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K dnešnímu dni má město 12.763.755,- Kč dluhu.
K dnešnímu dni má město na účtu 15.352.698,17 Kč.
Z toho jasně vyplývá, že dluh města je minimální.

Park JUDr. Jana Haluzy
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
obyvatelé Újezdu
u Brna,
čas je skutečně neúprosný. Blížíme se do
vánočního období, přitom máme pocit, že léto
bylo nedávno. Podzim,
babí léto, byly opravdu překrásné. Teprve na přelomu 26.
a 27. listopadu se ohlásilo zimní období. Byli jsme z toho
všichni překvapeni. I když ani na tento čas si nemůžeme
stěžovat, protože slunéčko se přece jen objevuje i v tomto
studeném čase.
Máme po volbách. Lidé očekávali od voleb spoustu nového, a jak vidíme, opět přicházejí zápasy o místo na slunci,
zbytečné napětí je rozmnoženo o mnohé lživé výroky. Je
to škoda. Jistě si klademe otázku, kdo je vlastně viníkem,
ale to ukáže teprve čas. Měli bychom si navzájem popřát
do Nového roku 2014, aby skončily nesmyslné půtky. Zbytečná hněvání, zbytečné pomluvy. Život je opravdu pouze
jeden. Čas má úžasnou hodnotu. Proto je škoda ho marnit
bojem s lidskou nevychovaností, hloupostí, arogancí. Ta-

kovýto boj nelze vyhrát, je to únavné, je to škoda energie.
Co s tím a jak dál? Jednoduše se nezapojit do polopravd a nepravd. Cítit, že člověk jeden druhého potřebuje. Že je přece krásné pomáhat jeden druhému. Je důležité vědět, že za pomoc se
nikdy člověk nedočká vděku. Přesto přese vše je zapotřebí cítit
s potřebnými, plakat s plakajícími a roznášet kus radosti. Nic to
nestojí, nedá se to však koupit. Láska člověka k člověku by měla
být samozřejmostí. To si popřejme do roku 2014.
V jedné staré, prachem zanesené knize je napsáno: „...kdybys
jazyky lidskými i andělskými mluvil a lásky kdybys neměl, nic
ti to neprospívá... Nyní zůstává víra, naděje, láska, to tré, ale
největší z toho jest láska“.
V závěru Vám přeji mír, klid, pokoj, laskavost a dobré rodinné
soužití!
Jan Hradil
Pravidelně se mi z dětství připomíná jedna pohádka. Jde o legendu, kdy Kristus chodil po zemi. Pozvali ho na nocleh chudí
lidé. Ráno dali k snídani, co měli. Kristus je chtěl odměnit, ptá
se: „Co si přejete za vaši překrásnou úslužnost?“ a chudý člověk odvětil: „Soused má kozu“, a Kristus říká: „Ty chceš také
kozu?“ a dostalo se mu odpovědi: „Ne, chci, aby mu chcípla...“
Takhle tedy ne!
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USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna
USNESENÍ č. 24 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 24.6.2013
1. ZM bere na vědomí zápisy ze zasedání Rady města, a to
od 15.4.2013 do 24.6.2013.
2. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
3. ZM rozhodlo a stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů o kompetenci Rady města
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
do výše 500.000,- Kč včetně v těchto případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů, nebo
b) jsou-li vyvolaná organizačními změnami na městském
úřadě, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet
výdajů města).
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může Rada města
samostatně provádět jen v případech:
		 a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze,
výdaj k odvrácení možných škod;
		 b) když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací
a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady;
		 c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů;
		d) další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového
opatření je nezbytné a má jen formální charakter,
protože výdaj musí být realizován.
4. ZM si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený Radě města. Usnesení Rady města musí
obsahovat číslování rozpočtových opatření schválených
v kompetenci Rady města. ZM si vyhrazuje právo na
informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci Rady města na nejbližším zasedání Zastupitelstva města, konaném po schválení rozpočtového
opatření Radou města a jejího stručného odůvodnění
(odůvodnění lze na zasedání podat ústně).
5. ZM bere na vědomí, že je řádně jmenován krizový štáb
města. Jeho členy jsou: starosta města, místostarosta, Ing.
Pavel Petlák a Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
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6. ZM rozhodlo vypsat výběrové řízení na prodej garáže,
nacházející se na části pozemku p. č. 2377/1, k. ú. Újezd
u Brna, včetně pozemku. Jediným kritériem prodeje je
výše nabídky.
7. ZM rozhodlo odkoupit pozemek p. č. 3287/16, k. ú. Újezd
u Brna o výměře 357 m2. ZM pověřuje starostu města
podpisem kupní smlouvy.
8. ZM pověřuje Radu města, aby projednala podmínky
smlouvy o spolupráci Města Újezd u Brna s Masarykovou
univerzitou ve věci sociální inovace města, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
9. ZM bere na vědomí rozhodnutí Rady města ze dne
10.6.2013 o vyloučení firmy BAUFIS, s.r.o., Žižkova
995/17a, 664 53 Modřice, ze zadávacího řízení Veřejné
zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna, včetně výměny zdroje vytápění“. Důvodem je nesplnění zadávacích podmínek.
10. ZM bere na vědomí rozhodnutí Rady města ze dne
10.6.2013 o vyloučení firmy VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 18,
BRNO 602 00, ze zadávacího řízení Veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě
Újezd u Brna, včetně výměny zdroje vytápění“. Důvodem
je nesplnění zadávacích podmínek.
11. ZM rozhodlo o nejvhodnější nabídce veřejné zakázky
„Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve
městě Újezd u Brna, včetně výměny zdroje vytápění“
v tomto pořadí:
		 1. POZEMSTAV BRNO, a.s., Masarykova 427/31, Brno
			 5.421.839,- Kč;
		 2. BAUMAT, spol. s r.o., Kabátníkova 2, Brno
			 6.117.513,- Kč.
ZM ukládá místostarostovi města zaslat rozhodnutí
oběma uchazečům a pověřuje starostu města podpisem
Smlouvy o dílo s firmou POZEMSTAV BRNO a.s., Masarykova 427/31, Brno.
Hradský Karel
místostarosta

ThDr. Jan Hradil, Th.D.
starosta

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna
USNESENÍ č. 25 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 28.8.2013
1. ZM rozhodlo přijmout rozpočtové opatření č. 4, které
bylo již přijato Radou města.
2. ZM rozhodlo odkoupit nemovitost na ulici Nádražní č. p.
170, Újezd u Brna za cenu 3.800.000,- Kč .
3. ZM rozhodlo, aby s JUDr. Přemyslem Kalousem byla podepsána svěřenecká smlouva.
4. ZM rozhodlo podepsat s Peterem a Žanetou Plachetkovými, majiteli nemovitosti č. p. 170, ul. Nádražní, Újezd
u Brna, Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, která bude
obsahovat Smlouvu kupní. Při podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude prostřednictvím notáře JUDr.
Přemysla Kalouse vyplacena manželům Plachetkovým
částka ve výši 250.000,- Kč na zaplacení bytu.
5. ZM rozhodlo, že kupní cena ve výši 3.800.000,- Kč za
nemovitost č. p. 170, ul. Nádražní, Újezd u Brna bude
proplacena z peněz na účtu města a poté refinancována
KB Brno-venkov jako úvěr.
6. ZM ukládá starostovi města podepsat s KB Brno-venkov
smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 3.800.000,- Kč na zakoupení nemovitosti č. p. 170, ul. Nádražní, Újezd u Brna.
7. ZM uděluje starostovi města souhlas s přijetím úvěru
a poskytnutím zajištění - 2 ks blankosměnek bez avalu.
8. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. EKO-BR-JMP/Újezd u Brna/149/13-B PŘELOŽKA
mezi Městem Újezd u Brna a JMP NET, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno na pozemky p. č. 1780/2, 1780/3,
1780/4 a 1780/5, k. ú. Újezd u Brna. V pozemcích je
uložena přeložka STL plynu, II/416 a II/418 Újezd u Brna
– SO 501. ZM ukládá starostovi města podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene.

9. ZM rozhodlo podepsat s realitní kanceláří AXIDA, Panská 391/12, Brno smlouvu, ve které fi. AXIDA zabezpečí
proplacení všech exekucí na nemovitosti č. p. 170, ul.
Nádražní, Újezd u Brna váznoucích. U každé exekuce
předloží JUDr. Přemyslu Kalousovi doklad o výši exekuce
a JUDr. Přemysl Kalous na pokyn města proplatí danou
exekuci. Realitní kancelář AXIDA takto zabezpečí kompletní výmaz exekucí, a teprve poté dojde k podepsání
kupní smlouvy mezi manželi Plachetkovými a Městem
Újezd u Brna, dále zabezpečí také vklad kupní smlouvy
do KN. Než dojde k vyplacení zbylé částky z dohodnuté
ceny za nemovitost manželům Plachetkovým, JUDr. Kalous s realitní kanceláří AXIDA vypočítají daň z převodu
nemovitostí a vypočtenou částku přímo Finančnímu
úřadu Brno-venkov uhradí.
10. ZM schválilo rozpočtové opatření č. 5. Rozpočtové opatření je vyrovnané.
11. ZM rozhodlo akceptovat návrh hodnotící komise na akci
„Betonování dešťové zdrže“ a určila nejvýhodnější nabídku v tomto pořadí:
		 1. COLAS CZ, a.s., Tyršova 748, 664 42 Modřice;
		 2. H.K.Ú., spol. s r.o., Poděbradova 289/113,
			 612 00 Brno;
		 3. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,
			 150 00 Praha 5-Smíchov.
Z 21% DPH si budeme nárokovat vratku ve výši 85%.
ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo
s firmou COLAS CZ, a.s., Tyršova 748, Brno, Modřice.

USNESENÍ č. 26 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 9.9.2013
1. ZM schválilo rozpočtové opatření č. 6. Rozpočtové opatření je vyrovnané.
2. ZM přijalo předložený záměr pro 5 letý plán rozvoje města.
3. ZM Újezd u Brna schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. EKO-JMP/Újezd u Brna/427/13/N, KS
1209000333 uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna, Komenského 107, Újezd u Brna a JMP Net, s.r.o., Plynárenská
499/1, Brno, týkající se uložení plynofikace obce, uložené
v pozemcích města p. č. 737/1 v celkové délce 22,39 m, p.

