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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
dostává se Vám do rukou zpravodaj,
který by měl zrekapitulovat a zhodnotit rok 2009. Byl to jeden z nejtěžších roků našeho jedenáctiletého
působení na radnici. Na jedné straně
jsme museli pokračovat v investicích
a na straně druhé jsme museli šetřit.
Mnohá rozhodnutí parlamentu a zákonné úpravy spíše věc zproblematizovaly. Kupř. letošní zima,
která začala tak náhle, s tak velkou nadílkou sněhu. K tomu
rozhodnutí, že sníh má odmetat majitel pozemku, přes který
chodník prochází. Rozhodnutí utopické obzvláště ve chvílích,
kdy je sněhová kalamita. Na zimu jsme se připravili, koupili
jsme frézy, benzínový zametač, písek se solí, novou vlečku,
nové americké „úencéčko“ JCB. Koupili jsme i zametací auto
IFA. I když je starší, je v dobrém stavu. Všechnu tuto techniku
jsme nasadili na úklid města. Pan Leukert, pan Veselý, ale
i naši policisté hlídali počasí. Pokud padal sníh, policisté měli
povinnost odstranit ho ze všech zastávek. Dále měli povinnost
vzbudit pracovní četu ve čtyři hodiny ráno. Nevím, zda jste si
toho všimli. Zima byla mimořádně vydařená pro zimní sporty,
pro naše děti. Horší to však bylo pro starší, kterým hrozil úraz.
Náš rybníček na Rychmanově dostal nové noční nasvícení –
dva halogeny, které jsem nechal nainstalovat kvůli bezpečnosti
dětí. Rybníček takto nasvícený v zimní přikrývce připomínal ladovské obrázky plné sentimentu. U rybníka sedí náš vodník Toníček a je okrasou širokého okolí. Malým dětem svítí oči radostí.

Nové osvětlení rybníčku na Rychmanově

Je otázkou, kdo mu dal jméno Toník? Je možné, že své
jméno získal, když při odhalování sochy na podzim roku 2009
asistoval první radní Toník Dvorník.

Hned vedle přes cestu v malém parčíku je krásně nasvícená pieta, memento, které nás všechny upozorňuje, abychom
se pozastavili, zapřemýšleli a provedli rekapitulaci vlastního
bytí pod trochu jinými kritérii, než jsou hodnoty úspěchu
tohoto světa.
V Újezdě u Brna máme celkem čtyři nová umělecká díla.
Je to kovaný kříž, žehnající Kristus Salvator před radnicí, vodník
a pieta. Nesmíme taky zapomenout na nový obraz v kapličce
u Žaludů.

Kaplička u Žaludů

Vodník Toník

Je dobře, že se v Újezdě u Brna pamatuje na umění. Většinu křížů město opravilo, nyní se chystá na opravu kapličky na
Rychmanově a dále na opravu kapličky sv. Antonína Paduánského, které se musí provést ještě v roce 2010. Včasné opravy
zabrání větším škodám.
Obsahem našeho zpravodaje jsou hospodářské rekapitulace roku 2009. Každý rok musí město své hospodaření předložit
nejenom vlastním kontrolním orgánům, ale musí také objednat a vykonat audit hospodaření. Audit zkoumá nejenom
formu zadávání zakázek, ale i patřičná rozhodnutí, která jsou
o činnosti města, opravách a investicích usnesena. Ani zde
audit nenalezl nedostatky.
Jsme na začátku jara. Před námi je ještě mnoho úkolů. Musíme kupř. dokončit jednu z největších investic ve
vztahu ke kanalizačnímu systému města – novou čističku
odpadních vod. Město převzalo bezúplatně z vojenského
majetku starou ČOV, která však nebyla ani řádně zkolaudována. Dodatečná kolaudace nebyla možná, protože
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
technický stav, ale ani technologie neodpovídaly novým
normám. Pět let jsme řešili, kde vzít peníze. Podařilo se.
Stavíme z peněz EVROPSKÉ UNIE, dále z peněz kraje,
ministerstva a vlastních zdrojů. Před koncem volebního
období, a to tedy ještě v roce 2010, bude čistička hotová.
Co popřát? Krásné chvíle v roce 2010. Aby se ve Vašich rodinách dobře lidem vedlo, aby bylo málo smutku, nemocných

a jakéhokoliv dalšího utrpení. Nechť jsme ochráněni od vlivu
těch, kteří mnohdy nic nedělají pro veřejné blaho a tváří se
a pomlouvají, jako kdyby na to vše měli patent na rozum.
Vedení města, ať již zvolené samosprávě či úředníkům, technickým zaměstnancům – Vám všem přeji klidné čisté městečko bez zásadních nedostatků.
Jan Hradil
starosta

SOCIÁLNÍ VYMOŽENOSTI MĚSTA
Je nutno říct, že ač je opravdu hluboká ekonomická
krize, naše město dokázalo udržet všechny sociální vymoženosti, pro které se více než před sedmi lety zastupitelstvo rozhodlo.
1. Ač bylo možné, nezdražilo nájemné za byty.
2. Ač bylo možné, udrželo nájemné za bydlení v domě
s pečovatelskou službou a v penzionu pro seniory.
3. Ač tento stát přestal vyplácet pohřebné 5.000,- Kč,
město tuto sociální pomoc dokázalo ze svého rozpočtu vyplácet.

4. Je neodiskutovatelnou skutečností, že jsme pro naše
maminky a mladé rodiny dokázali vyplácet na každé
narozené dítě ve městě 5.000,- Kč.
5. Dokázali jsme také do dnešního dne udržet „pastelkovné“ 1.000,- Kč pro každého újezdského prvňáčka.
6. Dokázali jsme zabezpečit 8 míst pro mimořádně sociálně slabé. Kdybychom nevybudovali toto zařízení,
zůstali by většinou bezdomovci.
7. Udrželi jsme 1 sociální byt pro matku v tísni.
8. Zastupitelstvo nevyužilo možnosti zvýšení daně
z nemovitosti.
J. H.

PLÁNY NA ROK 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Dostavba čističky odpadních vod.
Výstavba hrubé stavby obřadní síně.
Vybudování parkoviště za zdravotním střediskem.
Asanace zakoupené stodoly před městským úřadem.
Oprava kapličky na Rychmanově.
Oprava kapličky sv. Antonína Paduánského.
Rekultivace staré skládky mezi Újezdem a Sokolnicemi.
Vybudování sběrného střediska odpadů v MB Realu.
V letním období roku 2010 se město obzvláště zaměří na dobudování chodníků a opravu chodníků v místech,
kde ještě nemůže člověk projít bez toho, aby si neznečistil svoji obuv.
Investice do zdravotního střediska. Snad konečně dojde také na výtah.
Běžná údržba městského majetku.
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ÚJEZD U BRNA ZA ROK 2009
Závěrečný účet města Újezd u Brna za rok 2009
/zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Údaje o městě:
Adresa:
Právní forma:
IČO:
Telefonické spojení:
Fax:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Počet obyvatel k 1.1.2009:
Počet obyvatel k 31.12.2009:
Počet členů zastupitelstva v roce 2009:
Počet veřejných zasedání:

V roce 2009 pracovaly finanční a kontrolní výbory zastupitelstva města, komise výstavby, komise životního prostředí, komise sociální a zdravotní, komise kulturní a komise likvidační.
Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda je počítačově zpracována programem TRIADA MUNIS 2000.
Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2009:
Městské zastupitelstvo schválilo za rok celkem 0 obecně závazných vyhlášek a 2 vnitřní předpisy.
Město Újezd u Brna je členem Mohyla míru Austerlitz o.p.s.
a Svazu měst a obcí.

Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
Město – územně samosprávný celek
00282740
544224336, 544224218
544224336
obec.ujezd@oasanet.cz
základní běžný účet zřízen u KB Brno-venkov
4925641/0100
3.078
3.077
15
11

Rozpočet na rok 2009
schválen v ZM:
08.12.2008
Příjmy celkem:
38.066.000,- Kč
Výdaje celkem:
44.952.000,- Kč
financování salda příjmů a výdajů /přebytku/ ve výši
+ 6.886.000,- Kč.
Během roku Zastupitelstvo města schválilo postupně sedm
rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu na straně
příjmů i výdajů. Tam, kde se nezměnila výše příjmů a výdajů,
byly prostředky přesunuty z paragrafů.

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

3

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ÚJEZD U BRNA ZA ROK 2009
Struktura příjmů a výdajů rozpočtu po změnách
za rok 2009 v tis. Kč je následující:
Daňové příjmy

22.315,30 Kč

Nedaňové příjmy

11.550,00 Kč

Kapitálové příjmy

14.698,20 Kč

Přijaté dotace

28.228,40 Kč

Příjmy celkem

Běžné výdaje

34.843,00 Kč

Kapitálové výdaje

48.934,90 Kč

Výdaje celkem

83.777,90 Kč

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
Financování

Skutečné příjmy v roce 2009

6.986,00 Kč
6.986,00 Kč

96.498.705,97 Kč

Majetek města – inventarizace
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2009 na základě pokynu starosty
města. Zpráva o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků za rok 2009 byla projednána na zasedání zastupitelstva města dne 18.1.2010. Celková hodnota majetku činí
502.961.354,34 Kč.
Hospodaření příspěvkových organizací MŠ a ZŚ
Újezd u Brna
V roce 2009 město poskytlo příspěvkovým organizacím
příspěvky na provoz ve výši 3.984.245,20 Kč. Příspěvková
organizace MŠ v loňském roce nevyčerpala z poskytnuté dotace ve výši 894.454,-Kč celkem 4.807,54 Kč. Tato částka byla
MŠ ponechána na rok 2010.

Příjmy po konsolidaci

82.657.320,66 Kč

Z toho daňové příjmy

22.113.964,43 Kč

Nedaňové příjmy

13.967.658,39 Kč

Kapitálové příjmy

27.174.520,00 Kč

Přijaté transfery

33.242.563,15 Kč

Také příspěvková organizace ZŠ z poskytnuté dotace ve výši
3.065.792,20 Kč nevyčerpala 104,03 Kč. MŠ a ZŠ v roce 2009
od JMK obdržely dotace na mzdy a vzdělávání, které byly Krajskému úřadu JMK řádně vyúčtovány.

84.238.042,77 Kč

Dále město poskytlo příspěvek ve výši 23.999,- Kč Zámečku
Střelice.

Výdaje celkem
Výdaje po konsolidaci

70.396.657,46 Kč

Z toho běžné výdaje

47.566.474,82 Kč

Kapitálové výdaje

36.671.567,95 Kč

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

12.260.663,20 Kč

Financování
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76.791,90 Kč

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou
k nahlédnutí na městském úřadě – výkaz FIN 2-12, rozvaha,
příloha a výkaz zisků a ztrát.

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

-12.260.663,20 Kč

Rozvaha, příloha a výkaz zisků a ztrát za příspěvkové organizace jsou k nahlédnutí na městském úřadě u účetní po dobu
vyvěšení návrhu závěrečného účtu.
Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu
rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté
Všechny uvedené dotace byly řádně vyúčtovány.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ÚJEZD U BRNA ZA ROK 2009
Poskytovatel

ÚZ

přijato celkem

Od Úřadu práce na VPP
Dotace hasiči
Na IDS od OÚ Sokolnice
Dotace na volby do EP
Na CzechPoint
Na pořízení has. vozidla od kraje z r. 2008
Na stavbu ČOV z roku 2008 čerpáno
zbytek ve výši 1.668.152,21 Kč bude dočerpán
v roce 2010
Na opravu kotelny a vybavení ŠJ v ZŠ
Kanalizace ul. Nádraží

13229, 13234
14004

643.645,00 Kč
2.075,00 Kč
45.784,00 Kč
34.600,00 Kč
58.259,00 Kč

98348
14008

vyčerpáno
643.645,00 Kč
2.075,00 Kč
45.784,00 Kč
29.087,00 Kč
58.259,00 Kč
1.000.000,00 Kč

vráceno

5.513,00 Kč

581.847,79 Kč
311
232

500.000,00 Kč
1.000.000,00 Kč

Dále město obdrželo od min. vnitra na koupi hasičského
auta 2.000.000,- Kč. Zbytek byl uhrazen z úvěru.
Na stavbu ČOV město obdrželo dotaci z FS ve výši
9.518.132,03 Kč a ze SFŽP 559.890,10 Kč.

500.000,00 Kč
1.000.000,00 Kč

Na stavbu rybníka jsme obdrželi dotaci z ERDP ve výši
3.144.032,70 a ze SFŽP 184.943,10 Kč.

Neinvestiční a investiční příspěvky poskytnuté v roce 2009 na základě schváleného rozpočtu
Organizace

Částka

Účel

Nadační fond ZŠ
TJ Sokol
SK kopaná
Junák
Svaz diabetiků
Sel. hnutí
Fond ohrožených dětí
Římskokatolická církev
Adopce bangladéšských dětí
Aut. Závody - Maverick
Křídla
Za čl. příspěvky Svaz měst a obcí
Spolek Austerlitz
Českost. napol. spol
Vinaři Újezd
Přísp. na hody

30.000,00 Kč
25.000,00 Kč
35.000,00 Kč
10.000,00 Kč
20.000,00 Kč
26.879,00 Kč
500,00 Kč
65.000,00 Kč
13.200,00 Kč
15.000,00 Kč
2.017,00 Kč
10.531,40 Kč
9.234,00 Kč
10.000,00 Kč
30.000,00 Kč
15.000,00 Kč

na činnost s dětmi
na činnost s dětmi
na činnost s dětmi
na činnost s dětmi
na činnost organizace
na činnost s dětmi
dar
na činnost
na školné
příspěvek
příspěvek
členský příspěvek
členský příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek

Celkem:

317.361,40 Kč

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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Město provádí veřejnoprávní kontroly u žadatelů nebo příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města.
Stav úvěrů:
u KB Brno-venkov na blok E

534.103,13 Kč

u KB Brno-venkov na nákup has. auta

2.000.000,00 Kč

u KB Brno-venkov na silnice a chod.

2.160.000,00 Kč

u KB Brno-venkov na dostavbu DPS

3.148.000,00 Kč

na nákup areálu MB Realu

2.097.000,00 Kč

na stavbu ČOV

1.546.949,27 Kč

Celkem:
Půjčka na vodovod:
od Min.financí k l.l. 950.000,-

11.486.052,40 Kč
zůstatek
0,00 Kč

Výběrová řízení v roce 2009
Město v roce 2009 vyhlašovalo výběrová řízení na veřejné
zakázky. Výběrové řízení na zemní práce – prodloužení plynovodu. Zastupitelstvo města vyhodnotilo na svém zasedání
dne 16.3.2009 předložené nabídky a schválilo firmu COLAS
CZ, a.s.. Smlouva byla uzavřena 24.3.2009 ve výši 295.000,Kč. Dále město v průběhu roku 2009 vyhlásilo výběrová řízení na veřejné zakázky. Jako např. výběrová řízení na akce :
oprava chodníků a silnice Štefanikova, skládka TKO, TD investora na skládku, oprava střechy na objektu ubytovna v MB Realu, přestavba zdravotního střediska, vybudování parkoviště za
zdravotním střediskem, půdní vestavba 3 bytů nad kabinami
fotbalu a další drobnější akce.
Město Újezd u Brna nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci
rozpočtu.
Město je od 1.5.2009 registrováno jako plátce DPH na stočné, poplatky z KT, za hlášení místním rozhlasem, za poplatky
na sběrném dvoře a za ostatní nahodilé příjmy.
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Město Újezd u Brna k 31.12.2009 vykazuje na základním běžném účtu u KB Brno-venkov zůstatek v celkové výši
22.870.372,18 Kč a na účtu u ČSOB /fond oprav/ zůstatek
179.036,03 Kč a na účtu /dotací/ 684,49 Kč. Zůstatek účtu
231 navazuje na výpisy z výše uvedených peněžních ústavů
k 31.12.2009.
Celkový výsledek hospodaření k 31.12.2009 je ve výši
+ 11.581.040,30 Kč.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009
Přezkoumání hospodaření provedla Firma TOP AUDITING,
s.r.o., Brno, číslo osvědčení 0098, na základě uzavřené smlouvy ze dne 27.1.2009 mezi objednavatelem a firmou zastoupenou JUDr. Antonínem Husákem, jednatelem společnosti.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu
od 1.9.-3.9.2009 /příprava dokladů a dílčí přezkum/ a od 1.2.
do 2.2.2010 provedeny závěrečné práce a zpracování zprávy.
Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a dalšími předpisy a vedení účetnictví
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a právními
předpisy vydanými k jeho provedení a souladu hospodaření
s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.
Závěr zprávy :
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Příloha – plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření za
rok 2009, je k dispozici na MěÚ v kanceláři účetní.
Jiřina Punčochářová
účetní

AKCE V ROCE 2009 A NÁKUP DHM
12 ks dopravních značek
alkoholtester
plast.nádoby na papír
pistole CZ
posypové bedny
bruska vibrační
vrták příklepový
skříň prosklená
sekačka
křovinořez
stůl dřevěný
lavice dřevěné s opěradlem
rozšíření serveru vč. prog. Windows
dkom. Sada Otík vč. Přísl.
dopl. Socha utrpení
skříň policová 2 ks
další rozšíření serveru o 3 segmenty
rozšíření plynu ul. Štefanikova
socha vodníka
hasičské auto
nákup pozemků
rozšíření prog. fotogalerie
nasvícení soch
kamera pro policii ČR Židlochovice
/zapůjčeno/
televize pro klub mužů
sekačka Dakr-Panter
tiskárna HP pro pol. ČR Židlochovice
/zapůjčeno/
chladnička pro stav. četu
pianino do DPS
zametací kartáč Panter
2 motorové sekačky Comb.
PC intel CORE na úřad
letecká fotografie města
pamětní deska k pietě
soubor-pergola
+ posezení na Rychmanově
kartotéka na mapy

47 955,00 Kč
5 133,00 Kč
24 633,00 Kč
15 840,00 Kč
23 800,00 Kč
3 590,00 Kč
5 490,00 Kč
9 508,10 Kč
21 900,00 Kč
13 695,00 Kč
24 850,00 Kč
11 490,00 Kč
104 926,00 Kč
50 593,00 Kč
354 999,30 Kč
9 163,00 Kč
12 635,00 Kč
326 983,00 Kč
70 000,00 Kč
5 640 243,00 Kč
1 133 587,00 Kč
15 036,94 Kč
40 071,43 Kč
9 490,00 Kč
21 389,00 Kč
29 980,00 Kč
6 523,00 Kč
4 990,00 Kč
15 000,00 Kč
7 490,00 Kč
43 800,00 Kč
20 024,50 Kč
20 926,00 Kč
14 116,00 Kč

regály pro archiv
bar. tiskárna pro CzechPoint
monitor vč. příslušenství pro CzechPoint
pohonová jednotka Panter 2 kusy
zametací kartáč Panter
fréza na sníh Panter
PC intel CORE na úřad pro archiv
křeslo Ergo pro archiv
vysavač Miele
stůl PC do zasedačky
skříň šatní - archiv
kuch.linka - zasedačka
kávovar MÚ
kontejner+ 4 zásuvky - archiv
psací stůl - archiv
jednací stůl - archiv
program archiv a roz.Vista
nasvícení sochy vodníka
6 ks ochr. hrazení pro kontejnery
kabel VO pokračování Masarykova
Šternovská
kabel MR pokračování ul. Masarykova,
Šternovská
prodloužení plynu ul. Štefanikova
prodl. vodovod ul. Masarykova k ČOV
chodník ul. Štefanikova
silnice ul. Štefanikova
parkoviště+vozovka před MÚ
kaplička na Rychmanově

Celkem

106 854,00 Kč
28 101,85 Kč
29 438,15 Kč
47 462,00 Kč
11 303,10 Kč
14 231,00 Kč
19 832,90 Kč
7 138,80 Kč
6 990,00 Kč
4 044,81 Kč
3 449,80 Kč
4 775,00 Kč
29 990,00 Kč
4 819,50 Kč
3 748,50 Kč
3 588,00 Kč
23 769,10 Kč
40 071,43 Kč
329 999,00 Kč
1 833 144,00 Kč
185 961,70 Kč
40 624,00 Kč
108 014,85 Kč
1 544 827,60 Kč
2 568 003,50 Kč
599 815,90 Kč
24 856,00 Kč

15 904 169,76 Kč

100 000,00 Kč
19 465,00 Kč
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STATISTIKA MATRIČNÍ AGENDY ZA ROK 2009
Městský úřad Újezd u Brna
Matriční zápisy

Ověřování
Rozhodnutí
Určení otcovství
Druhopisy
Osvědčení
Výměna matrik
Vysvědčení
Volba – prohlášení
Potvrzení
Zápisy do zvl. matriky

narození
manželství
úmrtí
vidimace
legalizace
změna jména, příjmení
ostatní
k nenarozenému dítěti
k narozenému dítěti
matričních dokladů
do ciziny
k církevnímu sňatku
usnesení-prominutí osvědčení
manželství
úmrtí
o právní způsobilosti k uzavření manželství
druhého jména
ze sbírky listin

0
12
5
1272
1147
0
0
5
0
9
0
4
1
0
0
0
1
0
2

Jiřina Punčochářová
matrikářka

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA – 2009
USNESENÍ č. 35 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 20. 07. 2009
1. ZM rozhodlo, že ulice beze jména, která jde podél penzionu, parku a končí u mostu v ul. Štefanikova, se bude
jmenovat U Parku. ZM pověřuje starostu města a paní
Mrkvicovou, aby název ulice byl úředně vnesen.
2. ZM rozhodlo přijmout půjčku ve výši 5.000.000,- Kč od
Komerční banky na výstavbu ČOV a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy o půjčce s KB Brno-venkov
včetně podpisu blanko směnek.
3. ZM rozhodlo věnovat starý vůz CAS obci Skalice nad Svitavou za předpokladu, že tento dar přijmou.
4. ZM rozhodlo zadat opravu svítidel ve městě firmě Hanák
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s podmínkou, že smlouva a výkaz výměr budou překontrolovány Radou města. Poté pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
5. ZM rozhodlo, že nákup – doplnění nové vánoční výzdoby
nebude v roce 2009 realizován.
6. ZM rozhodlo, že dodavatelem komunikace a chodníku v ul.
Štefanikova bude firma Colas CZ, Praha, provozovna Modřice. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Colas.
7. ZM vzalo na vědomí rozhodnutí Rady města zřídit v Újezdě
u Brna vlastní stavební úřad. ZM pověřuje starostu města,
aby v celé této věci vyvinul správný právní postup.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚJEZD U BRNA – 2009
8. ZM rozhodlo, že 100 let založení školy bude slaveno městem i školou 24. – 26.9.2009. Starosta informoval ZM
o programu oslav (viz příloha). K 100. výročí bude napsán
almanach, který vydá město. Náklady by měly činit asi
60.000,- Kč.
9. ZM rozhodlo dát škole, které je zřizovatelem, k 100. výročí dar „vybavení 2 tříd nábytkem“. Kompletní cena činí
218.280,- Kč plus DPH.
10. ZM rozhodlo, že dodavatelem nábytku do školy bude Milan Bokvaj, provozovna Chrást u Chrudimi. ZM pověřuje
starostu města podpisem smlouvy s firmou Bokvaj.
11. ZM bere na vědomí, že Rada města rozhodla, že bude
opraveno foyer školy. Foyer bude vymalováno, bude zasekána elektrika a bude vybaveno obložením atd.
12. ZM rozhodlo vyhovět žádosti manželů Aleše a Jitky Kalvodových o přidělení čísla popisného novostavbě na pozemku p. č., k. ú. Újezd u Brna, a to čp. 1030 a určilo název ulice
„U Parku“. Jedná se o úsek od mostu v ul. Štefánikova po
most v ul. Komenského.
13. ZM rozhodlo odkoupit od p. Josefa Pečínky část parcely PK
č. 273 za účelem zřízení přístupové cesty o šířce 6 m, a to
za 120,- Kč/m2. Všechny náklady s technickým provedením nese město. Poté, co bude pozemek zaměřen, odkoupen a zaplacen, nebude mít město žádné námitky proti
stavbě plotu na hranici pozemku p. č. 273. ZM pověřuje
starostu a pí Mrkvicovou provedením daného úkolu.
14. ZM rozhodlo, že má být vydán zpravodaj se všemi ekonomickými informacemi za 1. polovinu roku 2009, a to
nákladem 1300 ks. ZM pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
15. ZM vzalo na vědomí, že byla dne 16.07.2009 podepsána smlouva s Policií ČR – Krajské ředitelství a městem
o výpůjčce digitální kamery Panasonic a stativu ke kameře
Hama Star.
16. ZM rozhodlo, že městští rybáři smí dočerpat dotaci, která
jim byla přidělena do rozpočtu 2009, do výše 15.000,Kč.
17. ZM se rozhodlo zakoupit tiskárnu HP Deskjet H470 v ceně
6.981,- Kč a tuto tiskárnu zapůjčit Policii ČR, Židlochovice.
ZM pověřuje Ing. Pavla Petláka zakoupením této tiskárny.

