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ÚVODNÍ SLOVO StArOStY

Vážení občané, 

máme před sebou nový 
rok 2015. co přinese? Ne 
pouze ekonomicky, ale 
hlavně co přinese lidem 
dobré vůle. Lidem, kteří 
jsou osamoceni, lidem, 
kteří jsou bezmocní – 
staří. 

Mám rád G. B. Shawa. Mám ho rád také kvůli jed-
nomu zdánlivě nedůležitému výroku - „Kultura národa 
se pozná podle toho, jak se stará o  stáří.“ Město Újezd 
u  Brna, ať už byla politická garnitura po roce 1989 na 
radnici jakákoliv, mělo vždy sociální program. Za pana 
starosty františka Kotolana se postavil penzion pro seni-
ory v části parku. Kolik mu dalo práce, aby prosadil, že to 
bude v tom místě. Požádal mě o stanovisko, ke kterému 
jsem se vyjádřil kladně. A  pak nekonstruktivní opozice 
proti tomuto moudrému záměru napsala, ať je postaven 
penzion blízko hřbitova na Rychmanově. Nevím, zda 
v  této nejapné poznámce nebyla snaha naznačit, že by 
tam měli potom blíž. No a podívejte se, na jejich slova 
došlo. Postavili jsme dům s  pečovatelskou službou na 
místě, kde byly drobné skládky, neupraveno, rostl tam 
pýr. A  opět to byla rada města, proti které opozice tak 
mohutně brojila. Vykoupili jsme pozemky vedle DPS. 
Zaplatili jsme více než 1.600.000,- Kč s  jasnou před-
stavou, ve městě Újezd u  Brna je potřeba postavit do-
mov důchodců. Po velice koncepčních jednáních s  JMK 

jsme přišli s nabídkou, že JMK věnujeme tyto pozemky 
za předpokladu, že do 5 let JMK zafinancuje a  postaví 
domov důchodců a  snad nemožné se stalo pravdou. 
Za 30 dnů započne stavba domova důchodců, pravda 
v  zimním období, a  dne 30. 12. 2015 bude stavba stát 
za předpokladu, že se nestane něco nepředvídatelného. 
Není to skoro malý zázrak? Z  šesti plánovaných staveb 
domovů důchodců na území JMK bude postavena jenom 
jedna – u  nás, v  Újezdu u  Brna. Proč? Naše součinnost 
s JMK v této věci, darování pozemků, usnadnily realizaci 
tak významného zařízení, jako je domov důchodců. Když 
pomineme fakt, že dá nejméně 60 pracovních míst, když 
pomineme fakt, že dotvoří zástavbovou siluetu území na 
Rychmanově, tak náš penzion i DPS stárnou. Někteří lidé 
jsou dnes již ve věku, kdy budou potřebovat kvalitnější 
obsluhu. Tu však již musí poskytnout domov důchodců. 
Lidé se nebudou muset stěhovat z našeho města, pouze 
se přestěhují z  domu do domu. Pokud se však zadaří, 
máme investora, který by v  Újezdu chtěl postavit LDN 
(Léčebna pro dlouhodobě nemocné). Má představu 
minimálně 300 lůžek. chtěl by umístit LDN do zadního 
traktu bývalého MB Realu, ale pokud ano, to už by byl 
malý zázrak!

Přeji Vám všem, abyste měli radost v rodinách, abys-
te nebyli osamocení. Přeji Vám zdraví, mír, klid, pokoj 
a „BOžÍ POžEHNáNÍ“.

Váš starosta
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Pořadí Kandidáti Volební strana Celkem 
počet hlasů

1. Jan Hradil Volební strana č. 2 - "Sdružení nestraníků" 845 hlasů
2. Vlastimil Bílek Volební strana č. 2 - "Sdružení nestraníků" 653 hlasů
3. Lubomír Rožnovský Volební strana č. 2 - "Sdružení nestraníků" 614 hlasů
4. Martina Matějková Volební strana č. 2 - "Sdružení nestraníků" 608 hlasů
5. Ivana Mácová Volební strana č. 2 - "Sdružení nestraníků" 591 hlasů
6. Markéta Markelová Volební strana č. 2 - "Sdružení nestraníků" 497 hlasů
7. Danuše Rolencová Volební strana č. 2 - "Sdružení nestraníků" 494 hlasů
8. Hana šemberová Volební strana č. 2 - "Sdružení nestraníků" 471 hlasů
9. Petr Beneš Volební strana č. 2 - "Sdružení nestraníků" 449 hlasů

10. Zdeněk Máca Volební strana č. 2 - "Sdružení nestraníků" 443 hlasů
11. Karel Hradský Volební strana č. 9 - NEZáVISLÍ 434 hlasů
12. Ivan Straka Volební strana č. 2 - "Sdružení nestraníků" 427 hlasů
13. Pavel Paseka Volební strana č. 2 - "Sdružení nestraníků" 406 hlasů
14. Petr Popelák Volební strana č. 2 - "Sdružení nestraníků" 397 hlasů
15. Radek řeřicha Volební strana č. 11 - Sdružení pro Újezd 379 hlasů
16. Tomáš Laštovička Volební strana č. 2 - "Sdružení nestraníků" 373 hlasů

17. Radek Mezuláník Volební strana č. 5 - Křesťanská a demokratická unie - Československá 
strana lidová a nestraníci 366 hlasů

18. Marie Kozáková Volební strana č. 5 - Křesťanská a demokratická unie - Československá 
strana lidová a nestraníci 356 hlasů

19. Marie Holubová Volební strana č. 5 - Křesťanská a demokratická unie - Československá 
strana lidová a nestraníci 353 hlasů

20. Bohdan Hladký Volební strana č. 5 - Křesťanská a demokratická unie - Československá 
strana lidová a nestraníci 339 hlasů

21. Miloš Zapletal Volební strana č. 8 - TJ SOKOL ÚJEZD u BRNA 336 hlasů
22. Miloslav Kukla Volební strana č. 2 - "Sdružení nestraníků" 326 hlasů

23. Karel Vévar Volební strana č. 5 - Křesťanská a demokratická unie - Československá 
strana lidová a nestraníci 324 hlasů

24. Pavel Blažek Volební strana č. 5 - Křesťanská a demokratická unie - Československá 
strana lidová a nestraníci 303 hlasů

25. Milan šafařík Volební strana č. 8 - TJ SOKOL ÚJEZD u BRNA 264 hlasů
26. Helena Jakubcová Volební strana č. 8 - TJ SOKOL ÚJEZD u BRNA 261 hlasů
27. Antonín Dvorník Volební strana č. 4 - Česká strana sociálně demokratická 257 hlasů

28. Vladimíra Havlátová Volební strana č. 5 - Křesťanská a demokratická unie - Československá 
strana lidová a nestraníci 256 hlasů

VýSLeDkY VOLeB
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29. Iva Nedomová Volební strana č. 5 - Křesťanská a demokratická unie - Československá 
strana lidová a nestraníci 249 hlasů

30. Tomáš Kaválek Volební strana č. 5 - Křesťanská a demokratická unie - Československá 
strana lidová a nestraníci 241 hlasů

31. Václav Kyselka Volební strana č. 5 - Křesťanská a demokratická unie - Československá 
strana lidová a nestraníci 239 hlasů

32. Libor Lattenberg Volební strana č. 8 - TJ SOKOL ÚJEZD u BRNA 233 hlasů
33. Michal Drlík Volební strana č. 4 - Česká strana sociálně demokratická 230 hlasů
34. Marie Jadrná Volební strana č. 10 - SNK Evropští demokraté 227 hlasů

35. Martin životský Volební strana č. 5 - Křesťanská a demokratická unie - Československá 
strana lidová a nestraníci 226 hlasů

36. Roman Krošík Volební strana č. 5 - Křesťanská a demokratická unie - Československá 
strana lidová a nestraníci 225 hlasů

37. Ivo Roblík Volební strana č. 8 - TJ SOKOL ÚJEZD u BRNA 212 hlasů
38. Luděk Kubát Volební strana č. 8 - TJ SOKOL ÚJEZD u BRNA 197 hlasů

39. Aneta Macanová Volební strana č. 5 - Křesťanská a demokratická unie - Československá 
strana lidová a nestraníci 195 hlasů

39. Martin Petlák Volební strana č. 11 - Sdružení pro Újezd 195 hlasů

40. Jiří Jeniš Volební strana č. 5 - Křesťanská a demokratická unie - Československá 
strana lidová a nestraníci 194 hlasů

41. Jan Konvica Volební strana č. 10 - SNK Evropští demokraté 179 hlasů
42. Petra Bartáčková Volební strana č. 6 - "Občané městu, město občanům" 176 hlasů

43. Jarmila žaludová Volební strana č. 5 - Křesťanská a demokratická unie - Československá 
strana lidová a nestraníci 171 hlasů

44. Aleš flajšinger Volební strana č. 8 - TJ SOKOL ÚJEZD u BRNA 170 hlasů
45. Ivo Binek Volební strana č. 8 - TJ SOKOL ÚJEZD u BRNA 160 hlasů
46. Jiří Ocásek Volební strana č. 11 - Sdružení pro Újezd 154 hlasů
47. Radomír Lakomý Volební strana č. 3 - Strana pro otevřenou společnost 149 hlasů
48. Lenka Staňová Volební strana č. 8 - TJ SOKOL ÚJEZD u BRNA 146 hlasů
49. Radovan šimbera Volební strana č. 7 - PRO Sport a Zdraví 140 hlasů
50. Alena Slezáková Volební strana č. 4 - Česká strana sociálně demokratická 138 hlasů
51. Kateřina Kubátová Volební strana č. 8 - TJ SOKOL ÚJEZD u BRNA 135 hlasů
52. Amálie Krejčí Volební strana č. 11 - Sdružení pro Újezd 133 hlasů
53. Jaromír Zapletal Volební strana č. 8 - TJ SOKOL ÚJEZD u BRNA 129 hlasů
54. Dáša Menšíková Volební strana č. 1 - Moravané 128 hlasů
55. Pavel Petlák Volební strana č. 11 - Sdružení pro Újezd 124 hlasů
56. Daniel Kovář Volební strana č. 11 - Sdružení pro Újezd 122 hlasů