č. 3258/7 v celkové délce 253,80 m, p. č. 3258/16 v celkové délce 13,49 m, p. č. 3258/19 v délce 24,08 m, p. č.
3258/92 v délce 75,78 m, p. č. 3258/102 v délce 22,09
a p. č. 3258/103 v délce 30,96 m, na dobu neurčitou, a to
za jednorázovou úhradu 500,- Kč. ZM pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
4. ZM Újezd u Brna rozhodlo o výši jednorázové úhrady
za zřízení věcného břemene na uložení zařízení plynofikace obce, které je uloženo v pozemcích od č. p. 990
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna
po blok „E“. ZM ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o věcném břemenu.
5. ZM rozhodlo odprodat část pozemku p. č. 3258/16,
k. ú. Újezd u Brna za účelem zřízení stavebního místa a příjezdové komunikace. ZM ukládá Radě města,
aby žadatelé Ing. Romana Benešová a Ing. Petr Beneš
zabezpečili přesné zaměření potřebné části pozemku,
a teprve po tomto zaměření bude věc rozhodnuta
s konečnou platností.
6. ZM rozhodlo udělit souhlas vlastníka pozemků s dělením pozemků, se zápisem a změnou druhu a způsobu
využití pozemků dle geometrického plánu č. 1239314/2011/k. ú. Újezd u Brna do katastru nemovitostí.
Jedná se o dořešení vlastnických vztahů u pozemků –
p. č. 1659/2, 1780/8, 1782/3, 1780/9 – akce II/416
průtah (komunikace U Jatek – Štefánikova).
7. ZM rozhodlo odprodat fi. E.ON pozemek p. č. 2134/2,
k. ú. Újezd u Brna o výměře 16 m2 na výstavbu trafostanice pro Domov pro seniory a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
8. ZM bere na vědomí, že byla podepsána Smlouva o dílo
s fi. COLAS CZ, Brno - Modřice na opravu zvanou „Betonáž dna dešťové zdrže ČOV Újezd u Brna“.
9. ZM bere na vědomí, že byla podepsána smlouva s Ing.
arch. Hanou Šemberovou na výkon stavebního dozoru
při opravě betonové zdrže pro ČOV Újezd u Brna, a to za
cenu 6.800,- Kč.
10. ZM ukládá ředitelce ZŠ, aby, dle nálezu ČŠI JMK inspektorátu, vedeného pod č. j. 779/13-B, odstranila zjištěné
nedostatky z kontroly provedené v základní škole.
11. ZM přijalo nový návrh školního řádu, resp. úpravu školního řádu, který vyplynul ze školní inspekce.
12. ZM bere na vědomí, že městu jako zřizovateli byla předložena výroční zpráva ZŠ.
13. ZM rozhodlo zadat územní studii „Lokality 5 u DPS I,
Újezd u Brna“ Ing. arch. Václavu Zímovi, CSc., za dohodnutou cenu ve výši 99.994,40 Kč. ZM ukládá starostovi
města podepsat smlouvu.
14. ZM rozhodlo přijmout dotaci JMK na dovybavení výstroje a výzbroje a opravu motorové stříkačky PPS/12
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Újezd u Brna,
která činí 300.000,- Kč. ZM ukládá starostovi města
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podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace č. 20549. ZM
podmínky uvedené ve smlouvě přijímá.
15. ZM bere na vědomí seznam věcí, které je zapotřebí pro
JSDH z dotace zakoupit. ZM ukládá Radě města, aby provedla patřičné výběrové řízení na potřebné věci, které jí
ukládá zákon.
16. ZM rozhodlo prodat dvojgaráž, včetně pozemku na p. č.
2377/46, k. ú. Újezd u Brna nejvyšší nabídce, a to panu
Josefu Vachovi za cenu 201.000,- Kč a všech ostatních
nákladů s převodem vynaložených. ZM pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy.
17. ZM rozhodlo podpořit záměr výstavby Léčebny pro dlouhodobě nemocné Újezd u Brna v lokalitě bývalého MB
REALU.
18. ZM rozhodlo zrušit zadávací řízení na nákup samosběrného čistícího vozu pro čistotu komunikací a chodníků Újezd
u Brna, neboť ve lhůtě pro podávání nabídek zadavatele
obdrželo město pouze jednu nabídku.
19. ZM rozhodlo zahájit výběrové řízení na nákup samosběrného čistícího vozu pro čistotu komunikací a chodníků ve
městě Újezd u Brna.
20. ZM přijalo žádost ZŠ Újezd u Brna ze dne 2.9.2013, č. j.
3383 a rozhodlo žádosti v celém rozsahu vyhovět takto:
- navýšit rozpočet ZŠ o 200.000,- Kč na zakoupení nábytku do dvou tříd ZŠ;
- navýšit rozpočet ZŠ o 35.000,- Kč na zakoupení kopírky
do sborovny I. stupně;
- navýšit rozpočet ZŠ o 10.000,- Kč, které budou využity
na naučnou stezku na školní zahradě;
- rozhodlo poskytnout navýšení rozpočtu ve výši 20.000,Kč pro školní jídelnu /dovybavení zákl. prostředky/.
ZM ukládá statutárním zástupcům ZŠ, aby na vše bylo
provedeno řádné výběrové řízení, teprve po přesném určení ceny bude navýšení rozpočtu provedeno.
21. ZM bere na vědomí předloženou zprávu o hospodaření
města formou auditu a ukládá členům kontrolního a finančního výboru, aby zprávu projednali.
22. ZM rozhodlo, po předání nemovitosti č. p. 170, zahájit
opravu části bývalé vinárny v nemovitosti na provoz
městské knihovny. ZM ukládá Radě města, aby zpracovala všechny potřebné podmínky a připravila tuto přestavbu
tak, aby vše vyhovělo zákonu.

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna
USNESENÍ č. 27 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále jen ZM), konaného dne 11.11.2013
1. ZM bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 7,
nemá vůči němu námitky a vydalo souhlas.
2. ZM bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 8,
nemá vůči němu námitky a vydalo souhlas.
3. ZM schválilo rozpočtové opatření č. 9. Rozpočtové opatření je vyrovnané.
4. ZM vzalo na vědomí protokol o výsledku veřejnoprávní
kontroly ve smyslu § 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů s odkazem na § 15. zákona č. 552/1991
Sb., v Mateřské škole Újezd u Brna. Kontrola byla provedena bez jakýchkoliv závad.
5. ZM vzalo na vědomí protokol o výsledku veřejnoprávní
kontroly ve smyslu § 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů s odkazem na § 15. zákona č. 552/1991
Sb., v Základní škole Újezd u Brna. Kontrola byla provedena bez jakýchkoliv závad.
6. ZM vzalo na vědomí navýšení rozpočtu ZŠ v roce 2013
o částku ve výši 491.785,60 Kč.
7. ZM vzalo na vědomí navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci MŠ o částku ve výši 15.000,- Kč.
8. ZM vzalo se souhlasem na vědomí nákup dlouhodobého majetku v roce 2013.
9. ZM rozhodlo požádat Krajský úřad JMK o dotaci na zakoupení vozu pro Městskou policii Újezd u Brna – DACIA
DUSTER 4x4 diesel. ZM ukládá starostovi města, v případě přidělení dotace, podepsat smlouvu s JMK.
10. ZM rozhodlo o změně hranic mezi Obcí Hostěrádky-Rešov a Městem Újezd u Brna, viz nákres a přiložená
dohoda o změně hranic, včetně výčtu parcel.
ZM ukládá starostovi města podpis dohody o změně
hranic mezi Obcí Hostěrádky Rešov a Městem Újezd
u Brna.
11. ZM rozhodlo zadat projektovou dokumentaci pro zbudování koupaliště firmě Hutní projekt, Frýdek Místek,
a to formou oslovení 1 projektanta. ZM ukládá starostovi města podepsat s firmou Hutní projekt, Frýdek Místek
Smlouvu o dílo č. 109/2013 „Venkovní koupaliště Újezd
u Brna“.

12. ZM rozhodlo zajistit finanční krytí projektu „Přístavba
Mateřské školy – jedné třídy“ v Újezdu u Brna následovně:
a) z úvěru ve výši 4.500.000,- Kč;
b) z vlastních zdrojů dofinancování do celkové výše
hodnoty projektu;
c) z dotace ROP Jihovýchod.
13. ZM rozhodlo na základě výhodné nabídky Komerční
banky a.s. Brno-venkov zajistit předfinancování projektu „Přístavba Mateřské školy – jedné třídy“ z úvěru
od Komerční banky, a.s., ve výši max. 4.500.000,Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o úvěru s KB.
14. ZM rozhodlo o novém názvu ulice, a to „Za Tratí“. Jedná se o novou lokalitu určenou pro výstavbu rodinných
domků, ulice se nachází v lokalitě za železniční tratí a je
souběžná s ulicí Nádražní, Újezd u Brna /viz. přiložený
snímek/.
15. ZM rozhodlo, aby dům č. p. 170, ul. Nádražní, Újezd
u Brna byl v přízemí přebudován na městskou knihovnu. ZM ukládá Radě města, aby zabezpečila projektovou
dokumentaci pro výstavbu knihovny.
16. ZM ukládá Radě města, aby zabezpečila opravu bytů
v nemovitosti č. p. 170, ul. Nádražní tak, aby mohly být
byty zkolaudovány.
17. ZM ukládá Radě města, aby všechny administrativní
povinnosti majitele nemovitosti č. p. 170, ul. Nádražní
zabezpečila tak, aby nedošlo k rozporu se zákonem.
18. ZM rozhodlo, po opravě a zkolaudování prostory č. p.
170 na knihovnu, přenést knihovnu do této nemovitosti.
19. ZM rozhodlo, po přestěhování knihovny, do těchto prostor přemístit dětské oddělení.
20. ZM rozhodlo do prostor, kde je dnes umístěna ordinace
dětského lékaře, přemístit gynekologické oddělení.
21. ZM bere na vědomí sdělení, že na projekt „Snížení energetické náročnosti objektu velitelství v Újezdu u Brna č.
11101203“ nám Státní fond životního prostředí poskytl
částku ve výši 2.925.066,- Kč z OPŽP, kdy naše vlastní
zdroje by měly činit 4.358.638,- Kč. ZM ukládá staros-
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USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna
tovi města, aby celý dotační titul ještě projednal s poskytovatelem podpory SFŽP, zda rozsah projektu, včetně
opravy kotelny, musí být takto dotačně rozdělen, cca
město - 59% a SFŽP - 41%.
22. ZM ukládá Radě města řešit problematiku zřízení dalšího parkoviště na ul. U Jatek, naproti fi. Elseremo Stage
Technology, a.s.
23. ZM se usneslo, že pozemky, na kterých stojí stavby města
a jsou v majetku soukromých osob, bude město vykupovat za částku 450,- Kč/m2. Náklady se zaměřením ponese
město. Na straně druhé - pozemky ve vlastnictví města,
které stojí pod nemovitostmi soukromých osob, bude
město prodávat za částku 450,- Kč/m2 (náklady se zaměřením ponesou soukromé osoby). Bude-li město, po
vyvěšení záměru, prodávat pozemek města, který bude
sloužit k výstavbě nemovitosti, bude činit cena 1.000,Kč/m2, pokud nabídka po vyvěšení záměru nebude vyšší,
zaměření provede ten, kdo hodlá pozemek koupit.
24. ZM rozhodlo, aby byla na pozemku bývalého MB REALU
postavena garáž na zametací vůz. ZM ukládá Radě města, aby toto rozhodnutí kompletně zabezpečila.
25. ZM rozhodlo, že má být provedena úprava územního
plánu. Úprava bude zadána nositeli projektu Ing. arch.
Pokludovi. ZM ukládá starostovi města podepsat s Ing.
arch. Pokludou, jako nositelem původního projektu
územního plánu, smlouvu.

26. ZM rozhodlo o odstranění havarijního stavu dešťové
zdrže ČOV – výroba a montáž česel - firmou PREFA
KOMPOZITY, a.s., Kulkova 10, Brno za cenu 169.686,- Kč
+ DPH. ZM ukládá starostovi podepsat hospodářskou
smlouvu s fi PREFA COMPOZITY.
27. ZM vzalo na vědomí seznam rozestavěných staveb ke
dni 30.9.2013.
28. ZM bere na vědomí informaci starosty města, že
Regionální rada soudržnosti Jihovýchod neschválila
dotaci na:
a) „Rekonstrukci chodníků a autobusové zastávky“
v Újezdu u Brna;
b) „Revitalizaci lokality Nad Sklepy“;
c) „Revitalizace nám. Sv. Jana“.
Proti všem rozhodnutím podal starosta města námitku.
29. ZM rozhodlo podepsat dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 8.7.2010 ve věci komunikací II/416 a II/418
– průtah.
30. ZM vzalo na vědomí geometrický plánek na rozdělení
pozemku p. č. 3258/16, k. ú. Újezd u Brna a rozhodla
manželům Benešovým odprodat část pozemku nově
označeného 3258/162 o výměře 135 m2 za částku 450,Kč/m2 na zřízení komunikace a pozemek p. č. 3258/162
o výměře 265 m2 za částku 1.000,- Kč/m2, jako stavební
pozemek. ZM pověřuje starostu města podpisem kupní
smlouvy.