18. ZM pověřuje RM, aby se důkladně zaobírala problematikou rychmanovského mostu.
19. ZM rozhodlo pronajmout část pozemku p. č. 864 na ul.
Revoluční, před rodinným domem čp. 403 o výměře
10 m2 ve prospěch Jana Ondráčka. ZM pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
20. ZM rozhodlo o záměru pronajmout část parcely p. č. 73,
k.ú. Újezd u Brna, před nemovitostí čp. 129 na ul. Štefámikova o výměře 10 m2.
21. ZM vzalo na vědomí, že Katastrální úřad Jihomoravského
kraje, Pracoviště Brno – venkov zahájil částečnou revizi
údajů katastru nemovitostí.
22. ZM probralo problém kabelové televize – 3C. Ze zápisu
z jednání s firmou 3C, který je přiložen, vyplývá, že aby
byl signál optimální, bylo by zapotřebí investovat zhruba
120.000,- Kč plus DPH. A rozhodlo tuto investici poskytnout.
23. ZM rozhodlo o odkoupení pozemku za zdravotním střediskem KN p. č. 25, k. ú. Újezd u Brna od Pozemkového
fondu ČR za cenu 56.960,- Kč. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy a paní Věroslavu Mrkvicovou a Jiřinou Punčochářovou naplněním podmínek.
24. ZM vzalo na vědomí dokument, který pod názvem „Výhled rozpočtu na rok 2010“ předložila účetní Jiřina Punčochářová. Výhled rozpočtu na rok 2010 je vyrovnán, příjmy
jsou 57.840,50 Kč, výdaje jsou 57.840,50 Kč.
25. ZM přijalo rozpočtové opatření č. 4.
26. ZM vzalo na vědomí zprávu účetní J. Punčochářové o tom,
že je město plátcem DPH (viz zpráva). Žádá a pověřuje pí
Jiřinu Punčochářovou, Věroslavu Mrkvicovou, Petru Zrzavou a Janu Nykodýmovou, aby věci předaly právníkovi
a aby byly upraveny vyhlášky jako např. o stočném, ale
i smlouvy o kabelové televizi aj.
27. ZM pověřuje RM, aby zahájila výběrové řízení na dodavatele sběrného dvora. Dále pověřuje RM, aby vybrala firmu,
která toto výběrové řízení zabezpečí.
28. ZM vzalo bez výhrad na vědomí informaci, že bude řešen
systém telefonů zaměstnanců města, a to tak, že všichni
zaměstnanci města budou mezi sebou telefonovat bezúplatně.
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29. ZM rozhodlo odprodat parcelu č. 1536/7 o výměře 46 m2
za cenu 100,- Kč/m2.
30. ZM rozhodlo pronajmout Kateřině Kleinové 10 m2 z pozemku p. č. 1236 před nemovitostí čp. 355, ul. Legionářská. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
31. ZM rozhodlo pronajmout část pozemku p. č. 864 na ul.
Revoluční, čp. 403 o výměře 10 m2 v prospěch Jana Ondráčka. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
32. ZM rozhodlo o záměru pronajmout část parcely p. č. 73,
k.ú. Újezd u Brna, před nemovitostí čp. 129 na ul. Štefámikova o výměře 10 m2.
33. ZM vzalo na vědomí přípis FÚ Brno – venkov týkající se
koeficientu a osvobození daně z nemovitosti. ZM nehodlá
tento koeficient jakkoliv měnit. Pokud by město měnilo

tuto vyhlášku, nejdříve by požádalo FÚ Brno – venkov
o závazné stanovisko.
34. ZM vzalo na vědomí výsledek auditu kotelny v základní
škole s tím, že rekonstrukce kotelny dle auditu je bezodkladná. Bere také na vědomí, že pořadí na dodavatele kotelny třech oslovených zpracované komisí skončilo takto:
JOSEF ALDORF, Oslavany, TEPLO T, s r.o., Tišnov, INTOP,
Olomouc ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
35. ZM rozhodlo o pořadí nabídek na zpracování nového
územního plánu města dle návrhu komise pro otevírání
obálek ze dne 08.07.2009. ZM rozhodlo o tomto pořadí:
1. Ing. arch. Vladimír Pokluda, 2. Ing. arch. Jiří Hála,
3. APK plan a design, s.r.o., 4. RGB Studio, s.r.o.
V srpnu se ZM nekonalo.

USNESENÍ č. 36 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM) konaného dne 07.09.2009
1. ZM přijalo rozpočtové opatření č. 5. Toto opatření je vyrovnané jak v příjmech, tak ve výdajích.
2. ZM odsouhlasilo dle zákona č. 107/2006 navýšení měsíčního nájmu za 1m2 v bytech bytových domů čp. 961, 876
na ul. 9. května a v Penzionu pro důchodce na ul. Štefánikova z 30,21 Kč/m2 na 47,08 Kč/m2, a to od 01.01.2010.
3. ZM rozhodlo udělit Sokolu ke 100. výročí založení šerpu
na prapor.
4. ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 1, č. j. PJM-142-4/OS2006 Krajským ředitelstvím Policie ČR /vypůjčitel/ na
straně jedné a na straně druhé Město Újezd u Brna /půjčitel/. Obsahem dodatku je zapůjčení přenosné barevné
tiskárny HP Oficijet H470, v. č. CN95C18030.
5. ZM rozhodlo odkoupit pozemky v lokalitě „Odměra“, k.ú.
Újezd u Brna pro výstavbu sportovního hřiště za částku
1.000,- Kč/m2. Zvlášť bude proveden odhad na porost.
6. ZM rozhodlo, že otevírací doba sběrných míst, kde jsou
umístěny kontejnery na sklo, plasty a papír, bude pondělí
– neděle v době od 08:00 do 19:00hodin.
7. ZM rozhodlo, že na sběrná místa nesmí ukládat odpad
podnikatelé.
8. ZM rozhodlo osadit pietu, umístěnou v parčíku na Rychmanově, nápisem: „Tato pieta byla vytvořena na památ-
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ku všech, kteří padli v bitvě u Slavkova dne 02.12.1805,
a nebyli vojáky.“
9. ZM rozhodlo o likvidaci kalů z dešťové zdrže u ČOV, a to za
cenu 155.000,- Kč. Dále rozhodlo, že zhotovitelem vyčištění zdrží bude firma A.S.A., spol. s r.o., provozovna Líšeňská 35, Brno. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
10. ZM vzalo na vědomí smlouvu koordinátora BOZP pro stavbu ČOV. Odměna koordinátorovi činí 50.000,- Kč.
11. ZM bere na vědomí soupis úvěrů a splátek města.
12. ZM bere na vědomí, že byl ke 100. výročí Základní školy
v Újezdě u Brna vydán almanach. Cena za 1 kus 50,- Kč.
13. ZM rozhodlo, že otevírací doba obou hřbitovů bude následující:
- od 1.dubna do 5. listopadu
07:00 – 22:00 hodin
- od 6.listopadu do 31.března
07:00 – 21:00 hodin
14. ZM rozhodlo vydat 3 druhy pohlednic města, ale pověřuje
Radu města, aby byly tyto 3 pohlednice řádně prokonzultovány a poté předány ZM k odsouhlasení. Cena za 1 návrh
činí 2.500,- Kč s tím, že má být návrh ještě precizován.
15. ZM dává pokyn Radě města, aby zabezpečila zahájení
stavby obřadní síně, avšak zcela prioritnější je oprava
zdravotního střediska. Tuto problematiku zpracuje Rada
města, včetně financování, rozsahu práce, půjčky, aj.
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16. Starosta seznámil členy ZM s peticí občanů týkající se
výstavby obchodního domu v lokalitě „Odměry“, k.ú.
Újezd u Brna – v prostorách nynějšího fotbal. hřiště
a s odpovědí na tuto petici zaslané arch. Jakubcové,
L. Rožnovskému, P. Blahovi, B. Flajšingerové. ZM rozhodlo
odepsat petentům petice ze dne 25.5.2009 ve věci vyjádření proti výstavbě supermarketu v Újezdě u Brna.
17. ZM rozhodlo provést redesign webových stránek, a to /modernizaci/ za předem stanovenou cenu 19.984,- Kč. Tento
redesign provede firma Omega Design, s.r.o., správce naší
domény. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
18. ZM projednalo nutnost opravy kapličky sv. Antonína
Paduánského – odvětrání podlahy. Jednohlasně odsouhlaseno. Po součinnosti s farním úřadem se pokusí město
sanovat vlhko.
19. ZM vzalo se souhlasem na vědomí výhled rozpočtu
na rok 2010, kde příjmy činí 61.840.000,- Kč a výdaje
61.840.000,- Kč.
20. ZM vzalo na vědomí, že byla zpracována studie parku
u koupaliště včetně elektronické podoby s tím, že projekt
bude vykonán až po zjištění možných dotací.
21. ZM rozhodlo vyhovět žádosti TJ Sokol o pronájem prostor
tělocvičny za předpokladu, že tyto prostory nejsou již zadány. Je zapotřebí se spojit s paní Bímovou a celou věc dořešit. ZM pověřuje místostarostu, aby připravil odpověď.
Dále rozhodlo tyto prostory pronajmout za 50% úhradu.
22. ZM rozhodlo vyhovět žádosti Michaely Bímové, a to
o prodloužení pracovní smlouvy správy tělocvičny a kurtů
o 1 rok, což je od 1.10.2009 – 30.9.2010.

23. ZM vzalo na vědomí, že byla dokončena oprava komunikace na ul. Štefanikova a nově zbudováno parkoviště před
MěÚ. ZM rozhodlo, že firmě COLAS a.s. bude faktura proplacena až po vypracování předávacího protokolu.
24. ZM rozhodlo, že ulice, která spojuje ul. Komenského
a Štefanikovu, podél objektu firmy ELSEREMO se bude
jmenovat „U Jatek“.
25. ZM bere na vědomí zprávu o tom, že byla firmou Hanák
zahájena oprava veřejného osvětlení ve městě Újezd
u Brna. Zadání bylo jednoznačně určeno revizním nálezem, kdy firma Hanák byla pověřena odstranit nedostatky
nalezené revizní zprávou. Dále bylo ZM informováno, že
03.09.2009 byla podepsána Smlouva o dílo č. 14/2009
s Ing. arch. Hanou Šemberovou, a to na dozor na celé stavbě v ceně 12.000,- Kč.
26. ZM přijalo žádost římskokatolického farního úřadu v Újezdě u Brna ze dne 07.09.2009 o sponzorský dar na opravu
varhan v kostele sv. Petra a Pavla a rozhodlo přispět na
opravu varhan částkou ve výši 45.000,- Kč.
27. ZM vzalo na vědomí přípis biskupství brněnského
z 11.8.2009, který pod č.j. 1124/09 vyjadřuje souhlas
s bezúplatným převodem kapličky na Rychmanově do
vlastnictví města Újezd u Brna. Pověřuje pí Mrkvicovou
a starostu přípravou smlouvy o převodu a všech dalších
nutných eventualit.
28. ZM rozhodlo, že na území města nesmí být z pohledu ulice osazovány střechy solárními panely, a to proto, že větší
část města se nalézá v památkové zóně bitvy u Slavkova.

USNESENÍ č. 37 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 05.10.2009
1. ZM rozhodlo přizvat odborníka ohledně zjištění omezení
průjezdnosti těžkotonážních vozidel přes rychmanovský
most.
2. ZM rozhodlo provést připomínkování k projektu na akci
„Dům zdraví“.
3. ZM bere na vědomí zprávu starosty města o záměru prodeje plynovodu města. Konečné rozhodnutí bude vydáno
až po určení konečné ceny za plynovod.

4. ZM rozhodlo zadat projektovou dokumentaci pro vydání
stavebního povolení na revitalizaci lokality „Nad Sklepy“.
5. ZM pověřuje starostu města jednáním se Zbyňkem a Ivetou Suchomelovými, nájemci restaurace Rychta ohledně
úpravy nájemní smlouvy a snížení pronájmu za pronajaté
prostory.
6. ZM pověřuje Mgr. Dejana Tošiče dopracováním požárních
směrnic a evakuačního plánu v objektu DPS, Penzionu pro
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seniory, základní škole a mateřské škole. Starostu města
pověřuje podpisem smlouvy s Mgr. D. Tošičem.
7. ZM pověřuje místostarostu města zabezpečením statického posudku na prostory zasedací místnosti na radnici.
8. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo
s Ing. arch. Pokludou na zpracování nového územního
plánu za částku 495.000,- Kč, včetně DPH.
9. ZM rozhodlo o pořízení slavnostního vyšívaného znaku
města a dále rozhodlo o pořízení slavnostní vyšívané
vlajky města dle přiděleného vzoru podvýboru pro heraldiku. Dále žádá firmu ALERION, aby poskytla návrh znaku
a vlajky včetně cenového návrhu.
10. ZM rozhodlo přijmout dar od Římskokatolické farnosti
Újezd u Brna, a to kapličku na Rychmanově p.č. 1944, k.ú.
Újezd u Brna. ZM pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy.
11. ZM rozhodlo zpracovat a přijmout novou zřizovací listinu
příspěvkové organizace Základní škola Újezd u Brna, příspěvková organizace, IČO 70990794. ZM pověřuje starostu města
podpisem zřizovací listiny pro Základní školu Újezd u Brna.
12. ZM rozhodlo zpracovat a přijmout novou zřizovací listinu
příspěvkové organizace Mateřská škola, příspěvková organizace, IČO 70990778. ZM pověřuje starostu města podpisem zřizovací listiny pro Mateřskou školu Újezd u Brna.
13. ZM pověřuje Ing. Zdeňka Mácu – předsedu stavební komise, aby předložil l návrh na řešení úpravy schodů u přechodu v ul. Nádražní, u zámečnictví Vlastimila Kotolana.
14. ZM pověřuje starostu města, Ing. arch. Helenu Jakubcovou
a Ing. Zdeňka Mácu, aby připravili seznam projektantů,
kteří budou osloveni na vyprojektování protipovodňových
opatření.
15. ZM rozhodlo o podpisu mandátní smlouvy s firmou
EUROFORUM CAPITAL CONSULTING, s.r.o k zabezpečení dotace pro „Sběrné středisko odpadů Újezd u Brna“
z Operačního programu životní prostředí, oblast podpory
4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady za cenu 15.000,- Kč,
v případě přidělení dotace 3% z přidělené částky. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
16. ZM rozhodlo o poskytnutí příspěvku na IDS na rok 2010
ve výši 153.450,- Kč.
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17. ZM rozhodlo nevyhovět žádosti manželů Kulichových, ul.
Lidická, Újezd u Brna o udělení výjimky a poskytnutí příspěvku na narozené dítě. Důvodem je ustanovení ZM, že
požádat o příspěvek smí pouze občan s trvalým pobytem
ve městě.
18. ZM rozhodlo ukončit ke dni 30.09.2009 smluvní nájemní
vztah v Penzionu pro důchodce, byt č. 205 s paní Annou
Borovičkovou, a to ze zdravotních důvodů.
19. ZM rozhodlo přidělit byt č. 205 v Pensionu pro důchodce
paní Boženě Orgoňové, U Hřiště 856, Újezd u Brna.
20. ZM rozhodlo vyhovět žádosti firmy CITY STAV, s.r.o.
o umístění stavebních buněk po dobu výstavby rodinných
domů na pozemek p. č. 318, k. ú. Újezd u Brna, který je ve
vlastnictví města Újezd u Brna dle přiloženého výkresu E2,
situace ZOV, za úplatu 10.000,- Kč/rok.
21. ZM rozhodlo vyhovět žádosti firmy CITY STAV, s.r.o. o povolení oplocení pozemku p. č. 294, 295, 296, k. ú. Újezd
u Brna a souhlasí s oplocením parcel 294, 295, 296, k. ú.
Újezd u Brna na hranici pozemku města p. č. 14 a 318,
k. ú. Újezd u Brna. Toto povolení k oplocení se vydává
na dobu nezbytně nutnou, po dobu výstavby. Oplocení
pozemků a buněk, které budou instalovány, nesmí zasáhnout do vozovky, tj. smí být postaveny minimálně
50 cm od kraje vozovky. Tyto buňky ani oplocení nesmí
zasáhnout chodník.
22. ZM odsouhlasilo vyvěsit záměr na pronájem pozemku
p. č. 318, k. ú. Újezd u Brna za účelem zřízení parkovacích
míst.
23. ZM rozhodlo uspořádat dne 10.10.2009 výlet do Prahy
s programem návštěvy atelieru „Ulice“ a hradu Karlštejn.
Dále ZM rozhodlo, že vstupy do muzeí si platí návštěvníci
sami.
24. ZM rozhodlo, že po ukončení prodeje almanachu školy
bude každému žákovi Základní školy Újezd u Brna věnován 1 almanach zdarma.
25. ZM vzalo na vědomí žádost místních rybářů o vyčištění
rybníka na Rychmanově od kalů-bahna a o zbudování
nového stavidla, které je dnes nefunkční. ZM rozhodlo, že
zařadí tento úkol do rozpočtu na r. 2010 za předpokladu,
že město bude mít dostatek finančních prostředků.
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26. ZM vzalo na vědomí požadavek hasičů SDH Újezd u Brna
z 15.09.2009, č. j. 3250/RM o dovybavení hasičského oděvu a rozhodlo zařadit tuto žádost do rozpočtu na rok 2010.
27. ZM rozhodlo, že má být prošetřen skutečný technický stav
koupaliště. Dále doporučuje Radě města, aby se pokusila
zabezpečit dotaci na rekonstrukci koupaliště.