VýSLeDkY VOLeB
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57. Ilona Sychová Volební strana č. 8 - TJ SOKOL ÚJEZD u BRNA 121 hlasů
58. Marian šigut Volební strana č. 6 - "Občané městu, město občanům" 116 hlasů
58. René Hladík Volební strana č. 9 - NEZáVISLÍ 116 hlasů
59. Martin Maršál Volební strana č. 8 - TJ SOKOL ÚJEZD u BRNA 115 hlasů
60. Roman Máca Volební strana č. 8 - TJ SOKOL ÚJEZD u BRNA 110 hlasů
60. Rostislava Paarová Volební strana č. 10 - SNK Evropští demokraté 110 hlasů
61. Jiří Kolek Volební strana č. 10 - SNK Evropští demokraté 105 hlasů
62. Jiřina Kozoňová Volební strana č. 11 - Sdružení pro Újezd 104 hlasů
63. Vladimír Nedoma Volební strana č. 11 - Sdružení pro Újezd 100 hlasů
64. Andrea šenkýřová Volební strana č. 11 - Sdružení pro Újezd 98 hlasů
65. Jiří Hlaváček Volební strana č. 10 - SNK Evropští demokraté 96 hlasů
66. Jan Mlateček Volební strana č. 11 - Sdružení pro Újezd 94 hlasů
67. Libor Velíšek Volební strana č. 11 - Sdružení pro Újezd 92 hlasů
68. Vít Rozprým Volební strana č. 10 - SNK Evropští demokraté 91 hlasů
69. Jan Jakubec Volební strana č. 3 - Strana pro otevřenou společnost 89 hlasů
70. Radek Mezuláník Volební strana č. 3 - Strana pro otevřenou společnost 88 hlasů
70. Josef Pazourek Volební strana č. 10 - SNK Evropští demokraté 88 hlasů
71. Jaromír Jakubec Volební strana č. 11 - Sdružení pro Újezd 87 hlasů
72. Marek Blažek Volební strana č. 4 - Česká strana sociálně demokratická 86 hlasů
72. Pavel fila Volební strana č. 10 - SNK Evropští demokraté 86 hlasů
72. Vlastimil Plšek Volební strana č. 11 - Sdružení pro Újezd 86 hlasů
73. Jarmil Hrbek Volební strana č. 9 - NEZáVISLÍ 84 hlasů
74. Daria Vašáková Volební strana č. 6 - "Občané městu, město občanům" 82 hlasů
75. Jiří Janištin Volební strana č. 4 - Česká strana sociálně demokratická 81 hlasů
76. Nikola Knížová Volební strana č. 11 - Sdružení pro Újezd 79 hlasů
77. Radomír Stáňa Volební strana č. 11 - Sdružení pro Újezd 78 hlasů
78. Pavel Dobrovolný Volební strana č. 6 - "Občané městu, město občanům" 74 hlasů
78. Marie chlopčíková Volební strana č. 9 - NEZáVISLÍ 74 hlasů
78. Martin Picmaus Volební strana č. 10 - SNK Evropští demokraté 74 hlasů
79. Vlastimil Kotolan Volební strana č. 3 - Strana pro otevřenou společnost 72 hlasů
80. Milan Volentier Volební strana č. 4 - Česká strana sociálně demokratická 71 hlasů
80. Věra Barochová Volební strana č. 7 - PRO Sport a Zdraví 71 hlasů
80. Karel Černý Volební strana č. 10 - SNK Evropští demokraté 71 hlasů
81. Leona Tálská Volební strana č. 1 - Moravané 70 hlasů
82. Božena flajšingerová Volební strana č. 7 - PRO Sport a Zdraví 69 hlasů
82. Pavel Zrzavý Volební strana č. 9 - NEZáVISLÍ 69 hlasů

VýSLeDkY VOLeB
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83. Evžen formánek Volební strana č. 9 - NEZáVISLÍ 68 hlasů
84. Vlastimil Bialas Volební strana č. 10 - SNK Evropští demokraté 66 hlasů
85. Milan Houra Volební strana č. 6 - "Občané městu, město občanům" 65 hlasů
86. Pavel Spáčil Volební strana č. 6 - "Občané městu, město občanům" 64 hlasů
87. Petr Sedmík Volební strana č. 10 - SNK Evropští demokraté 63 hlasů
88. Michaela Bímová Volební strana č. 9 - NEZáVISLÍ 61 hlasů
89. Andrea šmídová Volební strana č. 6 - "Občané městu, město občanům" 60 hlasů
89. Kateřina Odehnalová Volební strana č. 7 - PRO Sport a Zdraví 60 hlasů
90. Emilie Absolonová Volební strana č. 9 - NEZáVISLÍ 59 hlasů
91. Karel Buriška Volební strana č. 9 - NEZáVISLÍ 58 hlasů
91. Zdislava Mezuláníková Volební strana č. 10 - SNK Evropští demokraté 58 hlasů
92. Kateřina Mezuláníková Volební strana č. 3 - Strana pro otevřenou společnost 56 hlasů
92. Aneta Mášová Volební strana č. 6 - "Občané městu, město občanům" 56 hlasů
92. Ivana Petláková Volební strana č. 7 - PRO Sport a Zdraví 56 hlasů
93. Michaela Bednářová Volební strana č. 3 - Strana pro otevřenou společnost 55 hlasů
94. Anežka Pejřová Volební strana č. 6 - "Občané městu, město občanům" 54 hlasů
95. Eliška Mácová Volební strana č. 6 - "Občané městu, město občanům" 53 hlasů
95. Jan Konzal Volební strana č. 10 - SNK Evropští demokraté 53 hlasů
96. Marie Hourová Volební strana č. 6 - "Občané městu, město občanům" 52 hlasů
96. Jaroslav Věžník Volební strana č. 9 - NEZáVISLÍ 52 hlasů
97. Mojmír florian Volební strana č. 6 - "Občané městu, město občanům" 50 hlasů
97. Marie šťávová Volební strana č. 6 - "Občané městu, město občanům" 50 hlasů
97. Michal Kučera Volební strana č. 7 - PRO Sport a Zdraví 50 hlasů
98. Daniela šmídová Volební strana č. 6 - "Občané městu, město občanům" 49 hlasů
99. filip cupák Volební strana č. 6 - "Občané městu, město občanům" 47 hlasů

100. Dana Popeláková Volební strana č. 4 - Česká strana sociálně demokratická 46 hlasů
100. Jana Bialasová Volební strana č. 10 - SNK Evropští demokraté 46 hlasů
101. Olga fasorová Volební strana č. 1 - Moravané 44 hlasů
101. Oldřich Novoměstský Volební strana č. 9 - NEZáVISLÍ 44 hlasů
102. Jan Jakubec Volební strana č. 1 - Moravané 43 hlasů
102. Jiří Holub Volební strana č. 3 - Strana pro otevřenou společnost 43 hlasů
103. Martin Lakomý Volební strana č. 3 - Strana pro otevřenou společnost 42 hlasů
103. Tomáš Kubát Volební strana č. 3 - Strana pro otevřenou společnost 42 hlasů
104. Lucie Barochová Volební strana č. 7 - PRO Sport a Zdraví 41 hlasů
105. Barbora Herberková Volební strana č. 3 - Strana pro otevřenou společnost 40 hlasů
105. Petra Vyoralová Volební strana č. 4 - Česká strana sociálně demokratická 40 hlasů

VýSLeDkY VOLeB
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105. Milan Oulehla Volební strana č. 9 - NEZáVISLÍ 40 hlasů
105. Alois Voráč Volební strana č. 9 - NEZáVISLÍ 40 hlasů
106. Jana Habová Volební strana č. 4 - Česká strana sociálně demokratická 39 hlasů
107. Jana Kociánová Volební strana č. 9 - NEZáVISLÍ 38 hlasů
108. Klára šimberová Volební strana č. 3 - Strana pro otevřenou společnost 37 hlasů
108. Jiří Staňa Volební strana č. 3 - Strana pro otevřenou společnost 37 hlasů
109. Jakub Menšík Volební strana č. 1 - Moravané 36 hlasů
110. Lenka Budíková Volební strana č. 1 - Moravané 35 hlasů
110. Petr chlopčík Volební strana č. 3 - Strana pro otevřenou společnost 35 hlasů
110. Aleš Sadílek Volební strana č. 7 - PRO Sport a Zdraví 35 hlasů
111. Karel Budík Volební strana č. 1 - Moravané 34 hlasů
111. Luděk Vyoral Volební strana č. 4 - Česká strana sociálně demokratická 34 hlasů
111. Bohdana Koláčková Volební strana č. 4 - Česká strana sociálně demokratická 34 hlasů
111. Karla Blažková Volební strana č. 9 - NEZáVISLÍ 34 hlasů
112. Petra Holubová Volební strana č. 3 - Strana pro otevřenou společnost 33 hlasů
113. Jiří Máca Volební strana č. 1 - Moravané 28 hlasů
114. Milan Houra Volební strana č. 7 - PRO Sport a Zdraví 27 hlasů
115. Lubomír flajšinger Volební strana č. 1 - Moravané 26 hlasů
115. Vladimír Bracek Volební strana č. 1 - Moravané 26 hlasů
115. Veronika Skálová Volební strana č. 1 - Moravané 26 hlasů
115. Pavel cupák Volební strana č. 3 - Strana pro otevřenou společnost 26 hlasů
116. Ivo Máca Volební strana č. 1 - Moravané 25 hlasů
116. Míro šembera Volební strana č. 4 - Česká strana sociálně demokratická 25 hlasů
116. Zdenek Matoušek Volební strana č. 7 - PRO Sport a Zdraví 25 hlasů
117. Marcel Nováček Volební strana č. 7 - PRO Sport a Zdraví 24 hlasů
118. Petra Kolářová Volební strana č. 1 - Moravané 23 hlasů
119. Tomáš Spáčil Volební strana č. 7 - PRO Sport a Zdraví 22 hlasů
120. Jana šlapánská Volební strana č. 1 - Moravané 21 hlasů
121. Lenka Krulová Volební strana č. 1 - Moravané 20 hlasů
122. Romana Spáčilová Volební strana č. 7 - PRO Sport a Zdraví 19 hlasů
123. Petr Jakubec Volební strana č. 7 - PRO Sport a Zdraví 17 hlasů
123. Dana franzová Volební strana č. 7 - PRO Sport a Zdraví 17 hlasů
124. David Staňa Volební strana č. 8 - TJ SOKOL ÚJEZD u BRNA 9 hlasů