Oprava staveb
Ve městě Újezd u Brna je několik historických budov.
Ty však potřebují postupně údržbu. Proto Rada města,
ale i zastupitelé velice pravidelně rozhodují o dotacích,
které by majitelům umožnily provést údržbu či základní
úpravy. Čtyři dominantní stavby Újezdu u Brna jsou:
1) Římskokatolický kostel;
2) Římskokatolická fara;
3) Evangelický kostel na Rychmanově;
4) Kaple sv. Antonína Paduánského.
Rada města rozhodla o dotaci na rok 2014, toto rozhodnutí samozřejmě dá potvrdit Zastupitelstvu města.
Dotace pro Římskokatolický kostel ve výši 300.000,- Kč,
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a to na výstavbu kamenného tarasu kolem kostela. To
samé obdrží také Evangelická farnost, je to dotace ve
výši 300.000,- Kč na rekonstrukci střechy. Římskokatolické faře jsme na opravu poskytli pracovní skupinu
města, nopovku a JCB. Pokud každý rok město Újezd
u Brna poskytne periodicky nějakou část financí, za 10
let mohou být tyto stavby opravené a technický stav se
pak nezhoršuje.
starosta

Za poslední roky jsme obdrželi tyto dotace:
Seznam obdržených investičních dotací
Územní plán, včetně konceptu,
digitalizace
Penzion
Kotelna - Penzion
Tělocvična ZŠ
Rekonstrukce Rychta
Zateplení ZŠ
DPS
Sportovní areál
Byty č. p. 961
Byty blok C
Byty blok D
Byty blok E
Byty blok B
32 b. j.
Autobusové zastávky
Spojka ul. č. p. 961
Příjezdová cesta k č. p. 979
- 980
Silnice a chodník Rozprýmova

141 000,00 Kč
33 500 000,00 Kč
200 000,00 Kč
19 800 000,00 Kč
1 600 000,00 Kč
14 000 000,00 Kč
42 000 000,00 Kč
4 187 000,00 Kč
3 200 000,00 Kč
6 400 000,00 Kč
6 400 000,00 Kč
6 400 000,00 Kč
6 400 000,00 Kč
10 240 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
800 000,00 Kč
1 920 000,00 Kč
3 200 000,00 Kč

Infrastruktura k 32 b. j.
Přivaděč vody z Vyškova
Kanalizace ul. Nádraží
a Na Zahrádkách
Skatebordové hřiště
Hasičské auto JMK
Hasičské auto - Min. vnitra
Šmoldus
Dotace ČOV JMK
Dotace ČOV SF
Dotace ČOV SF
Dotace rekultivace skládky
Dotace rekultivace skládky
Dotace Sběrné středisko odpadů
Dotace Sběrné středisko odpadů
Dotace od JMK - Hasičské
terénní auto
Dotace JMK - dostavba
Ubytovna pro sociálně slabé
Celkem

1 280 000,00 Kč
3 500 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč
418 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
3 333 795,24 Kč
2 165 165,70 Kč
36 807 818,42 Kč
2 165 165,70 Kč
25 557 847,32 Kč
1 503 402,75 Kč
3 109 967,76 Kč
182 939,28 Kč
150 000,00 Kč
300 000,00 Kč
247 862 102,17 Kč
Ing. Jana Jarošová

Seznam obdržených neinvestičních dotací
V roce 2008
Dotace od Úřadu práce
V roce 2009
Dotace od Úřadu práce
Dotace na CzechPoint
V roce 2010
Dotace od Úřadu práce
Dotace od JMK - sčítání lidu
Dotace od JMK - nábytek ZŠ
Dotace od JMK - interaktivní
tabule pro ZŠ

604 406,00 Kč
585 541,00 Kč
58 259,00 Kč
694 761,00 Kč
10 000,00 Kč
195 000,00 Kč
50 000,00 Kč

Dotace od JMK - kotelna penzion
Dotace od JMK - školení hasiči
V roce 2011
Dotace od Úřadu práce
Dotace od JMK - sčítání lidu
Dotace od JMK - kniha „Thonet
Mundus a ti druzí"
Příspěvek pana Uhlíře - kniha
„Thonet Mundus a ti druzí“
Dotace od JMK pro ZŠ - projekt
TUŽka

200 000,00 Kč
1 385,00 Kč
478 270,00 Kč
16 631,00 Kč
130 000,00 Kč
58 000,00 Kč
64 500,00 Kč

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

7

Za poslední roky jsme obdrželi tyto dotace:
Dotace od JMK pro ZŠ - modernizace odborné pracovny
V roce 2012
Dotace od Úřadu práce
Dotace od JMK - zkvalitnění
životního prostředí - hřiště
Dotace od JMK pro ZŠ - modernizace odborné pracovny

1 108 165,80 Kč

613 672,00 Kč
101 226,24 Kč
1 108 165,80 Kč

Dotace od Ministerstva financí
na PAP
Dotace od JMK - učebna fyziky
V roce 2013
Dotace od Úřadu práce
Dotace pro hasiče od JMK
Celkem

70 000,00 Kč
150 000,00 Kč
546 478,00 Kč
300 000,00 Kč
7 883 238,04 Kč
Ing. Jana Jarošová

Domovní daň
Ve městě Újezd u Brna nedošlo ke zdražení domovní daně,
resp. ke zvýšení koeficientu, kterým se násobí sazba daně, a to
za posledních 15 let. Byla možnost, aby město zvýšilo svůj příjem tím, že zvedne domovní daň. Podívejte se do sousedních
obcí. Ač jsme tak neučinili, nezvedli jsme domovní daň, město
dobře hospodaří, peníze mu nechybí. Od roku 2002 jsme spla-

tili 46.701.829,13 Kč našich dluhů. Investice a život ve městě
neskončily. Dluhy jsme splatili a k dnešnímu dni se náš dluh
rovná stavu peněz na městském účtu u Komerční banky. Hospodařili jsme bez velkých ztrát.
Radnice

Zůstatek úvěrů stav ke dni
30.11.2013

Rozpis splátek úvěrů
splátka

splátka

splátka

splátka

splátka

30 700,00 Kč

do 06/2024

26 600,00 Kč

posl. spl. 07/2024

60 000,00 Kč

od 06/2011 do 10/2012

90 000,00 Kč

od 11/2012 do 06/2013

125 000,00 Kč

od 07/2013 do 10/2013

120 000,00 Kč

od 11/2013 do 09/2015

36 000,00 Kč

od 06/2011 do 10/2012

54 000,00 Kč

od 11/2012 do 06/2013

75 000,00 Kč

od 07/2013 do 10/2013

72 000,00 Kč

od 11/2013 do 09/2015

24 000,00 Kč

od 12/2011 do 04/2013

36 000,00 Kč

od 05/2013 do 12/2013

50 000,00 Kč

od 01/2014 do 04/2014

48 000,00 Kč

od 05/2014 do 03/2016

46 345,00 Kč

od 11/2013 do 07/2020

46 055,00 Kč

posl. spl. 08/2020

Celkem

8

ČOV

3 925 500,00 Kč

Smuteční síň

2 640 000,00 Kč

Telecom

1 584 000,00 Kč

Výtah

Dům č. p.170

860 600,00 Kč

3 753 655,00 Kč
12 763 755,00 Kč
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Nákup majetku
Žebřík hliníkový
Kovaný svícen
Lednice na ČOV
PC na městský úřad
Monitor na městský úřad
Autobusová zastávka před školou
SW-Triada Munis - hřbitovy

3 190,00 Kč
4 000,00 Kč
4 209,00 Kč
38 239,00 Kč
10 043,00 Kč
149 619,00 Kč
16 553,00 Kč

Program Acronis - zálohování
Katafalk
Vitrína na hřbitov
Kancelářské židle - 2 ks
Vlečka sklápěcí 5 t
Dům č. p. 170
Celkem

20 890,65 Kč
167 930,00 Kč
12 473,26 Kč
15 900,00 Kč
32 000,00 Kč
3 854 000,00 Kč
4 983 155,44 Kč

Příspěvky
Příspěvky občanům:
Naše město dodnes vyplácí:
1.000,- Kč;
• pastelkovné
5.000,- Kč;
• porodné
5.000,- Kč.
• pohřebné

Ze sociálního programu bylo v roce 2013
vyplaceno:
38.000,- Kč;
• pastelkovné
125.000,- Kč;
• porodné
155.000,- Kč.
• pohřebné

Noví přivítaní občánci

Vítání dětí
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Noví přivítaní občánci

Vítání dětí

Vítání dětí
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Noví přivítaní občánci

Vítání dětí

Sofie Mlčůchová
Petra Franzká
Daniel Macan
Matěj Štefl

Judita Pajpachová
Beáta Suchomelová
Tobiáš Tretera
Julie Chutná

Martin Hrbek
Jiří Muric
Lukáš Veverka
Dominik Šmétka

Adéla Špačková
Jan Páč

Občanské sdružení „Naše malé dítě“ – tzv. „MINIŠKOLIČKA“
Občanské sdružení „Naše malé dítě“ – tzv. „MINIŠKOLIČKA“. I ve školním roce 2013/2014 pokračuje provoz tohoto sdružení, na které Město
Újezd u Brna přispívá částkou ve výši 15.000,Kč měsíčně. Tímto bychom rádi poděkovali
Městu Újezd u Brna za finanční podporu, kterou
školičce už třetím rokem poskytuje.
Školička, která je vkusně a nově vybavena, se
nachází v areálu Základní školy Újezd u Brna
u tenisových kurtů. Maximální kapacita je 10
dětí.
Rodiče

Miniškolička
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Školička
O sociální otevřenosti našeho města svědčí také fakt, že občanské sdružení „Naše malé dítě“, vytvořené pro děti, které se
nedostaly do školky, přijalo dvě děti z obcí Telnice a Prace. Požádali jsme, aby obce Telnice i Prace tedy přispěly na tyto děti
vynaloženou část, pouze pro Vaši informaci přikládáme stanovisko obou obcí. Není to třeba komentovat.
starosta
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Podzim v mateřské škole
Od začátku školního roku uběhly dva měsíce. Nové děti
se pomalu adaptovaly a zvykly si na nové prostředí. Počáteční emoce opadly a školka opět jede na plný plyn.
Paní učitelky zhodnotily školní projekt „Moje město,
můj rodný kraj“, kterému se věnovaly tři roky, a od letošního roku připravily projekt nový s názvem „Oheň, voda,
země, vzduch“, motto projektu: „Žijeme přítomností
a myslíme na budoucnost“. Další inovací je i zavedení
nového motivačního prvku „skřítka Předškoláčka“, který
bude děti provázet každodenními činnostmi v mateřské
škole. Naše mateřinka se také snaží podpořit celorepublikovou akci „Česko čte dětem“, vyzvala rodiče, aby
svým dětem každý měsíc přečetli libovolnou pohádkovou knihu. Ke konci měsíce se paní učitelky dětí zeptají,
jakou pohádku jim rodiče četli. Děti budou moci o knížce

povykládat, ukázat ji ostatním dětem. Výstupem bude
přehled oblíbené literatury, který bude zveřejněn na
nástěnce u třídy. Věříme, že se zapojí nemalý počet rodičů tak jako při akci „Dýňování“, která proběhla minulý
měsíc.
Za nedlouho se přiblíží vánoční čas a s ním spojené
svátky klidu a pohody. Děti spolu se svými učitelkami
navštíví naše starší spoluobčany v DPS i Penzionu, předškoláci se vydají do předvánočního Brna za atmosférou
a řemesly a společně se naučíme pásmo vánočních
písní a říkadel. Máme tedy před sebou spoustu práce,
ale i příjemných okamžiků. Budeme potěšeni, když se
k nám přidáte, a uděláte tak dětem svět hezčí.
Mgr. Markéta Markelová

Akce - Dýňování v MŠ
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Informace o základní škole ve školním roce 2013/2014
Školní rok byl zahájen dne 2. září za přítomnosti starosty
města Újezd u Brna ThDr. Jana Hradila, Th.D. Podobně
jako v loňském roce můžeme díky navýšení školního
rozpočtu opětovně zlepšit školní prostředí a vybavenost
školy. Město Újezd u Brna přispělo do našeho rozpočtu
navíc částkou ve výši 250.000,- Kč na nábytek do dvou
tříd, kopírku, naučnou stezku a vybavení kuchyně.
Od září 2013 došlo rozhodnutím MŠMT k výraznému
zásahu do školních vzdělávacích plánů. Od sedmého
ročníku je povinně zařazen druhý cizí jazyk, do učebních
plánů byly doplněny: dopravní výchova, chování za mimořádných situací, finanční gramotnost.
V současné době již proběhly první třídní schůzky, sešla
se školská rada, dvě třídy naší školy absolvovaly třídenní
poznávací pobyt na Jezírku.
Více informací naleznete na webových stránkách školy
zs.ujezdubrna.info, kde ostatně najdete také inovovaný
školní řád, pravidla pro hodnocení žáků, výroční zprávu
za š. r. 2012/2013, inspekční zprávu z inspekce v měsíci
červnu 2013, upravený řád ŠD a řadu dalších materiálů.
Zaměstnanci školy ve školním roce 2013/2014
Ředitelka
PaedDr. Jaroslava Olšanská
Zástupce ředitelky
Mgr. Pavel Polách
Výchovný a kariérní poradce
Mgr. Dalibor Gold
Metodik prevence
soc. pat. jevů
Mgr. Stanislava Žáčková
Koordinátor ŠVP ZV
PhDr. Jana Hradilová
Koordinátor EVVO
Mgr. Jitka Bublová
Koordinátor ICT
Mgr. Pavel Polách
Třídní učitelé
1. A
1. B
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
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Mgr. Věra Životská
Mgr. Ivana Hladilová
Mgr. Martina Kulichová
Mgr. Eva Kolková
Mgr. Iva Nedomová
Mgr. Irena Jandlová
Mgr. Eva Španihelová
Mgr. Markéta Muselíková
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5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B