28. ZM rozhodlo o uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemku p. č. 1999/2 o výměře 45 m2, k. ú. Újezd u Brna za
dohodnutou kupní cenu 20.250,- Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

USNESENÍ č. 38 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 09.11.2009
1. ZM vzalo se souhlasem na vědomí, že firma TRIBON, s.r.o.,
Brno provedla montáž regálů do spisovny /archivu/ města. Dále ZM vzalo na vědomí, že byla spisovna zpracována
tak, aby vyhovovala normám.
2. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo s Ing. arch. Hanou
Šemberovou na stavební dozor na akci „Doplnění splaškové kanalizace v lokalitě Nádraží, Újezd u Brna“, a to za cenu
20.000,- Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
3. ZM rozhodlo, že technické zázemí /hala/ pro pracovní
skupinu města v areálu MB REALU bude zatepleno. ZM
rozhodlo, že zateplení této haly zadá firmě Roman Martečík – INTERIER MONT, Sokolnice dle předloženého cenového návrhu za 90.897,- Kč včetně DPH. ZM pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
4. ZM vzalo na vědomí žádost Mgr. Jiřiny Kozoňové ve
věci nabídky psychologických služeb, trénování paměti pro seniory, psychologické poradny v základní škole
a mateřské škole a rozhodlo neuzavřít s Mgr. Kozoňovou
smlouvu.
5. ZM bere na vědomí, že byla zpracována žádost o dotaci na
zařízení jídelny a vybavení jídelny základní školy ve výši
200.000,- Kč. ZM rozhodlo, že pokud základní škola obdrží
dotaci od Jihomoravského kraje na vybavení jídelny stoly
a židlemi, doplatí město rozdíl mezi dotací a realizací.
6. ZM vzalo na vědomí, že ředitelka Základní školy Újezd
u Brna poskytne dne 16.11.2009 ředitelské volno žákům
a učitelům školy.
7. ZM rozhodlo vyhovět žádosti základní školy ze dne
27.10.2009, a to takto: Svačinky pro žáky základní školy
budou od 01.11.2009 stát 9,-Kč/žák/den, obědy pro dů-

chodce se zvýší z 37,- Kč na 40,- Kč/oběd, obědy závodního stravování z 45,- Kč na 48,- Kč a obědy pro mimoškolní
strávníky z 44,- Kč na 47,- Kč/oběd. Důvodem navýšení je
platba DPH.
8. ZM rozhodlo vyhovět žádosti základní školy ze dne
02.11.2009 a to takto: Na 1 den pitného režimu v ZŠ se
stanovuje částka 25,- Kč s předpokladem, že pitný režim
se bude poskytovat v roce 2010 200 dnů.
9. ZM rozhodlo, že dotace v roce 2010 na práci s dětmi
bude, krom Nadačního fondu, přidělována max. do výše
20.000,- Kč.
10. ZM rozhodlo přidělit dotaci v roce 2010 na činnost – práce
s dětmi, organizaci „Junák“ ve výši 15.000,- Kč.
11. ZM rozhodlo, že má být připraveno vybudování sedlové
střechy nad objektem sociálního bydlení v MB REALU.
Současně bere na vědomí, že byly obeslány 4 firmy kvůli
cenovému návrhu – KROS STAV, a.s., ADARES, s.r.o, FRESTA, s.r.o. a ROMAN MARTEČÍK INTERIER MONT.
12. ZM vzalo se souhlasem na vědomí, že byla dle rozhodnutí
ZM podepsána smlouva s firmou CENTROPOL na dodávku
elektrické energie.
13. ZM rozhodlo přijmout rozpočtové opatření č. 6.
14. ZM rozhodlo prodat firmě JMP NET s.r.o., Brno plynárenské zařízení, včetně všech součástí a příslušenství plynofikace města Újezd u Brna, a to za cenu dohodou 21 mil. Kč
+ DPH. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
15. ZM vzalo na vědomí výroční a pololetní zprávu základní
školy z roku 2008 a 2009.
16. ZM pověřuje Radu města, aby se zaobírala problémem
zastřešení autobusové zastávky u základní školy tak, aby
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množství dětí, které odjíždí do okolních obcí, mělo možnost si sednout a byly by uchránění od deště.
17. ZM rozhodlo udělit za vědecké zásluhy čestné občanství
města Újezd u Brna profesoru PhDr. Dušanu Uhlířovi - autorovi knihy Slunce nad Slavkovem.
18. ZM rozhodlo pronajmout prostoru v bloku „C“ v DPS Mgr.
Aleši Dobšákovi za těchto podmínek: Výpověďní lhůta 6
měsíců, prvé 3 měsíce nájemné ve výši 2.000,- Kč/měsíc,
poté 4.000,- Kč/měsíc + 600,- Kč/služby/měsíc. ZM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
19. ZM vzalo na vědomí, že Základní škole Újezd u Brna byl
poskytnut příspěvek ve výši 22.229,20 Kč na proplacení
faktury za nábytek do učebny.
20. ZM rozhodlo pronajmout nebytové prostory v budově
městského úřadu sloužící dříve jako hasičská zbrojnice,
a to za cenu 15.000,-/měsíc s tím, že tato prostora, která
má celkovou výměru 94 m2, bude sloužit pouze jako prodejna potravin. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
21. ZM rozhodlo vyhovět žádosti firmě CITY STAV, s.r.o., Nad
Nádražím, Brno pronajmout část pozemku p. č. 318, k. ú.
Újezd u Brna o výměře 172,3 m2, a to na 13 parkovacích
míst. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o dlouhodobém pronájmu pozemku.
22. ZM rozhodlo o prodeji pozemku p. č. 522 o výměře 78 m2,
k. ú. Újezd u Brna manželům Vlastě a Vlastimilovi Krejčím
za cenu 450,- Kč/m2. Pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
23. ZM rozhodlo o žádosti z 03.11.2009 paní Drahomíry
Pajpachové o prodloužení Smlouvy o dlouhodobém pronájmu pozemku na pozemek p. č. 3580, k. ú. Újezd u Brna

nevyhovět, protože na jaře 2010 se rozhodlo zbudovat na
tomto místě polyfunkční hřiště.
24. ZM rozhodlo poskytnout TJ Sokol Újezd u Brna dotaci ve
výši 5.000,- Kč na nátěr a opravu oplocení objektu a prostor přidružených.
25. ZM rozhodlo poskytnout TJ Sokol Újezd u Brna dotaci ve
výši 20.000,- Kč na práci s dětmi v roce 2010.
26. ZM rozhodlo o zadání zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro lokalitu Nad Sklepy včetně
vyřízení stavebního povolení, a to firmě, která již provedla
studii, ALFING ZLÍN, spol. s r.o. Přesné podmínky a výši
ceny nechť dořeší Rada města.
27. ZM rozhodlo přidělit Salesiánskému hnutí mládeže
20.000,- Kč na práci s dětmi v roce 2010.
28. ZM pověřuje starostu a místostarostu města, aby vyřešili
problém s panem Petrem Tvarůžkem ve věci odsátí kalů
s ČOV Újezd u Brna.
29. ZM dnešním dnem žádá občany, kteří mají prostoru na
zbudování knihovny, aby tuto nabídli městu.
30. ZM se zaobíralo žádostí pana Miroslava Mitrovského ze
dne 05.11.2009, č. j. 3678/ZM/1 o prodloužení nájemní
smlouvy na pronájem prostor – prodejny tabáku a rozhodlo vypsat výběrové řízení na prodejnu tisku a tabáku
a správy WC v objektu autobusové zastávky u radnice.
31. ZM rozhodlo odkoupit pozemek p. č. 147 a 146/1, k. ú.
Újezd u Brna od sourozenců Stanislavy Mácové, bytem
Školní 707, Újezd u Brna a Jiřího Kalvody, bytem Šaratice. Jedná se o prostory naproti radnici o výměře 829 m2.
ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

USNESENÍ č. 39 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 14.12.2009
1. ZM rozhodlo o provedení závěrečných úprav rozpočtu dle
skutečného plnění závěrečného rozpočtu 2009.
2. ZM rozhodlo přijmout rozpočet na rok 2010. Rozpočet je
vyrovnaný jak v příjmech, tak ve výdajích.
3. ZM rozhodlo zahájit výběrové řízení na dozor stavby
„Sběrné středisko odpadů, Újezd u Brna“ a pověřuje Radu
města provedením tohoto úkolu.
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4. ZM rozhodlo o zahájení výběrového řízení na dodavatele
stavby „Sběrné středisko odpadů, Újezd u Brna“ a pověřuje
Radu města technickým zabezpečením výběrového řízení.
5. ZM rozhodlo zahájit výběrové řízení na dozor akce přestavby „Zdravotního střediska“ a pověřuje Radu města
technickým zabezpečením tohoto výběrového řízení.
6. ZM rozhodlo zahájit výběrové řízení na opravu „Zdravotní-
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ho střediska“ a pověřuje Radu města technickým zabezpečením výběrového řízení.
7. ZM rozhodlo zahájit výběrové řízení na stavební dozor na
akci „Parkoviště za ZŠ“ a pověřuje Radu města technickým
zabezpečením výběrového řízení.
8. ZM rozhodlo zahájit výběrové řízení na dodavatele parkoviště za ZŠ a pověřuje Radu města oslovit následující
firmy:
- COLAS CZ, a.s., Praha,
- JIHSTAV, s.r.o., Brno, Pompova 4,
- TENZA, a.s., Svatopetrská 35, Brno,
- MTc– stav, s.r.o., Slunečná 4, Brno.
9. ZM rozhodlo vyhovět požadavku seniorů z Pensionu a rozhodlo osadit větrací průduchy 16 ventilačními rotačními
hlavicemi a tyto hlavice objednat u firmy FALTON, Langerova, Brno v ceně 88.198,- Kč.
10. ZM vzalo na vědomí otevírání obálek na akci „Oprava střechy na objektu ubytovny pro bezdomovce“, které proběhlo
02.12.2009 /viz protokol/ a rozhodlo seřadit nabídky dle
ceny následovně:
l/ R. MARTEČÍK INTERIER MONT, Sokolnice 879.024,- Kč
2/ FRESTA, s.r.o., Řípská 20a,Brno
1.419.676,- Kč
3/ ADARES, s.r.o., Foltýnova 1, Brno
1.470.286,- Kč
4/ KROS STAV, a.s., Kornerova, Brno
1.491.626,- Kč
11. ZM rozhodlo pověřit stavebním dozorem na tuto akci Ing.
Zdeňka Mácu.
12. ZM rozhodlo o pořadí nabídek na stavební dozor akce
„Rekultivace skládky TKO – TDI Újezd u Brna“ takto:
- Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Brno
214.081,- Kč včetně DPH
- Ing. Petr Brunclík, Znojmo 320.000,- Kč včetně DPH
- Ing. arch. Hana Šemberová, Újezd u Brna
476.000,- Kč včetně DPH
ZM pověřuje místostarostu vyrozuměním oslovených firem o výsledku rozhodnutí.
13. ZM rozhodlo opravit kapličku na Rychmanově a pověřuje
Radu města zahájením výběrového řízení na dodavatele
akce oslovením 3 firem.
14. ZM rozhodlo, že město provede na své náklady odvodnění
kapličky Sv. Antonína Paduánského. Pověřuje Radu města,

starostu a místostarostu zabezpečením této akce. Dále pověřuje člena ZM pana B. Hladkého, aby přinesl vyjádření
římskokatolického farního úřadu, zda s tímto rozhodnutím
souhlasí.
15. ZM rozhodlo zahájit výběrové řízení na zbudování 3 bytů
nad kabinami na fotbalovém hřišti. ZM rozhodlo oslovit
firmu Tomáš Sedlák, Nádražní 1161, Slavkov u Brna, Přerovský Petr, Mlýnsko, Sokolnice a INTERIER MONT, Sokolnice. ZM pověřuje místostarostu oslovením těchto firem.
16. ZM bere na vědomí dopis Ministerstva zemědělství
ohledně zajištění dodatečné služby v rámci KPÚ - protipovodňové úpravy.
17. ZM bere na vědomí, že na náklad města bude zbudován
chodník v červené barvě proti obchodu Ovoce-zelenina –
L. Topor. Oprava bude probíhat společně se zbudováním parkoviště pana L. Topora, který si zbudování parkoviště hradí.
18. ZM pověřuje Ing. Zdeňka Mácu, aby svolal stavební komisi,
která zaujme stanovisko a zpřipomínkuje studii komplexu
bytového domu Újezd u Brna v lokalitě vedle Pensionu pro
seniory, kterou zpracovala firma ALFING ZLÍN.
19. ZM vzalo na vědomí, že byla firmou Ing. Pokludové ukončena a předána studie „Revitalizace parku u koupaliště“.
ZM rozhodlo zadat nositeli studie zhotovení projektové
dokumentace a pověřuje Radu města rozhodnutím o ceně
a podepsáním smlouvy.
20. ZM bere na vědomí rozhodnuti usnesení 10. zasedání
Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 16.11.2009,
které obsahuje způsob čerpání úvěru z Evropské investiční
banky.
21. ZM rozhodlo o záměru darovat Jihomoravskému kraji pozemky p. č. 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2242, 2241,
2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250,
2251, 2252, 2253, k. ú. Újezd u Brna za předpokladu, že
Jihomoravský kraj na těchto pozemcích do 3 let vystaví
Domov pro seniory. Pozemky budou převedeny na Jihomoravský kraj 10 dní po kolaudaci tohoto zařízení.
22. ZM rozhodlo zadat firmě ALFING ZLÍN, spol. s r.o. projektovou dokumentaci na akci „Revitalizace lokality Nad Sklepy“ za cenu dohodou 100.000,- Kč. V ceně není zahrnut
autorský ani technický dozor.
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23. ZM bere na vědomí, že firma ALFING Zlín, spol. s r.o.
předala hotovou studii na akci „Revitalizace lokality Nad
Sklepy“.
24. ZM rozhodlo, že městský ples se bude konat 19.2.2010.
25. ZM rozhodlo vyzvat Ministerstvo obrany České republiky
k podpisu smlouvy o vydání vojenského majetku a k podpisu smlouvy o užívání cesty.
26. ZM rozhodlo nevyhovět žádosti paní D. Pajpachové ohledně prodloužení smlouvy o pronájmu pozemku na p. č.
3258/58, k. ú. Újezd u Brna.
27. ZM rozhodlo vyhovět žádosti Farního úřadu římskokatolické církve Újezd u Brna ze dne 13.12.2009. Na Českou
mši vánoční „Hej mistře“, která se bude konat 24.12.2009
ve 21:00 hodin, přispěje město 5.000,- Kč.
28. ZM trvá na tom, aby byl do hlavní zastávky v Újezdě
u Brna instalován automat na jízdenky. Do dořešení není
možné podepsat smlouvu o nadstandardních službách
s IDS JMK.
29. ZM rozhodlo o záměru směnit pozemky – část pozemku p. č. 1547 ve vlastnictví manželů Hladíkových za část
pozemku ve vlastnictví města p. č. 1537/1, k. ú. Újezd
u Brna. Rozdíl bude uhrazen jednou či druhou stranou ve
výši 450,- Kč.
30. ZM rozhodlo vyhovět žádosti obyvatel Pensionu pro seniory o zbudování pergoly, včetně vnitřního vybavení. ZM
rozhodlo zadat objednávku této pergoly truhlářství CIPER
za cenu 100.000,- Kč včetně nábytku.
31. ZM rozhodlo vyhovět žádosti MUDr. Jana Kopečka, ředitele DPS Sokolnice, příspěvkové organizace a poskytnout
mu ze svého majetku nepotřebnou betonovou lávku, a to
bezúplatně.
32. ZM rozhodlo vyhovět žádosti paní Hany Fialové a Miloše
Fialy o ukončení nájmu k bytu č. 1 na ul. Rozprýmova čp.
1000, a to z důvodu rozvodu manželství. Současně rozhodlo, na doporučení manželů Fialových, aby se novými
nájemníky stali Lenka Krulová a Vladimír Barák. ZM pověřuje místostarostu provedením rozhodnutí.
33. ZM vzalo na vědomí zápis z 24.11.2009 týkající se odprodeje pozemku p. č. 522, k. ú. Újezd u Brna o výměře 78 m2
a revokuje své rozhodnutí ze zasedání ZM dne 9.11.2009
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tak, že za 1 m2 požaduje 225,- Kč. Pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
34. ZM pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 12 ke
smlouvě s Kooperativou. Jedná se o dodatek k pojistné
smlouvě č. 77207475. Pojistná smlouva se prodlužuje
do 31.12.2010. ZM pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
35. ZM bere na vědomí zprávu podanou starostou města
o jednání s firmou SÚS při JMK o plánované opravě průtahu města včetně odvodnění a zbudování parkovacích
míst – zálivů. ZM požaduje, aby byl do projektové dokumentace, po prostudování stavební komisí města, na
SÚS vznesen požadavek na zbudování kruhové křižovatky
u bývalého hřbitova – parku, v ul. Nádražní.
36. ZM rozhodlo, že přípojky voda-plyn-kanalizace pro fyzické
a právnické osoby budou zpoplatněny.
- v případě nové výstavby či nového zbudování pro FO
2.500,- Kč
- přípojky pro právnické osoby při novém zbudování
5.000,- Kč
- při vstupu do staré komunikace, kdy bude muset být narušen živičný povrch, bude za tento vstup do komunikace
účtováno
5.000,- Kč
- pokud však bude nutný vstup do nově zbudovaných
komunikací /narušení živičné/ bude účtováno
20.000,- Kč
- při vstupu do staré konstrukce chodníku
1.000,- Kč
- při vstupu do nové konstrukce chodníku
3.000,- Kč
37. ZM vzalo na vědomí výčet platby DPH pro město od
01.06.2009.
38. ZM rozhodlo vyhovět žádosti SK kopaná Újezd u Brna
z 30.11.2009 a poskytnout na práci s dětmi na rok 2010
příspěvek ve výši 20.000,- Kč.
39. ZM rozhodlo vyřadit z evidence dluhů pohledávky
(viz Návrh).
40. ZM rozhodlo zadat pro objekt hasičky v MB REALU objednávku u firmy Zámečnictví Jiří Formánek - vstupní
dveře dvoukřídlé, olemování stávajících oken materiálem
pozink, svod dešťové vody a ocelový poklop, vše v ceně
18.000,- Kč.
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41. ZM vzalo na vědomí přípis starosty ze dne 24.11.2009
Moravskému zemskému archivu v Brně, kde sděluje, že
byly odstraněny závady, které pracovníci archivu Rajhrad
zjistili 31.3.2009 ve spisovně archivu Újezd u Brna.
42. ZM rozhodlo vyhovět žádosti pana M. Mitrovského
z 04.12.2009, č. j. 4056/ZM takto: ZM revokuje své rozhodnutí ze dne 09.11.2009 a panu M. Mitrovskému
prodlužuje nájemní smlouvu na pronájem prostor novinového stánku o 4 roky. ZM přihlédlo k důvodům, které
uvedl v žádosti o revokaci rozhodnutí. ZM rozhodlo zvýšit
nájemné o 500,- Kč z důvodu růstu inflace od zahájení
prodeje.
43. ZM pověřuje místostarostu, aby pokud možno okamžitě
zabezpečil ořez smrku před rodinným domem v ul. Hybešova čp. 336.
44. ZM rozhodlo o záměru prodat pozemky p. č. 32, 29/3,
29/4, 29/5, 36, 388, 393, 397, 394, 412, 411, 410, 437/6,
431, 422, 415, 413, 400, 437/9, 437/13, 437/14, 402,
417, 424, k. ú. Újezd u Brna.
45. ZM vzalo na vědomí, že firma GAYA CORPORATION,
s.r.o., Brno podala dne 10.12.2009 výpověď z nájmu na

pronájem koupaliště a přilehlých pozemků, a to ke dni
31.01.2010.
46. ZM rozhodlo, že nesouhlasí s návrhem zvýšení ceny vodného firmou VaK Vyškov na rok 2010. Dále ZM souhlasí
s prodloužením platnosti smlouvy dodatkem beze změny
podmínek. Pověřuje starostu provedením rozboru a odpovědi VaK Vyškov.
47. ZM rozhodlo poskytnout na činnost rybářského občanského sdružení pro rok 2010 částku 10.000,- Kč.
48. ZM rozhodlo, že přijme závěrečný účet města za rok 2009
v měsíci lednu 2010.
49. ZM rozhodlo zakoupit novou techniku pro pracovní četu
města do max. výše 900.000,- Kč. ZM pověřuje Radu
města zpracováním nabídek a teprve poté bude rozhodnuto, co bude zakoupeno.
50. ZM vzalo na vědomí žádost strážníka Josefa Vacha o povolení živnostenského podnikání na stavební a obchodní
činnost a rozhodlo stavební a obchodní činnost panu Josefu Vachovi povolit. Nesmí však být dotčen výkon jeho
povolání strážníka.

USNESENÍ č. 40 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 18.01.2010
1. ZM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci ve městě Újezd u Brna za rok 2009.
2. ZM rozhodlo, že se zhotovitelem akce „Rekultivace skládky
TKO Újezd u Brna“ stane firma, která se umístila ve výběrovém řízení na 1. místě, a to firma MELIORACE, a.s.
Žarošice č. 208, okres Hodonín, PSČ 696 34.
3. ZM vzalo na vědomí seznam dosud nerealizovaných projektů města.
4. ZM pověřuje Ing. Zdenka Mácu, aby ve spolupráci s pořizovatelem ÚP Ing. arch. Pokludou pracoval na návrhu
zadání nového územního plánu města Újezd u Brna.
Veškeré konečné návrhy ÚP musí být předány nejdříve
k odsouhlasení zastupitelstvu města.
5. ZM rozhodlo zrekonstruovat kotelnu MŠ, která je v majetku města. Rekonstrukce se bude týkat plynového
i elektrického zařízení, aby vyhovělo ČSN. ZM pověřuje RM

6.

7.

8.

9.

zabezpečením výběru dodavatele na rekonstrukci kotelny
v MŠ oslovením 3 firem.
ZM rozhodlo opravit chodník v úseku mezi Pensionem pro
důchodce a autobusovou zastávkou - směr HostěrádkyRešov. ZM rozhodlo, že dodavatelem díla opravy chodníku
bude firma COLAS CZ, a to za cenu 254.524,- Kč, včetně
DPH.
ZM vzalo na vědomí návrh opravy chodníků a výstavbu
chybějících chodníků ve městě dle zprávy, kterou zpracoval M. Leukert a místostarosta Karel Hradský.
ZM rozhodlo oslovit frmu EKOJET s.r.o., která byla nositelem Generelu zeleně města Újezd u Brna, aby jej aktualizovala. Po předložení návrhu ceny za aktualizaci generelu
bude cenová nabídka a smlouva o dílo předložena ZM
k projednání.
ZM rozhodlo požádat fi. EKOJET s.r.o., aby nám metodicky
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pomáhala při tvorbě ÚP a generelu zeleně v rámci výsadby nové zeleně.
10. ZM pověřuje starostu města k projednání ceny za nemovitost čp. 476, ul. Štefanikova, která je ve vlastnictví manželů Štulíkových.
11. ZM přijalo rozpočtové opatření č. 7 ke dni 31.12.2009.
12. ZM rozhodlo vyřadit z majetku města majetek navržený
k likvidaci, a to dle protokolu likvidační komise ze dne
12.01.2010.
13. ZM vzalo na vědomí výsledky inventarizace majetku města za rok 2009.
14. ZM vzalo na vědomí statistiku matriční agendy za rok 2009.