VýSLeDkY VOLeB
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Příjmy v tis. Kč
DPfO ze záv. činnosti  5.700,00 Kč 
DPfO ze sam. výd. činnosti  100,00 Kč 
DPfO z kap. výnosů  500,00 Kč 
Daň z př. práv. osob  5.000,00 Kč 
Daň z př. práv. osob za obce  2.100,00 Kč 
Daň z přidané hodnoty  12.200,00 Kč 

Poplatek za provoz systému KO  1.700,00 Kč 
Poplatek ze psů  115,00 Kč 
Poplatek za užívání veř. prostr.  65,00 Kč 
Poplatek z ubytovací kapacity  5,00 Kč 
Odvod z loterií a podobných her  80,00 Kč 
Odvod z výherních hracích přístrojů  60,00 Kč 
Správní poplatky  50,00 Kč 

Skládání slibu 

Návrh rozpočtu na rok 2015  v tis. Kč
Rozpočet celkem: příjmy  42.109,50 Kč 
   financování  7.166,80 Kč 

   Příjmy celkem 49.276,30 Kč 

   Výdaje celkem  49.276,30 Kč 

Návrh rozpočtu na rok 2015 je vyrovnán.

rOzpOčet NA rOk 2015

??? VýSLeDkY VOLeB

Vyvěšeno od: 25. 11. 2014 
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Výdaje v tis. Kč
Silnice 1.017,00 Kč
Ost. záležitosti pozemních komunikací 937,00 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy 354,00 Kč
Pitná voda 1.075,00 Kč
Odvád. a čišt. odp. vod a naklád. s kaly 2.099,90 Kč
Vodní díla v zemědělské krajině 134,00 Kč
Předškolní zařízení 5.232,00 Kč
Základní školy 6.188,80 Kč
Činnosti knihovnické 752,80 Kč
Ost. záležitosti kultury - Rychta 218,00 Kč
Zachování a obnova kulturních památek 100,00 Kč
Činnosti registrovaných církví 11,90 Kč
Rozhlas a televize 400,00 Kč
Ost. zálež. sdělovacích prostředků 150,00 Kč
Zál. kultury, církví a sděl. prostředků 581,00 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce 300,00 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost 100,00 Kč
Využití volného času dětí a mládeže 369,30 Kč
Zájmová činnost j. n. 10,00 Kč
Bytové hospodářství 1.300,00 Kč

Daň z nemovitých věcí  1.400,00 Kč 
Splátky půjček  50,00 Kč 
NI př. transf. ze SR v rám. souhr. dot. vz.  874,60 Kč 
fond obnovy  993,50 Kč 
Celkem za paragraf 0000  30.993,10 Kč 
Příjmy z pronájmu pozemků (ZD)  80,00 Kč 
Ost. záležitosti těžeb. průmyslu 
a energ.  110,00 Kč 

Silnice  40,00 Kč 
Ost. záležitosti pozemních komunikací  12,00 Kč 
Pitná voda  759,80 Kč 
Odvád. a čišt. odp. vod a naklád. s kaly  2.500,00 Kč 
Základní školy  235,00 Kč 

Činnosti knihovnické  20,00 Kč 
Ost. záležitosti kultury - Rychta  320,00 Kč 
Rozhlas a televize  360,00 Kč 
Bytové hospodářství  1.765,00 Kč 
Pohřebnictví  110,60 Kč 
Využívání a zneškodňování KO  100,00 Kč 
Ostatní nakládání s odpady - SSO  20,00 Kč 
DPS  1 829,00 Kč 
Penzion  1.880,00 Kč 
Bezpečnost a veřejný pořádek  5,00 Kč 
Činnost místní správy  953,00 Kč 
Příjmy z úvěr. finanč. operací  17,00 Kč 
Celkem příjmy  42.109,50 Kč 

Nebytové hospodářství 2.730,00 Kč
Veřejné osvětlení 1.100,00 Kč
Pohřebnictví 399,00 Kč
Územní plánování 60,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj
- daň z nem. 40,00 Kč

Sběr a odvoz komunálních odpadů 1.900,00 Kč
Využívání a zneškodňování KO
- kompostárna 331,00 Kč

Ostatní nakládání s odpady - SSO 633,70 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3.992,00 Kč
Sociální pom. osobám v hm. nouzi 50,00 Kč
DPS 1.600,00 Kč
Penzion 1.600,00 Kč
Ochrana obyvatelstva 
- nespecifikované rezervy 50,00 Kč

Bezpečnost a veřejný pořádek 1.417,00 Kč
Požární ochrana 250,00 Kč
Zastupitelstva obcí 1.875,00 Kč
Činnost místní správy 5.304,50 Kč
Výdaje z úvěr. finanč. operací 450,00 Kč

rOzpOčet NA rOk 2015
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Financování

pol. 8115 změna stavu  6 195,40 Kč 

pol. 8123 úvěr na předfinancování přístavby Mš  4 200,00 Kč 

pol. 8124 splátky KB - 6 úvěrů (nákup č. p. 170, ČOV, budova Telecomu, 
obřadní síň, výtah, přístavba Mš)

-3 228,60 Kč 

Financování celkem  7 166,80 Kč 

Pojištění funkčně nespecifikované 300,00 Kč
Převody vlastním fondůlm v rozpočtech 993,50 Kč
Ost. finanční operace - platby daní 2.850,00 Kč

Rozklikávací rozpočet umožňuje jednoduše 
a  srozumitelně prezentovat hospodaření města na in-
ternetu. I když tato forma prezentace hospodaření není 
vyžadována zákony, rozhodli jsme se tuto službu zřídit, 
abyste měli možnost zobrazit si strukturu rozpočtu 
v přehledné formě. Je možné sledovat strukturu a vývoj 
rozpočtu za několik let. Adresa rozklikávacího rozpočtu 

je https://ujezdubrna.imunis.cz/rr. Odkaz je i na webo-
vých stránkách města v záložce „Rozpočet“. Pro snadněj-
ší orientaci v  rozpočtu je na tomto odkaze i  nápověda, 
kde se dozvíte stručnou formou o  základních parame-
trech rozpočtu.

Ing. Jana Jarošová

finanční vypořádání minulých let 3,80 Kč
Ostatní činnost jinde nezařazená 16,10 Kč
Celkem výdaje 49.276,30 Kč

rOzkLikáVAcÍ rOzpOčet

StAVeBNÍ záměrY měStA ÚjezD u BrNA NA rOk 2015–2018

a) nám. Sv. Jana – rekonstrukce 
b) lokalita Nad Sklepy – rekonstrukce 
c) ul. Za Tratí – komunikace, chodník, plyn, voda, elektrika, 

přípojky – nová stavba
d) multifunkční sportovní areál (v prostorách stávajícího kou-

paliště) – nová stavba nebo zbudování rybníka sportovního 
ražení s pláží, se zázemím, Wc a kabinami

e) dětské hřiště – nová stavba 
f) zokruhování vodovodu ulice Nádražní – 9. května.
g) rozšíření zázemí pro obřadní síň
h) zbudování parkoviště u hřbitova 
i) výměna oken a zateplení radnice
j) úprava současné knihovny na dětskou ordinaci – stavební 

úpravy

k) úprava prostory dnešní dětské ordinace na gynekologii – 
stavební úpravy

l) průtah obcí s finanční spoluúčastí města – akce Jihomorav-
ského kraje

m) objekt č. p. 170 - knihovna + 4 byty před dokončením, bez 
dotačního titulu /hrazeno půjčkou a z rozpočtu města/

n) rozvody teplé vody, rekonstrukce elektroinstalace a  rekon-
strukce ústředního topení v  mateřské škole a  v  základní 
škole

o) modernizace sálů restaurace Na Rychtě
p) rekonstrukce bývalého vojenského objektu – Stará hora

starosta města

rOzpOčet NA rOk 2015
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1. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje program usta-
vujícího zasedání.

2. Zastupitelstvo města Újezd u Brna, v souladu s § 84, odst. 
2, písmeno k), zákona o obcích, určuje, že pro výkon funkce 
starosty a místostarosty města budou 2 členové zastupitel-
stva města dlouhodobě uvolněni. 

3. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje veřejný způsob 
hlasování – aklamací - pro volbu starosty, místostarosty 
a členů rady města.

4. Zastupitelstvo města schvaluje do funkce starosty města 
Újezd u Brna ThDr. Jana Hradila, Th.D., bytem Újezd u Brna, 
Česká 608.

5. Zastupitelstvo města schvaluje do funkce místostarosty 
města Újezd u Brna Karla Hradského, bytem Újezd u Brna, 
štefánikova 496.

6. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje za členy rady 
města:

 1. ThDr. Jan Hradil, Th.D., Česká 608, Újezd u Brna.
 2. Karel Hradský, štefánikova 496, Újezd u Brna.
 3. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D., 9. května 961, Újezd u Brna.
 4. Mgr. Radek řeřicha, Na Zahrádkách 1015, Újezd u Brna. 
 5. Lubomír Rožnovský, u Hřiště 945, Újezd u Brna.
7. Zastupitelstvo města Újezd u  Brna zřizuje finanční výbor 

a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné.
8. Zastupitelstvo města Újezd u  Brna schvaluje předsedu fi-

nančního výboru - Ing. Vlastimila Bílka, Ph.D., 9 května 961, 
Újezd u Brna.

9. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje předsedu kon-
trolního výboru - Danuši Rolencovou, Za Tratí 569, Újezd 
u Brna. 

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí doplněný pro-
gram zasedání zastupitelstva města.

2. Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené zápi-
sy ze zasedání rady města č. 1, 2 a 3 včetně odsouhla-
seného složení jednotlivých komisí radou města. 

3. Zastupitelstvo města bere na vědomí vzdání se man-
dátu zastupitele města paní Marie Holubové.

10. Zastupitelstvo města schvaluje členy finančního výboru: 
 1. Pavel Zrzavý, Legionářská 492, Újezd u Brna.
 2. René Hladík, V Sádku 20, Újezd u Brna.
 3. Ing. Libor Lattenberg, Na Zahrádkách 927, Újezd u Brna.
 4. ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, Ph.D., 9. května 939, Újezd 

u Brna.
11. Zastupitelstvo města schvaluje členy kontrolního výboru: 
 1. Ing. Petr Beneš, cSc., Rozprýmova 978, Újezd u Brna.
 2. Marie chlopčíková, Na Zahrádkách 943, Újezd u Brna.
 3. Marie Holubová, 9. května 819, Újezd u Brna.
 4. Daniel Kovář, Příční 274, Újezd u Brna.
12. Zastupitelstvo města Újezd u  Brna v  souladu s  § 72 

a § 84, odst. 2, písmena n), zákona o obcích č. 128/2000, 
Sb. a v souladu s novelou nařízení č. 37/2003, stanoví od-
měnu za výkon funkce:

 a) neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 
660,- Kč/měsíc;

 b) předsedy výboru a komise ve výši 1.560,- Kč/měsíc;
 c) člena rady města ve výši 1.910,- Kč/měsíc.