Mgr. Jarmila Němcová
Mgr. Mgr. Jitka Bublová
Mgr. Stanislava Žáčková
Mgr. Lucie Pohludková
Mgr. Martin Životský
Mgr. Hana Pešáková
PaedDr. Miloš Lehuta
PhDr. Jana Hradilová
Mgr. Dalibor Gold

Netřídní učitelé
Mgr. Margarita Bátovská, Mgr.et MgA. Petra Buchtová,
Mgr. Petra Kořínková, Ing. Petra Slavíčková, Bc. Marie Vlková
Školní družina
Veronika Chamerová, Vladimíra Doležalová
Asistenti pedagoga
Vladimíra Doležalová, Mgr. Soňa Grossmannová,
Jana Rožnovská
Vyučující náboženství
Mgr. Rita Konzalová, Bc. Ludmila Jenišová
Hospodářka - Marie Petláková
Školník - Tomáš Harvánek
Uklízečky
Jana Mácová, Jana Pospíšilová, Iveta Mičíková, Olga Svěráková
Vedoucí kuchyně - Holubová Marie
Kuchařky
Marie Králová, Dagmar Ďurišová, Jana Kaloudová,
Lenka Klosová
Volitelné předměty ve školním roce 2013/2014
6. ročník
Ekologický seminář
7. ročník
Seminář českého jazyka, Přirodopisné praktikum
8. ročník
Globální výchova
9. ročník
Informatika, Domácnost, Německý jazyk, Regionální seminář,
Sportovní hry, Seminář českého jazyka, Estetický seminář,
Konverzace v Aj

Informace o základní škole ve školním roce 2013/2014
Pedagogické rady
30. 08. 2013
18. 11. 2013
27. 01. 2014
14. 04. 2014
23. 06. 2014

08:00
14:00
14:00
14:00
14:00

Třídní schůzky
10. 09. 2013
23. 09. 2013
18. 11. 2013
13. 01. 2014
14. 04. 2014
09. 06. 2014

16:30 mimo 1. A, B
16:00 1. A, B
16:00
16:00
16:00
16:00

Zápis žáků do 1. tříd
17. 01. 2014
13:00 – 18:00
Pro rodiče žáků 9. tříd (volba povolání)
18. 11. 2013
17:30
13. 01. 2014
17:30

Úřední hodiny:
ředitelka školy

pondělí
středa
zástupce ředitelky
úterý
čtvrtek
výchovný poradce
pondělí
metodik prevence
pondělí
v jiné dny dle předem domluveného termínu
kancelář školy
pondělí
středa

13:00 – 15:30
08:00 – 12:00
14:30 – 15:30
08:00 – 10:00
14:00 – 14:30
14:00 – 14:30
08:00 – 15:30
08:00 – 15:30

třídní učitel/ka ve dnech informací o prospěchu jednotlivě dle
předem domluvených termínů, schůzka rodičů třídy (svolává
TU dle vlastního uvážení)
V letošním školním roce navštěvuje naši ZŠ 335 žáků, kteří
chodí do 17 tříd, při škole pracují 2 oddělení školní družiny,
škola nabízí několik zájmových útvarů a výuku náboženství
jako nepovinný předmět. Ve školních prostorách působí i několik oddělení ZUŠ Šlapanice.

Už jsme školáci
Jsme žáci prvních tříd a do školy jsme nastoupili 2. září 2013, kde
nás přivítaly naše paní učitelky s vedením školy. Také se přišel podívat a pozdravit nás pan starosta. První den ve škole nás doprovázeli
rodiče a společně jsme si prohlédli třídy, do kterých jsme už další
den přišli i s aktovkou a sami bez rodičů. Všichni jsme se do školy
moc těšili. Byli jsme rozděleni do dvou tříd – I.A, I.B. Paní učitelkou
I.A třídy je Mgr. Věra Životská. Paní učitelkou I.B třídy je Mgr. Ivana
Hladilová, asistentkou pedagoga v této třídě je Jana Rožnovská .
Co jsme se už všechno naučili za tři měsíce, co už chodíme do školy.
V českém jazyce už umíme hlásky a-A, e-E, i-I, o-O u-U, y-Y, m-M,
l-L, p-P, t-T, j-J, s-S. Čteme dvojslabičná slova a jednoduché věty.
Ve psaní jsme si procvičovali uvolnění ruky a správné držení tužky.
Nyní už umíme napsat všechna malá písmena, která umíme číst.
Všichni se těšíme, že už brzy začneme psát perem. V prvouce jsme
si vyprávěli o škole, co do školy patří a co ne, jak se ve škole správně
chovat. Při procházkách jsme si prohlédli okolí školy a seznámili

se s důležitými místy v našem městě (radnice, pošta, zdravotní
středisko, lékárna, autobusové zastávky, vlakové nádraží, aj.). Další
velkou kapitolou bylo téma o podzimu – podzimní počasí, příroda
na podzim, co dělají zvířata v tomto ročním období, co se děje na
poli i na zahradě. V matematice už zvládneme sčítání a odčítání
do 5. Porovnávání čísel a jednoduché slovní úlohy. Čísla od jedné
do pěti už umíme krásně napsat. V hudební výchově procvičujeme
rytmus, provádíme dechová cvičení a zpíváme jednoduché lidové
písničky. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech procvičujeme jemnou motoriku tím, že stříháme, lepíme, malujeme i kreslíme. Seznámili jsme se z různými druhy materiálů a jejich zpracováním. V tělesné výchově protahujeme celé tělo, aby se nám dobře
sedělo v lavici a správně jsme plnili zadané úkoly.
Zatím se nám všem ve škole líbí a jako správní školáci se už nemůžeme dočkat, až budou vánoční prázdniny.
školáci

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

15

Vítání prvňáčků
Starosta města spolu s paní ředitelkou školy PaedDr. Jaroslavou Olšanskou přivítali občánky města, kteří šli poprvé do
Základní školy v Újezdu u Brna, a to v pondělí dne 2.9.2013.

Každý z prvňáčků tento den obdržel 1.000,- Kč na nákup potřebných věcí do školy.
Radnice

1.A

1.B
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Konec školního roku 2012/2013

Nej žáci

Deváťáci
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Slavnostní předávání titulu Ekoškola
V červnu uplynulého školního roku se zástupci naší
školy – paní ředitelka, dvě paní učitelky a čtveřice žáků
z Ekotýmu – Michaela Zichová, Julie Kalvodová, Petr
Kolář a Jirka Šplouchal zúčastnili konference programu
Ekoškola s názvem „Identita – jeden cíl, mnoho cest“.
Tato konference byla spojena se slavnostním předáváním
mezinárodního titulu Ekoškola. Program probíhal v historické budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Členové Ekotýmu představili ostatním svou práci a zapojili

se do aktivit v různých dílnách. Smysl setkání nespočíval
pouze v zisku titulu a vlajky, ale především v motivaci
a inspiraci pro další práci. Žáci se potkali s mnoha dalšími
„Ekotýmáky“, kteří mají společné cíle, společné starosti
a tím i společnou identitu. Titul jsme převzali na závěr
konference z rukou ředitele sdružení Tereza - Mgr. Petra
Daniše a zástupců MŠMT a MŽP. Obhájení titulu Ekoškola,
tentokrát na celé čtyři roky, nás všechny zavazuje jít dál
a prosazovat v naší škole další změny k lepšímu.

Školní zahrada v novém
Téměř celý rok se naše škola věnovala projektu „Naučná
stezka přírodní zahradou“ podpořeném z Revolvingového
fondu Ministerstva životního prostředí. Do různých aktivit
projektu se zapojili žáci, učitelé, provozní zaměstnanci
i rodiče. Na zahradě jsme vybudovali nové biotopy, které
jsme označili naučnými tabulemi, koupili jsme nové přírodovědně zaměřené knihy, pořídili jsme další zahradní nářadí, sazenice, zeminu a různý materiál nezbytný k údržbě
naší zahrady. Poděkování patří panu starostovi a zaměst-

nancům městského úřadu za materiální pomoc při budování naučných a přírodních prvků na zahradě a rovněž
děkujeme za finanční podporu ve výši 10 000,- Kč, díky
které můžeme naučnou stezku na zahradě dokončit. Tato
částka bude věnována na zhotovení dalších informačních
tabulí a k nákupu ovocných keřů a stromků.
Mgr. Jitka Bublová

Sběr papíru, baterií a elektrozařízení v základní škole
V uplynulém školním roce jsme se ve sběru papíru v Soutěži s panem Popelou, kterou organizuje společnost A.S.A,
umístili na 13. místě ze 135 zapojených škol z Jihomoravského kraje. Naše škola odevzdala 21 260 kg papíru.
V soutěži Recyklohraní, ve které získáváme body za ode-

vzdané baterie, elektrozařízení a splněné úkoly, jsme získali
celkem 4 943 bodů a byli jsme zařazeni mezi několik nejaktivnějších škol této soutěže. Nejvíc baterií odevzdali loňští
prvňáčci, kteří si za odměnu mohou cokoli vybrat z katalogu
soutěže Recyklohraní.

Prosíme všechny rodiče a další občany o starý papír, baterie a nefunkční elektrospotřebiče,
včetně starých mobilů. Zároveň děkujeme všem, kteří již v minulosti odevzdali výše uvedené
odpady do školy.
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Nová knihovna
Vyřešili jsme problém, který město trápilo několik
let. Stará městská knihovna již svoji prostorou nestačila. A tak jsme koupili od manželů Plachetkových dům, ve kterém nebude pouze knihovna, ale
i další minimálně 3 byty. Ze staré knihovny nad
poštou vznikne pěkné dětské oddělení a v domě
nad optikou, kde prozatím dětské oddělení je,
bude upravena prostora na ženskou ordinaci.
starosta

Budoucí nová knihovna

Salesiánské hnutí mládeže
Keramický kroužek pro děti I. stupně ZŠ
Tvoření z točířské hlíny pro mladší děti (I. stupeň ZŠ).
Pátek 15:00-16:30
A jejich kroužky
Salesiánské hnutí mládeže nabízí volnočasové aktivity a zájmové kroužky již více než 15 let. Každý rok se zaregistruje
kolem dvou set účastníků. I přesto, že v naší farnosti skončilo
působení salesiánů - kněží, tak naše organizace i nadále pro
vás nabízí nejrůznější kroužky a aktivity. V letošním školním
roce to je 15 kroužků. Registrační poplatky jsou díky dotacím
od města, Kraje a od MŠMT opravdu nízké. Na rok činí sto korun na osobu a je potom jedno, do kolika kroužků zájemce
chodí. Více aktuálních informací naleznete vždy na webových
stránkách ujezd.shm.cz. Díky rekonstrukci části oratoře jsme
letos zahájili činnost až od října.
rukodělné
Keramický kroužek pro rodiče s malými dětmi
Tvoření z točířské hlíny pro nejmenší děti, které doprovází
rodič.
Pondělí 16:15-17:15

Výtvarný kroužek pro předškolní děti s rodiči
Výtvarný kroužek pro rodiče s malými dětmi.
Čtvrtek 16:00-17:30
Výtvarný kroužek pro školní děti
Výtvarně-rukodělný kroužek pro děti od 1. třídy.
Pátek 16:30-18:00
Kroužek vaření - děti od 4. třídy
Základní kuchařské dovednosti, zajímavé recepty,
určeno především pro začátečníky.
Pátek 15:00-17:30
pohybové
Stolní tenis pro žáky a žákyně
Pro všechny, kteří mají zájem si zahrát stolní tenis,
či se jej naučit.
Čtvrtek 18:00-19:00

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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Salesiánské hnutí mládeže
Cvičení na velkém míči pro všechny
Kondiční cvičení na balonech.
Úterý 19:30-20:30
Cvičení na tanečních podložkách pro kohokoliv
Zábavné cvičení na tanečních podložkách DDR.
Čtvrtek 16:00-19:00
Fotbalový kroužek pro mladé od 15 let
120 minut fotbalu pro mládež.
Čtvrtek 18:30-20:00
Florbalový kroužek pro výkonnostní (I. liga AFL)
Členové kroužku hrají Amatérskou Florbalovou ligu.
Neděle 18:00-20:00
ostatní
Pěvecký kroužek pro mládež a dospělé
Sbor, který vystupuje na nejrůznějších mších svatých.
Vyjíždí i na vystoupení mimo Újezd.
Pátek 19:00-20:30
Pěvecký kroužek pro malé děti (scholička)
Zpívání pro malé děti od 4 let.
Středa 17:00-18:00