15. ZM vzalo na vědomí informaci, že Ing. arch. Leona Tupá
připravuje projektovou dokumentaci pro půdní vestavbu
3 bytů nad kabinami na fotbalovém hřišti.
16. ZM pověřuje RM, aby určila, které přechody pro chodce
budou osvětleny a oslovila krom firmy Hanák ještě další
2 dodavatele k podání cenové nabídky. Po srovnání cen
rozhodla o nejlepší nabídce a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
17. ZM rozhodlo, aby Stavební úřad Sokolnice plnil v našem
městě státní stavební dohled.
18. ZM rozhodlo pověřit RM obnovit jednání ve věci měření
rychlosti motorových vozidel ve městě.

USNESENÍ č. 41 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 15.02.2010
1. ZM rozhodlo o pořízení geografického informačního systému - GIS. GIS bude rozšiřován vždy po předložení návrhu
a jeho odsouhlasení Zastupitelstvem města v jednotlivých
etapách. Zastupitelstvo města pověřuje Radu města, aby
vždy s firmou GEOCOMP projednala rozsah prací jednotlivých etap a výši ceny.
2. ZM přijalo se souhlasem zprávu firmy TOP AUDITING s.r.o.,
o přezkoumání hospodaření města za rok 2009, ve kterém
nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky.
3. ZM Újezd u Brna, Komenského 107, IČO 00282 740 odsouhlasilo bezúplatný převod nepotřebného vojenského
majetku, soubor nemovitostí vojenského objektu Sokolnice, část (CE 06-09-07) od Ministerstva obrany České republiky se sídlem v Praze, Tychonova 1, Praha 6 na Město
Újezd u Brna, Komenského 107.
Jedná se o stavby zapsané do katastru nemovitostí:
- jiná stavba bez čp/če na st. p. č. 2707/49, st. p. č. 2707/52,
st. p. č. 2707/56
- jiná stavba bez čp/če na st. p. č. 2707/48, st. p. č. 2707/53,
st. p. č. 2707/55, st. p. č. 2707/57
pozemky:
- st. p. č. 2707/52
- st. p. č. 2707/53
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p. č.
p. p. č.
p. p. č.
p. p. č.
p. p. č.
p. p. č.
p. p. č.
p. p. č.
p. p. č.
p. p. č.
p. p. č.
p. p. č.
p. p. č.
p. p. č.
p. p. č.

2707/8
2707/20
2707/21
2707/36
2707/41
2707/50
2707/51
3287/1
3287/3
3287/5
3287/6
3287/7
3287/8
3287/10
3287/14

ostatní plocha, jiná plocha,
ostatní plocha, jiná plocha,
ostatní plocha, jiná plocha,
ostatní plocha, jiná plocha,
ostatní plocha, jiná plocha,
ostatní plocha, jiná plocha,
ostatní plocha, jiná plocha,
ostatní plocha, jiná plocha,
ostatní plocha, jiná plocha,
ostatní plocha, jiná plocha,
ostatní plocha, jiná plocha,
ostatní plocha, jiná plocha,
ostatní plocha, jiná plocha,
ostatní plocha, jiná plocha,
ostatní plocha, jiná plocha,

to vše v k. ú. Újezd u Brna, zapsané na LV 2140 pro k.ú.
Újezd u Brna, obec Újezd u Brna, Katastrální úřadu pro
Jihomoravský kraj Brno-venkov, pracoviště Brno-venkov.
ZM pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
4. ZM Újezd u Brna schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2010 o místních poplatcích.
5. ZM Újezd u Brna schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shro-
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mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
6. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem na
území města Újezd u Brna.
7. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010
o městské policii.
8. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.
9. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010
o schůdnosti místních komunikací.
10. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010 o udržování čistoty na ulicích a jiných prostranstvích.
11. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010 o zákazu konzumace alkoholu a užívání návykových látek na
veřejných prostranstvích.
12. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 9/2010 o zákazu používání zábavní pyrotechniky.
13. ZM rozhodlo podepsat dodatek ke smlouvě P/04/99
o provozování zařízení vodovodu se společností Vodovody
a kanalizace Vyškov, a.s. Dodatek mění cenu za 1 m3 vody
včetně DPH na 32,- Kč/m3 a nájemné za vodovodní řad,
které činí 307.000,- Kč/rok. ZM pověřuje starostu města
podpisem dodatku č. P/04/99.
14. ZM rozhodlo, že dodavatelem na akci „Parkoviště za poštou“ bude firma MTC stav s.r.o., Slunečná 4, Brno. ZM
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s výše
uvedenou firmou.
15. ZM rozhodlo, že dodavatelem akce „Rekonstrukce kotelny
v MŠ“ bude firma ALDORF, Padochovská 12, Oslavany. ZM
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na uvedenou akci.
16. ZM rozhodlo, že dodavatelem díla „Osvětlení 5 přechodů“
se stala firma Jiří Hanák, Klobouky u Brna. ZM pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
17. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo
s firmou INTERIER MONT, nám. Z. Fialy 3, Sokolnice na akci
„Vazba střechy nad objektem v MB REALU“.
18. ZM rozhodlo o dodavateli 4 ks informativních měřičů
rychlosti ve městě. ZM rozhodlo, že dodavatelem 4 ks

informativních měřičů rychlosti bude firma GEMOS,
B.Smetany 1599, Čelákovice, a to za cenu 179.290,Kč včetně DPH. ZM pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
19. ZM rozhodlo nevyhovět žádosti MŠ Újezd u Brna o zakoupení nábytku dle předlohy.
20. ZM rozhodlo o návrhu, který je zapotřebí projednat se
starostou obce Žatčany, a to že mezi obcí Žatčany a městem Újezd u Brna, by mělo po dohodě dojít ke zbudování
průmyslové zóny. ZM pověřuje starostu města jednáním
se starostou Žatčan a dále informovat o výsledku jednání
RM, která pro ZM připraví návrh.
21. ZM přijalo provozní řád pro ubytovnu sociálně slabých
v objektu MB REAL, Štefanikova 952, Újezd u Brna.
22. ZM rozhodlo vyhovět žádosti vinařů města Újezd u Brna
a poskytnout prostory na školení - bodování vína dne
21.02.2010 v kreslírně ZŠ, na bodování dne 18.04.2010
vína v jídelně DPS a na výstavu vín dne 24.04.2010
v tělocvičně ZŠ. ZM pověřuje starostu, aby o akcích informoval lid.
23. ZM přijalo návrh závěrečného účtu města za rok 2009.
24. ZM pověřuje RM, aby připravila správcování a určení míst
ve městě, kde není kompletní infrastruktura - voda, plyn,
elektro.
25. ZM vzalo na vědomí, že proti veřejné soutěži „Rekultivace
skládky TKO“ byly vzneseny námitky a tyto námitky řeší
firma RENARDS.
26. ZM rozhodlo pověřit JUDr. Kalu, aby vypracoval prohlášení o střetu zájmů povinných osob, tj. členů Rady města
a Zastupitelstva města.
27. ZM rozhodlo vyhovět žádosti Jiráskovy městské knihovny Újezd u Brna ze dne 15.02.2010 o doplnění fondu
knih do knihovny dle přiloženého rozpisu, a to do ceny
15.000,- Kč.
28. ZM rozhodlo, aby bylo provedeno výběrové řízení na
dodavatele hrubé stavby smuteční síně dle zpracované
projektové dokumentace Ing. arch. Vrátným. Provedením
Výběrovým řízením rozhodlo pověřit firmu BRNOINVEST,
spol. s r.o., Vlhká 25, Brno. ZM pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
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KAM NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ?
Mgr. Petra Bartáčková
Tel.: 725 171 855
Email: bartackova@ujezdubrna.cz

Jana Nykodýmová, BA (Hons)
Tel.: 725 171 858
Email: nykodymova@ujezdubrna.cz

-

- evidence obyvatel, vedení správního řízení
- podatelna (spisová služba – elektronická podatelna
– datové schránky – úřední deska)
- vedení agendy poplatků
- telefonní ústředna
- místní rozhlas, kabelová televize
- ověřování listin a podpisů
- zápisy zasedání kulturní komise a komise životního
prostředí
- zástup za matrikářku
- korespondence
- kopírování

-

asistentka starosty
vedení spisovny města
dotace
Czech Point (výpisy z Rejstříku trestů,
Katastru nemovitostí, bodové hodnocení řidiče a další)
ověřování listin a podpisů
spisová služba – datové schránky
zástup za matrikářku
zpravodaj města
agenda související s členstvím města v Mohyla míru
– Austerlitz, o. p. s.
vyhlášky města
korespondence
kopírování

Věroslava Mrkvicová
Tel.: 725 171 856
Email: mrkvicova@ujezdubrna.cz

Jiřina Punčochářová
Tel.: 725 171 857
Email: puncocharova@ujezdubrna.cz

- vedení hlavní pokladny města
- evidence poplatků
- pozemky a nemovitosti (evidence a převody, přidělování
čísel popisných, nájemní smlouvy)
- Czech Point (výpisy z Rejstříku trestů,
Katastru nemovitostí, bodové hodnocení řidiče a další)
- zápisy OZ a OR
- zápisy a vyřízení písemností stavební komise
- vystavení rozhodnutí pro povolení výherních hracích
přístrojů
- ověřování listin a podpisů
- korespondence
- kopírování

-

účetnictví města
matrikářka
agenda OP
mzdová účetní
vedení podružné pokladny
zápisy ze zasedání finančního výboru
ověřování listin a podpisů
vedení hřbitovní evidence

Pracovníci městského úřadu
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KAM NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ?
Petra Zrzavá
Tel.: 725 171 859

Email: zrzava@ujezdubrna.cz

- sekretariát starosty
- agenda občanských průkazů
- sociální agenda (administrativní správa Penzionu
pro seniory a Domu s pečovatelskou službou)
- zápisy ze zasedání sociálně-zdravotní komise
- spisová služba – datové schránky

-

telefonní ústředna
vyhlášky města
korespondence
kopírování
vedení agendy Vlastimila Svobody

MĚSTSKÁ POLICIE
1) Čipy do jízdních kol – prevence
Městská policie dává na vědomí občanům našeho města, že
v rámci prevence kriminality stále nabízí k prodeji čipy do jízdních kol, a to za zvýhodněnou cenu 100,- Kč za sadu. Sady
na kola je možné zakoupit a případně na požádání si nechat
aplikovat na služebně zdejší městské policie. Jízdní kolo je po
aplikování čipu a označení nálepkami zaevidováno na internetové síti a v případě odcizení či ztráty kola dohledatelné jak
v České republice, tak i v ostatních zemích Evropy.
2) Úklid psích exkrementů
Městská policie opětovně upozorňuje majitele psů, že
zejména v zimním období byl zaznamenán v našem městě
zvýšený výskyt neodklizených psích exkrementů. K této problematice upozorňujeme, že je stále v platnosti obecně závazná vyhláška města č. 2/2006 týkající se pravidel pro pohyb psů
na veřejných prostranstvích, povinnosti úklidu výkalů a lokalit
jejich venčení.
Majitelé psů, kteří zanedbají svoje povinnosti vyplývající
z této vyhlášky, zejména co se týče úklidu psích exkrementů, budou na základě porušení této vyhlášky ze strany zdejší
městské policie přísně postihováni.
3) Upozornění – vloupání do zaparkovaných vozidel
Městská policie upozorňuje občany, zejména rodiče, kteří parkují svá vozidla v okolí mateřské a základní školy, že
v poslední době dochází ke zvýšenému počtu případů krádeží
vloupáním do vozidel zaparkovaných u objektů škol a školek.
K samotnému vloupání do vozidel dochází v době, kdy se řidič/ka vzdálí od svého vozidla, a to zpravidla mezi 07:00 až

08:00 hodinou ranní. Pachatel pak rozbije skleněnou výplň
okna a následně z vozidla odcizí různé věci. Z tohoto důvodu
proto při dopravě dětí do školy či školky nenechávejte ve vozidlech žádné věci, zejména ne na viditelných místech, které by
mohly být předmětem zájmu pachatele.
Z výše uvedených důvodů Vás tímto žádáme o obezřetnost a
v případě jakéhokoliv výskytu podezřelých osob, prosím, ihned
informujte zdejší městskou policii na tel. čísle 602 500 584.
Děkujeme.
Vaše městská policie
4) Zpráva o činnosti Městské policie Újezd
u Brna za rok 2009
MĚSTSKÁ POLICIE
Celkový počet přestupků vyřešených v dopravě
Z toho řešeno v blokovém řízení
Z toho postoupeno správnímu orgánu
Z toho řešeno domluvou
Uloženo pokut v blokovém řízení
Počet přestupků – ostatní (veřejný pořádek apod.)
Z toho řešeno v blokovém řízení
Z toho postoupeno správnímu orgánu
Z toho řešeno domluvou
Uloženo pokut v blokovém řízení
Celkem řešeno přestupků
Celkem uloženo pokut v blokovém řízení
Zadrženo hledaných osob
Nalezeno vozidel v pátrání
Odchyceno zvířat

ÚJEZD U BRNA
476
169
3
304
19.700,- Kč
55
28
4
23
12.000,- Kč
531
31.700,- Kč
1
2
17

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

21

MĚSTSKÁ POLICIE

Jeden otisk a pachatel je dopaden

Obě policie mají moc hezká auta

5) Prevence kriminality
Městská policie se i v tomto roce systematicky věnovala
práci s mládeží v oblasti kriminality a dopravní výchovy. V této
oblasti bylo ze strany zdejší MP uskutečněno několik besed,
a to se zaměřením jak na dopravní výchovu, prevenci kriminality, drogovou problematiku, vandalství (s důrazem
na vzrůstající počet případů sprejerství), tak i na běžná, ale
neméně nebezpečná úskalí všedního života (nebezpečí založení požárů, zranění při herních činnostech, použití zábavní
pyrotechniky atd.). Besídky probíhaly v objektu mateřské školy
(s využitím dopravního hřiště), v areálu základní školy a v ob-

jektu Klubovny dětí a mládeže. Některé besídky se uskutečnily
taktéž ve spolupráci s Policií ČR.
Rovněž byla věnována ze strany MP velká pozornost druhé nejohroženější skupině obyvatel, a to seniorům. V Domě
s pečovatelskou službou bylo uskutečněno setkání, jehož
cílem bylo zvýšit ostražitost a bezpečnost seniorů ve městě.
Tato forma preventivních programů umožňuje seniorům a občanům získat potřebné informace k ochraně osobního bezpečí
a majetku.
Petr MACÁK
velitel městské policie

Při besedě děti vyslechly mnohdy až neuvěřitelné zážitky policistů

Závěr besedy s městskou policií a Policií ČR dne 04.11.2009
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ČESTNÍ OBČANÉ ÚJEZDA U BRNA
1. Prof. Ing. Václav Klaus, CSc., prezident republiky
Čestný občan města Újezda u Brna.
Převzal osobně 18.9.2006.

obstál při projevech šikany ze strany státní správy při vyvlastnění
výše jmenované firmy po roce 1948.
Převzala dcera Miluše Mácová 18.6.2006.

2. Ing. Jiří Paroubek, předseda vlády ČR
Za mimořádnou pomoc a spolupráci.
Převzal osobně 11.4.2006.

8. Prof. Vojtěch Haluza
Za mimořádně etické chování a za jeho postoj vůči diskriminační politice komunistické vlády.
Převzaly dcery Marie Šultesová a Magdalena Lachmanová
20.1.2007.

3. PhDr. Čeněk Staňa, CSc.
Za celoživotní vědeckou činnost.
Převzala pozůstalá manželka Vlasta Staňová 14.5.2006.
4. Vladimír Cupák
Za dlouholetý kladný vliv na urbanistiku obce.
Převzal syn Vladimír Cupák 14.5.2006.
5. Rudolf Kopeček
Za sběratelskou činnost, monitoring místních dějin a zvyků.
Převzal syn Rudolf Kopeček 14.5.2006.
6. František Kotolan, starosta obce v letech 1990 –1998
Za zdárné vedení obce ve dvou volebních obdobích.
Převzala pozůstalá manželka Vlastimila Kotolanová 14.5.2006.
7. Josef Máca
Za zásluhy o reprezentaci města jakožto zakladatele společnosti, která měla jedinečné postavení na trhu celého
Československa v oblasti vybavení divadel.
Klíč je rovněž projevem uznání, že pan Máca osobnostně

9. JUDr. Jan Haluza
Za mimořádné pracovní a sportovní výkony a pro etický
přístup v čase komunistického útlaku od roku 1948.
Převzal osobně 13.5.2007.
10. Ing. Václav Horák, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
Za zásluhy o rozvoj města.
Převzal osobně 21.9.2008.
11. Mgr. Michal Hašek, předseda Poslaneckého klubu
ČSSD
Za zásluhy o rozvoj města.
Převzal osobně 27.9.2009.
12. Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.
Za zásluhy o odbornou vědeckou činnost týkající se území
bitvy u Slavkova.
Převzal osobně 13.11.2009.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna v Újezdě u Brna disponuje ke dni
31.12.2009 zhruba 13.000 svazky. Ročně odebírá 13 druhů
časopisů (History, Recepty prima nápadů, Flora na zahradě,
Betynka, Burda, Země světa a další). Každý rok nakupujeme
přes 300 nových knih.
I nadále je možnost zdarma využívat veřejného internetu
nebo kopírovat dokumenty (ceník je k dispozici v knihovně).
Rádi uvítáme nové čtenáře nebo uživatele internetu, půjčovné zůstává stejné jako v loňském roce, a to 30,- Kč za rok,

což je skutečně symbolická částka vzhledem k dnešním cenám knih.
Více se můžete dočíst na webové stránce
www.knihovnaujezd.wz.cz, kde najdete i aktuální ON-LINE
katalog, pomocí kterého si můžete knihy zarezervovat z pohodlí Vašeho domova.
Daria Matoušková a Věra Lísková
knihovnice
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JEDNA NÁVŠTĚVA
Poseděli u nás. Jeden hovořil německy, druhý česky
a chtěli založit datovou schránku. Procházející starosta města se jich zeptal: „Proč jdete k nám?“ A na to oni odpověděli:
„U Vás je to s úsměvem, rychleji a lépe.“ Na to starosta odpověděl: „Stejně děvčatům nepřidám.“

Je ale dobře, že z Vašeho pohledu jsou nejusměvavější
a nejochotnější v širokém okolí. Pak si starosta zjišťoval,
kdo že to byl na návštěvě radnice. Byli to zástupci firmy
Gebeshuber.

INTERNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MĚSTSKÉHO ÚŘADU ÚJEZD U BRNA
ThDr. Jan Hradil, Th.D.
Karel Hradský
Městská policie
Petr Macák
Mgr. Petra Bartáčková
Věroslava Mrkvicová
Jana Nykodýmová
Jiřina Punčochářová
Petra Zrzavá
Milan Kousal
Miroslav Leukert
Jaroslav Procházka
Ladislav Spáčil
Jiří Veselý

starosta
místostarosta
velitel městské policie
asistentka starosty, spisovna
evidence nemovitostí, pokladna
podatelna, evidence obyvatelstva
matrika, účtárna
sekretariát, agenda OP
správce sběrného dvora
vedoucí pracovní čety, správce DPS

správce penzionu

+420 602 500 583
+420 724 183 499
+420 602 500 584
+420 722 070 912
+420 725 171 855
+420 725 171 856
+420 725 171 858
+420 725 171 857
+420 725 171 859
+420 725 171 844
+420 776 811 196
+420 725 171 860
+420 725 171 861
+420 720 366 062

SEZNAM EMAILOVÝCH ADRES MĚSTSKÉHO ÚŘADU ÚJEZD U BRNA
ThDr. Jan Hradil, Th.D.

starosta

Karel Hradský

místostarosta

Městská policie

mistostarosta@ujezdubrna.cz
policie@ujezdubrna.cz

Mgr. Petra Bartáčková

asistentka starosty, spisovna

bartackova@ujezdubrna.cz

Věroslava Mrkvicová

evidence nemovitostí, pokladna

mrkvicova@ujezdubrna.cz

Jana Nykodýmová

podatelna, evidence obyvatelstva

nykodymova@ujezdubrna.cz

Jiřina Punčochářová

matrika, účtárna

puncocharova@ujezdubrna.cz

Petra Zrzavá

sekretariát, agenda OP

zrzava@ujezdubrna.cz

ID datové schránky

iu3b65f

Město Újezd u Brna IČO 00282740

E-podatelna

24

starosta@ujezdubrna.cz

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

e-posta@ujezdubrna.cz

VEČERNÍ TELEFONÁTY
Je pravdou, že rozhodne-li se člověk pro práci s lidmi, musí
počítat s tím, že práce má i své stinné stránky. Stále někdo
volá. Nevadilo by, že v pracovní době, ale mnohdy pozdě večer
s dotazy, kdy někdy nevím, zda jde o smělost nebo nejapnost.
Vzpomenete si pravděpodobně, když v sobotu 9. ledna přestal
jít po celém městě elektrický proud. Náhlé temno nejenom
v ulicích. Jeden z telefonátů se mě ve 22:00 hodin zeptal: „Co
s tou elektrikou děláte?“ Po chvíli další telefonát: „Kdy půjde

konečně elektrika?“, že platí daně a že má právo, aby elektrika
šla. Na okrese Brno-venkov, Hodonín, Uherské Hradiště a jinde byla kalamita, strhané rozvody vysokého napětí, práce na
několik desítek hodin. Zhruba před půlnocí se ozval asi desátý
telefonát s dotazem: „Starosto, Vám určitě elektrika jde!“ Ujistil
jsem volajícího, že ne, a on se mě zeptal, zda se může přijít
přesvědčit. A má odpověď? „Ano, zajisté.“ Nepřišel. Asi v té
tmě zabloudil.
J. H.

ČOV

ČOV je stavěna s podporou EU, SFŽP a JMK

22.07.2009

Nejsložitější stavbou, kterou město doposud realizovalo, je
probíhající stavba rekonstrukce ČOV. Je to přestavba za provozu, kdy město vázané přísnými ekologickými normami, musí
zvládnout vyčistit všechny fekálie, které do čističky přivádí
městská kanalizace. Pod dozorem státní správy nesmí dojít
k úniku nevyčištěných exkrementů do říčky Litavy.