V případě souběhu nároků náleží odměna v té částce, která 
je nejvyšší. (Odměna dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů bude poskytována neuvolněným zastupite-
lům ode dne složení slibu, příp. ode dne jmenování předsedou 
výboru či komise, v případě náhradního ode dne prvního zase-
dání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.)

 ThDr. Jan Hradil, Th.D. Karel Hradský

UsNEsENí z  ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Újezd u  Brna, konaného dne 3. 11. 2014  
v 17:00 hodin v jídelně Domu s pečovatelskou službou

UsNEsENí č. 2 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, konaného dne 24. 11. 2014

4. Zastupitelstvo města bere na vědomí podané vzdání 
se členství v kontrolním výboru od pana Daniela Ko-
váře. 

5. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se sou-
hlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 11 ve výši 
2.935.600,- Kč, které bylo schváleno radou města dne 
6. 10. 2014.

uSNeSeNÍ ze zASeDáNÍ zAStupiteLStVA měStA ÚjezD u BrNA
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6. Zastupitelstvo města Újezd u  Brna schvaluje zřízení 
peněžního fondu financování a  obnovy vodohos-
podářského majetku na základě § 5 odst. 1. zákona 
č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění.

7. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje Statut fon-
du financování a obnovy vodohospodářského majetku. 

8. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo převést do 
fondu financování a  obnovy vodohospodářského ma-
jetku částku ve výši 180.000,- Kč pro rok 2014.

9. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 
č. 12 ve výši 3.316.800,- Kč.

10. Zastupitelstvo města rozhodlo, že XI. Reprezentační ples 
města se bude konat v pátek dne 23. 1. 2015 v sále re-
staurace Na Rychtě.

11. Zastupitelstvo města Újezd u Brna bere na vědomí výčet 
stavebních záměrů na rok 2015 - 2018.

12. Zastupitelstvo města Újezd u  Brna ukládá radě města, 
aby zabezpečila možnost výkupu pozemků podél ko-
munikace ul. Za Tratí. 

13. Zastupitelstvo města pověřuje Ing. Marii Kozákovou, 
aby připravila materiály ke zřízení dětských hřišť v na-
šem městě. 

14. Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout dotaci na 
výměnu oken objektu radnice a  zateplení radnice. Za-
stupitelstvo města ukládá radě města řádně připravit 
dokumentaci a požádat o dotaci. 

15. Zastupitelstvo města rozhodlo, aby z  prostory nynější 
knihovny /nad poštou/ byla zřízena dětská ordinace 
a ukládá radě města zabezpečit studii na úpravu těchto 
prostor včetně předpokládaných nákladů. 

16. Zastupitelstvo města se rozhodlo, pokud bude reali-
zován projekt dětského oddělení v  knihovně, do stá-
vajících prostor nynějšího dětského oddělení umístit 
gynekologii. Zastupitelstvo města ukládá radě města 
připravit kompletní řešení.

17. Zastupitelstvo města ukládá radě města, konkrétně 
panu Lubomíru Rožnovskému, aby zabezpečil na nákla-
dy města znalecký posudek o  stavu objektů mateřské 
a základní školy, který jasně určí priority oprav objektů 
a  dle bodů znaleckého posudku se započalo s  navrže-
nou opravou. 

18. Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby zabezpe-
čila znalecké posudky na všechny sítě – voda – elektro 
– topení – kanalizace v Základní škole Újezd u Brna.

19. Zastupitelstvo města vypisuje soutěž na studii, která 
by zpracovala stávající objekt restaurace Na Rychtě na 
optimální kulturní zařízení města. Zastupitelstvo města 
ukládá radě města, aby toto administrativně zabezpeči-
la. Zastupitelstvo města rozhodlo, že za každou studii, 
která bude mít náležitosti, bude vyplacena částka ve 
výši 3.000,- Kč a vítězná studie bude odměněna částkou 
ve výši 20.000,- Kč.

20. Zastupitelstvo města rozhodlo neodprodat část pozem-
ku p. č. 3302, k. ú. Újezd u Brna, firmě Hanák Jiří a Petr 
Král.

21. Zastupitelstvo města rozhodlo postavit, dle projektu 
a  vydaného stavebního povolení, otevřenou knihovnu 
v parku JuDr. Jana Haluzy.

22. Zastupitelstvo města rozhodlo na náklady města zatep-
lit štít včetně plechového olemování štítu u  rodinného 
domu manželů Muricových, Hybešova 590, a  poté na 
tento štít umístit symboly města. 

23. Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit Ing. Miloše Za-
pletala zpracováním návrhu, kde by měly být v Újezdu 
u Brna zbudovány cyklostezky. 

24. Zastupitelstvo města rozhodlo zakoupit lustr do smu-
teční síně, typ HE 011/54/02 od firmy Honor, spol. s r.o., 
Brněnská 687, Brno-Modřice, za předpokladu, že cena 
lustru bude činit 133.484,- Kč, včetně DPH. 

25. Zastupitelstvo města rozhodlo, že o  prodeji pozemků 
požadovaných firmou TuRLAK, Komenského 1028, 
Újezd u Brna, rozhodne až poté, co bude do situačního 
výkresu navrženo oddělení cesty kolem řeky cEZAVY 
a  bude upřesněno, zda na prodávaném pozemku není 
umístěna trafostanice. 

26. Zastupitelstvo města rozhodlo vyvěsit záměr na prodej 
pozemku p. č. 2707/69 o  výměře 15 m2, odděleného 
z pozemku p. č. 2707/15, k. ú. Újezd u Brna. 

27. Zastupitelstvo města schvaluje plán společných zaříze-
ní při „Jednoduché pozemkové úpravě“, lokalita Stará 
hora, Újezd u Brna.

28. Zastupitelstvo města rozhodlo zřídit podzemní kontej-
nery cITA Q a cITY.

uSNeSeNÍ ze zASeDáNÍ zAStupiteLStVA měStA ÚjezD u BrNA
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29. Zastupitelstvo města rozhodlo, že do příštího zasedání 
zastupitelstva má být proveden výběr lokalit pro umístění 
podzemních kontejnerů. 

30. Zastupitelstvo města rozhodlo, aby na vybrané a odsouhla-
sené lokality ve městě, určené pro umístění podzemních 
kontejnerů, byla zpracována projektová dokumentace. 

31. Zastupitelstvo města rozhodlo o  provedení opravy komu-
nikace v ul. školní, včetně odvodnění komunikace formou 
dvou vpustí. Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby 
zabezpečila oslovení 3 firem k podání cenové nabídky.

32. Zastupitelstvo města rozhodlo zadat zpracování aktualizace 
pasportu dopravního značení města firmě urbania, Oře-
chov, a radě města ukládá dojednat co nejnižší cenu. 

33. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí předlo-
žený výčet stavebních akcí. 

34. Zastupitelstvo města schvaluje změnu převodu pozemku 
ve vlastnictví Města Újezd u Brna, nově označený pozemek 
p. č. 127/22, k. ú. Újezd u Brna o výměře 915 m2 , na JMK 
a pozemky ve vlastnictví JMK, nově označený pozemek p. 
č. 254/4 o výměře 703 m2 a p. č. 246 o výměře 212 m2, na 
Město Újezd u Brna, vše v k. ú. Újezd u Brna. Převod těchto 
pozemků byl schválen dvěma darovacími smlouvami, místo 
původní smlouvy směnné. 

35. Zastupitelstvo města rozhodlo, že materiály k projednání do 
zastupitelstva města musí být podány nejméně 3 pracovní 
dny přede dnem, kdy se bude konat zastupitelstvo města. 

36. Zastupitelstvo města rozhodlo, že termín konání každého 
zastupitelstva města bude vyhlášen místním rozhlasem.

37. Zastupitelstvo města rozhodlo o zveřejnění kulturních akcí 
na webových stránkách města. u  organizací a  akcí, které 
nebude pořádat město, budou akce zveřejněny pouze 
v případě, kdy organizace o zveřejnění akce na webových 
stránkách města požádá.

38. Zastupitelstvo města rozhodlo, že na webových stránkách 
města budou umístěny e-mailové adresy členů zastupi-
telstva města, a  to v  případě, že člen zastupitelstva sdělí 
stanovisko, že s uvedením e-mailové adresy na webových 
stránkách města souhlasí. 

39. Zastupitelstvo města bere na vědomí přípis občanů Rych-
manova, ve kterém občané nesouhlasí s výstavbou rodin-
ných domků v lokalitě za evangelickým kostelem. 

40. Zastupitelstvo města rozhodlo požádat právníka města, 

aby vydal metodický pokyn k  dalšímu postupu týkajícího 
se výstavby rodinných domů v  lokalitě za evangelickým 
kostelem. 

41. Zastupitelstvo města rozhodlo provést zokruhování vodovo-
du v lokalitě ul. 9. května a ul. Nádražní, Újezd u Brna.

42. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z JMK na „Vý-
daje na zabezpečení akceschopnosti JSDH na rok 2014“, 
účelový znak této dotace je 14004. 

43. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o  poskytnutí do-
tace z rozpočtu JMK, a to na „Výdaje na zabezpečení akce-
schopnosti JSDH na rok 2014“, ve výši 4.000,- Kč. Zastupi-
telstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

44. Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout na projekt pod 
názvem „život ve stínu šibenice“ příspěvek ve výši 50.000,- 
Kč. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat 
smlouvu o poskytnutí příspěvku. 

45. Zastupitelstvo města bere na vědomí přípis Ing. Vladimíry 
Havlátové, ve kterém sděluje, že na základě stanoviska MO 
KDu-ČSL se nebude účastnit práce v kulturně školské komisi 
města. 

46. Zastupitelstvo města bere na vědomí přípis Marie Holubové, 
ve kterém sděluje, že na základě vydaného stanoviska MO 
KDu-ČSL se jako členka MO KDu- ČSL rozhodla stanovisko 
respektovat a rezignuje na funkci člena kulturně školské ko-
mise města.