Mateřský klub Ovečka pro maminky a tatínky
s dětmi
Dopolední oratoř pro rodiče s malými dětmi.
Úterý 9:30-12:00 - klub pro rodiče s dětmi do 2 let
Čtvrtek 9:30-12:00 - klub pro rodiče s dětmi od 2 do 4 let
Počítačový kroužek - žáci 4. - 9. třída
Základy MS Office, Open Office, úprava videí,
zvuku a fotek, tvorba webových stránek.
Středa 17:00-18:00
Otevřená oratoř úplně pro všechny
Nízkoprahový kroužek pro širokou veřejnost (sport, stolní hry,
šipky, kalčo a nealko bar)
Pondělí 17:00-19:00
Čtvrtek 16:00-19:00
Pátek 19:00-21:00
Nejbližší akce SHM:
• neděle 3. listopadu – multimediální přednáška o světovém setkání mladých v Brazílii (18:00)
• sobota 9. listopadu – Svatomartinský lampionový průvod
pro malé děti (17:00)
• neděle 17. listopadu – setkání rodin a Odpoledne stolních
her (15:00)
• neděle 15. prosince – Vánoční dílny: tvoření ozdob a dárečků (15:00)
ujezd@shm.cz
ujezd.shm.cz

Střípky z fotbalu – rok 2013
Vážení spoluobčané, fotbaloví příznivci, dovolte mi,
abych po skončení podzimní části sezóny bilancoval
stávající dění v oddíle a také se trochu vrátil v čase.
Jarní část soutěže začínal náš tým coby účastník I. B třídy Jihomoravského kraje na dně tabulky, ze kterého se
až do konce soutěže nedostal. Nedá se říci, že by zcela
jednoznačně zaostával, ale vždy chyběla nějaká maličkost, která by zlomila stav v náš prospěch. Celkově ale
musíme uznat, že tým složený z velké části z třicátníků
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nebyl v krajské soutěži dlouhodobě konkurenceschopný a všem nám bylo jasné, že je nutné projít ozdravnou
kúrou. Po čtrnácti letech se tak újezdský první tým ocitl
v okresním přeboru. Tým prošel poměrně značnou hráčskou obměnou, omladil, zrychlil a do fotbalových klání
zasáhlo 24 hráčů, což je pro danou soutěž nebývale velké množství účastníků. Nutno podotknout, že se jedná
především o odchovance nebo hráče působících v našem oddíle dlouhodobě. Obměnou prošel také realizační

Střípky z fotbalu – rok 2013
tým, který vnesl do hry potřebné oživení. Pro všechny
z nás je příjemné vidět po letech náš první tým na čele
celkového pořadí se slibným náskokem. Za důležité považuji, že se k nám neobrací zády již ani fanoušek a postupně se vrací do „ochozů“. Pozitivně to vnímají všichni
hráči i vedení klubu a budeme se snažit na jaře přilákat
další diváky také zvýšením kvality služeb poskytovaných
v areálu. Do jarní části sezóny neplánujeme výrazné personální obměny. Je pro nás důležité, abychom vyléčili
všechny „rýmičky“, přes zimu řádně trénovali a na jaře
byli v plné zbroji připraveni poprat se o čelo tabulky.
Než přejdu k mládeži, rád bych se zmínil o rezervě, která
působí ve IV. třídě. Chtěl bych poděkovat všem aktérům,
kteří působí v této soutěži. Tým dosahuje velmi nevyrovnaných výsledků, což je do značné míry způsobeno
fluktuací hráčů. Rezervnímu týmu chybí stabilní základna, což se projevuje také nestabilními výkony. Přesto
musím uznat, že naše rezervní uskupení plní svoji roli
na výbornou. Jednak vedle zkušených legend našeho
oddílu vyrůstá mladý potenciál, a také se v poslední
době z rezervního týmu rekrutovala řada hráčů, která
vhodně doplnila první tým. Do budoucna se, myslím,
začne hlasitě hovořit o spojení s týmem Žatčan, neboť
tamější oddíl nedisponuje jakoukoliv mládežnickou
základnou a také jejich první tým nemá dlouhodobě
širokou základnu. Myslím si, že obě sdružení by z tohoto
společného uskupení mohla profitovat. Velmi nás těší
situace okolo mládežnických týmů v Újezdě. Po několika letech stagnace se rozšiřuje členská základna a do
našeho oddílu začali jezdit i mládežníci z okolních obcí.
Velký podíl na této pozitivní změně mají realizační týmy
působící u všech kategorií. Chtěl bych jim touto cestou
veřejně poděkovat. Kromě zájmu dětí o fotbal nás také
mohou těšit výsledky mládežníků. Ve všech kategoriích
atakujeme pomyslné stupně vítězů, což mladým přináší
radost ze hry. Do budoucna bychom chtěli obsadit pozice v krajských soutěžích mládežnických kategorií, což
však s sebou přináší zvýšené finanční nároky.

Po finanční stránce se nacházíme ve velmi složitém
období, provozní náklady neustále rostou, ekonomická
situace potenciálních sponzorů je stále tíživější, veřejné
rozpočty také nedisponují volnými prostředky a administrativní požadavky na činnost klubů se zvyšují. I v této
době se nám daří udržet oddíl ekonomicky stabilizovaný, avšak některé náklady jsme museli eliminovat a snažíme se vytvářet i drobné rezervy. Po investiční stránce
jsme závislí na ochotě vlastníka areálu Města Újezd
u Brna podílet se finančně na konkrétních akcích. V roce
2013 jsme za přispění Jihomoravského kraje a Města
Újezd u Brna realizovali dotační akci na doplnění vybavení ve sportovním areálu. Bylo pořízeno moderní zvukové zařízení a nové střídací lavice, které budou instalovány na jaře. Můžete se s námi zapojit do diskuze, na
kterou stranu hřiště lavice usadit (na snímku). Celkem
bylo proinvestováno více než 150 tisíc Kč. Dále nám byla
ze strany našeho města poskytnuta účelová dotace ve
výši 98 tis. Kč na nákup materiálu, abychom zhodnotili
podkroví hráčských kabin v majetku města (na snímku).
Vlastními personálními kapacitami, sponzorskými dary
a dalšími vlastními finančními prostředky vybudujeme
zázemí údržby a nové cvičební prostory, které bude
moci využívat i veřejnost. Spolupráci s městským úřadem si velmi pochvalujeme a děkujeme za ni. Přesto
však máme dlouhodobě společně nedořešené některé
problémy, které budou vyžadovat vstřícnost radnice.
Očekáváme, že by prvním vstřícným krokem příštího,
doufejme úspěšného roku, mohlo být uzavření nové nájemní smlouvy na fotbalový areál.
Závěr sezóny ukončila jako každoročně pravá moravská
zabijačka. Již tradičně v rámci plesové sezóny pořádáme
sportovní ples, který se tentokráte uskuteční v prostorách restaurace Na Rychtě, a to dne 8.2.2014. Všichni
jste srdečně zváni.
Za SK Újezd u Brna, předseda Mgr. Radek Řeřicha
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Střípky z fotbalu – rok 2013

Naše přípravka na úspěšném turnaji v Šaraticích

Prostory v podkroví hráčských šaten působí velmi neutěšeně a zaslouží si rekonstrukci

Na jaře oživí areál moderní střídací lavice pořízené za přispění Jihomoravského kraje
a města Újezd u Brna. Budete moci hlasovat o jejich umístění
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Naše čistička
Ač naše čistička odpadních vod prošla generální rekonstrukcí
v roce 2011 za cenu 50.712.118,61 Kč, z toho jsme obdrželi
dotace od JMK – 2.165.165,70 Kč, SFŽP - 36.807.818,42 Kč,
SF – 2.165.165,70 Kč, tak zdrž čističky nebyla projektantem
určena k rekonstrukci, a to se nám trochu vymstilo. Došlo
k prasklinám ve dnu retenční nádrže a ta musela být opravena nákladem 516.366,30 Kč. Kromě armování dna bylo
zapotřebí použít speciální beton, který má odolnost proti
chemické agresi. Podařilo se, dnes je vše v pořádku. Zůstává
ještě nainstalovat do retenční nádrže speciální kovová česla,

která budou propouštět pouze odpadní vodu, avšak hrubý
odpad bude těmito česly oddělován. Česla dodá firma v ceně
169.686,- Kč bez DPH.
starosta

Betonáž dešťové zdrže ČOV

Tři hlídači funkčnosti ČOV

Příprava nového zaměření hřbitova
Zaměření nového hřbitova je v plánu města Újezdu u Brna
v nejbližší dohledné době a je opravdu již potřeba. Bude
se jednat o nové a přesné geodetické zaměření, které se
bude týkat stávající situace - chodníky, veřejné osvětlení,
stávající hroby.
Dále budou vytyčeny nové chodníky a nová hrobová místa. Nové vytyčení bude zapracováno do stávajícího stavu
pro celkovou přehlednost.
Celý hřbitov bude také nově očíslován – jak jednotlivá
hrobová místa, tak samotné řady.

Výhledově by mohla být tato situace zapracována v elektronické podobě v programu MISIS.
Ze hřbitova bude dále odvezen také veškerý nepořádek,
který tam leží již hodně dlouhou dobu a na estetice našeho hřbitova příliš nepřidá.
Společný hrob, který se zřizuje proto, aby se měly kam
uložit ostatky těch, o které už nikdo nejeví zájem (např.
staré opuštěné hroby), bude taktéž na našem hřbitově
nově zbudován.
Magdalena Pízová
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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Naše foto

Města Šlapanice, Slavkov a Újezd u Brna pořádala taneční soutěž k výročí bitvy u Slavkova.
Účastníci soutěže jsou z národů, které mezi sebou bojovaly v roce 1805.

Stará vrba u Piety

Zapálení ohně u Piety za padlé, konané dne 1.12.2013
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Desítky dětí přicházejí, aby si vodníka pohladily
- vodníčka Toníčka

Kulturní akce 2013
Den

Datum

Název

Čas

Místo

Pátek

29.11.2013

Rozžíhání vánočního stromu

16:00

před Radnicí

Sobota

30.11.2013

Adventní věnce

9:00

Oratoř

Sobota

30.11.2013

Country Beat Ranch

17:00

Na Rychtě

Neděle

1.12.2013

Pietní akt Bitvy u Slavkova

17:00

Pieta Rychmanov

Pátek

6.12.2013

Muzikál Papežka

Sobota

7.12.2013

Besídka s čerty

15:00

Na Rychtě

Středa

18.12.2013

Koncert Gajdoši Brno

18:30

Na Rychtě

Čtvrtek

26.12.2013

Živý Betlém

cca 14:00

kaple sv. Antonína

Neděle

5.1.2014

Koncert Poutníci

16:00

Na Rychtě

Pátek

10.1.2014

X. Reprezentační ples města

20:00

Na Rychtě

Brno

Nová zastávka před zš
„My k Vám chodíme do školy, naše děti!“ Toto na mě pokřikovala neznámá mladá paní v Telnici. „Naše děti při odjezdu z Vaší školy
moknou, není tam zastávka...“ Přesvědčil jsem se, že tomu tak je, předložil jsem problém Radě města a prokazatelně by se dnes
daná maminka mýlila – máme novou zastávku (pořizovací cena 149.619,- Kč).
starosta

Nová zastávka před ZŠ
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Kalamity a naši dobrovolní hasiči
Pravidelně v průběhu roku přicházejí kalamitní situace, které
nás již nepřekvapují. Hasiči se profesionalizují. Bylo jim zakoupeno terénní auto z peněz města s přispěním JMK. Dne
19.8.2013 se zlomilo pod poryvem větru několik stromů.
Děkujeme za zásah pěti hasičů – Davidu Ondráčkovi, Janu
Kuschelovi, Bohumilu Palíškovi, Martinu Staňkovi a Romanu
Drápalovi, kteří do 3:00 hodin všechny padlé stromy pořezali
a odklidili, ač nečekali žádnou odměnu. Město jim finančně
poděkovalo.
starosta