Každý den nám hrozí pokuta, pokud by došlo k chybě. Přesto přese vše zvládáme nejenom rekonstrukci, ale i běžný provoz ČOV. Za to musím poděkovat nejenom firmě Pozemstav
Brno, a. s., ale i firmě Hydrospol, firmě VRV a Ing. Martinu
Dufkovi, který provádí stavební dozor.
starosta

03.11.2009

27.04.2010
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MOSTEK PŘES ZLATÝ POTOK
Obrátila se na mě zastupitelka města, vrchní sestra Domova
pro seniory v Sokolnicích, paní Ivana Mácová:„Víte, potřebovali bychom opravit mostek přes Zlatý potok v zámecké zahradě
v Sokolnicích. Je v havarijním stavu!“. A tak Zastupitelstvo
města Újezd u Brna pochopilo, že obyvatelé Domova důchodců v Sokolnicích nemohou užívat celou oboru. Tak jsme

našli řešení. Starý mostek asi 6 metrů dlouhý jsme bezúplatně
darovali a současně jsme nabídli, že mostek převezeme s tím,
že s odbornou prací pomůže bezúplatně firma COLAS CZ. Ředitel firmy COLAS CZ Ing. Pavel Armutidis souhlasil. Fotky pod
článkem svědčí o dobré práci firmy COLAS CZ.
starosta

Stěhování mostku nebylo jednoduché

Zvedání mostku a převoz do Sokolnice

TŘÍDÍME ODPAD
Česká republika se stává v oblasti třídění odpadů jednou z nejlepších v Evropě. Jistě k tomuto velmi dobrému hodnocení přispíváme i my, občané Újezda u Brna.
Máme po našem městě zbudována sběrná místa,
která jsou již všechna upravena a osazena kójemi, ve
kterých na náš odpad čekají kontejnery na papír, bílé
a barevné sklo a plasty. Do těchto kontejnerů na
plasty je možno ukládat také tzv. kompozitní obaly
(např. obaly od krabicového mléka, džusů aj.). Třídící linka, kam svozová firma SITA CZ tento druh odpadů vozí, ho
také bez problémů vytřídí.
Ačkoliv se snažíme odpad třídit, máme v této oblasti
stále ještě rezervy. Ukládání odpadů do kontejnerů má svůj
řád. Např. PET láhve je nutno sešlápnout, papírové krabice
složit, aby byl objem kontejneru maximálně využit. V neposlední řadě je nutno udržovat na sběrných místech pořádek
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a v případě, že je kontejner plný, neházet odpad na zem, ale
využít jiného sběrného místa.
Pro informaci uvádím seznam sběrných míst:
1) ulice U hřiště – mezi budovou O2 a prodejnou potravin
– hlavní sběrné místo
2) ulice Rybářská – u Domu s pečovatelskou službou
3) ulice Na zahrádkách – u prodejny JIREX
4) ulice Štefánikova – u restaurace Rychta
5) ulice Sušilova – vedle klempířství pana Kotolana
6) ulice Rozprýmova – u bytového domu č.p. 990
Všechna sběrná místa jsou určena pro odpad vytvořený
občany Újezda u Brna, NE pro odpad z podnikatelské
činnosti.
Karel Hradský

NOVÁ SBĚRNÁ MÍSTA ODPADU
Je velice příjemné, že se již odpadky neválí nekultivovaně po
komunikacích či chodnících, ale jsou právě v těchto kójích.
V tomto roce postavíme ještě centrální sběrný dvůr, na který
máme přislíbenou dotaci. Nynější sběrný dvůr za zdravotním
střediskem bude vymístěn do bývalého MB Realu a místo něj
bude zbudováno velké parkoviště pro osobní vozy.
starosta
Sběrné místo na ul. Sušilově

ARCHIV – SPISOVNA MĚSTA

Mgr. Petra Bartáčková v nové spisovně města

Možná jste zaznamenali změny, které proběhly v listopadu
loňského roku na naší radnici. Došlo k přestěhování zasedací
místnosti do prostor někdejšího květinářství a zasedačka se
změnila v nový archiv města.
Archiv bylo nutné vytvořit z několika důvodů. Zaprvé toto
ukládá zákon, zadruhé v každé obci či městě je nutné, aby
existoval příruční archiv tak, aby práce byla co nejefektivnější,
a v neposlední řadě nám kontrola ze Státního okresního archivu Brno – venkov se sídlem v Rajhradě vytkla nedostatky,
které bylo třeba odstranit. Kontrola upozornila zejména na:
a) nevhodnou prostoru, ve které je spisovna umístěna,
b) nevhodné regály a skříně,
c) nutnost lepšího zabezpečení,
d) nutnost zdokonalit evidenci dokumentů v souvislosti
s rozrůstáním se našeho města.
V červenci 2009 se změnil zákon upravující pravidla pro oběh
a archivaci dokumentů. Podle zákona č. 190/2009 Sb. o archivnictví a spisové službě musí každá spisovna splňovat následující:

a) Prostory pro uložení dokumentů nesmí být ohroženy
povodněmi.
b) Pro spisovnu musí být zpracována požární dokumentace
a musí být vybavena ručními hasicími přístroji; v prostorách
pro uložení dokumentů musí být umístěny pouze práškové
hasicí přístroje.
c) V prostorách pro uložení dokumentů nesmí vést vodovodní, teplovodní, parovodní nebo plynovodní potrubí
a dešťová a splašková kanalizace.
d) Prostory pro uložení dokumentů musí být vybaveny regály
pro uložení dokumentů.
e) Prostory pro uložení dokumentů musí být zajištěny proti
vstupu nepovolané osoby.
Proto město na základě rozhodnutí rady města ze dne
29.09.2009 zakoupilo nové regály, nábytek, počítač a další
a nově vybavilo spisovnu také programem, který umožní elektronickou evidenci dokumentů, které na městský úřad přijdou
nebo které z něj odchází.
Dokumenty, které jsou ve spisovně města uloženy, mapují
souvisle provoz na radnici od roku 1998. Většina dokumentů
starších, které by ovšem mnohdy byly potřeba, bývalé vedení
města zcela v rozporu se zákonem těsně před výměnou zastupitelů v roce 1998 vyvezlo na skládku.
Vedením spisovny a evidencí všech dokumentů byla pověřena Mgr. Petra Bartáčková, tel. 725 171 855.
Úřední hodiny spisovny jsou v pondělí (08:00 – 17:00)
a v úterý (08:00 – 15:00).
Mgr. Petra Bartáčková
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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CZECH POINT NA ČESKÉ POŠTĚ V ÚJEZDĚ U BRNA

- Ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- Výpis z Insolvenčního rejstříku
Další služby, které systém Czech Point již umožňuje jsou:

Služba Czech Point, kterou můžete na městském úřadě využívat již 2 roky, funguje od 01.03.2010 i na České poště v Újezdě
u Brna. Je možné si zde nechat vyhotovit:
-

Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis ze Živnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení řidiče

- Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
- Ohlášení živnosti
- Ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku
- Žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese
- Podání do registru účastníků provozu z modulu autovlaků ISOH
- Datové schránky
- Autorizovaná konverze dokumentů
P. B.

NOVÁ SLUŽBA
Jsou tomu 3 roky, co jsme bezúplatným převodem získali
mikrobus Volkswagen Transporter do majetku města. Tento
Transporter nám automechanik odsouzený k veřejně prospěšným pracím celý opravil. Po opravě samozřejmě začala diskuze
chtivých –„Prodejte nám ho“. Transporter jsme začali používat
k nákupům věcí potřebných pro město – sekaček, drobného
technického materiálu apod. V radě jsme získali pocit, že je
VW nevyužitý. Proto jsme přikoupili na radu pana Lubomíra
Fraje další 3 sedadla a mikrobus začal užívat Klub diabetiků
v Újezdě u Brna. Klub, který je příkladně činný nejenom svým
programem, ale i zdravotní osvětou.
Rada města Újezd u Brna na návrh starosty zřídila novou službu. Tuto službu je možné od 15.01.2010 objednat
u bývalého městského policisty Jaroslava Procházky na
jeho služebním telefonním čísle 725 171 860. V čem tkví
tato služba? Každý důchodce, každý nemocný si může
objednat odvoz městským mikrobusem k lékaři v Újezdě u Brna i zpět za jednotný poplatek 50,- Kč, který je
splatný přímo u pana Procházky, který na poplatek vydá
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doklad. Tuto službu smí využít také maminky s dětmi,
těhotné ženy apod.
Služba by měla mít ryze sociální charakter. Proto by bylo
vhodné, aby byla opravdu využívána pouze v naléhavých případech. Pokud se panu Procházkovi nedovoláte, můžete tuto
službu v průběhu pracovní doby objednat také u referentky
městského úřadu Petry Zrzavé na telefonním čísle 725 171 859
nebo na telefonním čísle radnice 544 224 218.
starosta

Volkswagen Transporter
Vyhodnocení

INDICKÁ RESTAURACE
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PRACOVNÍ ČETA MĚSTA ALIAS „LEUKERTOVA JEDENÁCTKA“
Tak jako všechno prochází vývojem, někdy k lepšímu, někdy k horšímu, tak i naše pracovní skupina. Je tomu jedenáct
let, co jsem se pozastavil nad tím, že pracovní skupina města nemá vlastní šaty, nemá sociální zázemí a je velice chabě
technicky vybavena. Kromě lopat, rýčů a krumpáčů, jednoho
starého traktoru s vlečkou, neměli nic jiného. Omyl, ještě dvě
staré sekačky! Dále jsem se dozvěděl, že tři měsíce před naším
příchodem na radnici bylo odcizeno UNC. Zloděj se nenašel,
UNC také ne. Co dál? Tak jsme začali pracovat na tom, aby naše
pracovní skupina měla vše, co je zapotřebí nejenom k údržbě
města, ale i k vlastním pracovním podmínkám.
A co má dnes? Pěknou kancelář se sociálním zařízením
včetně sprch, vytápěnou dílnu, ale i garáže. V těchto garážích
se nalézají: sekačky na trávu, frézy na sníh, opravený traktor,
stará multikára, nová multikára, mercedes Unimog s kompletní výbavou - radlice, sypání aj., dobré nářadí, startovací vozík,
vlečka za traktor, zametací vůz IFA, JCB, Volkswagen Transporter. Všechno je prvotřídně ošetřené včetně nátěrů. Musíme poděkovat panu Kousalovi, který ve volném čase vše očistil, ale
i natřel. Samozřejmě za spolupráce s panem Procházkou, který
má na starost všechny nátěry kovových předmětů ve městě od
zábradlí až po dopravní značky.
Seznam strojů, zařízení a vybavení sloužících pracovní skupině města k 31.1.2009
MB Real
DÍLNA
- sekačka na trávu STIGA
- vysavač nečistot (za traktor)
- víceúčelový stroj DAKR
- vysavač OTÍK
- kruhový kartáč LASKI - k DAKRU
- radlice kovová - k DAKRU
- sněhová fréza
- rotační sekačka - k DAKRU
- ruční motorová pila
- křovinořez
- zastříhávač živých plotů
- traktorová sekačka
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4 ks
1 ks
4 ks
1 ks
2 ks
3 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks

- mechanický kartář
- ruční fukar
- vysokotlaký čistič
- elektrocentrála
- ruční elektrická vrtačka
- ruční vibrační bruska
- elektrická svářečka
- okružní elektrická pila - velká
- okružní elektrická pila - malá
- dobíječka AKU baterií
- elektrické KANGO
- elektrický mandl na prádlo
- řezačka na obklady
- lámačka na dlažbu
- žebřík AL - 2 dílný
- žebřík AL – 3 dílný
- postřikovač 8 litrů
- kanystr na PHM – 20 litrů
- stůl pracovní - ponk
- skříň plechová 2 dílná
- skříň dřevěná
- regál dřevěný
- regál kovový
- bojler
- ruční hasicí přístroj - 6 litrů

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
4 ks
2 ks
5 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks

WC + UMÝVÁRNA
- elektrický ohřívač vody
- plynová kamna VAF

1 ks
1 ks

VOZIDLA + PŘÍVĚSY
VW Transporter
Mercedes UNIMOG
traktor Zetor 5711
Multikára M 25
Multikára M 30
IFA - zametací vůz

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

PRACOVNÍ ČETA MĚSTA ALIAS „LEUKERTOVA JEDENÁCTKA“
VOZIDLA + PŘÍVĚSY
JCB - nakladač
traktorová vlečka 9 t
vlečka malá dvoukolová - stará
vlečka malá dvoukolová - 1,5 t nová

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

ŠATNA
- stůl kancelářský
- lednička GORENJE

2 ks
1 ks

- PC komplet
- stůl dřevěný
- židle dřevěná
- židle kovová - otočná
- skříň kovová 2 dílná
- regál dřevěný
- plynová kamna VAF
- lékárnička
- rychlovarná konvice

1 ks
2 ks
7 ks
1 ks
6 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Dva muži nesou plnou zodpovědnost za pracovní skupinu,
a to pan Miroslav Leukert a pan Jiří Veselý. Jsou to oni, kteří
se starají, aby všechny stroje, auta, ale i montérky měly řádné
označení města. Jsou to oni dva, kteří nesou zodpovědnost za
náplň práce.
Každý týden v pondělí za přítomnosti celé pracovní skupiny je porada, kterou z části vede místostarosta Karel Hradský
a z části já. Musím mu poděkovat, protože on přebírá zápisy
městské policie o nedostatcích města (např. kde nesvítí světla,
kde jsou propadlé chodníky, kde je nepořádek apod.) a poté
je na pondělní poradě předává ke zpracování. Porada je každý
týden od 07:00 do 08:00 hodin a v 08:00 hodin začíná porada
s úředníky města, které se účastní také pracovnice Jiráskovy
městské knihovny a vedoucí Klubu mládeže. Dnes je ve stavu
pracovní skupiny města 11 lidí. Na 9 osob máme dotaci na
platy. Za 11 let se pracovní skupina z větší části zprofesionalizovala a má kvalitní vybavení. Je to dobře. Také město svojí
úpravou o tom svědčí.
starosta

Dvůr pracovní čety města

Čistící auto IFA

Jiří Veselý, tel. 720 366 062

Miroslav Leukert, tel. 776 811 196
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Volkswagen Transporter

JCB

Traktor s vlečkou

Mercedes Unimog

Nová Multikára M30

Stará Multikára M25

KLUBOVNA MLÁDEŽE
Dětská klubovna pro volný čas dětí ležící v malebném parku opět funguje. Klubovna má mimořádný význam, protože
děti, které odpoledne nemají rodiče doma, mohou klubovnu

32

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

navštívit. Rodiče pak mají jistotu, že jsou pod dozorem, že se
nikde netoulají. Dále mají jistotu, že v čase pobytu v této klubovně jsou ochráněni nástrah ulice.
starosta

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ ZA 1.POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2009/2010
Září nám uběhlo opravdu velmi rychle. S panem starostou
ThDr. Janem Hradilem, Th.D. jsme slavnostně přivítali prvňáčky, zahájili nový školní rok a všichni jsme se pustili do přípravy
školní akademie, Dne otevřených dveří a spousty ostatních
akcí k významnému výročí naší školy. Podle Vašich ohlasů
a poděkování dopadlo vše skvěle.
V říjnu se naši páťáci účastnili v rámci výuky ekologických
výukových programů, 2.A a 2.B navštívila místní knihovnu
a přímo ve škole v učebně s interaktivní tabulí proběhl pro 8.A
a 8.B první seminář zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů.V tomto měsíci si žáci a žákyně 6.A vyjeli na třídenní adaptační kurz do Kutin, který byl pořádán ve spolupráci
s Pedagogicko psychologickou poradnou Brno.
Listopad je měsícem prvních třídních schůzek, informací
o prospěchu a chování žáků, ale také informativních schůzek
pro rodiče našich deváťáků ohledně jejich volby povolání.
Učitelé přírodopisu zorganizovali soutěž Přírodovědný klokan,
která je určena žákům osmých a devátých ročníků. A výsledky byly opravdu zajímavé. Všichni se s nimi mohli seznámit
na školní nástěnce a na webových stránkách základní školy.
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vyjeli
všichni naši pedagogové na třídenní velmi úspěšný seminář,
zaměřený na nové formy a metody ve výuce.
Vánoční prosinec se nám vydařil. Celá škola byla velmi
pěkně vyzdobena, sedmáci se jako každý rok převlékli za strašidelné čerty a jemné andílky, v jednotlivých třídách proběhly
vánoční besídky. Žáci šestých tříd navštívili vánoční představení
Husovický betlém v divadle Radost. Rok jsme zakončili Dnem
vánočních tradic, ve kterém jsme vyrobili spoustu nádherných
dárečků pro odpolední jarmark určený veřejnosti. Děkujeme
za Vaši účast a příspěvek do nadačního fondu školy.

V lednu jsme ve škole hned dvakrát přivítali předškoláky
z mateřské školy. Jednou jako budoucí žáčky přímo ve třídách
současných prvňáků, kteří jim předvedli, co všechno už umí,
a podruhé 15. ledna při slavnostním zápisu žáků do 1. ročníku
i s jejich rodiči. Základní škola v Újezdě u Brna je základní školou, která je také zaměřena na ekologickou výuku. 25. ledna
2010 nám bylo na MŠMT v Praze předáno ocenění Škola
udržitelného rozvoje. Nejde o žádnou soutěž. Tento titul
se předává těm školám, které odpovědně a soustavně přistupují ke vzdělávání a výchově v oblasti ekologické výchovy.
První pololetí jsme zakončili 28. ledna předáním výpisů
a rozloučením před jednodenními pololetními prázdninami.
Za toto období se také mnohé změnilo v materiálně
- technickém vybavení základní školy. Je pravda, že na radnici
chodím velmi často a vždy s „malým prosíkem“. Pan starosta
mě už velmi dobře zná a vždy mi připomene, kolik finančních
prostředků do základní školy nad roční rozpočet školy již nainvestoval. Ano, má pravdu. No a jaký je průběžný výsledek?
V září přišli paťáci do tříd s novým nábytkem, v listopadu jsme
otevřeli učebnu ve dvorním traktu (také s novým nábytkem)
a kalendářní rok jsme zakončili zakoupením jídelních stolů
a židlí do školní jídelny. Opravdu je teď velmi pěkná. A to není
všechno. První týden v březnu, kdy se uskutečnily jarní prázdniny, ve škole proběhla rekonstrukce podlah ve třech učebnách
a položení nové podlahové krytiny.
Pane starosto a zastupitelé města Újezd u Brna,
děkujeme za odsouhlasení a navýšení každé částky nad rozpočet základní školy.
PaedDr. Jaroslava Olšanská
ředitelka školy

STÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY V ÚJEZDĚ U BRNA
Ve dnech 24. až 26. září 2009 proběhly oslavy, které připomněly, že je tomu již 100 let, co byla založena budova školy
v Újezdě u Brna. Za spolupráce školy a města byl vytvořen al-

manach, který zevrubně seznámil nejenom s dějinami školy,
ale i s plány do budoucnosti. Podrobně také popsal opravy,
které proběhly ve škole za posledních 20 let.
P. B.
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Žáci školy si připravili různá vystoupení na Akademii
ke 100. výročí založení ZŠ

Sál Sokolovny byl při Akademii zaplněn do posledního
místečka

V rámci oslav se konal i Den otevřených dveří. Ředitelka školy
PaedDr. Jaroslava Olšanská provedla zájemce po škole.