47. Zastupitelstvo města bere na vědomí přípis MO KDÚ-ČSL. 
Jedná se o stanovisko organizace, která na své schůzi, mimo 
jiné, rozhodla, že členové MO KDu-ČSL se nebudou účastnit 
práce v komisích města, protože svůj čas a schopnosti chtějí 
investovat ve prospěch občanů Města Újezd u Brna jiným 
způsobem. 

48. Zastupitelstvo města bere na vědomí protokol o hodnocení 
nabídek na akci „Sociální byty v č. p. 170 – elektroinstalace“ 
a rozhodlo o nejvhodnější nabídce v tomto pořadí:

 1) A.&c. ELfIS, s.r.o., V Sádku 861, Újezd u Brna 
536.664,40 Kč; 

 2) ENORM, a.s., Medkova 6, Brno 555.000,- Kč.
 Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o dílo s firmou A.&c. ELfIS.

 Hradský Karel ThDr. Jan Hradil, Th.D.
 místostarosta starosta

uSNeSeNÍ ze zASeDáNÍ zAStupiteLStVA měStA ÚjezD u BrNA
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Matriční zápis

narození 0

manželství 13

úmrtí 5

Ověřování
vidimace 664

legalizace 483

Rozhodnutí
změna jména, příjmení 1

uzavření manželství 
na jiném vhodném místě 0

určení otcovství
k nenarozenému dítěti 8

k narozenému dítěti 0

Druhopisy matričních dokladů 2 Magdalena Pízová
matrikářka

StAtiStikA mAtričNÍ AgeNDY zA rOk 2014 

Osvědčení k církevnímu sňatku 8

Výměna matrik
manželství 0

úmrtí 0

Vysvědčení o právní způsobilosti 
k uzavření manželství 0

Volba druhého jména 0

Potvrzení ze sbírky listin 0

Zvláštní matrika
zápis narození 1

zápis manželství 1

Pohřby ve smuteční síni 40

Noví občánci - Dominik Longin, Adéla Mácová, Tadeáš Vašina, Alexander Orvos , Emma Bendová 

NOVÍ OBčáNci
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První „šáry“ hrubé stavby

Hrubá stavba včetně instalací hotovaBlížíme se pod „věnec“

Zahájení akce skrývkou ornice

Před 4 lety jsme začali řešit nedostatečnou kapacitu školky. 
Opozice tvrdila, že prokazatelně dětí ubývá, že to není třeba. 
Omyl. Do 2 let jsme měli školku již nedostačující. Ing. arch. 
Hana šemberová po složitých peripetiích vyřídila stavební po-
volení. Požádali jsme o dotaci a dotaci jsme obdrželi. 

přÍStAVBA mAteřSké škOLkY

Na fotkách vidíte, že se blížíme ke zdárnému konci, a dne 
18. 12. 2014 proběhne kolaudace. Přestavbou se navýšila ka-
pacita školky o 30 dětí.

starosta města

Besídky, vánoční výzdoba, tvoření, zpěv koled, to vše zname-
ná příchod adventního času do mateřské školy. Do Vánoc zbývá 
pár dní, a proto přípravy vrcholí. Paní učitelky s dětmi myslely 
na mnohé občany našeho města tím, že připravily pásmo vá-
nočních písní a básní, se kterým se představily již u vánočního 
stromečku před radnicí v pátek dne 28. 11. 2014. Děti brzy po-
těší také seniory krátkým vystoupením v Domě s pečovatelskou 
službou na Mikulášském posezení a roznesou přání v obou ob-
jektech města – DPS i Penzionu, těsně před Vánocemi.

Předškoláci navštíví i Domov důchodců v Sokolnicích a vnesou 
do prostor místního zámku vánoční atmosféru. 

Tradicí se stala i cesta vlakem do vánočního Brna, které se zú-
častní v dopoledních hodinách nejstarší děti z mateřské školy.

S kalendářním rokem se děti rozloučí na vánoční besídce v ma-
teřské škole, která proběhne v úterý dne 16. 12. 2014 v 16:00 hodin.

Závěrem snad jen přání příjemného prožití času adventního 
a v příštím kalendářním roce pohodu, klid a pevné zdraví.

Mgr. Markéta Markelová

ADVeNt V mAteřSké škOLce
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Vánoční atmosféra ve školce

Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace pořádá

ZáPis K POViNNé šKOlNí DOCháZCE PRO šKOlNí ROK 2015/2016.
Zápis se koná v budově základní školy dne 16. 1. 2015 od 13:00 hod do 18:00 hodin.

(K zápisu se mohou dostavit i děti, které dovrší 6 let až během školního roku 2015/2016.)

informativní schůzka rodičů předškoláků
se koná dne 12. 1. 2015 v 16:30 v budově základní školy (učebna fyziky v 1. patře)

Přineste prosím následující doklady:
 rodný list dítěte
 průkazku zdravotní pojišťovny
 žádost o přijetí dítěte k zápisu k povinné školní docházce (k vyzvednutí v Mš, Zš nebo je možné ji vytisknout z adresy 
http://zs.ujezdubrna.info, položka školní formuláře)

PaedDr. Jaroslava Olšanská, ředitelka školy

ADVeNt V mAteřSké škOLce

zápiS k pOViNNé škOLNÍ DOcHázce
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Prezentace Ekoškoly

Dne 10. 10. 2014 proběhl na naší škole projekt Den 
evropských jazyků. Projektu se zúčastnili všichni žáci 
vyššího stupně. žáci se zábavnou formou seznamovali 
s některými evropskými jazyky, které se neučí, zároveň si 
procvičovali své znalosti v  anglickém a  německém jazy-
ce. Děti postupně navštěvovaly dvacet stanovišť, kde se 
naučily zpívat francouzskou a  italskou píseň, zkusily si 
vědomostní kvíz v angličtině, zatančily si různé evropské 
tance, vyzkoušely si, jak znají národní pokrmy různých 
států. formou soutěže „Pevnost Boyard“ zjišťovaly podle 

indicií název evropského státu. V průběhu projektového 
dne si mohli žáci prolistovat anglické knížky a vyhledat 
požadované informace. Jaké byly ohlasy ze strany dětí? 
„... líbilo se mi, že je to takové netradiční a hodně jsme 
se pobavili,... naučili jsme se pozdravy a  slova z  růz-
ných koutů Evropy,... takový projekt bych chtěla každý 
den, ... vše, co jsem potřebovala a co mě bavilo, to jsem 
si zapamatovala.“

Bc. Marie Vlková

DeN eVrOpSkýcH jAzYků

ekOškOLÍ StřÍpkY

co je ekoškola?
Členové Ekotýmu Honza Kaláb a Zuzka Barochová při-

pravili prezentaci na téma „co je Ekoškola?“, kterou před-
stavili ve všech třídách na I. stupni. žákům byly zajímavou 
formou předány informace, které Ekotýmáci získali na 
pobytovém programu na Kaprálově mlýnu. Nezapomněli 
přidat i aktuální informace z činnosti naší školy a čerpali 
i  z  internetových stránek www.ekoskola.cz. Především 
Honza Kaláb si zaslouží pochvalu, jelikož tato akce byla 
z jeho iniciativy. 

Nástěnka ekoškoly
Letos na podzim došlo k  výrazné vizuální změně ná-

stěnky Ekoškoly. Zasloužil se o  to Jirka Mlateček, další 
člen Ekotýmu, který je aktivní a rád vymýšlí nové věci. Na 
nástěnku dal fotky z pobytového programu a napsal k nim 
popisky, co se na programu dělo. Některé byly i  vtipné. 
Například: Kluci, když vylezli z  jeskyně – dobrovolníci 
mohli zkusit, jaké to je být horníkem. Všude samé bláto. 

Oblovky ve škole
Do učebny přírodopisu přibyli další živí tvorové. Paní 

učitelka Eva Kolková byla se svými žáky na výukovém pro-
gramu na Jezírku v Soběšicích a přivezla nám do školy dvě 
oblovky. Takže jsme v našich skladovacích prostorech našli 
terárium, které nám pan školník opravil, protože bylo ne-
použitelné. Členové Ekotýmu (Tonda Tisoň a Petr Kugler) 
nachystali příbytek pro „šneky“. Terezka Strnadová zajistila 

zakoupení misky a  substrátu, do kterého se mohou ob-
lovky schovat. 

Adventní tvoření
žáci šestých ročníku tvořili adventní věnce, na které si 

přinesli zelené větvičky jehličnanů nebo jiné dle svého 
uvážení. Většina žáků byla opravdu šikovná a podařilo se 
jim vytvořit nádherné věnce, za které by se nemusel sty-
dět lecjaký aranžér. Děti si věnce odnesly domů. Jistě už 
na nich zapálily první svíčku nebo si je pověsily na dveře. 
Věříme, že všem vlastnoručně vyrobený adventní věnec 
udělal radost. 

Mgr. Pavel Polach
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Zahájení akce stavbou leššení

Zatepleno - čeká nás výměna okenZateplujeme

Tělocvična, která je určitě velice hezky navržena, měla 
spoustu nedostatků:

1) vlhkost zdiva;
2) havarijní stav stropu;
3) nevyhovující okna, která tvořila vlastně celou část stavby;
4) nevyhovující tepelné mosty stavby – ztráty tepla.
Vlhkost i  havarijní stav jsme odstranili cca před 4 lety. 

Zadali jsme projekt výměny oken a  zateplení. Dostali jsme 
dotace, a tak tělocvična bude za 3 měsíce odpovídat přísným 
evropským normám o ztrátách tepla. K tomu je nutné říct, že 
takto bude energeticky celý areál základní školy v  dobrém 
stavu. 

starosta města

zAtepLeNÍ těLOcVičNY zákLADNÍ škOLA 

měStSká jiráSkOVA kNiHOVNA teNiSOVá škOLičkA měStA

Přejeme všem čtenářům i  nečtenářům krásné prožití vá-
nočních svátků a v Novém roce hodně zdraví, štěstí , pohody 
a klidu, který lze najít i u četby pěkných knih.