SDH - Diplom za 2. místo

Hasičský sbor

Hluk
Spousta věcí v lidském životě se nemusí přikazovat, protože každý člověk přece ví, že existují zvyky, které vycházejí
ze slušného soužití a ty nemusejí být určeny žádnou vyhláškou. Tak je to i s řezáním dřeva v neděli na cirkulárce
či sečení trávy nebo jakákoliv jiná hlučná práce. Normálně
se očekává, že každý ví, že neděle je časem odpočinku.
Protože toto nepomáhá, byli jsme nuceni vydat Obecně
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závaznou vyhlášku č. 3/2011, o regulaci hlučných činností
a ochraně nočního klidu, která jasně určuje, jak se máme
v neděli a ve svátek chovat, co máme dělat, respektive naopak, vyhláška určuje, co se v neděli dělat nesmí.
Radnice

Městská policie
1) Cyklisté - krádeže jízdních kol
Opětovně apelujeme na majitele jízdních kol, aby svá kola vždy
při jejich opuštění řádně zabezpečili kvalitním zámkem, a to
pokud možno uzamčením k pevně zabudovanému předmětu
(stojan na kola, sloup, zábradlí apod.). Dále radíme zejména u
hodnotnějších kol tato připojistit a dále opatřit ochrannými prvky (např. čipy, mikrotečkami, ochrannými nálepkami - systém
Krimistop atd..). Rovněž žádáme cyklisty, aby svá kola uzamykali i uvnitř budov, zejména bytových domů, neboť již v minulosti
došlo k několika krádežím nezajištěných kol na chodbách těchto
domů.
2) Pejskaři
V poslední době byly zaznamenány případy napadení mezi
volně pobíhajícími psy navzájem, a to za přítomnosti jejich
majitelů. Došlo ke zranění psů a jejich následnému nákladnému ošetření. Dále se objevují případy, kdy psi volně pobíhají bez
náhubku na místech, kde je to vyhláškou zakázáno. Nejenom,
že se majitel psa dopouští přestupku tím, že svého psa nemá na
vodítku nebo je pes bez náhubku, ale může dojít i k napadení a
pokousání psem dětí či dospělých, nebo, jak bylo výše uvedeno,
ostatních psů. Pro připomenutí uvádíme platnou Obecně závaznou vyhlášku o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Její dodržování bude městskou policií vyžadováno
a případně postihováno.
3) Zloději – „šroťáci“
Jak jsme již v minulých zpravodajích uváděli, nejvíce nás u drobné kriminality trápí krádeže železa – barevných kovů, zejména
mědi. I když se v několika případech podařilo naší MP tyto zlodějíčky chytit, stále se nově objevují převážně chmatáci „přespolní“. Zcizují především měděné svody a žlaby na střechách
domů nebo kradou na opuštěných stavbách (např. bývalé stáje
JZD – hliníkové díly na střechách). Nepohrdnou ničím, co je ze
železa. Dokonce byl zadržen i zloděj, který zcizoval napínací –
vodící dráty ve vinohradech na „Staré hoře“.
K tomuto opět prosíme naše spoluobčany, aby v případě jakéhokoliv výskytu podezřelých osob (či vozidel) na katastru našeho
města ihned informovali naši Městskou policii na tel. čísle 602
500 584 (nonstop). Za informace děkujeme.

4) Zákaz podomního prodeje
Upozorňujeme občany, že na základě vydaného nařízení rady
města č. 2/2013, byl v našem městě stanoven zákaz podomního prodeje. Toto nařízení je k dispozici k nahlédnutí na stránkách
města. V případě výskytu osob nabízejících podomní prodej
neprodleně informujte naši Městskou policii.
5) Poděkování
Díky všímavosti jedné z našich spoluobčanek, paní Lucie Pechové, která upozornila naši Městskou policii na výskyt podezřelých
osob v časných ranních hodinách na ulici České, se podařilo hlídce MP zadržet v pronásledovaném vozidle pachatele krádeže
barevných kovů i s lupem. Vážíme si proto našich spoluobčanů,
kteří nejsou nevšímaví a nejsou lhostejní ke svým sousedům
a okolí.
Děkujeme.
Kontakt na Městskou policii Újezd u Brna:
Sídlo: budova Městského úřadu, Komenského 107, Újezd u Brna
Mobilní telefon (nepřetržitý provoz): 602 500 584
Telefon na velitele MP: 722 070 912
Pevná linka (služebna – pouze při přítomnosti strážníka):
544 224 901
Fax.: 544 224 778
E-mail.: policie@ujezdubrna.cz
Petr MACÁK, velitel městské policie

Vzpomínáme
Dne 13.9.2013
zemřel zaměstnanec města,
městský policista,
později na svoji žádost
technický pracovník města,
pan
Jaroslav Procházka.
Zůstává než vzpomenout
a poděkovat.

Jaroslav Procházka
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Krátká zpráva z naší leto šní činnosti Sva zu Diabetiků
Jaro jsme zahájili návštěvou Arboreta v Brně s tématem Květy
jara. Z tohoto výlety paní Hana Ocásková pořídila nádherné fotky různých, v té době kvetoucích rostlin. Tyto fotografie byly zveřejněny na pololetní schůzi organizace konané dne 14.11.2013.
Krásné počasí a pohodu jsme měli i na příjemném výletě lodí po
brněnské přehradě s návštěvou hradu Veveří. Historie hradu je
doložena již ve dvanáctém století. Kastelán nás seznámil s rozlohou a postupným budováním původního loveckého hrádku až
do podoby středověké pevnosti. V podstatě do dnešní velikosti
byl hrad rozšířen ve druhé polovině 14. století a od
této doby až po dnešek jeho základní silueta zůstala
v zásadě nezměněna. Význačné přestavby byly provedeny v 17. a 18. století. Současná podoba hradu pochází z druhé poloviny 19. století. Roku 1925 přechází
hrad do majetku Československé republiky. Od druhé
světové války dopadly na hrad Veveří tři těžké rány.
Byl těžce poškozen při bojích mezi německou a Rudou
armádou v dubnu 1945. Další velké škody pak přinesla
jeho přestavba na lesnické učiliště, které zde sídlilo až
do roku 1972. Poslední ranou byla nikdy nedokončená
a necitlivá přestavba od roku 1977 na Mezinárodní
studentské centrum. Od roku 1999 probíhá kompletní
rekonstrukce, která má za úkol odstranit valnou část

nešťastných zásahů 20. století a v co možná nejširší míře navrátit
hradní areál do podoby z přelomu 19. a 20. století. Dokončení
všech prací se ale protáhne ještě na dlouhou řadu let. Od roku
2002 je hrad přístupný veřejnosti a bude zajímavé sledovat postup obnovy budov, hradeb, nádvoří, parků i mobiliáře.
(Poznámky jsou z propagačního materiálu Státního hradu Veveří.)
Za výbor ÚO SD Lubomír Fraj

Hrad Veveří
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Plavba lodí

Objížďka a nebyla naše

km

Naše město skutečně po celé
jaro i léto sužovala objížďka,
která díky opravě vozovky
v Těšanech byla vedena na
Kyjov přes nás, aniž jsme
na to byli včas upozorněni,
a tak se na poslední chvíli
opravovaly povrchy silnic.
Silně to připomínalo stavbu hnízd ptactva. Vydrželi

jsme, i když z příslibů nadřízených orgánů zůstalo zrealizováno pouze torzo.
Jedno je jisté – loni jsme dosáhli první etapy opravy vozovky v Újezdě u Brna kolem divadelky při výjezdu na Hostěrádky-Rešov. Správa a údržba silnic přislíbila, že dokončí druhou část opravy průtahu městem až po odbočku ke škole.
Doufejme, že své sliby dodrží.
starosta

Domov důchodců
Začala se stavba domova důchodců, kterou nehradí Město
Újezd u Brna, ale Jihomoravský kraj. Když pomineme fakt,
že vznikne přes cca sto pracovních míst, tak je zapotřebí
podotknout, že kultura národa se neodvíjí od velikosti vlastních domů, ale od stáří. Ač mi to pravidelně někteří opoziční
zastupitelé vytýkají, mám za to, že jsme udělali dobře. Díky
tomu, že Město Újezd u Brna darovalo Jihomoravskému kraji
pozemky, bude zde stát Domov důchodců o mimořádné kvalitě. První etapa je za námi: kabelizace, nové trafo, apod.
starosta

Nová trafostanice

Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Máme Penzion, máme Dům s pečovatelskou službou, staví
se Domov pro seniory a objevil se investor, který se v části
pozemku bývalého MB Realu (zakoupeno městem) rozhodl
postavit LDN. Je hotová studie, viz obrázek. Má být vytvořeno
přes 340 lůžek. Společnost, která se rozhodla tuto LDN postavit, zaměstná 240 osob, od kuchařek, údržby, sestřiček, řidičů
a jiné. Pokud se toto podaří, budeme mít kompletně zabezpečenou infrastrukturu týkající se stáří. Nyní čekáme na souhlas
a vyjádření Krajského úřadu JMK. A pak již tomu nic nebrání
... Uvidíme.
starosta

Studie LDN
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SPLNĚNÉ ÚKOLY PRACOVNÍ SKUPINY DUBEN – LISTOPAD 2013
• Nátěry balkony, lavičky (svoz z města – sklep DPS)
• Sociální ubytovna (malování + dezinfekce prostor po panu
Pigulovi)
• Přečerpávačka ČOV (údržba, koš, fekál, pomocné práce)
• Zednické práce DPS (obklady koupelen)
• Koupaliště (výkop přerušeného elektrického kabelu + zához po opravě)
• Fara (výkop – nopovka)
• Výkop na stromky (DPS u oplocení)
• Nátěry mateřská škola
• Oprava schodiště ČD k veřejnému WC
• Oprava fasády (domečky ulice Rozprýmova)
• Oklepání fasády (ulice Rozprýmova – rohlík)
• Vybudování pomníku letecké katastrofy ze dne 10.10.1962
• Rybáři – splash (pomocné práce, betonové koty, JCB)
• Oprava propadlých chodníků (celé město)
• Výkop a umístění vpusti na kanalizaci (ulička nám. sv.
Jana)
• Oprava propadlých kanálů a dešťáků po městě

• Demontáž dětského hřiště z koupaliště (přemístění na mateřskou školku)
• Výkop (pošta – nopovka)
• Čekárna základní škola (výkop, betonáž kotev)
• Most Rychmanov (zapravení a umístění zábran JCB)
• Základní škola (oprava propadlé zámkové dlažby u rampy
kuchyně)
• Základní škola (rekonstrukce oplocení u starého hřbitova
i vně areálu 200 metrů)
• Nátěr a oprava fasády (zastávka u radnice)
• Vybudování soklů + umístění „hříbku“ k ČD, ulice Nádražní
• Zastávka základní škola (nátěr a montáž okapu)
• Opravy polních příjezdových cest
• Nátěr přechodů

Dne 2.9.2013 natírání přechodů, pan Jiří Veselý

• Prořezávání keřů město
• Domeček ČD (oprava omítek + nátěr fasády)
Dne 19.6.2013 oprava kanálu, pan Anton Tisoň

• Útulek pro opuštěná zvířata (terénní úpravy JCB, vyměření,
založení stavby, výkopové a betonářské práce, přípojení
elektřiny, vody, kanalizace)
• Opravy na studnách města (ulice Masarykova, Wolkerova,
V Sádku, Štefánikova)
• Fotbalové hřiště (demontáž betonového oplocení, zaměření a postavení nového oplocení z pletiva)
• Oprava a výměna schodnic („Lentilky“ Na Zahrádkách)

30

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

Oprava fasády domku ČSD dne 11.9.2013

SPLNĚNÉ ÚKOLY PRACOVNÍ SKUPINY DUBEN – LISTOPAD 2013
• Lentilky – terasa – započetí demolice – odvoz štěrku
• Nový hřbitov (opravy fasády a nátěr, oprava omítek a nátěr
toalet, nátěr brány, sloupů el. osvětlení a okenic márnice)
• Rohlík (oprava balkonů, nová dlažba, zednické zapravení
fasády)

• Údržba dopravního značení
• Evangelický hřbitov (úprava fasády, nátěry fasády)
• Zednické a malířské práce na zatečených zdech v chodbách
v Penzionu
• Penzion – nové střešní svody

Likvidace bioodpadu

I. radní Ing. Antonín Dvorník pomáhá uložit svezený odpad ze
zahrad občanů na pozemek Zemědělského družstva,
kde dochází k další úpravě.