Přítomní mohli shlédnout i prezentaci k historii
a plánům školy

VÝPOČETNÍ TECHNIKA V PRÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Škola pokračuje v úspěšném zavádění výpočetní techniky
do kmenových a odborných učeben. Koncem kalendářního
roku bylo provedeno zasíťování dalších 6 školních tříd. Uvolnění finančních prostředků na tuto akci schválila správní rada
nadačního fondu. Do tří odborných pracoven – chemie, fyziky
a přírodopisu byly zakoupeny notebooky a v učebnách během
ledna zabudovány dataprojektory a projekční plátna.
Neustále se také snažíme podrobně informovat rodiče
o dění ve škole. Vydáváme proto několikrát ročně písemné
zpravodaje. Kromě toho neustále aktualizujeme naše webové stránky na http://zs.ujezdubrna.info, ze kterých je možné
se dozvědět řadu základních informací o škole samotné
a o aktuálním dění v ní. Rodiče si mohou otevřít základní
školní dokumenty, formuláře, fotogalerii, seznámit se s činností nadačního fondu, školské rady. Stránky také obsahují
informace o školním vzdělávacím programu, přepisy starých
školních kronik, jsou zde stránky věnované ekologickým aktivitám, školním projektům a dalším oblastem.
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V evidenčním systému školy „Bakaláři“ na adrese http://
zs.ujezdubrna.info/bakalari je možné získat následující informace:
- zkontrolovat osobní údaje, případně provést jejich opravu
při změně např. telefonů, bydliště apod.,
- jsou zde k dispozici aktuální rozvrhy dětí pro daný a následující týden, případně stálý rozvrh,
- v plánu akcí je možné prohlížet akce třídy ve zvoleném období,
- je zde dostupná klasifikace dítěte (průběžná klasifikace
eventuelně i s detaily z čeho a kdy bylo dítě hodnoceno,
pololetní klasifikace i za uplynulé roky, udělená výchovná
opatření)
Aneb volně citováno podle povzdechu jednoho nejmenovaného letošního „deváťáka“: „To snad nestojí ani za to, abych
ztrácel žákovskou knížku!“
Pavel Polách
zástupce ředitelky ZŠ

NOVÁ KOTELNA VE ŠKOLE – PLÁNOVANÁ KOTELNA ŠKOLKY
Škola v Újezdě u Brna dostala v posledních 2 měsících roku
2009 zcela novou kotelnu se zcela novou moderní technologií. Na tuto jsme od Jihomoravského kraje obdrželi dotaci
300.000,- Kč. Celá oprava kotelny však stála 2.445.688,- Kč.
Dále jsme škole v závěru roku 2009 dali do nově zrekonstruované jídelny nový nábytek. Tento nábytek stál 368.900,Kč, a i na něj jsme společně se školou vyřídili dotaci, kdy nám
Jihomoravský kraj poskytl 200.000,- Kč.
Na zastupitelstvu města bylo dne 18.01.2010 rozhodnuto,
že rada města provede výběrové řízení na generální opravu
kotelny ve školce. Kotelna je již technicky zastaralá, ale i amortizovaná, protože stáří této kotelny je již 16 let. Cena plánované

opravy je kolem 1 mil. Kč a opět se pokusíme, aby JMK poskytl
dotaci. Je pravdou, že s panem hejtmanem Mgr. Michalem
Haškem je možné o těchto věcech jednat. Je to dané tím, že
ke školství, ať už kteréhokoliv stupně, má vztah.
starosta
Další neplánované investice do ZŠ v roce 2009
Výměna dlažby v jídelně .................................... 247.000,- Kč
Opravy chodeb .................................................... 170.000,- Kč
Oprava vstupu do ZŠ ............................................. 67.637,- Kč
Oprava osvětlení a odvětrání ..............................35.457,20 Kč

Kotelna školy byla vybavena novými kotly Viesmann

DO ROKU 2010 SPRÁVNOU NOHOU
Rok 2009 byl pro Mateřskou školu v Újezdě u Brna ve
znamení rozšiřování vzdělávací nabídky. Mateřská škola systematicky rozpracovává svůj Školní vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání s názvem„Chci žít v harmonii s přírodou“,
který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro

předškolní vzdělávání. Sám název napovídá zvolený směr,
kterým se mateřská škola vydala. Jedná se o dlouhodobý plán
zahrnující všechny oblasti vzdělávání s akcentem na environmentální výchovu. Česká školní inspekce, která mateřskou
školu v loňském roce navštívila, ocenila v tomto směru práci
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DO ROKU 2010 SPRÁVNOU NOHOU
jak pedagogických, tak i nepedagogických pracovníků školy.
Rok 2009 byl v mnoha směrech úspěšný. Díky vstřícnému
postoji zřizovatele se postupně opravuje budova mateřské
školy. Obměňuje se vybavení tříd a tím se vytváří bezpečné
a podnětné prostředí pro vzdělávání dětí.
Do akcí pořádaných mateřskou školou se stále více zapojují jak rodiče dětí docházejících do mateřské školy, tak
i některé subjekty a firmy města – městská knihovna, hasiči,
firma Elektro Spáčil aj.
Byla oslovena i široká veřejnost, především při akci ve
sběru papíru. Mateřská škola tak získala další finanční prostředky, které slouží k nákupu hraček pro děti.
V minulém roce byl obnoven dětský vozový park o nové
koloběžky a „odrážedla“, bylo zakoupeno mnoho knižních
publikací, sportovního náčiní a nářadí, didaktických pomůcek, vytvořeny nové hrací kouty ve třídách. Dále byla zakoupena nová lehátka, vymalovány chodby a kuchyně aj.
Mateřská škola Újezd u Brna vstupuje do roku 2010
s pracovním elánem. I v letošním roce budou probíhat některé rekonstrukce a opravy budovy mateřské školy a školní
zahrady. Děti se budou i nadále pravidelně účastnit sportovních akcí pořádaných Asociací sportu pro všechny.
Mateřská škola prodloužila své členství v síti mateřských
škol Jihomoravského kraje podporujících ekologickou výchovu „Mrkvička“ a je opět zapojena do soutěže ve sběru
papíru „Soutěž s panem Popelou“.
V oblasti prevence sociálně-patologických jevů se velmi
osvědčila spolupráce s Městskou policií Újezd u Brna, na
kterou navážeme i v roce letošním.
Vedení obou městských škol, mateřské a základní, se pro
letošní školní rok domluvilo na spolupráci v nabídce edukativně - stimulačních skupin rodičům předškoláků.
Dá se říct, že Mateřská škola Újezd u Brna má nakročeno
správným směrem. Myslím, že se podařil úspěšně rozjet pomyslný vlak a doufám, že mu nebudou stát v cestě zbytečné
překážky, které by ho dokázaly brzdit, nebo dokonce zastavit.
Mgr. Markéta Markelová
ředitelka mateřské školy
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Divadlo v MŠ - Pohádka O pejskovi a kočičce - září 2009

Výlet do enviromentálního střediska v Lipce - listopad 2009

Návštěva statku v Bošovicích - září 2009

LETECKÝ SNÍMEK ÚJEZDA U BRNA
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OPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Nic není nemožné
V termínu jarních prázdnin (01.- 05.03.2010) proběhla
v mateřské škole blesková akce. Jednalo se o plánovanou
rekonstrukci kotelny, ke které byla neplánovaně přidružena
i rekonstrukce umýváren a toalet u všech 4 tříd.
Blesková akce byla zahájena 19. února v ranních hodinách
rozhovorem s panem starostou ThDr. Janem Hradilem, Th.D.,
který netrval dlouho, ale mnohé lidi připravil o klidný spánek.
S panem starostou jsme stanovili jasný cíl, projednali organizační záležitosti a posvěcení dojednaného pak bylo v rukou
rady a zastupitelstva města. Časový prostor určený rekonstrukcím, z důvodu rozsahu prací, byl šibeniční a pochybností
o zvládnutí celé akce v daném termínu bylo mnoho. Přesto
i s drobnými omezeními, byl provoz v mateřské škole opět
zahájen v pondělí 08.03.2010.
Díky týmové práci všech, kteří se akce zúčastnili (plynaři pod vedením pana J. Aldorfa, fa INTERIER MONT pana
R. Martečika, pan M. Kukla, pan A. Staňa, zaměstnanci mateřské školy, členové „Rychlé roty“ a stavební dozor pí H. Šemberová), se podařilo plán uskutečnit.
Prvními důležitými kritiky byli ti nejmenší a jejich rozzářené oči byly pro mnohé tou nejlepší vizitkou a pochvalou.
Revitalizace prostředí v mateřské škole je dlouhodobý záměr,
který se díky spolupráci se zřizovatelem mateřské školy, daří
naplňovat. Mé děkuji patří všem zúčastněným. Má omluva
všem rodičům, kterým akce způsobila nečekané problémy
a starosti. Věřte, stálo to za to!
Mgr. Markéta Markelová
ředitelka mateřské školy

Pan Josef Aldorf řídí rekonstrukci kotelny v mateřské škole

Nová kotelna školky

A takto vypadá výsledek rekonstrukce koupelen!

TAKÉ STÍŽNOST
V jeden pracovní den jsem musel vyslechnout dvě stížnosti. Prvá, že soused má anténu a na ní sedávají ptáci, kteří
znečišťují svými výkaly jejich střechu. Původně jsem myslel,
že jde o legraci, stížnost však byla míněna vážně. Není to
k pousmání a k pláči zaráz?
Další stížnost přesněji trestní oznámení bylo údajně podáno proti majitelce 5 holubů, ano 5 holubů. Ve stížnosti bylo
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uvedeno, že holubi poletují nad střechou stěžovatele a že na ni
kálí. V žertu jsem radil majitelce holubů, aby dávala holubům
méně zobu a před odletem, aby jim dávala špuntíček. Nevím,
zdá se mojí radou řídí.
J. H.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚZEMNÍ ORGANIZACE SVAZU DIABETIKŮ V ÚJEZDĚ U BRNA 2009
Činnost naší organizace za I. pololetí roku 2009 byla zhodnocena a zveřejněna v červencovém čísle tohoto zpravodaje.
Ve II. pololetí jsme uskutečnili návštěvu Slovanské epopeje
v Moravském Krumlově. U mistrovských obrazů malíře Alfonse Muchy se všem 20 účastníkům tajil dech. Obrazy dosahují
velikosti až 8 x 6 m a znázorňují pradávné dějiny Slovanů.
V září se za velice hezkého počasí uskutečnila návštěva
technické památky - Kovárny v Těšanech. Tento výlet byl
uspořádán speciálně pro méně pohyblivé občany a většina
účastníků byla překvapena sbírkami předmětů z dřívějších
časů, které si téměř všichni ještě pamatujeme. Za další dva dny
se návštěva kovárny zopakovala za účasti zdatnějších členů,
a to dokonce na kolech.
V měsíci říjnu jsme navštívili Památník národního písemnictví v Rajhradě, kde je mimořádně krásná knihovna se 30
000 knihami a dalšími památkami ze 17. a 18. století.

Poslední dva výlety byly zajištěny ve spolupráci s Městským úřadem v Újezdě u Brna, který nám opět vypomohl
s dopravou méně pohyblivých občanů.
Měsíc listopad je tradičně spojen s organizováním Pochodu
proti diabetu, který se uskutečňuje na celém světě každoročně
vždy 14. listopadu. Tentokrát byla vycházka spojena s odhalením sousoší na památku civilním obětem bitvy tří císařů
v roce 1805 a této akce se zúčastnilo mimo ostatních občanů
též 23 diabetiků.
Koncem roku 2009 byla svolána členská schůze, kde nás
MUDr. Nevrlá seznámila s vlivem cukrovky na oči, ledviny, nohy
a celkový stav všech cév v těle. Na závěr schůze jsme popřáli
pevné zdraví a dobrou náladu k významnému životnímu jubileu pí Boženě Hlouchové, pí Danuši Válkové a pí Erice Wirtové.

Klub diabetiků při návštěvě Moravského Krumlova

Pochod proti diabetu

Za výbor ÚO SD v Újezdě u Brna

Lubomír Fraj

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Město Újezd u Brna připravuje pravidelně vítání nových občánků. Při této příležitosti se změní chodba radnice v „kočárkárnu“
a obřadní síň se zaplní rodiči, dětmi, prarodiči i známými.
V roce 2009 jsme v Újezdě u Brna přivítali 30 miminek.
P. B.

Vítání občánků 17.10.2009 - Anastasija Tošič
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FREKVENCE TELEVIZNÍCH STANIC
Frekvence

Stanice

Kanál

48,25
62,25
77,25
140,25
147,25
161,25
175,25
189,25
203,25
217,25
231,25
238,25
245,25
252,25
259,25
266,25
273,25
287,25

Prima
Eurosport
STV 1
STV 2
Markíza
Nova Cinema
Nova Sport
ČT 2
Nova
ČT 1
ORF 1
Prima Cool
RTL
Barrandov TV
PRO 7
Public
ČT4 sport
ČT 24

E2
E4
R3
S6
S7
S9
E5
E7
E9
E11
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18

KONCERT JUNÁK
V neděli 18.10. 2009 se prostor újezdské sokolovny naplnil do posledního místa u příležitosti podzimního koncertu
skupiny D.N.A. a Iva Jahelky.
Jako první s myšlenkou koncertu přišla Veronika Glettová,
vůdkyně skautského střediska Újezda u Brna. „Přáním pana
starosty bylo, abychom naše akce zaměřili více pro veřejnost.
Velká část aktivit byla pouze křesťanského charakteru, a tak
jsem se rozhodla, uspořádat pro změnu koncert.“, říká hlavní
organizátorka Veronika. „Jako menší jsem chodila s tátou na
folkové koncerty a mrzelo mě, že se již dlouho žádný nekonal“, dodává.
Na začátku byl nesmělý nápad, který budil spíše rozpaky a byl pro organizátory velkou výzvou. Na konci však
stál podařený koncert, za kterým byla vidět velká píle a čas
věnovaný tomu, aby vše klaplo do sebemenšího detailu.
„Popravdě řečeno, nejprve nikdo nevěřil, že bychom naplnili
celou sokolovnu, aby akce nebyla prodělečná. Skaut, jakožto
nevýdělečná organizace, by si nemohl dovolit takovou akci
financovat ze svých omezených zdrojů. Na druhou stranu
jsme chtěli cenu vstupného srazit na minimum, a to je pak
docela risk“, hodnotí Veronika. „Dalo to hodně práce, ale stálo
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to zato. Doufám, že i diváci ničeho nelitují,“ dodává s úsměvem. „Plánování takové větší akce přinese člověku i nové zkušenosti, naučí se jednat a vyřizovat záležitosti, se kterými by
jinak nepřišel do styku.“
Výtěžek z koncertu použijí skauti na svoji činnost a další
aktivity ve městě a jeho okolí.
Na začátku nejdříve vystoupila brněnská skupina D.N.A.,
která působí již od roku 2005 a i přes nízký věk jejích členů
slavila již řadu úspěchů (více o této skupině na www.dnabrno.cz). Za zvuků kytary, baskytary, houslí, zobcové či příčné
flétny a bonga nám kapela zahrála hitovky od Wabyho Rivoly,
skupin Čechomor, Fleret, Nezmaři aj., a tak není divu, že si
většinu písní pobrukovalo i samotné publikum. Po více než
hodinovém koncertě, zakončeném bouřlivým potleskem,
následovala krátká pauza. Tu většina zúčastněných využila
k občerstvení či k seznámení se se skautskou činností
– k nahlédnutí byly kroniky, fotoalba, nástěnky…
Po přestávce již všichni s napětím očekávali příchod hvězdy večera – doktora práv, který si díky svým textům vysloužil
i neformální titul „zpívající právník“. Za doprovodu kytary pan
Ivo Jahelka představil pásmo nazvané „Písničky zpod taláru“,

KONCERT JUNÁK
tedy pásmo vybraných soudních případů, které svým vtipem,
dle mého názoru, rovnou vybízejí ke zhudebnění. Člověk se
musí u drtivé většiny z nich pousmát jednak nad absurditou,
jednak nad vynalézavostí i hloupostí (nebo spíš důmyslností)
pachatelů. Celým sálem se proto po celý koncert nesl srdečný
smích, lidé se dobře bavili a chytlavé melodie navodily jednoduše výbornou atmosféru. Jednotlivé songy prokládal pan
Jahelka vtipnými překlepy či dvojsmysly v zápisech z policejních protokolů či soudních spisů.

Po skončení zazněl zasloužený potlesk odměněný přídavkem. Měli jsme rovněž možnost koupit si CD pana Jahelky
a opatřit si i jeho autogram. Odešla jsem nadšená a příjemné naladění mi ještě pěknou dobu zpříjemňovalo pochmurný podzim.
Na další akci na shledanou!
Napsala Ivana Kučerová (Blansko)

Z VAŠICH DOPISŮ
Dobrý den,
zajímalo by mě, jestli bude někdy ve městě Újezd u Brna
stejně pěkné a kvalitní dětské hřiště jako v obcích Kobylnice
a Sokolnice? Nebo je to snad pouze nenaplněné přání rodičů tohoto města? Děkuji za odpověď. Rybanský Michal, Újezd u Brna
Naše odpověď
Dobrý den,
obdržel jsem Váš mail, který si stěžuje na kvalitu dětských
hřišť a odvoláváte se na Kobylnice a Sokolnice. Vážený pane,
a nyní Vám shrnu, co jsme tady pro děti udělali.
1. Dětská klubovna s hřištěm v ceně milionu korun včetně
placené vychovatelky - odpolední provoz. Najděte mi jedinou obec v okolí, která toto zařízení má.
2. Dětské hřiště na koupališti.
3. Dětské hřiště na Rychmanově.
4. Volně přístupné hřiště volejbalové na Rychmanově.
5. Asfaltové hřiště dětské ve škole za tenisovými kurty.

6.
7.
8.
9.

Dětské hřiště u Jirgalů.
Dětské hřiště velké v mateřské škole.
Dětské hřiště na Rozprýmové.
Odrostlí teenageři obdrželi před třemi lety celé skateboardové hřiště v parku u koupaliště za milion korun.
10. Připravuje se na Rozprýmové ulici za objektem rohlíku
speciální oplocené hřiště pro hru s balonem - realizace rok 2010.
Pouze v loňském roce jsme do dětských hřišt a údržby dali
přes půl milionu korun. Když pomineme, že všem dětským
zařízením - počínaje nadačnímu fondu Salesiánů, fotbalu,
Junákům, rybářům, Červenému kříži, Sokolu - přidáváme peníze
na práci s dětmi. Pokud však máte nápad, kam umístit dětské
hřiště, aby nevznesli námitku sousedé, aby neleželo u hlavní
průjezdové cesty, budeme rádi, když přijdete s věcným návrhem.
Požehnané svátky.
ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta města

„SMRT ODPADU ANEB PŘIJĎ NÁM POMOCT ZVELEBIT OKOLÍ NAŠEHO BYDLIŠTĚ“
zněla úvodní věta na plakátku k jarní akci Junáka v Újezdě.
V sobotu 18.4.2009 se u příležitosti Dne země (22.4.) skauti již
poněkolikáté rozhodli pomoci přírodě ve svém okolí.
Tým vyzbrojený dvoukoláky, rukavicemi a jedním nedostačujícím balíkem pytlů na odpadky se zaměřil na oblast od
hřbitova, přes kapli sv. Antoníčka až k vinohradům. A odpadu
opět nebylo málo. Z rozhodnutí obce jsme nepořádek sváželi

do kontejneru na novém hřbitově, kde na nás kolemjdoucí neinformovaní občané v tu chvíli pohlíželi s nevlídností
a myšlenkou:„Kdo že si to sem vyváží ten nepořádek z domu?“
Reakce byla pochopitelná. Co nám ale nejde do hlavy, je to,
jak někdo může vozit do křoví nepotřebné předměty ze svých
domácností a zahrad.
Zvlášť jsme vytřídili nebezpečný odpad, sklo a kov, který
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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„SMRT ODPADU ANEB PŘIJĎ NÁM POMOCT ZVELEBIT OKOLÍ NAŠEHO BYDLIŠTĚ“
jsme odvezli do sběru. Jistě jste si při jarní procházce všimli
hezkého prostředí nad městem. I proto si velký dík zaslouží
nejenom brigádníci z řad skautů, ale i volejbalistky, které nám
přišly v hojném počtu a s plným nasazením pomoci. Městu
děkujeme za podporu a poskytnutý kontejner.
Ať nám tedy oni přihlížející, prosím, prominou tu snahu žít
v čistější krajině!
za zúčastněné skauty napsala Veronika

VINAŘI
Vážení a milí čtenáři újezdského zpravodaje,
výstava vína je již pár dnů za námi a všichni nejlíp víte, že
chutnat tento skvělý nápoj v dobré společnosti je daleko lepší,
než si o tom jen tak nasucho vyprávět. Přesto přijměte ještě
jednou naše pozvání. Tentokrát však jen na krátké ohlédnutí,
jak se taková akce rodí a žije. Zavzpomínejme společně na některé šampiony, báječné jídlo, veselou muziku nebo setkání se
skvělými a zajímavými lidmi.
Letošní výstava byla již pětatřicátou v pořadí, zaslouží si
tedy zcela právem aspoň kratičké ohlédnutí. Stejně jako každým rokem se ani letos na přípravě nepodílelo jen těch pár
lidí, kteří jsou potom uvedeni v katalogu jako přípravný výbor.
Je třeba říci, že ten velký kus práce je rozdělen mezi převážnou
většinu újezdských vinařů. Výstava začíná již někdy koncem
února přípravami a sběrem vzorků pro kolegy, kteří se pouští
do podobných akcí v okolí. Při této činnosti platí jednoduché
pravidlo. „Co nám dáte, to vám vrátíme.“ A věřte je to leckdy
velmi těžká a náročná práce, poshánět dohromady několik
desítek litrů vína, které nám potom naši kolegové posbírají
ve své obci. O tuto nelehkou práci se starají opravdoví nadšenci, kterým nevadí několikrát za měsíc obejít naše město
a posbírat žádané láhve. Nejsou to jen nachozené kilometry,
ale především ochota žádat naše vinaře, aby se tohoto soutěžení zúčastnili se svým vínem. Řekne-li se vzorek, pak to znamená litr a půl, ne tedy žádná titěrná koštovačka, ale zrovna
hned dvě láhve toho, co nám většinou ve sklepě nejvíc milo.
Kdo by taky šel vystavovat něco, co mu nechutná, že ano?
Když uvážíme, že se tito dárci a sběrači vidí třeba i desetkrát,
pak nám nezbude, než smeknout před ochotou něco tak dra-
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hého dávat a zároveň o to tak srdnatě žádat. A že jsou někteří
vinaři opravdu štědří, o tom nelze pochybovat. Nezřídka po
takové darovací šňůře může ve sklepě chybět třicet až padesát
litrů různých dobrot. No uznejte, to už vyžaduje velkou obětavost. Jen pro představu. Máme-li na výstavě pět set vzorků,
pak je to tisíc lahví vína, které naši ochotní kolegové nejdříve
někam darovali a teď nám byly odněkud poslány zpět. Jednoduché, že? Máme to tedy, jak se říká doma, a teď už zbývá jen
to všechno vypít. Nebo ne? Samozřejmě, že ještě ne! Je přece
potřeba příprava a mytí toho tisíce lahví, pečlivé označení
a zařazení každého vzorku, jeho poctivé obodování, což je samostatná akce pro stovku lidí na celý den, potom několikeré
převezení, tvorba katalogu, sehnání a potisk skleniček, vkusné
aranžmá na výstavě a dále pak ještě všechno to, co je zcela
běžné na každém bále či zábavě. Tedy: Sál, dobré jídlo, nějaká
ta „limča“ pro smutné „šoféry“ nebo pivo pro ty, co už to mají
všechno „přelíznuté“ a museli by se vracet. No a samozřejmě
cimbálová muzika. Ta musí být zamluvená dlouho dopředu,
protože nesmí rozhodně chybět. Kdo z nás by si nezapěl
s krojovanými muzikanty lidovku, k vínu neodmyslitelně
patřící.
... a potom, no potom už je tady den „D“. Usmívající se
předseda vítá první hosty a vyhlíží! Někteří zvlášť žádaní se
opět nedostavili, tak tedy možná příště. Ředitelka výstavy
upravuje obsluze zástěry, to aby bylo všechno minimálně „tip
ťop“, obsluha z provizorní kuchyně vyhlíží první hladové mezi
žíznivými a kontroluje tradiční gulášek, aby byl tak akorát,
a ostatní? My ostatní všichni svorně čekáme na zahájení.
Začít však ještě nelze! Je potřeba nejdříve zahrát tuš a odměnit

VINAŘI
všechny ty, jejichž víno mělo skvělou kvalitu a také kousíček
štěstí. Víno, jež přineslo majiteli očekávané vavříny a vyšplhalo
se v obrovské konkurenci mezi šampiony. Těmto šťastlivcům
potřást rukou, předat vítěznou cenu a přát nebo tak trochu
závidět ten zasloužený úspěch. A potom už můžeme začít
chutnat. Prohlédnout, ovonět, poválet v ústech, zkrátka a dobře, pomazlit se s tím, co jsme si vybrali, a hodnotit, debatovat
a poznávat. Spíše chválit nežli hanět a hlavně nepřehánět!
Převážná většina hostů, a že se jich sejdou tak čtyři až pět
stovek, nám chválí změny, které jsme za poslední roky udělali. Přestěhovali jsme se díky zastupitelům města do větších
a světlejších prostor, víno naléváme po celou dobu díky speciálním chladicím boxům decentně vychlazené. Za to je potřeba

poděkovat městskému úřadu, který nás podporuje a přispěl na
nákup tohoto drahého zařízení (Město Újezd u Brna přispělo
újezdským vinařům 30 000,- Kč na chladicí box.). Dále je potřeba poděkovat sponzorům, kteří nám zachovali i přes krizové
období přízeň a postarali se o bohatou tombolu. Beze slov
díků nemohou však odejít ani ti, kdož celou akci připravili, poskytli víno a po celou dlouhou dobu jí věnovali svůj volný čas.
A obrovský dík patří také Vám, našim milým hostům. Nebylo-li
by Vaší touhy ochutnat krásná vína od nás a ze širokého okolí,
nebylo by nejspíš ani naší snahy tvořit tuto tradiční ušlechtilou
zábavu. Tož přátelé! Na zdraví a příští rok se budeme těšit opět
na shledanou.
Za újezdské vinaře Radoslav Váša
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Z VAŠICH DOPISŮ
Dobrý den,
rád bych touto cestou poděkoval pracovníkům Městské policie Újezda u Brna za jejich pomoc při dopravě v zimních měsících.
Bez Vaší pomoci při dopravě na vlak a z vlaku by pro mě cesty do Brna byly vzhledem ke sněhu velmi komplikované. Jsem rád, že
Újezd má tak skvělou policii, která je ochotna pomoct na místech, kde je potřeba.
Ještě jednou moc děkuji.
Pavel Ondra
Tento email napsal chlapec, který je nevidomý.
Z rozhodnutí starosty každý den městská policie pomáhala v zimě na cestě tomuto chlapci k vlaku.