Těšíme se, že již brzy Vás budeme moci přivítat v  nové 
budově knihovny a věříme, že nové prostředí k nám přivede 
i nové zájemce o knihy.

knihovnice

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo 
školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve 
škole.“

J. A. Komenský

Vážení občané, Rada města Újezd u  Brna rozhodla 
zřídit a  financovat tenisovou školičku města. V  žádném 
případě se nedomníváme, že z  této tenisové školičky 
budou wimbledonoví mistři, ale jasně jsme vyjádřili 
svým rozhodnutím, že je důležité, aby si děti měly kde 
hrát, kde pohybovat a  z  toho pohybu měly radost. Tuto 
službu bude město poskytovat dětem bezúplatně, a  to 
jak výcvik, tedy trenéra, tak prostory tělocvičny, poté 
tenisových kurtů. 

starosta města
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Úklid psích exkrementů
Městská policie opětovně upozorňuje majitele psů na po-

vinnosti vyplývající z vyhlášky města týkající se pravidel pro 
pohyb psů na veřejných prostranstvích a lokalit jejich venčení 
a povinnosti úklidu výkalů.

Majitelé psů mají povinnost ohlídat si své psy, aby výkaly 
neznečišťovali komunikace, chodníky a  ostatní veřejně pří-
stupné plochy včetně soukromých. K odkládání slouží zelené 
plastové koše včetně pytlíků. 
Výzva majitelům rekreačních objektů a pozemků 
v oblasti „stará hora„ v k.ú. Újezd u Brna 

Bude to již rok, co došlo v rizikovém zimním období v lo-
kalitě „Stará hora“ k sérii opětovných vloupání do rekreačních 
objektů, následných krádeží a způsobených škod, u nichž se 
nakonec podařilo vypátrat pachatele, a to rovněž za přispění 

měStSká pOLicie

Sběrná místa tříděného odpadu nejsou skládkou nepo-
třebného. V našem městečku se můžeme stále setkat s velkým 
nepořádkem na sběrných místech pro tříděné odpady, kdy je 
až s podivem, co jsou někteří občané schopni jako nepotřeb-
né na těchto místech odložit. Stavební suť, pytle se směsným 
odpadem, pneumatiky, staré oblečení, plasty z  autovraků, 
apod., to vše je zde možno nalézt. Zde umístěné kontejnery 
slouží ke sběru papíru, plastů a skla. u dvou sběrných míst se 
nachází i kontejnery pro sběr elektrozařízení. Ostatní odpad je 
možno odevzdat ve sběrném dvoře na ulici štefánikova. 

Sběrná místa nejsou skládkou nepotřebného odpadu Městská policie na kontrolní obchůzce

všímavých občanů. Městská policie tedy žádá spoluobčany 
a majitele rekreačních objektů i pozemků o všímavost k po-
dezřelým osobám či vozidlům vyskytujících se v této oblasti. 
V  případě jejich výskytu, prosíme, ihned informujte místní 
Městskou policii na tel. čísle: 602 500 584, nebo volejte na 
tísňovou linku 158. Za jakékoliv takovéto nám sdělené infor-
mace děkujeme. 
PF 2015

Městská policie Újezd u Brna přeje všem lidem dobré vůle 
co možná nejkrásnější a  nerušené prožití Vánoc, klid, mír 
a sváteční atmosféru. Do nového roku 2015 pak hodně zdraví, 
štěstí, úspěchů a jen vše dobré! 

Za městskou policii:
Petr Macák, velitel MP

Městská policie na kontrolní obchůzce v  lokalitě „Stará 
hora“. Městská policie provádí během roku nepravidelné kon-
troly chatové a zahrádkářské oblasti „Staré hory“, v tomto roce 
i s využitím nového služebního vozidla zn. Dacia Duster, s po-
honem 4 x 4, což ocení zejména při zhoršených klimatických 
podmínkách.

městská policie
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Rozsypalo se celkem 4,5 tun soli a 3 tuny písku. Ještě dnes, tj. v pátek dne 5. 12. 2014, se celé město zamete. Zametený písek 
se již nedá použít do sypacího stroje, ale dá se použít k běžnému posypu lopatami. 

radnice

kALAmitA

ale i pracovní skupina městaKalamitu dne 2. 12. 2014 zvládli nejen hasiči, 

Padlý strom Větve se lámaly nejen u penzionu

rOzšiřujeme SOciáLNÍ SLužBu

Déle než 5 let odváží naše policie policejním vozem 
nebo pan Petr Suchý starší, nemocné či méně pohybli-
vé občany města k lékaři. Rada města se však rozhodla, 
že rozšíří tuto službu, a  to pro matky s  dětmi. Bude-li 
maminka s  dítětem potřebovat jet k  lékaři, stačí, když 
zavolá na tel. číslo: 723 053 713, a v obvodu města bude 
odvezena i převezena za paušální oplatek 50,- Kč. Naše 
snaha je usnadnit právě starším lidem a  maminkám 
s dětmi život v tomto města.

rada města
Sociální služba pro občany města
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Stavba hotova, zbývá osazení vrat na ovládání a vnitřní instalaceHrubá stavba téměř hotova

VOLBY - NeVOLBY, V NAšem měStě Se prAcOVALO

Kolik řečí, kolik zbytečné hysterie, kolik zbytečného po-
skakování... Víte, jak bylo složité zpracování pouhé projek-
tové dokumentace na etapy státních silnic č. II/416 a II/418. 

I. etapa započala v  listopadu 2011 a  II. etapa započala 
letos v červenci. 

I. etapu prováděla firma colas cZ, a.s. a II. etapu firma In-
ženýrské stavby Brno, spol. s r.o. Opravu však neplatil pouze 
Krajský úřad JMK. Bylo to také město, které přispělo, aby se 
vytvořily nové parkovací zálivy, nová kanalizace, nové pře-
chody, ale i  osvětlení přechodů, a  to nás prozatím celkem 
stálo 1.638.753,20 Kč. Proč právě tyto peníze? Kupř. 3 nové 
osvětlené přechody, na které projektant jednoduše zapo-

mněl. Zastupitelstvo města rozhodlo podepsat dodatek na 
zbudování 3 nových osvětlených přechodů a zase je trochu 
o  pohodlí a  bezpečnost postaráno. Jenom Vám sděluji, že 
již delší čas jednáme se Správou a údržbou silnic a v příš-
tím roce, pokud se podaří zabezpečit peníze, bude přes celý 
Rychmanov nový průtah, který neskončí na katastru města, 
ale bude až k ceduli Otnice. Vše záleží na penězích a odstra-
nění některých problémů. A tak se těším, jak se zase objeví 
člověk, který bude bránit realizaci, ale je docela možné, že 
se neobjeví, protože tam nebydlí. 

starosta města 

je HOtOVO

Stavíme v  areálu bývalého MB Realu – za sběrným 
dvorem VElKOU VYTáPĚNOU GARáŽ, protože náš 
nový zametací vůz (náklady na něj byly 3.461.459,60 Kč) 
může pracovat celý rok, ale nesmí být zaparkován 
v  mrazu. A  tak nic jiného nezbývá, než abychom po-
stavili novou vytápěnou garáž. Rozměr vytápěné gará-
že bude 10 x  5,4 m. Ve chvíli, kdy píši tento článek, je 
7. 11. 2014 a hrubá stavba stojí. Stihneme to do zimy?

Karel Hradský

Proluka pro stavbu
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Nový průtah ulice Komenského

Nový přechod včetně osvětlení

je HOtOVO
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Obdrželi jsme další dotaci, ale to jsme v  minulém 
zpravodaji již psali. A  tak teprve nyní vidíme význam 
zakoupení ZAMETAcÍHO AuTA, a to opět za přispění Ev-
ropské unie. Náklady byly:  3.461.459,60 Kč;

a) dotace Evropské unie: 2.924.100,00 Kč
(z  toho dotace fondu soudržnosti  Evropský fond 
pro regionální rozvoj: 2.761.650,- Kč a dotace státní-
ho rozpočtu: 162.450,- Kč);
b) náklady města: 537.359,60 Kč.
A  tak zametáme, zametáme a zametáme. Pan Miro-

slav Leukert tomu všemu velí a  zametacímu autu říká 
„Kocour“. Nedávno jsme zjistili, že to není jen zametací 
auto „Kocour“, ale že je to i vysavač na listí. Rozhodnutí 
požádat o  dotaci, ale i  realizaci – má veliký vliv na ži-
votní prostředí města. 

DOtAce

Větší problém je však, 
kam s  tím vším, co se za-
mete a co se vysaje. Musíme 
objektivně poděkovat panu 
Ing. Antonínu Dvorníkovi, 
který dovolil, abychom do 
jednoho silážního betono-
vého krechtu listí naváželi, 
včetně všeho, co posbíráme 
před domy (betonový silážní 

krecht se nalézá v  objektu Zemědělského družstva na 
Rychmanově). 

Na to, abychom obdrželi dotaci, jsme museli smluv-
ně slíbit, že budeme zametat taktéž silnice, které jsou 
v majetku JMK.

starosta města

Nový zametací vůz - zvaný Kocour

Miroslav Leukert
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Pravidelně se od některých našich bývalých zastupi-
telů objevovala kritika, že pracujeme nekoncepčně. Vždy 
takovýto podnět skončil ujištěním, že se tak neděje. co 
tedy zeleň města?

V listopadu 2003 jsme pořídili fyzickou i digitální stu-
dii „Generel zeleně“. Nebyla to levná záležitost. Dvakráte 
jsme museli nechat generel zeleně aktualizovat. A  tak 
věřte, že se nakládání se zelení ve městě neděje cha-
oticky.

co je to Generel zeleně?
Pasportizace všech stromů a  keřů v  obci, posouzení 

stáří a zdraví, a současně je v generelu zpracováno, čím 
mají být stromy nahrazeny, jestliže dojde k  vykácení 
a  úhynu. V  Generelu zeleně jsou však i  určeny ty stro-
my, které sem tradičně nepatří. Jsou tam také určeny 
rostliny - stromy, které skýtají pylová ohrožení. Prosím, 
tedy nevěřte, že se se zelení nakládá chaotickým a ne-
koncepčním způsobem.

Stejným způsobem jsme přistupovali k  našemu par-
ku, který byl prokazatelně v  havarijním stavu. Svědčí 
o  tom i  událost, kdy na zaparkované auto u  koupaliště 
spadl strom a  z  auta udělal cabriolet. Podobná událost 
se stala i v sousední obci Sokolnice, kdy pádem stromů 
zahynuli 2 lidé.

A  tak jsme dne 13. 6. 2011 požádali o  dotaci na akci 
„Revitalizace zeleně v parku u koupaliště v Újezdu u Brna“.

