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Ulice Revoluãní – oprava roku 2001

Chodníky opraveny v roce 2002



Rok 1991
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Zpravodaj ã. 1

• Za rok 1990: 2 535 obyvatel, 61 osob se pfiistûhovalo, 68 od-

stûhovalo. Narodilo se 35 dûtí, zemfielo 30 obyvatel, konalo se

29 sÀatkÛ. V obci je 941 domÛ, z toho 53 neobydlen˘ch.

• Základní ‰kolu nav‰tûvují 383 Ïáci – 179 chlapcÛ a 204 dívky,

je tu 22 pedagogick˘ch pracovníkÛ, 9 správních pracovníkÛ,

vedoucí stravování a 4 kuchafiky. ·kola má 23 uãeben, z toho

5 odbor. pracoven, 1 místnost druÏiny a dílny. PrÛmûrn˘ poãet

ÏákÛ ve tfiídû je 24.

• Sokol funguje jak pro cviãení, tak pro kulturní akce.

• Svaz ochráncÛ pfiírody vysazuje stromy a peãuje o nû, ochraÀuje

ohroÏené Ïivoãichy, buduje umûlá hnízdi‰tû pro ptáky…

• Zpravodaj dále zafiadil inzerci, recepty a programy kina Mír.

• Podal zprávu o místní kultufie: moderní kino, národopisn˘ soubor,

ochotnick˘ divadelní soubor, nûkolik hudebních skupin a dechovka.

Autor ãlánku – Jifií DoleÏal – dále upozorÀuje na to, Ïe tato kulturní

ãinnost pomalu mizí spolu s jejími protagonisty a Ïe dne‰ní mládeÏ

je více orientovaná na zv˘‰enou konzumaci vzru‰ujících tûlesn˘ch

poÏitkÛ, kdy du‰evno se stává projevem slabosti. Navrhuje nov˘

systém rozvíjení vzdûlávání a v˘chovy a upozorÀuje na to, Ïe

kultura není jen umûleck˘ projev nebo dílo. Je také kultura odívání,

bydlení, stravování a Ïivotního prostfiedí: A na tomto místû se

oprávnûnû ptám – jak dlouho je‰tû budeme muset obcházet v˘kop

vodovodního potrubí?… JAK DLOUHO JE·Tù?

• Únor 1991 dále zve obyvatele na Discoples, ·ibfiinky a Dûtsk˘

karneval.

Zpravodaj ã. 2, bfiezen 1991 

• âSOP má patronát nad tûmito chránûn˘mi lokalitami:

Chránûná pfiírodní rezervace ·pice – Újezd – 3 ha

Chránûn˘ pfiírodní v˘tvor Písky – Îatãany – 3 ha

Chránûné území Îabárník – Sokolnice – 10 ha

• Místní knihovna je od roku 1986 v NádraÏní ul. v objektu

b˘valé ‰kolky. Je tu celkem 9 548 knih a 394 evidovan˘ch



Rychmanovsk˘ rybník – ulice âeská

ul. Rozpr˘mova – bytovky, v˘stavba 1998–2005
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ãtenáfiÛ. K dispozici jsou i ãasopisy. Bojuje se se zv˘‰en˘mi

cenami tiskovin a je potfieba zvût‰it základnu pÛjãujících.

• Divadelní ochotnick˘ spolek také naráÏí na zmûny doby.

Pfiesto se pokou‰í udrÏet svou ãinnost.

Kultura v bfieznu:

• MuÏsk˘ pûveck˘ sbor uãitelÛ z Mistelbachu (Rakousko)

a VachÛv sbor moravsk˘ch uãitelek a dûtsk˘ sbor âervánek

spoleãnû vystoupí v Sokolovnû.

• Divadlo bratfií Mr‰tíkÛ pfiijíÏdí s hrou loutkáfie Matûje

Kopeckého „Posvícení v Hudlicích“ – v Dûlnickém domû.

Pfiedprodej vstupenek u paní Matou‰kové v Zeleninû.