PRŮBĚŽNÉ ÚKOLY
• Správa DPS + Penzion + army park
• Úklid města (sběrná místa, koše, černé skládky)
• Sekání trávy, stříkání keřů, ořez stromů, odstraňování
uschlých stromů a padlých větví
• Čištění dešťových lapačů a uličních vpustí
• IFA – zametání města
• Svoz bioodpadu, včetně odpadů od občanů
• Údržba parku JUDr. Haluzy

• Sekání trávy a svoz větví ze hřbitovů
• Šmoldus + skládka u Sokolnic – sekání trávy, svoz a pálení
• Kulturní akce, servis, podium
• Stěhování, svoz odpadů, vyklízení, terénní úpravy JCB –
služba občanům (platba za techniku Městskému úřadu)
• Svoz nemocných občanů k lékařům – sociální služba
Petr Suchý

Bývá negativním zvykem pomlouvat lidi
Bývá negativním zvykem pomlouvat lidi, které máme na
očích. Stává se, že na radnici za mnou přijdou lidé a pomlouvají pracovníky pracovní skupiny (rychlé roty). Já musím
poděkovat panu Antonu Tisoňovi, který vždy po příchodu do
práce zajde nakoupit panu Josefu Kalvodovi, který je ubytován v ubytovně pro sociálně slabé. Potkala ho nemoc. Stal se

imobilním. Do žádné LDN by nechtěl jít. Pracovníci města to
vyřešili tak, že denně na chvíli uvolní právě výše zmíněného
Antona Tisoně a on se hodinu denně stará, aby Josefovi nic
nechybělo.
starosta
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Brigáda pro naše teenagery – skládka + Šmoldus
25 mladých lidí pomohlo městu s udržitelností dvou projektů:
- rekultivace skládky;
- rekultivace Šmoldusu včetně rybníku a mokřadu.
Rekultivace obrovské skládky vyšla na částku ve výši 30.691210,70
Kč. Na rekultivaci skládky město obdrželo v roce 2011 ze SF
19.887.159,45 Kč a ze SFŽP 1.169.832,89 Kč. Akce byla ukončena

Koupaliště

v roce 2011. Obdržené dotace za celou dobu výstavby: SF/CF –
25.557.847,32 Kč, SFŽP – 1.503.402,75 Kč. To vše nás zavazuje
každoroční údržbou. Na Šmoldusu a skládce bylo vysazeno 4.000
ks stromů a keřů.
Radnice

Podařilo se

Kolem koupaliště bylo moře diskuzí. Čím méně tomu kdo rozumí,
tím více vykřikuje a je mu vše jasné. Koupaliště, které je zcela nové
bez přepokládaných oprav, je již ztrátové. Jakákoliv tvrzení jsou bez
řádného průzkumu. Naše město zcela určitě pronájmem koupaliště za 1,- Kč po období 7 let ušetřilo 3.500.000,- Kč. Toto byla
prosím ztráta, kterou museli doplatit ti, kteří si pronajali koupaliště
(voda, chemie, údržba, elektrika atd.). Proto jsem se rozhodl, že
rozešlu po všech občanech dotazník, který bude mít tyto otázky:
1) Postavit koupaliště, obdržíme-li dotaci – ano či ne.
2) Postavit koupaliště, pokud neobdržíme dotaci – ano či ne.
3) Postavit koupaliště z komerční půjčky – ano či ne.
starosta

Déle než 5 let žádáme Správu železniční dopravní cesty (SŽDC), jako
majitele cesty lokality Za Tratí, aby nám tuto cestu prodali. Tato cesta
vede za kolejemi podél železniční trati ke hřbitovu. SŽDC s nabídkou
souhlasilo, avšak požadovala částku ve výši přes 1.300.000,- Kč. Byli
přesvědčeni, že požadovanou částku obdrží. Vydal jsem se do Prahy
věc projednat. Navrhované ceně jsem vytkl evidentní nedostatky.
Naše námitka proti ceně byla akceptována. Vláda ČR schválila převod – prodej pozemku ze SŽDC na Město Újezd u Brna. Výši ceny za
zmíněnou cestu jsme po licitaci nasmlouvali za částku 312.000,- Kč.
Po 5 letech se podařilo. Za Tratí je zapotřebí dokončit infrastrukturu plyn, vodu, elektřinu, kanalizaci, chodníky a vozovku. Vznikne takto
nová ulice připravena pro novou výstavbu.
starosta

Rybářské závody

Rybářské závody, konané dne 8.6.2013
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Rybářské závody
Jarní a letní měsíce byly pro rybáře pracovní. Vyčistili a upravili
jsme přítok tak, aby veškerá voda byla svedena do rybníka. Touto
úpravou se nám podařilo zajistit stabilnější hladinu rybníka, ale
i přesto došlo k poklesu hladiny a tím i k poklesu zásobování
kyslíkem. Tento nedostatek vynahradil v červnu 2013 nově instalovaný gejzírový areátor, který zajistil dostatečné okysličování
vody, takže nedošlo k žádnému úhynu ryb, na rozdíl od roku
loňského, kdy nám uhynulo 180 kg kapra. Systém hospodaření
je rozdělen do několika etap po celý rok. V počáteční fázi se věnujeme pstruhům, po jejich vychytání následují dodávky kapra,
které jsou vysazovány v průběhu měsíce května tak, aby byl
v rybníce dostatek ryb pro uspořádání dětských rybářských závodů. Před závody kupujeme cca 250 až 300 kg kapra, což je přibližný počet 100 ks, které jsou hájeny až do začátků závodů pro
naše dětské sportovce. Pravidla každému závodníkovi umožňují
si jednoho uloveného kapra ponechat, ten však musí splňovat
stanovené míry alespoň 43 cm. Ostatní ulovené ryby musí ihned
vracet do vody. V letošním roce se zúčastnilo 40 závodníků a počasí jim vskutku přálo. Vítězem se stal Šujan Patrik s úlovkem ryb
o celkové délce 461 cm, druhý byl Kilián Adam s úlovky 109 cm,
třetí Haluza Šimon 92 cm. Počátkem školního roku jsme našim
nadšeným rybářům uspořádali druhý závod, jehož se zúčastnilo

23 dětí. Doufáme, že se všem účastníkům obou klání líbilo a přijdou si je zopakovat i v příští sezóně. Ve druhém závodě zvítězil
opět Šujan Patrik 184 cm, druhý umístil Vach Erik 113 cm, třetí
byla slečna Lucie Sekaninová 100 cm.
Naše sdružení se však nestará pouze o sportovní vyžití jeho
členů, či nadšenců rybolovu. O rybník a jeho okolí se staráme
celoročně, a tak toto příjemné prostředí slouží i ostatním spoluobčanům a návštěvníkům města.
Vyvstává tak na zvážení otázka, zda by si obec nezasloužila polyfunkční vodní dílo. Domníváme se, že by bylo ku prospěchu
obyvatel vybudování rybníku v prostoru za areálem mísírny
krmiv v katastru naší obce. Rozloha takovéto vodní plochy by
mohla dosahovat 2,5 – 3 ha. Napájení rybníka by v této oblasti
mohlo být zajišťováno přítokem z řeky Litavy. Představa našeho
sdružení je taková, že část rybníka by byla vybudována s pískovou pláží, určenou pro sportovní aktivity dětí a relaxaci občanů
a návštěvníků naší obce. Zbývající část vodní plochy a jejího okolí
pak ke sportovnímu rybolovu. Současně by byla možnost okolní
plochu využívat jako polyfunkční sportoviště, včetně výstavby
malé restaurace. Údržbu takového areálu by bylo možné rozdělit
mezi rybářské sdružení a provozovatele restaurace.
Luboš Kalina

RybářskÝ DEN
Rybářský den byl v našem městě
pro děti 2x v tomto roce. Rybáři
při maximálním nasazení připravili nádherné chvíle pro děti
u vody. Mnohé dítě vidělo živou
rybu snad i poprvé. Není lepší,
když vedou rybáři děti k živé přírodě, než aby děti seděly doma
celý den u počítače? Město poskytlo na oba dny dotace. To se
nám zcela jistě vyplatí.
starosta
Rybářský den
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Firma Eurobi opět uspěla
Firma Eurobi, spol. s r. o., sídlící
v Újezdu u Brna, na Nádražní ulici - a zabývá se výrobou zdravé
racionální výživy, tj. alternativou
masa, kterou znáte i vy pod značkou
Robi – představila svoje výrobky v měsíci říjnu 2013 na Mezinárodním veletrhu WORLD MEAT UKRAINE 2013 v Kyjevě. Předvedla českou, ruskou i mezinárodní kuchyní připravenou právě
z jejího polotovaru Robi. Akce se setkala s úspěchem a firma si
z veletrhu odvezla zlatou medaili za karbanátky Robi, karbanátky Robi se zelím a Robi čínu.
Hosté předváděcí akce ocenili především Robi čínu, kterou před
obchodníky i veřejností připravoval bývalý šéfkuchař hotelu Grand
pan Koudelka, který má velké zkušenosti z dlouhodobých pracovních pobytů v Japonsku, Číně, Kanadě, Maďarsku, na Ukrajině, atd.
V měsíci listopadu se byl následně ukrajinský odběratel podívat
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ve firmě Eurobi a z jednání vyplynuly další kontrakty, které přispějí
i k vytvoření několika dalších pracovních míst v regionu.
Firma Eurobi touto formou děkuje starostovi města Újezd u Brna,
ThDr. Janu Hradilovi, Th.D., za podporu a vzájemnou spolupráci.

Výrobna polotovarů ROBI

koncert mistra václava hudečka, konaný dne 2.11.2013

Účastníci koncertu se evidentně baví

Ze společného rozhovoru na koncertu dne 2.12.2013 v obřadní síni města
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újezdské léto

Country Beat Ranch

Rančeři

Koncert Jaromíra Hniličky, konaný dne 14.7.2013
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Přehlídka sborů Na rychtě

Na Rychtě dne 2.6.2013

Přehlídka sborů
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Svatba před radnicí, konaná dne 21. srpna 2013
Od některých přemoudřelých, ač zvolených, jsme slyšeli, že „Park JUDr. Jana
Haluzy“ byla nesmyslná investice a jiné
hanlivé výroky. V parku před radnicí
u fontány celé léto pobíhaly děti, maminky s kočárky, ale i běžní kolemjdoucí.
Je to krásná část města k odpočinku.
Dne 21. srpna 2013 se rozhodla dvojice
mladých lidí uzavřít sňatek právě zde,
v parčíku.
Radnice
1. svatba před radnicí

Stavba psího útulku
Budova Městského úřadu Újezd u Brna má svůj dvorek.
Velice často však je tento dvůr využíván jako prostora, do
které naši městští policisté umisťují psy, kočky a jiné zvířectvo, které se toulá po našem městě. Dostává příděl jídla,
a tak se stane, že je na dvoře třeba 30 dnů, než se objeví
majitel nebo člověk, který si takového zatoulaného pejska
nebo kočičku chce vzít. Široko daleko není „psí útulek“. Proto
se Rada města rozhodla a začala na náklady města (pouze
materiál) budovat psí útulek vedle čističky odpadních vod.
Tento psí útulek bude pouze pro Město Újezd u Brna. Nebude k němu zřízeno pracovní místo, ale městská policie a pracovní skupina napůl se budou o pejsky, kočičky a zatoulaná
zvířata starat. Zařízení, které chybělo, stojí pouze materiál.
Vše ostatní děláme vlastními silami. Zhruba před deseti lety

jsme v daném místě vykoupili polorozpadlou stodolu a dnes
je to místo, které patří do běžné infrastruktury města.
Radnice

Stavba psího útulku

Nejlepší pracovník „Rychlé roty“
Za rok 2013, resp. za ¾ roku byl z pracovníků města, kteří se starají o pořádek města, vybrán jako nejlepší
pracovník pan Miroslav Leukert, a to za všestranné schopnosti, ochotu i mimo pracovní dobu pomáhat lidem
v Domě s pečovatelskou službou (DPS) na Rychmanově, také za správu DPS. Pan Leukert byl vyhodnocen
nejlepším pracovníkem a obdržel odměnu.
starosta
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Odhalení památníku
Dne 29.5.2013 byl odhalen památník obrovské letecké tragédie, kdy se dne 10. října 1962 na katastru města Újezd
u Brna zřítilo letadlo. I v tomto případě byli lidé, kteří tvrdili,
že památníček bylo nesmyslné budovat. Kolik je na tomto vý-

roku lidské hlouposti, není třeba komentovat. Památník přišel
město 13.900,- Kč, ale lidé, kteří na místě zahynuli, mohou
odpočívat v pokoji.
starosta