Číslo dotace: 11099926-SfžP.
Projektant stavby: Ing. Petra Pokludová.
Dozor stavby: společnost Květ, Blažovice - Ing. Jiří 

Vrbas a Ing. Jana Vrbasová.
Zhotovitel stavby: KAVYL, spol. s r. o., Mohelno.
A  představte si to překvapení: Zastupitelstvo města 

Újezd u  Brna projekt přijalo. Zastupitelstvo města roz-
hodlo požádat o  dotaci a  ejhle, jmenovitě tito bývalí 
zastupitelé: Ing. arch. Helena Jakubcová, Mgr. Marie 
Jadrná, paní Dáša Menšíková, PaedDr. Radovan šimbera 
a Ing. Miloš Zapletal dne 3. dubna 2014 oznámili město 
České inspekci životního prostředí.

A  tak si doposud kladu otázku: „co je k  tomu ved-
lo?“ Po neúspěšném oznámení České inspekci životního 
prostředí postoupili stížnost na Krajský úřad Jihomorav-
ského kraje.

O zeLeň Se StAráme OprAVDu kONtiNuáLNě

DNES JE HOTOVO. Předpokládaná cena celé akce „Re-
vitalizace zeleně v parku u koupaliště v Újezdu u Brna“ 
je 1.360.320,50 Kč. 

Dotaci obdržíme ve výši 650.399,40 Kč od ERDf (Ev-
ropský fond pro regionální rozvoj) a  46.457,10 Kč od 
SfžP (Státní fond životního prostředí). Zbytek financí 
uhradí Město Újezd u Brna z vlastních prostředků. 

A hlavně, miliónová úspora 
vznikla tím, že jsme chodníky 
a  terénní úpravy, které neby-
ly dotovány státem, vykonali 
sami z  vlastních sil pomocí 
pracovní skupiny města, na 
kterou také z  větší části bere-
me dotace na plat. To vše pod 
vedením pana Petra Suchého.

starosta města 

Podzimní park

Výsadba nových stromů v parku

Petr Suchý
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Pan Jiří Veselý - mimořádně pracovitý
Paní Jana Kachlířová, pracovnice čističky,

a nové vybavení dílny - nový ponk a nářadí 

DěNÍ V ÚjezDu

Pomoc sousednímu Domovu důchodců v Sokolnicích

jAk je DOBré, kDYž Se čLOVěk VzDěLáVá

Denně se potkáváme s pracovníky, kteří mají označe-
ní „pracovník města“. V  posledním roce jsme tam měli 
dva vysokoškolsky vzdělané – jednoho doktora práv 
a  jednoho inženýra. Je pravdou, že vzhledem k  dob-
rému technickému vybavení města, jsme museli třem 
pracovníkům umožnit rozšíření řidičského průkazu tak, 
aby mohli obsluhovat traktor, JcB nebo dokonce vyso-
kozdvižnou plošinu. 

V  zasedání Rady města Újezd u  Brna bylo rozhod-
nuto, že pracovníky, kteří se osvědčili v  práci, pošle-
me do školy. Stalo se. V  pátek dne 28. 11. 2014 všech 
5 pracovníků města složilo závěrečné zkoušky na Střední 
zahradnické škole Rajhrad.

Jak je dobře, když na sobě člověk pracuje.

starosta města
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BuDOu VYřešeNY 3 prOBLémY

Vše Se trOcHu prOfeSiONALizuje

SkAteBOArDOVý pArkNOVé DětSké Hřiště

Není jisté, že je to vždy dobře, ale každopádně jsme 
požádali o dotaci na MOBilNí KOMPOsTáRNU (zpra-
cování biologického odpadu), která na podzim, ale i na 
jaře bude převážena na místa, kde bude odpad sebrán 
a  svezen. Tam bude i  sešrotován, provzdušněn atd. tak, 
aby ze zpracovaného materiálu vznikl městu kompost.

A víte, co je na tom příjemné? 

Končí se oprava knihovny a  čtyř bytů v  zakoupeném 
domě č. p. 170, na který město neobdrželo dotaci. Vzni-
ká tím také moderní knihovna. Může se zdát, že jsme 
nemovitost č. p. 170 koupili výhodně. Ano, na množství 
bytů, ale i na prostoru knihovny, ta koupě výhodná byla. 
celý objekt však potřeboval generální opravu. 

a) Vyklizení dvou pater sklepů, kde odpadky byly až 
po strop.

b) Stavební přestavba v  předpokládaném rozsahu 
3.180.052,40 Kč včetně plynu a  elektro – zcela 
nové v celém domě. 

c) Vnitřní vybavení knihovny (regály) v  rozsahu 
486.858,- Kč.

Ve chvíli přestěhování knihovny se vystěhuje dětské 
oddělení z  bývalé budovy O2 nad optikou do prostor, 
které budou také nejdříve opraveny, a  to do bývalé 
knihovny nad poštou. Tuto prostoru si vybrala paní dět-
ská lékařka. Na místo dětské ordinace bude nastěhována 
gynekologie a budeme mít naše zdravotnictví v jednom 
místě. 

starosta města

že tento kompost budeme zadarmo a  rádi dávat do 
zelených ploch města, a  také těm, kteří budou chtít 
upravit veřejné plochy před svými domy. 

Tato linka bude mít zhruba cenu 6.000.000,- Kč. Pla-
cená bude z  Evropské unie a  město bude muset pouze 
doplatit 10%. V této lince je krásný nový traktor, vlečka 
a jiná zařízení, která nám chybí. 

starosta města

Vážení obyvatelé města, jak už to tak bývá, v  před-
volebních kláních jste slyšeli výroky: „Zvolte nás a  my 
Vám zbudujeme to, či ono..., ...postavíme více dětských 
hřišť“. Nejde popřít, že by nebyl skloňován slib ve všech 
možných pádech. Je to líbivé. My jsme nic neslibovali, 
ale jednoduše jsme připravili projekt. Do parku, který je 
kompletně rekonstruován, jsme umístili projekt velkého, 
krásného dětského hřiště – a je na něj již stavební povo-
lení. Projekt jsme již řádně projednali, připravili a  nyní 
dojde k realizaci. 

Opět jsme v parku spustili provoz „Klubovny pro mlá-
dež“. V  letošním roce opravíme plochu dětského hřiště 
(beton) před klubovnou a pokryjeme materiálem, který 
by šetřil dětské nožičky. 

Nezůstane tedy u pouhých předvolebních slibů. 
starosta města

Jako jedni z prvních jsme v našem městě měli skateboardový 
park. funguje 12 let nebo déle. To už snad ani nevíme. Byl jsem se 
v sobotu podívat na tento park a zcela určitě se na něm podepsal 
zub času a drobný vandalismus. To nic nemění na tom, že se v roce 
2015 musí opravit nebo dokonce zrekonstruovat.

Rozhodl jsem se vyzvat mládež našeho města, aby přišla, 
pokud má zájem o přebudování a modernizaci našeho skateboar-
dového parku. Hlavně nevím, kolik mládeže tento skateboardový 
park užívá. Proto Vás žádám, abyste si do konce měsíce ledna své 
požadavky na vybavenost uplatnili písemnou formou. My tyto 
požadavky zařadíme do záměru a necháme vytvořit projekt tak, 
aby skateboardový park vyhovoval svými tvary hlavně Vám, abys-
te nepřišli a neřekli: „Vždyť to není podle naší představy.“ Musíme 
rozhodnout, zda některé prvky ve skateboardovém parku nebudou 
pouze ze dřeva, ale také z betonu a podobně.

Za Vaši spolupráci Vám děkuji
starosta města
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pLáNOVANá záStAVBA rYcHmANOV

Starosta města seznámil členy zastupitelstva města s přípisem občanů Rychmanova, ve kterém nesouhlasí s bytovou výstav-
bou v  lokalitě za evangelickým kostelem. Starosta města sdělil, že firma, která předložila studii výstavby, dosud nepředložila 
požadované doklady, např. řešení přístupové komunikace, aj.. 

Zastupitelstvo města bere žádost na vědomí a požádá právníka města, aby v dané věci vydal metodické rozhodnutí o postupu.
Pro: 9 Zdržel se: 4 Proti: 0

Zde se podepsalo 167 osob
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pLáNOVANá záStAVBA rYcHmANOV
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Hon, konaný dne 6. 12. 2014

Vážení členové honebního společenstva, vážení spoluobčané 
a příznivci myslivosti!

Myslivecká sdružení vždy byla a jsou součásti života v každé 
vesnici a  městečku se zájmem občanů a  příznivců k  utváření 
krajiny s ochranou a péči o zvěř.

Jsme rádi, že máte o  dění a  činnost myslivosti zájem, což 
svědčí o Vašich dotazech: V jaké současné situaci se nacházíte? 
Jak jste na tom? Pokusím se Vám odpovědět.

Již několikrát jsme obcházeli členy Honebního společenstva 
HuBERT a žádali o důvěru a souhlas k podpisu Plné moci k jed-
nání zastupování na schůzích valných hromad. (Pozn. Připadá 
nám to jako obtěžování, ale jsme Vám vděčni, že nás neodmítá-
te. Je to do vyřešení sporů nutné, za vše velice děkujeme.)

Do vyřešení soudních sporů s MuDr. Josefem Klíčem okresní 
soud ke konci roku 2013 rozhodl s usnesením vykonávat právo 
myslivosti Honebnímu společenstvu HuBERT - Újezd u Brna. Od 
ledna 2014 myslivci zakrmovali zvěř, naváželi vodu do napa-
ječek, což při letošním suchu bylo velice nutné. Zde nám také 
pomohl Městský úřad Újezd u Brna s příspěvkem 10.000,- Kč na 
krmení pro zvěř, za podporu děkujeme.

V současné době probíhají hony, ale musíme konstatovat, že 
minulé MS DIANA radikálně snížila stavy drobné zvěře, což se 
projevuje při odlovu a jsme nuceni rušit plánované hony.

Také probíhají soudy, kde dochází k odvolacímu řízení.
Na základě skutečností, za pomocí starosty Města Újezdu 

u Brna, pana ThDr. Jana Hradila, Th.D. a právníků, rozhodl vý-
bor Honebního společenstva HuBERT - Újezd u Brna svolat na 

den 24. 10. 2014 schůzi valné hromady na základě Vámi po-
depsaných Plných mocí k zastupování a valná hromada všemi 
476 hlasy, za přítomnosti notáře, rozhodla o zrušení Honebního 
společenstva HuBERT - Újezd u Brna.

