o úspory tak, aby přebývaly peníze 
na provoz. Dále se budeme starat, aby míra nezaměstnanosti  
v našem městě nepřesáhla 5%. 

4. Zbudovali jsme zázemí pro sociální problémy těch, kteří 
přišli, ať už s pochopitelných či nepochopitelných důvodů, o svá 
trvalá bydlení. Ač bylo mnoho lidí, kteří protestovali proti roz-
hodnutí radnice, přesto je dnes zázemí pro ty, kteří by se bezpri-
zorně pohybovali v obvodu města a neměli by kde hlavu složit.

5. Zhruba tři roky vyměňujeme okna na budovách města, 
aby vyhověla tepelným normám. Kupříkladu úspora ve škole  
v roce 2008 za energie přesáhla 200.000,- Kč.

Pláč nám nepomůže, stejně nám nepomohou. 

 Starosta 



ZPRAVODA J ÚJEZD U BRNA58

Výsledky hlasování pro kraj Jihomoravský  
v obou okrscích 

Počet voličů zapsaných ve výpisu ve stálém  
a zvláštním seznamu  2462 
Počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka  1194 
Počet voličů v %  48,50% 
Počet odevzdaných úředních obálek  1188 
Počet platných hlasů celkem  1116 
Strana č. 1 - KSČM  109 
Strana č. 3 – SNK ED  5 
Strana č. 12 – KDU –ČSL 3 58 
Strana č. 13 – NEZÁVISLÍ  17 
Strana č. 18 – ZELENÍ  28 
Strana č. 19 – MORAVANÉ  10 
Strana č. 26 – ČSNS  3 
Strana č. 32 – STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU  1 
Strana č. 37 – SDŽ  2 
Strana č. 42 – PRAVÝ BLOK  2 
Strana č. 47 – ODS  161 
Strana č. 48 – ČSSD  400 
Strana č. 53 – DĚLNICKÁ STRANA  11 
Strana č. 54 – KONZERV. KOALICE  1 
Strana č. 59  - DOH. PRO JIŽ. MORAVU  8

Slovy dvakrát se dostavila na městskou policii občanka 
města, která ohlásila panu strážníkovi Janu Klosovi, že jí sta-
rosta města vlezl do objektu větracím okénkem (o rozměru 
cca 40 x 40 cm) a odcizil x desítek spodního prádla, k tomu 
staré boty po manželovi a 1.000,- Kč. Toto jsme předali policii 
ČR odd. Židlochovice a nad věcí mávli rukou. Vše posloužilo  
k obecnému veselí a přítomný docent MUDr. Petr Mayer si ze 
starosty dělal legraci, aby tak již nečinil. 

Přešel čas a došlo k novému hlášení, ta samá občanka měs-
ta ohlásila dne 27. 1. 2009, že jí starosta odcizil 116.000,- Kč. 
To už nebylo k zasmání. Věc byla předána policii ČR i  s trestním 
oznámením. Dne 29. 1. 2009 ve večerních hodinách přišla i se 
svým synem ke starostovi oznámit a omluvit, že ten její …
peníze schoval jinam a že už je našli.  Starosta omluvu přijal  
a položil základní otázku: „Proč jsem ty peníze měl odcizit prá-
vě já?“ Odpověď byla zvláštní: „ Protože Vás znám.“ 

 Starosta 

zPRáVY A zPRáViČKY

POUze PRO PObAVeNÍ

Maminky! Dejte si pozor! Ač pravidelně kontrolujeme dět-
ská hřiště, čím dál častěji se objevují použité injekční stříkačky. 
Já osobně jsem několikráte řešil a s místními drogově závislý-
mi základy slušného chování. Moc to nepomáhá.

 J. H.

iNjeKČNÍ STřÍKAČKY

Člověk je zvyklý na to, že v televizi či v bulvárním tisku 
pravidelně slyší, že se tam či onde kradlo, a tak nás tyto sku-
tečnosti nepřekvapují, dokud se nás netýkají. Stalo se. Dne  16. 
5. 2008 jsme zjistili, že nám zezadu pošty vytrhli mříže a dle 
drobných kusých zpráv vykradli také trezor. Mříže již máme 
nové, pevnější, to však nic nemění na tom, že krádeží přibývá 
a že si každý musí dát větší pozor!

 J. H.

VYKRADeNá POŠTA

Znáte datum? Odpověď je jednoduchá, naproti městskému 
úřadu je památník Krista Salvátora, socha žehnajícího městu  
a na onom památníku je datum 14. 12. 2005.

 J. H.

jAK DLOUHO jSme měSTem?



ZPRAVODA J ÚJEZD U BRNA 59

zPRáVY A zPRáViČKY

Stalo se v roce 1911 Sladovna

Rybník -  zde bude vodník!

Tento vodník, který je právě ve výrobě u akademického malíře  
Mgr. Jana Černého, bude u našeho rybníka
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PřáNÍ A iNzeRce

Koupím RD v okolí Brna nebo i v Brně větší i menší i ve 
špatném stavu, jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý 
kupec. Tel. č.: 546 220 361.

Hledám pozemek nebo zahradu v okolí Brna nebo  
v Brně ve vlastnictví, možno i s chatou, finance mám.  
Tel. č.: 776 637 839.

Město obdrželo na 200 kusů vánočních přání, konkrétně od pana prezidenta Prof. Ing. Václava Klause, CSc., 
Ing. Jiřího Paroubka, ale nejvíce nás potěšilo přání od Klokánku Brno.

ZPRAVODA J ÚJEZD U BRNA