Slavnostní odhalení pomníku

Dne 29.5.2013
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Návštěva v Újezdu u Brna
V úterý dne 8.10.2013 pan premiér v demisi Ing. Jiří Rusnok navštívil naše město. V 17:30 hodin v jídelně Domu s pečovatelskou
službou započal rozhovor, který měl jasně směrovat k sociální problematice Jihomoravského kraje. Z toho důvodu pana premiéra
doprovázeli pan hejtman JUDr. Michal Hašek a JUDr. Ing. Zdeněk
Dufek, Ph.D.
Příjezd byl jak z akčního firmu. Blikání policejních vozidel, kvílení
brzd, koordinovaný pohyb ochranky, a dokonce příjezd pyrotechnika. Vlastní dotazy v jídelně DPS byly zpočátku směrovány na
předsedu vlády k výše uvedené problematice. V jistou chvíli se
jeden tázající spletl, protože vznesl dotazy týkající se evidentně
předvolební problematiky, avšak nešlo o předvolební mítink. To nic
nezměnilo na tom, že pozitivní starost o stáří premiér obhajoval
výrokem –„Kultura národa odvisí od toho, jak se stát stará o stáří“.
Jeho příjezd byl korunován také tím, že vedle naší DPS se započala
stavba Domova důchodců, kterou platí JMK a měrou ne malou se
o ni zasloužil jak hejtman JMK JUDr. Michal Hašek, tak i JUDr. Ing.
Zdeněk Dufek, Ph.D., jako ekonom JMK, resp. jako poslanec, který
se o ekonomiku staral. Starosta města pana premiéra upozornil, že
už zde byli na návštěvě již dva prezidenti – prezident ČR prof. Ing.
Václav Klaus, CSc., a slovenský prezident Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, Ph.D. Žertem také připomněl, že prezident Václav Klaus obdržel
jako čestný občan našeho města příslib, že může nastoupit jako
obyvatel do našeho Domu s pečovatelskou službou bez pořadí. Ve
zcela přeplněné jídelně byla opravdu pohoda. Premiér se choval

se svým doprovodem mimořádně vstřícně a škoda, musel brzy,
cca za hodinu, odjet. Jeho odjezdem započalo společné stolování,
které připravila firma Eurobi Újezd u Brna, s.r.o. a dále cukrárna
„U Žbánků“ Otnice, která vytěsnila přítomnost našeho starosty
řezy „Kardinál“.
Radnice

Účast byla hojná
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Návštěva v Újezdu u Brna

Předání knihy o Újezdu u Brna

Zeleň v parku JUDr. Jana Haluzy
Zbudování parku JUDr. Jana Haluzy nebylo pouhou objednávkou firmě, která by vše provedla, ale bylo společnou vizí, ale
i prací. Ne všichni se radovali ze zbudování tohoto místa. Přikládáme jeden přípis, který byl doručen městu.
Udělejte si sami úsudek – „Já i mnoho občanů se ptá, proč byly
utraceny nesmyslné statisíce za něco
takového. Zaznamenala jsem reakce lidí,
kteří procházeli kolem parčíku, diskutovali o nesmyslnosti takového projektu
a ťukali si na čelo, ukazujíce směrem
k městskému úřadu. Jsem přesvědčena,
že jste pane starosto na svůj výtvor hrdý.
Ale máte býti na co? Není to sice jediný
projekt města, kde se „prošustrovaly“
peníze, viz. obřadní síň, Šmoldus atd.,
ale v každém případě by se s takovým
plýtváním městských financí mělo včas
skončit. Jestli nám chcete po sobě něco
zanechat, ať to má alespoň „hlavu
a patu“ a mělo by to být využitelné pro

co největší počet obyvatel. Nemohu se zbavit dojmu, že svému nástupci zde zanecháte jen „oči pro pláč“. Nebo že by to byl záměr?“
Část z dopisu, který zaslala paní Dáša Menšíková
Radnice

Výsadba zeleně parku JUDr. Jana Haluzy

Návštěva pana Martina Stropnického
Ve středu dne 08.10.2013
nás navštívil politik, ale
i herec Martin Stropnický.
Protože v Újezdu u Brna
zrovna pršelo, zapůjčili
jsme prostoru obřadní síně
na Radnici – viz foto.
Radnice

Dne 8.10.2013
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Akce Újezdské Rozmarýny 2013
Brněnsko tančí a zpívá
Pěvecký soubor Rozmarýna se zúčastnil dne 13. června 2013 národopisné přehlídky Brněnsko tančí a zpívá.
Přehlídka letos měla název „Za našéma humnama“. Začala průvodem krojovaných centrem města, potom na
nádvoří Staré radnice vystoupilo celkem 14 souborů
z Brněnska. Rozmarýna zazpívala písničky z Brněnska
v pásmu „Před svatbou a po svatbě“. Zpívá se v nich o radostech a strastech svobodných dívek a vdaných žen.
Byla to krásná přehlídka písní, krojů a tanců z Brněnska.
Děkujeme všem, kteří se přišli na přehlídku podívat.
Výstava dřevořezeb
Újezdská Rozmarýna pořádala ve dnech 13. – 15. září
2013 výstavu řezbářských výrobků újezdského rodáka
Jaroslava Nechvíle. Na vernisáži výstavy zazpíval stu-

dent 3. ročníku konzervatoře Martin Plocek, na klávesy
jej doprovodil brněnský hudebník Martin Jakubíček.
Jaroslav Nechvíla se narodil v Újezdu u Brna. Vyučil se
mechanikem, pak absolvoval automobilové učiliště a až
do důchodu pracoval jako voják technického zaměření.
Je mu 77 let. Jeho záliba ve dřevě počala celkem nenápadně, od samorostů pokračovala přes turistické hole až
po figurální tvorbu. Používá dřevo z ořechu, třešně, lípy,
olše, nejraději pracuje se švestkovým dřevem.V jeho
rukou z obyčejného kousku dřeva se poznenáhlu stávají
různá zvířátka, muzikanti, postavy z Haškova díla apod.
Jeho výstava byla krásným zastavením s vůní dřeva, která potěšila všechny, co se přišli podívat.

Rozmarýna Újezd u Brna
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Za Újezdskou Rozmarýnu Jarmila Žaludová

Újezdská Rozmarýna – do třetice všeho dobrého
3. folklorní podvečer s Rozmarýnou jsme letos pořádali až dne 23.11.2013. Již dlouho před 16. hodinou
přicházeli milovníci folkloru, aby se s námi potěšili
krásnými lidovými písněmi z Brněnska. Atmosféru
podvečera dotvářela tradiční výzdoba sálu rozmarýnkami a horizont jeviště háčkovanými ubrusy. Podvečer
zahájila Rozmarýna pásmem lidových písní o vodě.
Dětský lidový soubor Jamírek, který se rozrostl do
neuvěřitelného počtu 35 dětí, zpíval, hrál a tančil pro
radost nás všech. Folklorní soubor Hruška s velkým
nadšením uvedl tance z Korytné. Folklorní soubor
z Moravských Knínic a cimbálová muzika Kyničan
předvedli pásmo „U Brna louka široká“. Žatčanští mužáci nadchli lidovými písněmi z Brněnska.
Podvečer se mohl uskutečnit díky podpoře města
Újezda a sponzorů, kteří nás podporují již třetím rokem. Děkujeme sokolům za poskytnutí sálu a všem,

kteří se na přípravě podvečera podíleli. Děkujeme také
vám, kteří jste spolu s námi strávili příjemný podvečer.
Těšíme se na setkání při dalších akcích Újezdské Rozmarýny.
Újezdská Rozmarýna pro vás přichystala
předvánoční překvapení - Újezdský betlém,
ve kterém je tradiční scéna narození Ježíška
umístěna do našeho města. Jsou na něm zobrazena známá místa i zákoutí našeho města,
jak je zachytila výtvarnice Jana Moštková.
Betlém si bude možno prohlédnout a zakoupit v předvánočním čase na Městském úřadu v Újezdu, nebo
u paní Žaludové na tel. č.: 603 170 704.
Za Újezdskou Rozmarýnu Jarmila Žaludová
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Příprava nového Katalogu firem 2014
Jednou z mnoha činností kulturní komise městského úřadu je i vydávání katalogu úřadů, firem, prodejen, řemesel a služeb. V současné
době se připravuje Katalog 2014, ve kterém budou všechny údaje
aktualizované.
Nový Katalog 2014 se chystáme vydat v první polovině roku 2014.
V předešlých letech byly do každého domu roznášeny letáčky. Na
nich se uváděly potřebné údaje pro zveřejnění v katalogu. Letáčky
bylo třeba odevzdat na městském úřadu.
Nyní jsme pro získání údajů pro Katalog 2014 zvolili nový systém.
Využili jsme e-mailových kontaktů z Katalogu 2011 a dotazník
k vyplnění údajů o Vaší firmě Vám zaslali tímto způsobem. Stačí
tedy vyplnit přílohu e-mailu, který Vám přišel z adresy: jancova@
ujezdubrna.cz, a na tuto adresu jej poslat zpět. Do předmětu e-mailu
prosím napište: Katalog 2014. Předáte-li letáček v el. podobě, vyžádejte si prosím potvrzení o jeho přijetí, aby se předešlo případným
nedorozuměním.
V každém případě, i když nedochází ke změnám v kontaktech na Vaši
firmu, bychom potřebovali, abyste nám dotazník vrátili.
Pokud jste svoji firmu zrušili a nebo si informace o Vaší firmě již nepřejete zveřejňovat, i v tomto případě nám prosím tuto informaci
zašlete.
Zároveň informujeme ty občany, kteří letáček k vyplnění údajů o své
firmě neobdrželi, že je dostupný na internetových stránkách města

Újezd u Brna na adrese: www.ujezdubrna.cz, a nebo je možné si
jej vyzvednout na podatelně městského úřadu u paní Jančové. Zde
je možné i vyplněný letáček odevzdat a nebo poslat v elektronické
podobě opět k rukám paní Jančové na e-mailovou adresu: jancova@
ujezdubrna.cz.
Termín uzávěrky dodání letáčků je 10 dnů po obdržení tohoto městského zpravodaje.
Závěrem bych chtěla podotknout, že uvedení Vaší firmy v Katalogu
firem je pro újezdské občany a firmy působící v našem městě bezplatné.
Zájemci o uvedení firmy v katalogu, kteří nejsou občany města Újezd
u Brna, popř. nemají v našem městě firmu, budou do katalogu zařazeni pouze v případě, že obdobná firma na území našeho města
není a v rámci pokrytí finančních nákladů s vydáním katalogu budou
požádáni o příspěvek do Nadačního fondu ZŠ v Újezdě u Brna.
Výtěžek z prodeje katalogu bývá věnován Nadačnímu fondu ZŠ. Je
však vždy snížen o částku, kterou je třeba uhradit základní škole za
používání telefonu pro kontakt s těmi podnikateli, kteří letáček neodevzdali. Proto bych chtěla poprosit, udělejte si čas a vyplněný letáček
nám pošlete. Jednak ušetříte naši práci a také bude nadačnímu fondu
darován větší finanční obnos.
Holubová Marie, členka kulturní komise

Rozsvícení vánočního stromečku, konaný dne 29.11.2013

Rozsvícení vánočního stromečku

Vánoční program dětí z MŠ

Zůstává než poděkovat společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.,
za poskytnutý dar, a to 200 metrů vánočních elektrických řetězů.
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Petropavelské hody dne 30.6.2013

Využití smuteční síně
města Újezd u Brna

Všichni občané (nejen z Újezdu u Brna) mají možnost využít
tuto novou smuteční síň
k poslednímu rozloučení se svými blízkými.
Smuteční síň je vybavena:
- katafalkem se zvedací plošinou;
- ozvučením - hudba reprodukovaná s možností vlastního výběru;
- kovanými svícny s možností umístění fotografie zesnulého;
- k dispozici je obřadník/řečník;
- květinová výzdoba – vlastní;
- míst k sezení cca 78;
- varhany;
- cena za využití smuteční síně k jednomu obřadu 3.000,- Kč s DPH.

Kontakt: Město Újezd u Brna, Komenského 107,
Tel. č.: 544 224 336, referentka Magdalena Pízová.