Jak jsem již psal v minulém čísle zpravodaje, pan MuDr. Josef 
Klíč, jako starosta honebního společenstva a současně nájemce 
honitby, pronajal honitbu MS DIANA s předsedou JuDr. Milošem 
Jedličkou. Byli to oni, kteří zrušili místním myslivcům vykonávat 
právo myslivosti.

Proto jsme se rozhodli pro variantu, že místní myslivci na svých 
pozemcích budou vykonávat myslivost, nebudeme nikomu zakazo-
vat a lidi rozdělovat, kteří mohou a kteří nemohou vykonávat právo 
myslivosti. Jediným řešením bylo honitbu zrušit a založit nové ho-
nební společenstvo s cílem nesnižovat stavy zvěře, ale o zvěř pečovat 
a utvářet krajinu, aby vše bylo přínosem pro toto území.

Jménem myslivců a svým děkuji všem členům honebního spo-
lečenstva za jejich trpělivost a podporu při našich návštěvách, kterou 
ještě budeme potřebovat při zakládání nového honebního společen-
stva, aby byla naplněna litera zákona, ještě jednou děkujeme.

Děkujeme starostovi města ThDr. Janu Hradilovi, Th.D. za jeho 
velkou trpělivost, podporu a pomoc při zajišťování honitby a že nám 
umožnil prezentaci ve zpravodaji.

Krásné prožití svátků vánočních a v nadcházejícím roce mnoho 
štěstí, zdraví a pohody 

přejí myslivci.
Karel Hrad

člen výboru HS

HONeBNÍ SpOLečeNStVO HuBert - ÚjezD u BrNA
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Den Datum Název Čas Kde

Sobota 29. 11. 2014 I. Adventní koncert felix Slováček "felixír" 20:00 Obřadní síň

Pondělí 1. 12. 2014 Pieta za padlé civilisty v bitvě u Slavkova 17:00 Pieta a DPS

Sobota 6. 12. 2014 Divadlo pro děti - Josífek a Maruška mají děťátko 16:00 Na Rychtě

Čtvrtek 11. 12. 2014 II. Adventní koncert mistra Václava Hudečka 17:00 Obřadní síň

Neděle 21. 12. 2014 Adventní koncert Gajdoši "Vánoce doma i ve světě" 17:00 Obřadní síň

Středa 24. 12. 2014 Půlnoční mše 21:00 Kostel sv. Petra a Pavla

Pátek 26. 12. 2014 živý betlém 14:00 Kaple sv. Antonína

Pátek 23 .1. 2015 XI. Reprezentační ples města 20:00 Sál restaurace Na Rychtě

Město Újezd u Brna

Biskupové Ekumenické rady církve Slovenska

Újezd u Brna je jistě malé poměrně mladé města. To všichni 
víme, ale kolik významných osobností navštívilo Újezd u Brna, 
který se jim líbil. 

Tak například - dva prezidenti, jeden se stal dokonce čest-
ným občanem, pět premiérů, MuDr. Radim uzel, cSc., Miro-

slav Donutil, Dáda Patrasová, Václav Hudeček, felix Slováček, 
Jiří Krampol, Martin Stropnický, avšak fotka, která je pod tímto 
textem svědčí o faktu, že dne 3. 12. 2014 nás navštívili bisku-
pové Ekumenické rady církve Slovenska. 

Akce Ve měStě

DěNÍ V ÚjezDu
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Vystoupení se konalo dne 8. 10. 2014 v sále restaurace Na Rychtě,
přítomen senátor Ing. Ivo Bárek

kuLturA Ve měStě

Miroslav Donutil v pořadu Ptejte se mě, na co chcete, já na co chci, odpovím
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 I. adventní koncert Felixe Slováčka

Koncert konaný dne 29. 11. 2014 v Obřadní síni města

kuLturA Ve měStě
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Rozsvícení stromečku před radnicí dne 30. 11. 2014

Vánoční pásmo básní a písní předvedly děti z MŠ

kuLturA Ve měStě
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To, že jsme po volbách, jsme 
si všichni všimli. To, že se před 
volbami vzbudí jedinci, kteří 
4 roky nic nedělají, ale pak plni 
sil vyrazí se sliby, jak to všechno 
bude lepší, jsme si také všimli. Je 
to paradoxní klišé. Ale prosím.

Poté si lidé rozhodnou a  jistě 
ne podle politických stran, ale 
podle kandidátů. Nesmíme se 

domnívat, že volič neví, co dělá. Volí podle zkušeností s  tím 
či oním člověkem.

Já osobně jsem měl radost z toho, že byla zvolena zastu-
pitelkou města paní Marie Holubová. Bylo nás zcela určitě 
víc. Člověk s  jasnou představou, úžasně pracovitý, usměvavý 

a  laskavý. Kdyby nebyla ona vedoucí školní jídelny, tak by 
v žádném případě naše kuchyně, jídelna, ale i zázemí jídelny 
nebylo na takové úrovni. Vždycky přišla s šibalským úsměvem 
a já jsem věděl, že zase něco chce. Přinesla i buchty, či dobré 
koláče s poznámkou: „To Vám doma nedají.“

O  to bylo větší mé překvapení, když nedávno paní Holu-
bová přišla brzy ráno na radnici a předala vzdání se mandátu. 
Měla i slzy v očích. Tak už to někdy bývá...

Proto jsem se rozhodl tímto poděkovat za práci tohoto 
vzácného člověka. Naše spolupráce na zkvalitnění školního 
stravování jistě neskončí. Musím říct však, že již velice dlouho 
nepřinesla žádné koláče. škoda. Ale nedomnívejte se, že mi 
koláče zůstaly. Všichni zaměstnanci se na mě vrhli a  já jsem 
byl rád, když na mě zůstalo.

Jan Hradil 

Marie Holubová

pODěkOVáNÍ

kAtALOg firem 2014

KATALOG 2014
Ú J E Z D  U  B R N A

ÚŘADY

FIRMY

PRODEJNY

ŘEMESLA

SLUŽBY

Informace pro občany 
 

KATAlOG 2014 

V první polovině roku 2014 byly
aktualizovány údaje v Katalogu firem 

a jeho již dvanácté vydání
s označením KATALOG 2014.

Občané města si jej mohou zakoupit
ve stánku PNS u městského úřadu,

papírnictví u paní Leukertové a v potravinách u KONÍČKA
na Rychmanově.
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pODěkOVáNÍ
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Dopis od Lucinky
A toto nám k tomu přidala.

Dort jako poděkování od slečny Lucie Horákové

Felix Slováček , Láďa Kerndl, Jan Vosmek

pODěkOVáNÍ

u NAšicH SOuSeDů V HOStěráDkácH-rešOVě
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Jak třídit odpady z domácností
Tříděním odpadů chráníme životní prostředí – druhotné suroviny jsou cenným zdrojem materiálů
Třídění odpadů stanovuje Zákon o odpadech
Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu

• Předcházejte vzniku odpadů
• Odpady třiďte hned jak vzniknou, zvlášť do košů nebo tašek
• Do barevných kontejnerů dávejte jen to, co do nich opravdu patří
• Před vhozením odpadu do kontejneru minimalizujte jeho objem sešlápnutím

Co se děje s odpadem dále? Papír se lisuje do velkých balíků a je následně odvážen 
do papíren. Plasty jsou podle druhů dotříděny a slisovány případně podrceny 
a odváží se  k dalšímu zpracování. Skleněné střepy se sváží odděleně (tj. zvlášť bílé 
a barevné) na překladište v naší společnosti a ve velkých objemech se pak převáží 
do skláren, bioodpad se sváží přímo do kompostáren.

Sklo bílé

Patří sem:
Veškeré bílé obalové sklo •	
(lahve od nápojů bez 
kovových či plastových 
uzávěrů, skleněné nádoby)
Tabulové sklo čiré•	

Sklo barevné

Patří sem:
Veškeré barevné obalové •	
sklo (lahve od nápojů bez 
kovových či plastových 
uzávěrů, skleněné nádoby)
Tabulové sklo•	

Nepatří sem:
Porcelán•	
Drátosklo•	
Varné sklo•	
Televozní obrazovky•	
PC monitory•	
Zrcadla•	
Automobilová skla•	
Lahvičky od léčiv•	
Zářivky, výbojky, žárovky•	

Plast

Patří sem:
Sešlápnuté PET lahve •	
(i s víčkem)
Nápojové kartony – obaly •	
(krabice) od mléka a nápojů
Sáčky, tašky, folie•	
Polystyren•	
Kelímky od másla, jogurtů •	
a jiných potravin
Plastové obaly od šamponů, •	
mycích a pracích prostředků
CD/DVD•	

Nepatří sem:
Linoleum, PVC•	
Pryžové výrobky•	
Koberce•	
Textil•	
Pěnový polyuretan-molitan•	
Pneumatiky•	
Videokazety•	
Kabely•	
Obaly od olejů, obaly silně •	
znečištěné zbytky jídla
Obaly od nebezpečných látek, •	
barev, chemikálií a léčiv

Bioodpad

Patří sem:
Zbytky jídel rostlinného původu•	
Zbytky ovoce a zeleniny•	
Zbytky pečiva a obilnin•	
Květiny•	
Kávový odpad vč. filtrů •	
a ubrousků
Čajové sáčky•	
Listí, seno, sláma•	
Piliny, hobliny v menším •	
množství

Nepatří sem:
Fritovací olej•	
Jednorázové pleny•	
Uhynulá zvířata•	
Skořápky od vajíček•	
Zbytky masa, kosti, kůže•	
Trus zvířat a psů•	
Zvířecí srst•	
Popel•	
Cigarety•	

Papír

Patří sem:
Noviny, časopisy•	
Školní sešity•	
Knihy•	
Brožury•	
Reklamní letáky•	
Katalogy•	
Psací a balicí papír•	
Čisté papírové obaly a sáčky•	
Rozložené krabice a kartony•	

Nepatří sem:
Znečištěný a mastný papír•	
Voskovaný papír•	
Obaly od másla•	
Nápojové kartony – obaly •	
(krabice) od mléka a nápojů
Zbytky tapet•	
Papírové kapesníky•	
Ubrousky•	
Jednorázové pleny•	

pODěkOVáNÍ firmě SitA cz
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První sníh Padl na Újezd v Úterý dne 2. 12. 2014 - eva Muricová