EMINENT VOCAL STÁLE ZPÍVÁ
Pěvecký smíšený sbor Eminent vocal z Újezda u Brna žije
a stále vystupuje. Eminent vocal hostoval v minulém roce
v Bošovicích v době velikonoční a na sklonku prázdnin přivítal pracovníky České školní inspekce na Mohyle míru v Praci
u Brna. Na podzim byl pozván do Boskovic, kde společně se
sbory z Letovic, Svitávky a Boskovic v doprovodu Symfonického orchestru Frýdek-Místek oslavil 10. výročí vzniku Kulturního zařízení města Boskovice, 20. výročí „Sametové revoluce“,

70 let od studentských demonstrací za německé okupace
a 101 let od narození Leroye Andersona. V lednu tohoto roku
sboristé přijali pozvání do Šaratic, kde zazpívali na tradičním
Tříkrálovém koncertu. Z výše uvedeného vyplývá, že pěvecký
sbor nadále pravidelně zkouší, schází se a rozdává zpěvem
radost svým posluchačům.
Mgr. Markéta Markelová
sbormistr

Eminent vocal má 11 členů

Sbor při jednom z koncertů

TECHNOPARTY
Dne 01.08.2009 navštívili naše město účastníci zakázané technoparty, a to zhruba 100 lidí. Najeli svými vozy ke zřídlům
Šaratice. Věc byla řešena prostřednictvím městské a státní policie.
starosta
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NÁVŠTĚVA NEJMENŠÍHO MINISTRA
Ministr obrany a místopředseda vlády MUDr. Martin Barták zavítal 21. srpna 2009 do našeho města po společném
jednání s členy Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje
k problematice vojenského radaru Sokolnice, které se z podnětu pana hejtmana konalo přímo v prostorách nového páteřního radaru. Po řádné tiskovce, kde dostali starostové okolních
obcí prostor vyjádřit se k problematice výstavby a provozu radaru, dorazil pan hejtman a pan ministr na návštěvu k starostovi našeho města. Celá návštěva se nesla v úzkém pracovním
duchu s mimořádným zájmem hejtmana Jihomoravského
kraje Mgr. Michala Haška, avšak ani pan ministr nezůstával
pozadu. Zájem obou svědčil o tom, že dříve než přijeli do

Újezda u Brna, prostudovali si řádně námitky všech starostů.
Přišli připraveni zodpovědět otázky a navrhli další opatření.
Za to jim musíme poděkovat.
Jedním ze zásadních návrhů byla skutečnost, že v každé
obci, která je v přímém vizuálním dosahu radaru, budou
určena 2 měřící místa, která budou monitorovat jeho provoz.
V Újezdě u Brna to bude školní dvůr a prostor u DPS. Nezbývá
než poděkovat oběma protagonistům setkání. Nešlo o setkání
politické, ale zcela pracovní.

PRACOVNÍ SETKÁNÍ HEJTMANA SE STAROSTY MĚST A OBCÍ

Jednání k problematice sokolnického radaru se konalo
v prostorách DPS v Újezdě u Brna 21.01.2010

Starosta města s hejtmanem JMK
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VI. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA ÚJEZD U BRNA
V pátek 19.02.2010 se již pošesté konal městský ples.
Kromě předtančení, o které se postaral pár Jan Herodek
a Alena Čečatková, mohli přítomní obdivovat i krasojízdu na kole, kterou předvedla trojnásobná mistryně světa
a patnáctinásobná mistryně republiky Mgr. Martina Štěpánková-Trnková společně s kolegyní Nicole Frýbortovou.
K tanci i poslechu zahráli tradičně Benny-Q a dále Brno
Brass Quintet pod vedením Mgr. Vlastimila Bialase.
P. B.
.

Krasojízda na kole v podání mistryně světa

O předtančení se jako každý rok postarali
profesionální tanečníci

Tombola byla bohatá - někteří měli štěstí a vybavili své
domácnosti nejen kolečkem, ale nakonec i popelnicí

Z JEDNÁNÍ O RADARU V SOKOLNICÍCH

Dne 13.11.2009 se konalo setkání zástupců měst a obcí
ležících v blízkosti radaru se zástupci armády
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ThDr. Jan Hradil, Th.D. v rozhovoru s generálmajorem
Ing. Hynkem Blaško

10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MOHYLA MÍRU - AUSTERLITZ, O.P.S.

Slavnostní odhalení Piety, památníku padlým civilistům
v bitvě u Slavkova, se odehrálo u příležitosti oslav
10. výročí založení Mohyla míru - Austerlitz, o. p. s.

Při přednášce se zaplnila celá jídelna

Přednáška Prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc., který současně
převzal klíč od našeho města

Slavnostní položení věnců na Mohyle míru za přítomnosti
zástupců Mohyla míru - Austerlitz, o. p. s., JMK a dalších hostí

NA KARLŠTEJN I DO „ULICE“

Seriálovou „Ulicí“ nás provedl její režisér Mgr. Marian Kleis

Režisér Marian Kleis, starosta Jan Hradil a herec Ondřej Pavelka
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NA KARLŠTEJN I DO „ULICE“
Pravidelně město Újezd u Brna koná zájezdy pro seniory
a dne 10. října 2009 se uskutečnil zájezd pro seniory na Karlštejn. Dříve než jsme dorazili na malebný hrad, zastavili jsme
v ateliérech, kde se natáčí seriál „Ulice“. Byli jsme pozváni režisérem Mgr. Marianem Kleisem, abychom nahlédli do tajů fil-

mového umění. Pan režisér jako občan Újezda u Brna se nám
věnoval s mimořádnou ochotou a přizval ještě herce Ondřeje
Pavelku, jak dokumentují fotografie. Zájezd to byl vyvedený.

Skvostný hrad Karlštejn

Ani na Karlštejně nás seriál Ulice neopustil

Děkujeme.

VÁNOČNÍ BRATISLAVA
Dalším velice vydařeným zájezdem byl zájezd pro seniory,
a to vánoční Bratislava s návštěvou přilehlého města Hainburg. Navštívili jsme dva státy – Slovensko a Rakousko
a všude vládla vánoční nálada. Zbyl čas i na nákupy. Bylo to
příjemné rozptýlení, ale i porovnání mezi vánoční atmosférou
slovenskou a rakouskou.

Vanoční trhy v centru Bratislavy

Překrásná Bazilika Panny Marie Sedmibolestné v Šaštíně se nakonec
neplánovaně stala naší první zastávkou. Stálo to za to!
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Kromě nákupů jsme věnovali pozornost i památkám
a zajímavostem hlavního města Slovenska

AKADEMIE KOMENSKÉHO
I u nás se objevili na radnici 3 usměvaví lidé, kteří reprezentovali Akademii Komenského, která vzdělávala seniory,
jak pracovat s internetem. Školení proběhlo za účasti seniorů
z Újezda u Brna v jídelně DPS a o kurz byl velký zájem. Je to

dobře, protože tito senioři svým zájmem prokázali, že i ve stáří
si člověk může ulehčit život např. znalostí. Není nikdy pozdě,
a tak děkuji přednášejícím.
starosta

Senioři se naučili základy práce s počítačem i internetem

Každý z účastníků obdržel osvědčení

OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ A MĚŘENÍ RYCHLOSTI
V našem městě probíhá systémová údržba našeho večerního osvětlení. Pan Hanák se již dvě desetiletí stará o to,
abychom v noci neklopýtali tmou. Avšak v posledních třech
nedělích jste si možná všimli, že u přechodů přes silnici dochází k novým výkopům a jsou stavěné stožáry. Nejde o rozšíření
městského osvětlení, ale jde o instalaci speciálního osvětlení
přechodů pro chodce, abychom zabránili případnému střetu
chodců s projíždějícími automobily. Je to významná věc pro
bezpečnost obyvatel Újezda u Brna.

U všech přechodů vyrostla nová osvětlení, která mají zvýšit
bezpečnost při přecházení

Dále jste si jistě všimli 4 nových měřidel silniční rychlosti
umístěných na všechny hlavní vjezdy do města. I tato investice
není nemalá, avšak bezpečnost je v tomto případě opravdu
zcela prioritní.
J. H.

Jedno ze zařízení měřících rychlost při vjezdu do města
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ČARODĚJNICE 2010
Je příjemné, že se kromě města i školka, škola, hasiči
a další organizace Újezda u Brna starají o pořádání různých akcí
v našem městě. Dne 30.04.2010 uspořádala mateřská škola
ve spolupráci s městem tradiční pálení čarodějnic.
Vše proběhlo bez problémů a přítomní mohli obdivovat
vskutku vydařené čarodějnice. Posuďte sami.
P. B.
K odletu připraveni!

SVĚTLA
Budiž světlo! Ano, jde o výkřik do tmy, který má překonat
bariéru prázdnoty a tmy. Letošní Vánoce byly skutečně plné
světla. Vánoční výzdoba města, některé překrásně vyzdobené
domy, ale i vánoční strom na nám sv. Jana. Byla to radost.
Narodilo se nám Jezulátko a nebylo to do tmy. Oč překvapivější však byla jedna z návštěv v kanceláři starosty. Byla to

stížnost občana, že mu světlo svítí v noci do oken a on nemůže
spát. Bylo mi stěžovatele líto. Neřešil tu nádheru Vánoc, která
člověku rozsvěcuje oči, která přivádí idylu. Svítilo mu v noci do
očí. Kvůli tomu snad by neměly děti mít vánoční strom? Stojí
to za zamyšlení ...
J. H.

NOVÝ OBCHOD
Naši hasiči se mnou jednali čtyři roky, že je zapotřebí koupit
nové hasičské auto. Představa 5 milionové investice mě neustále od tohoto záměru odrazovala, avšak vytrvalost pana
Milana Vítka mě zmohla.
Podali jsme žádosti na tři místa a ze všech tří jsme peníze
dostali. Objednali jsme tedy auto v Německu a pak přišly problémy. Německý dodavatel neplnil sliby, byl více než 7 měsíců
ve zpoždění s dodávkou auta a my jsme o přislíbené dotace
přišli. Podařilo se. I s velkým zpožděním jsme auto obdrželi,
dotace nám zůstaly a co víc, firmě, která nám auto dodávala,
jsem započetl penále a auto bylo o 600.000,- Kč lacinější.
Vyvstal však další problém. Nevejde se nám do garáže
– hasičské zbrojnice. A tak jsme budovali ve starém objektu města zbrojnici novou, která je pěkně vybavená. Zůstal
však problém, co se starou hasičskou zbrojnicí. Na městskou
knihovnu byl tento prostor malý, a tak jsem navrhnul radě
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města, abychom zde umožnili vybudovat potravinový obchod. Zhodnoťte sami, s jakým výsledkem. Obchod plný zboží
v centru města chyběl. Není možné však nevzpomenout, že
z boční strany Thermotechniky v bývalém starém Telecomu
vyrostl také nový potravinový obchod. Jsou blízko sebe. Konkurence nikomu neuškodí.
Opět si musím vzpomenout na to, jak jsme na malém
tržišti povolili zeleninový stánek. Po několika letech provozu
tohoto stánku jsme z rozhodnutí rady města již nájemníkům
neprodloužili nájem, protože úroveň prodeje v daném stánku
neodpovídala podmínkám 21. století. Vzpomínám si, kolik
výtek jsem obdržel za rozhodnutí zrušit stánkovou zeleninu.
Avšak vyplatilo se. Zanikl ošklivý stánek a na jeho místě je moderní kóje na sběrný dvůr a v nedalekém sousedství dva nové
obchůdky. Zůstává otázkou, kdo v konkurenci obstojí.
J. H.

NOVÝ OBCHOD

Potraviny Na Radnici

Potraviny nabízejí široký sortiment zboží

Obchod v budově bývalého Telecomu

V prodejně se nachází i automat, kde je možné zakoupit
čerstvé mléko

ZAJÍMAVOST
Chci upozornit na jednu zajímavost. Město Újezd u Brna
zbudovalo naproti radnici praktické parkoviště a za tímto parkovištěm se mu podařilo odkoupit parcely a stodolu, kterou
po vydaném asanačním rozhodnutí od Stavebního úřadu
v Sokolnicích zbourá. Vytvoří plochu volného času.
J. H.

Bourací práce na stodole již začaly

Na místě stodoly vyroste v budoucnu malé náměstí
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VARHANY
O tom, že varhany jsou královský nástroj, nikdo nepochybuje. Jde o nástroj, který bývá často v kostelích a jedním takovým nástrojem se může pochlubit i římskokatolický kostel
sv. Petra a Pavla v Újezdě u Brna. Avšak všechno prochází
stárnutím, a tak i varhany, které mají sloužit chvále Páně,
měly své nedostatky. Duchovní správa újezdské farnosti
požádala město o pomoc při jejich opravě. Zastupitelé jednohlasně rozhodli poskytnout příspěvek na opravu ve výši
45.000,- Kč.
J. H.

Nové varhany v kostele sv. Petra a Pavla

NOVÝ OBRAZ PANNY MARIE NA KAPLIČCE

Nový obraz Panny Marie

V neděli 22.11.2009 ve 14:00 hodin se konala slavnost požehnání kapličce a novému obrazu Panny Marie.
Požehnání provedl P. Miloslav Kabrda, zazpíval ženský sbor
Rozmarýna a zahrál chrámový sbor mladých.
Obraz nakreslil malíř Libor Jaroš ze Žatčan. Jedná se
o detail obrazu Zvěstování od italského malíře Agostina
Masucciho. Obraz na kapličku věnovala rodina Žaludova
z Újezda u Brna, která bydlí v domě čp. 543 za kapličkou
a je spřízněna po přeslici s rodinou kováře Františka Máše.
Ať je nový obraz symbolem naděje a lásky. Naděje v době
trápení a nemoci, lásky pro
šťastný a spokojený život
ve víře.
„Od této chvíle mě budou
blahoslavit všechna pokolení, neboť veliké věci
na mně vykonal ten, jenž
je mocný, jehož jméno je
svaté.“ (Lukáš 1, 48)
Jarmila Žaludová

KAPLIČKA NA ULICI NÁDRAŽNÍ V ÚJEZDĚ U BRNA
Kaplička stávala na tomto místě již v roce 1836, protože
je zakreslena na historické mapě z let 1836 – 1852. Je zakreslena u cesty směrem na Brno, z toho vyplývá, že zápis
v kronice z roku 1913 pojednává pravděpodobně o její přestavbě do dnešní podoby.
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Z historie kapličky tak, jak ji sepsal pan Rudolf Kopeček v r. 1994.
„Zajímavý je proto záznam faráře P. Františka Bébara
ve farní kronice roku 1913. Této kapličce říká „Boží muka“.
V části oprav v Újezdě píše: Předně stará, kdysi na farském
pozemku stávající Boží muka již sešlá, byla poněkud výše

KAPLIČKA NA ULICI NÁDRAŽNÍ V ÚJEZDĚ U BRNA
postavena. Nákres učinil podle Boží muky v Drnovicích
u Vyškova provedl zednický mistr Antonín Matoušek a postavil ji p. František Jurák. Obraz Matky Boží na dřevě vymaloval
p. učitel Roman Chrást. Ačkoliv i jiní jako p. Jelínek Leopold
a kovář Petr Máša zdarma pracovali na ní, stála přece 500,- K.“
„Domy za kapličkou stavěli Petr a František Mášovi, synové kováře Petra Máši. Petr Máša, bývalý varhaník, stavěl číslo
372 roku 1923, jeho bratr František Máša stavěl číslo 543 roku
1936. Byl po otci kovářem.“
Pověst o založení Boží muky – kapličky tak, jak ji vyprávěla
paní Ludmila Benešová z Újezda.

„Jel forman po cestě z Újezda do Brna. Bylo brzo ráno.
Najednou koně sami zastavili a nechtěli za žádného pobízení
dále. Forman slezl z vozu, aby zjistil příčinu takového chování
koní. Byl překvapen krásným obrázkem Panny Marie, který
ležel na cestě před jeho spřežením. Dal hned obraz na faru
a na tomto místě postavena byla Boží muka. Ten obrázek byl
potom dán do výklenku této památky.“
Obraz, který namaloval pan Chrást, byl odstraněn v dobách
minulých.

ROZSVÍCENÍ BETLÉMSKÉ HVĚZDY
Do šedivé prostory apatie, lhostejnosti a nezájmu se
z iniciativy pana Kováře a dalších občanů ulice Příční rozžala hvězda před domem čp. 214. Není to poprvé, kdy
citlivost srdce a láska k bezmocným lidem, kteří potřebují
pomoc, přivedla lidi dobré vůle na tuto ulici, kde si dali
trochu teplého nápoje a vybrali 5.500,- Kč.
A tak mi nezbývá než za ty bezmocné říct: „Děkuji Vám!“
J. H.

Rozsvícení betlémské hvězdy
Na 2. ročníku rozsvícení betlémské hvězdy
u Kovářů na Příční 274, Újezd u Brna
dne 6. prosince 2009 se vybralo
5.500,- Kč.
V místním hračkářství byly nakoupeny různé
dárky v ceně 5.817,50 Kč.
(chybějící částku věnovala majitelka papírnictví).
Věci byly na vánoční besídce dne 16. prosince 2009
předány dětem sociálního zařízení „Kociánka“ v Brně.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a těšíme se
na další ročník!

MORANA

Děti se vydaly vyhnat zimu

A jaro má již cestu otevřenou!
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Výročí 100 let školy v Újezdě mě přimělo
k tomu, abych si se svými sourozenci Evou a Jirkou
zavzpomínala, jak se naše rodina Hadašů zapsala
do historie zdejší školy a města Újezda u Brna.
Pomohly nám k tomu fotografie a dokumenty,
nalezené v pozůstalosti našich rodičů i údaje na
webových stránkách města Újezda. Členové naší
rodiny působili na škole v Újezdě celkem 23 let.
Začátek působení rodiny Hadašovy v Újezdě se datuje od
1. září 1923, kdy nastoupil náš dědeček František Hadaš (nar.
1883) na místo odborného učitele zdejší měšťanské školy.
Na měšťanské škole v Újezdě působil celkem 10 let a věnoval
všechny své síly nejen práci na této škole, nýbrž i na škole pokračovací, v poradně matek, v živnostenské škole pokračovací
a místních spolcích. Kromě výuky byl aktivní v sociální péči
o mládež a podílel se na dekoraci sokolovny (s učitelem Chrástem provedl řadu maleb) a na sestavení tzv. „Újezdské čítanky“. O jeho výtvarných schopnostech svědčí např. rozhledová
mapka – „Rozhled od Mohyly míru na slavkovském bojišti“,
kterou nakreslil a byla používána dokonce jako pohlednice
(viz obr. 2). 1. července 1933 odešel s manželkou a dcerou
Vlastou z Újezda, protože byl ustanoven ředitelem Měšťanské
školy v Rakvicích.

Obr. 2: František Hadaš: Pozdrav z kraje Mohyly míru (pohlednice).
Působení Hadašů v Újezdě však pokračovalo dál, protože
v třicátých letech začal na národní škole vyučovat syn Františka Hadaše, Zdeněk Hadaš (nar. 1910). Na začátku školního
roku 1934-35 nastoupil 2-letou vojenskou službu a po absolvování vysoké školy působil v letech 1938-1945 na gymnáziu ve Vyškově (jako profesor zeměpisu a tělesné výchovy).
V Újezdě se však dále aktivně účastnil kulturního života –
hlavně jako režisér ochotnického divadla.

