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UDĚLENÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ MĚSTA ÚJEZD U BRNA
A najednou z těchto předních pracovních postů přešel řídit
výstavbu budoucího domova pro seniory v Újezdě u Brna.

Ředitel Antonín Jízdný s prezidentem Milošem Zemanem,
hejtmanem Michalem Haškem
a starostou města Janem Hradilem

Již kdysi zaužívaný název „domov důchodců“ je dnes odstrašující. Jemu se však z Domova u Františka podařilo
vytvořit sociální rodinné prostředí, kde našli svůj domov
občané s trvalým pobytem v Újezdě u Brna. Je jim zde poskytována kvalitní sociální i zdravotní péče, v komplexu,
který spíše připomíná luxusní hotelový objekt s překrásnou
zahradou. Nemohlo by se mu to povést, kdyby si nevybral
dobrý pracovní tým a kdyby nepřicházel s nápady, kterými
tento domov zaintegroval do života celého města. Na domovu je také patrné, že základní kámen požehnal papež
František.

Dr. Antonín Jízdný je zkušený manažer. Dlouho pracoval
v obchodě jako generální ředitel, založil a řídil obchodní
řetězec Euronova, a. s., nyní Ahold, tak vznikly prodejny Albert a hypermarkety Hypernova.
V této době založil Svaz obchodu a cestovního ruchu České
republiky a byl jeho dlouholetým prezidentem. Vedl rovněž
unii zaměstnavatelských svazů. Výsledky jeho práce byly
oceněny titulem Manažer roku ČR.
Podílel se také na vzniku Všeobecné zdravotní pojišťovny
a později působil ve funkci ředitele VZP pro Jihomoravský kraj.
Papež František žehná základnímu kameni
Bohužel se objevili v Újezdě u Brna někteří jedinci, kteří mně
konkrétně vytkli, že jsem z města udělal „starobinec“. V té
chvíli mě těšilo pouze to vědomí, že i oni budou jednou staří.
Zastupitelstvo města rozhodlo na návrh rady města dne
20. března 2018 udělit panu dr. Antonínu Jízdnému čestné
občanství a předat symbolický klíč od města za mimořádné
a nádherné lidské zásluhy o stáří tohoto města. Symbolický klíč byl panu řediteli dr. Antonínu Jízdnému udělen dne
27. dubna 2018 ve 14.00 hodin v Domově u Františka.
Přípitek se seniory

ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta
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PODĚKOVÁNÍ
MARIE HOLUBOVÁ,
vedoucí školního
stravování
v Základní škole
v Újezdě u Brna

od 3. 1. 1991 do 31. 8. 2018
Někteří lidé nejsou ani tak
hluční, jako spíš pracovití.
Potichu, nenápadně, s obrovskou dávkou laskavosti.
Mezi ně určitě po léta patří
Paní Marie Holubová
paní Marie Holubová. Všiml
jsem si toho proto, že se paní
Holubová rozhodla ukončit po 27 letech pracovní poměr v základní škole a odejít do zaslouženého důchodu. Za tu dobu,
kdy pracovala na místě vedoucí školního stravování, se nemoderní školní kuchyně a jídelna jejím vlastním přičiněním
změnila na provoz, kterým se může chlubit nemnohá škola.
1. Zhruba před 19 lety jsme koupili pro školní kuchyni první konvektomat. Paní Holubová mi velice šetrně vysvětlovala, k čemu konvektomat slouží a já si nakonec ve slovníku
musel vyhledat vlastní význam.
2. Musím také zmínit generální přestavbu jídelny novou
dlažbou počínaje, přes výměnu oken, elektrorozvodů, vody
až po nové sanitární zařízení.

Kolektiv školní jídelny
3. Celá kuchyně musela přejít do nerezu. A nesmíme opomenout ani nové skladovací prostory s mnoha lednicemi.
4. Vrcholem modernizace je elektronický systém, díky kterému je možno si objednávat obědy, plánovat si, co a kdy
bude žák jíst.
Bylo to opravdu mnoho set tisíc korun, které však paní Holubová nechtěla pro svůj provoz naráz. Za období posledních 20 let vždy napřed vznesla požadavek, podle toho, co
bylo zapotřebí, a my jsme se kontinuálně snažili vyhovět,
a to tak, aby kuchyně a jídelna odpovídaly náročným hygienickým požadavkům.
Paní Marie Holubová odchází, a tedy nezbývá, než jí za celé
město poděkovat. Na jedné straně byla na svém místě skutečnou profesionálkou, na straně druhé poskytovala opravdu plný servis s velkou dávkou lidskosti.
Jednoduše řečeno: Děkujeme Vám, Marie!
Ale vtírá se jedna neodbytná otázka: Kdo nám bude na radnici nosit čerstvě upečené buchty?
Jan Hradil
starosta

Paní Holubová bývala členkou zastupitelstva