Obr. 3: Učitel národní školy v Újezdě Zdeněk Hadaš mezi svými
žáky asi ve školním roce 1932-33 (fotografie byla poškozena
za války, kdy byla zakopána na zahradě v bedně, do které
vnikla voda).
Obr. 1: Rodina Františka Hadaše, který působil jako odborný
učitel na Měšťanské škole v Újezdě v letech 1923 – 1933 (zleva
dcera Vlasta, manželka Růžena, František Hadaš, syn Zdeněk
Hadaš).
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Zdeněk Hadaš se významně zasloužil o pokračování působení Hadašovy rodiny v Újezdě tím, že se 12. září 1937
oženil s nově nastoupivší mladou kolegyní - učitelkou
Ludmilou Plačkovou (nar.1912), která vyučovala na

PŘEDVÁNOČNÍ VZPOMÍNÁNÍ
zdejší obecné škole od 1. září 1936 až do 1. ledna 1946, kdy
nastoupila služební místo v Brně.
V roce 1938 se Hadašova rodina v Újezdě rozrostla o dcerku Zdeňku (autorka článku) a v roce 1941 o další dcerku Evu.
Mužský potomek Jiří se dostavil až v roce 1947, po přestěhování rodiny do Brna. Po narození první dcerky k rodině přibyla
ještě pečlivá a obětavá chůva Jaroslava Janištinová
(nar. 1900), která zůstala rodině věrná i po přestěhování do
Brna. Díky obětavé starostlivosti „Jarky“ se mohla učitelka
Ludmila Hadašová téměř bez přerušení věnovat výuce
na obecné škole, činnosti v místní školní radě i mimoškolním
aktivitám – hlavně ochotnickému divadlu, jehož režisérem byl
v tom období její manžel Zdeněk Hadaš.

Obr. 5: Újezdští ochotníci, kteří účinkovali ve hře J. K. Tyla: Strakonický dudák v letech 1943-1944 (uprostřed režisér Zdeněk
Hadaš s dcerou Zdeničkou, druhá zleva Ludmila Hadašová).
Obr. 4: Rodina Hadašova na koupališti asi v roce 1944 (zleva
Zdeněk Hadaš, Eva Hadašová, Ludmila Hadašová a Zdeňka
Hadašová).
Svojí divadelní činností se manželé Hadašovi určitě významně zapsali do paměti „dříve narozených“ občanů Újezda.
Pamětníků této divadelní éry postupně ubývá, proto je dobré
si připomenout, že i v těžké době těsně před druhou světovou
válkou a za války byl v Újezdě čilý kulturní život, hrálo se mnoho divadelních her a v Újezdě se našlo mnoho vynikajících
ochotnických herců.
Divadelní éru tohoto období bych chtěla připomenout několika fotografiemi ze hry Strakonický dudák, která se hrála
asi v letech 1943-1944. Režíroval ji můj tatínek Zdeněk Hadaš,
maminka hrála jednu z hlavních rolí (Rosavu) a dokonce jsem
si v ní zahrála i já malou Kačenku.

Obr. 6: Dorotka
Marie Cupáková-Grůzová

Obr. 7:
Švanda - František Kotolan
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Obr. 10:
Královna víl
- Pavla Maštalířová
Rosava
- Ludmila Hadašová
Dorotka
- Marie Grůzová
Švanda
- František Kotolan
Obr. 8:
Zulika - Marie Kotolanová

Obr. 9:
Kordula - Anežka Mašová
Z pozůstalosti našich rodičů se zachovalo ještě mnoho
dalších fotografií, i když mnohé poškozené za války - ze
Strakonického dudáka i dalších divadelních her, které předáme do archivu města Újezda, až se nám podaří herce
identifikovat. Vítáme pomoc pamětníků.
Zdeňka Žáková, roz. Hadašová

Obr. 11:
Kordula - Anežka Mašová, Kačenka - Zdeňka Hadašová-Žáková, Dorotka - Marie Grůzová a další zatím neidentifikovaní herci.

LIDOVÁ METEOROLOGIE
1. Má-li bříza listí dříve než javor, nastane suché léto. Když je
tomu obráceně, lze očekávat léto mokré.
2. Začnou-li na podzim břízy žloutnout shora, přijde jaro
brzy. Žloutnou-li zdola, nechá na sebe dlouho čekat.
3. Když les v létě i za bezvětří šumí /silně/, bude pršet, zatímco v zimě totéž ohlašuje oblevu.
4. Zavře-li se čekanka, pampeliška a svlačec, začne pršet.
5. Je-li za pěkného počasí vidět málo mravenců, nastane
deštivé počasí. Když mravenci nosí kukly, bude pěkně.
6. Plují-li večer po obloze velká kupovitá oblaka, můžeme
příští den čekat pěkné počasí.
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7. Jsou-li večerní oblaka modrá, dojde ke změně počasí.
8. Nízké rychle letící mraky věští dlouhý déšť.
9. Když se ráno na vodě válí mlha, bude pěkné počasí, jestli
stoupá, bude déšť.
10. Silná ranní rosa slibuje pěkné počasí. Když rosa není,
bude pršet.
11. Jsou-li slyšet zvuky z velké dálky, čeká nás déšť.
12. Kokrhá-li kohout brzy ráno, ohlašuje pěkné počasí. Když
však kokrhá přes den a večer, oznamuje, že se blíží déšť.
Z archivu Miloše Paseky, Újezd u Brna

SVĚT TICHA
Vážení čtenáři,
rozhodl jsem se, tímto článkem, osvětlit Vám několik
zajímavostí z potápěčského světa. Zároveň i ukázat, co jsem
našel pod mořskou hladinou v Chorvatsku. V současné době
již nejsem sportovním potápěčem, ale ani instruktorem přístrojového potápění. Tyto odbornosti jsem pověsil na hřebík.
Stal jsem se na základě letitých zkušeností a praxe rekreačním potápěčem na nádech. K této činnosti potřebuji pouze
potápěčskou masku, ploutve a šnorchl (dýchací trubice).
Další nezbytností je malý kolektiv rekreantů. První potápěčská zásada praví: Nepotápěj se nikdy sám. Tento zákon
přístrojových potápěčů jsem převedl i do šnorchlování, které
provozujeme, Co provádíme, když šnorchlujeme? Začátečník
po oblečení základní výstroje, plave vlastně na hladině. Přes
potápěčskou masku pozoruje terén pod sebou ve vodě. Pohyb vpřed zajišťují pouze ploutve. Hlava se z vody nevynořuje, protože se dýchá přes trubici. Plavající potápěč na hladině
netropí hluk, a tak může pozorovat ryby a živočichy, kteří se
ho tímto nebojí. Dále lze takto prohlížet podvodní terén a nalézat předměty, jež ostatní plavci nikdy neuvidí. Zkušenější
potápěči se trénováním naučí potápět na nádech do hloubky
2-10 metrů. Toto je dáno fyzickými proporcemi potápěčů,
teplotou vody a praxí. Co je nutno k danému tématu říci.
Naše rekreační potápění nemá za cíl honbu za hloubkovými
rekordy, či maximální výdrží pod vodou na zadržený dech.
Naším cílem je uspokojit touhu člověka za poznáním podvodního světa, zvyšovat jeho fyzickou kondici a odpočinout
i rekreačním sportem u moře. Pokud nemá jedinec vážné
zdravotní problémy, není šnorchlování omezeno věkem.
Chcete-li rozšířit naše řady, nezapomeňte na další pravidlo.
Základní výstroj (maska, šnorchl, ploutve) kupujte pouze
v potápěčských prodejnách. Tam dostanete kvalitní výstroj
a další odborné informace, které chcete získat.
Vracím se zpět k nálezu na dně moře. Každý rok první týden
v červenci trávíme dovolenou na ostrově Rab. Zde provádíme
svoji činnost již patnáctou sezónu. V zásadě se držíme pravidla, že pokud chceme pod hladinou vidět vždy něco nového
a zajímavého, musíme mít k dispozici člun. Situaci řešíme
pronájmem dvanáctimístného člunu kapitána J. Peričey a to
na celý den. Rozdělíme se na dopolední a odpolední skupinu

a objíždíme jižní zátoky ostrova, které jsou přístupné pouze
z vody. Zátoky jsou písčité ve vápencových skalách a jsou pojmenovány podle barvy vody. Tak se nám podařilo v roce 2008
objevit ve smaragdové zátoce námořní minu z druhé světové
války. Tato nebezpečná ocelová koule naplněná trhavinou byla
ukotvena řetězem k závaží na dně. Měla ochraňovat přístavy
a pobřežní vody před nájezdy protivníkových lodí a po nárazu
na trup je potopit. Miny ve válce byly opravdu nebezpečné
a vyřadily z boje stovky lodí. Po zakončení válečných operací
byly všechny vody odminovány a miny zneškodněny. Ta naše
však na dně moře zůstala jako němý svědek 2. světové války.
Proč dnes leží na dně, nám ukázal její pečlivý průzkum. Těleso miny je zhotovené z ocelolitiny, je proraženo a otvorem lze
vidět kazetu s trhavinou. Olověné detonátory (tykadla miny)
jsou ohnuty nebo poškozeny. Životopis tohoto nástroje smrti,
který mohl potopit jakoukoliv námořní loď, je dán pouze naší
představou. Při kladení min byla pravděpodobně vhozena do
malé hloubky. Místo, aby byla schovaná pod hladinou, plavala a ve vlnách trhala za řetěz závaží. Některého válečného
dne se za silné bouře utrhla a byla hnána po hladině ke skalnatému pobřeží. Mechanismus miny byl buď výrobní zmetek
či částečně zavodněn. Plavající koule byla vlnami vržena na
skálu. Nárazem nedošlo k výbuchu, ale k proražení obalu.
Vnitřek byl zalit vodou a mina se kutálela po skále do písku
do hloubky pěti metrů. Tam je dodnes.

Kapitán Josip Perič (uprostřed nahoře) a rekreanti před
odjezdem na potápění
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SVĚT TICHA
O podvodních nálezech a dalších zajímavostech by se
daly popsat spousty papíru. Já jsem Vás však chtěl jen lehce
informovat o pěkném sportu na dovolenou. Rekreační potápění na nádech je určené široké veřejnosti a snad po přečtení
článku i pro Vás .
S pozdravem „vzhůru ke dnu“ potápěč Milan Houra

Potápěč Luboš Nezval při průzkumu miny

GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO MĚSTO ÚJEZD U BRNA
Jako geodetická firma, která dlouhodobě spolupracuje
s Městským úřadem Újezd u Brna, jsme byli osloveni s úkolem
navrhnout realizaci geografického informačního systému pro
potřeby nejen městského úřadu, ale i běžných občanů.
Na úvod malé představení naší firmy. Firma GEOCOMP
spol. s r. o. byla založena roku 1992. Od začátku nabízí veškeré
geodetické práce v oblasti katastru nemovitostí i inženýrské
geodézie na stavbách. K významným dlouhodobým odběratelům patří Ředitelství silnic a dálnic, projektanti komunikací
a mostů, stavební firmy, město Brno. Nemenší pozornost je
však věnována i drobným zakázkám na vyhotovení geometrických plánů (pro zápisy budov, rozdělení pozemků, zřízení
věcných břemen apod.). Odborná úroveň je garantována dvěma úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry.
Nyní ale zpět k původnímu tématu. Co to je geografický
informační systém (GIS)? Pomůžeme si definicí. GIS je systém, který kombinuje vizuální geografické informace, tedy
mapy, se sofistikovanými počítačovými aplikacemi a dává
uživatelům nástroje pro prohlížení a analýzu těchto informací.
Podobně jako tradiční papírové mapy, GIS mapy zprostředkovávají obrazem naše města, vesnice a země pomocí obvyklých
geografických informací jako jsou hranice, cesty, nebo vodní
plochy. Ale namísto konceptu běžných papírových map, které
zobrazují informace pouze graficky, GIS uchovává podstatně
více informací o mapových prvcích v oddělené databázi. Takže
GIS mapy Vám dávají možnost jednoduše a přesně vyhledávat
geografické informace i nad rámec běžných map.
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V případě Vašeho města jsme zvolili technologii G-VIEW
vyvíjenou od roku 1995 brněnskými programátory. Uživatelský software umožňuje prohlížení a analýzu nejen výkresů
vlastního GISu, ale podporuje i všechny běžné rastrové i vektorové grafické formáty.
Samotný navržený GIS je tvořen řadou jednotlivých tematických výkresů jak již existujících prvků, např. nejrůznější
inženýrské sítě, katastr nemovitostí, letecké snímky, tak teprve
připravovaných a projektovaných akcí, jako např. územní plán,
generel zeleně, kulturní a historické památky apod.
Jednotlivé výkresy si uživatel může zobrazovat buď samostatně, nebo v libovolných kombinacích. K většině výkresů jsou
připojeny další informace vázané k jeho prvkům. To znamená,
že například při zobrazení kanalizačního řadu lze ke konkrétnímu potrubí vyvolat tabulku s informacemi o materiálu
a světlosti, roku položení, spádu apod. Pro zvýšení názornosti
je možno vkládat k detailům fotografie. U výkresů inženýrských
sítí, které jsou ve vlastnictví externích správců, jsou tyto údaje
informativní tak, jak je jednotliví správci poskytnou. Naopak
u sítí ve vlastnictví města bude příslušný výkres hlavní a velmi
podrobnou dokumentací v moderní digitální podobě. Výkres
stavu katastru nemovitostí umožní jednoduchý a uživatelsky
příjemný přístup k aktuálním informacím o vlastnictví prostřednictvím připojení na web CÚZK. Pro jednodušší počáteční
orientaci při vyhledání zájmové lokality slouží připojené letecké snímky. Od celkového pohledu si tak lze snadno „zvětšit“
zájmové místo a pak zvolit kombinaci výkresů obsahujících

GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO MĚSTO ÚJEZD U BRNA
požadované informace. Celý GIS je koncipován jako otevřený
systém, který je možné aktualizovat a upřesňovat na základě
přímého zaměření požadovaných prvků v terénu. Lze jej doplňovat o další výkresy, a tak průběžně a v souladu s budoucími
požadavky zvyšovat jeho přesnost a kompletnost.
Závěrem bych chtěl podotknout, že navržené řešení bude
sloužit jednak potřebám městského úřadu pro snadnější ori-

entaci o místech a uložení inženýrských sítí, povrchu komunikací, chodníků aj., ale prostřednictvím veřejně přístupného
počítače i každému zájemci, kterému tak zpříjemní přístup
k maximu informací o městě a jeho okolí.
Za GEOCOMP spol. s r. o.
Ing. Karel Fleissig

VÝSLEDKY PRŮZKUMU STAVBY OBCHODNÍHO CENTRA
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Z HISTORIE PEKÁRNY V ÚJEZDĚ U BRNA
Pekárna v Újezdě u Brna vznikla v roce 1993 rekonstrukcí domu služeb. Po zkušebním provozu se zde začal vyrábět
chléb a pečivo a v průběhu času celý pekařský sortiment.
Součástí výrobny je i malá, ale oblíbená pultová prodejna.
V současné době pekárna nabízí celou škálu výrobků
jako např.
- pšenično-žitný chléb
- žitný chléb
- slunečnicový chléb
- chléb s jablečnou vlákninou
- záparový chléb
- vinný chléb a další speciální chleby
- rohlík tukový
- hvězdičky se sýrem
- pletýnky
- veky
Speciality:
- cereální výrobky
- párek v rohlíku
- rohlík s uzeninou
- dalamánky
- tyčinky a další

Sladký sortiment:
- koláče a šátečky
- sladký loupák
- cereální pletýnky
- vánočky,
mazance atd.

Výrobky se dělají pomocí jednoduché mechanizace, s vysokým podílem ruční práce. Ruční tvarování výrobků, odbornost zaměstnanců a kvalita surovin jsou v přímé souvislosti
se standardní kvalitou výrobků. Ty jsou distribuovány do Brna
a širokého okolí.
Je zde třeba zmínit i majetkové propojení s cukrárnou
v Brně na nám. Svobody, která nabízí vynikající výrobky již
po řadu desetiletí. Obě firmy se pravidelně účastní soutěží
o Zlatou chuť jižní Moravy a dosahují velmi dobrých výsledků. Cukrárna v Brně pětkrát po sobě vyhrála a pekárna získala
v roce 2008 diplom za výrobky máslová štola a osucha. V roce
2009 jsme získaly ocenění za výrobek vinný chléb.
Na dobré kvalitě výrobků a úspěších v soutěžích se podílí
kolektiv kvalifikovaných i zapracovaných lidí, kterým je potřeba poděkovat. Propagací újezdských firem a jejich výrobků
propagujeme i město samotné. Symbioza podnikatelských
aktivit a obecních zájmů je vždy základem dobré spolupráce.
A za tuto spolupráci děkujeme.
Václav Labský
jednatel firmy Largo Brno, spol. s r.o.

Typicky újezdské výrobky, které se jinde nevyrábí:
- Újezdský chléb – s dobře propečenou,
mírně popraskanou kůrkou
- Újezdský koláč v tvořítku
- Újezdský svačinový chléb
- Osucha
- Škvarkové dalamánky
- Újezdský táč a další

Pekárna v Újezdě u Brna

ROBI – VAŠE JEDNODUCHÁ CESTA KE ZDRAVÍ
Firma Eurobi, spol. s r.o., vznikla v roce 1995 a zabývá se
výrobou a prodejem jedinečného potravinářského výrobku
zdravé výživy Robi.
ROBI = Rostlinná Bílkovina

62

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

Jedná se o speciálně připravenou směs rostlinných bílkovin, která se podílem bílkovin, konzistencí, vzhledem a chutí
vyrovná masu a může ho plně nahradit jak z hlediska nutričního, tak z hlediska kulinářského.

ROBI – VAŠE JEDNODUCHÁ CESTA KE ZDRAVÍ
Rostlinné maso Robi postrádá známé negativní vlastnosti
masa. Je určeno všem, kteří chtějí nebo musí ze zdravotních
důvodů snížit spotřebu masa, omezit přísun tuků a cholesterolu, drží dietu, chtějí zhubnout nebo pouze chtějí zpestřit
svůj jídelníček – zkrátka jíst/žít zdravěji a přitom neměnit své
stravovací návyky.
Robi maso lze zpracovávat prakticky stejně jako maso
z jatečných zvířat, vařením, smažením, pečením, grilováním...
Je ale možné ho i za studena přidávat do salátů nebo pomazánek.
V loňském roce jsme se již počtvrté zúčastnili Regionální
hospodářské soutěže o „Zlatou chuť jižní Moravy“. Přestože
jsme ani v minulých ročnících nezklamali, poprvé se nám povedlo získat Zlatou chuť jižní Moravy, a to s výrobkem „Mexický salát Robi“. Jedná se o ostřejší salát z čerstvé zeleniny, kde
výrobní salám je nahrazen rostlinnou bílkovinou Robi, která
má stejný obsah bílkovin jako jatečné maso. Velkou radost
máme také z toho důvodu, že až na dalších místech za námi se
umístily tak kuchařsky známé výrobky z masa jako např. guláš,
pečené koleno nebo dršťková polévka. Protože v porotě zasedli
odborníci, kteří rozhodně nebyli vegetariány, fakt, že jsme se
umístili první, svědčí o kvalitách výrobku i o kvalitách rostlinného masa obecně. Pevně věříme, že výše uvedený výsledek
nebyl rozhodně dílem náhody, nýbrž výsledkem dlouhodobé,
cílevědomé a úporné práce celého kolektivu firmy Eurobi.
Z dalších úspěchů firmy Eurobi za 14 let její existence vzpomeňme alespoň ty nejvýznamnější:
1997 Zlatý pohár EX Plzeň za výrobek Robi plátky
2006 nejlepší nemasové jídlo na trhu v ČR – Robi čína
Chuť jižní Moravy 2006 za stejný výrobek

2007 Chuť jižní Moravy 2007 za výrobek Robi tatarský biftek
2008 účast v soutěži Zlatá Salima 2008 s výrobkem Robi
carpaccio
Chuť jižní Moravy 2008 za výrobek Robi oválky nejen
na grilování
2009 Zlatá Chuť jižní Moravy za výrobek Mexický salát Robi
Rád bych se také zmínil o našich záměrech do budoucna
a zejména o cílech roku 2010. V oblasti prodeje výrobků hodláme navýšit odbyt. Docílit toho chceme úpravou a vylepšováním receptur, které ne vždy odpovídají našim představám.
Pracujeme na vývoji nových výrobků a také na získání nových
odběratelů v dalších státech mimo Slovenska, kam již v současnosti dodáváme. V měsíci únoru jsme v naší firmě rozběhli
certifikační proces ISO 9001, který by měl být ukončen v září
tohoto roku.
V současnosti chystáme ve spolupráci s radnicí velmi
potřebný projekt – malou Robi kuchařku na DVD, kde bude
zachycen proces přípravy pokrmů z Robi od A do Z. Toto jsou
naše hlavní cíle pro tento rok. Není jich málo a uděláme vše
pro to, abychom naše vize naplnili.
Na závěr chceme poděkovat za velmi dobrou spolupráci radnici. Jsme rádi, že naši výrobnu máme právě v Újezdě
u Brna, protože toto město je schopno a ochotno reagovat
a spolupracovat na problémech, které přináší život.
Pavel Labský
jednatel firmy Eurobi, spol. s r.o.

Pochoutky z Robi masa vypadají opravdu lákavě
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Z VAŠICH DOPISŮ
Přetiskujeme v plném znění:
Vážený pane starosto,
vzhledem k časové náročnosti našeho podnikání máme až nyní o dovolené možnost vidět rozsah pokroku v našem městě.
A po pečlivém prostudování Zpravodaje Vám musíme vyjádřit svůj obdiv nad hospodařením a bravurou s jakou řídíte
naši obec.
Se srdečným pozdravem a přáním: Jen tak dál!
Manželé Geisselovi
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NAŠE MĚSTO NAVŠTÍVÍ 08.05.2010 U PŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU MATEK HALINA PAWLOWSKÁ

Z NÁVŠTĚVY BÝVALÉHO PREZIDENTA RUDOLFA SCHUSTERA V ÚJEZDĚ U BRNA 22.01.2010