• Vedoucí nového pohostinství Pavel Skryje. Chystá zabijaãkové

hody, podniká kroky k vyuÏití prostor pro 70 lÛÏek pro hosty,

vefiejné stravování vyuÏívá asi 80 strávníkÛ, ktefií mají na v˘bûr

bohatou nabídku. Za leden ãinila trÏba 165 tisíc.

• Starosti dûlá roz‰ífiení krádeÏí od popelníkÛ aÏ po odpadkové

ko‰e, kdy ‰koda ãiní za jeden mûsíc 1 500 korun.

Zpravodaj ã. 3, duben 1991 

• Obecní úfiad se pokou‰í pomoci nezamûstnan˘m – zakládá

se zahradnictví, které má zásobovat Újezd vlastní, nezávadnou

zeleninou a zamûstná 6 Ïen, muÏi zase budou potfieba pfii

zfiizování kanalizaãní pfiípojky…

• Franti‰ek NeuÏil pronajal dÛm – b˘valou pekárnu pana Vrzala,

ve které chce po rekonstrukci rozjet pekafiskou v˘robu pro Újezd.

Po rozjetí v˘roby s rodinou chce poskytnout i pracovní místa.

• 24. duben – svátek sv. Jifií je oslavován jako den osvobození

Újezda.

Zpravodaj ã. 4, kvûten 1991 

• Zaãíná se s v˘kopem pro plynofikaci a souãasnû kabelovou

televizi.



Oprava ulice Rychmanovské v roce 2001

ul. Wolkerova
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• V rámci Sokolské jednoty funguje oddíl házené a kopané. Oddíly

trénují dvakrát t˘dnû a obecnû nejvût‰í problém je s financemi

– ze zápasÛ je pfiíjem minimální, ale jsou potfieba kopaãky, dresy,

míãe…hledá se sponzor. Podle trenéra kopané Vladimíra Stáni

je vût‰í problém v tom, Ïe mladí mají o sport mal˘ zájem.

• Národopisn˘ soubor Rozmar˘na

Soubor funguje od roku 1986. Deset Ïen zpívá lidové písnû

Brnûnska. Po nemalé snaze si pofiídily kroje z konce minulého

století a mají na repertoáru kolem devadesáti brnûnsk˘ch

písní. Spojily se s muzikanty ze Îatãan, a tak vznikl národopisn˘

soubor, kter˘ vystupuje pfii slavnostech a pfiehlídkách. 

• Státní pfiírodní rezervace ·pice

Na plo‰e 3 ha byla zfiízena roku 1956 a rozkládá se na jiÏní

stranû Prateck˘ch kopcÛ – na Staré hofie, která je vysoká

309 m. Bylo tu zji‰tûno 80 druhÛ vy‰‰ích rostlin, z nichÏ 6 je

chránûno, 2 patfií mezi kriticky ohroÏené, 5 je silnû ohroÏen˘ch,

14 druhÛ ohroÏen˘ch a 17 je vzácn˘ch rostlin vyÏadujících

pozornost. Mezi nejvzácnûj‰í patfií: pry‰ec vrbolist˘, ‰ater

svazãit˘ píseãn˘, kozinec rakousk˘, kosatec nízk˘, zvonek

sibifisk˘… a stepní kavyl. Rezervace je oznaãena 13 cedulemi

a niãení je stíháno.

Zpravodaj ã. 6, srpen 1991 

• Sbûratel

Rozhovor s panem Makovsk˘m, kter˘ uÏ padesát let sbírá

v‰echno, co mÛÏete potfiebovat – dfievo, Ïelezo, kováfiské,

kotláfiské, sedláfiské práce. Z pÛvodního sbûru pro obÏivu se

stala záliba, kdy cokoli potfiebujete sehnat, nabídne vám

Makovsk˘, kter˘ vybírá pouÏitelné vûci ze skládek. To v‰echno

odváÏí na kole nebo na kárce. Co neuveze hned, to schová.

Doma má plnou stodolu, sklep… uÏ plní i ob˘vák. Prodává za

pût, za deset korun. Vzácn˘ zdroj v nûm na‰ly i filmové ateliéry.

• Rozpoãet na kabelizaci ãiní pût milionÛ a protoÏe realizace

není moÏná s plynofikací souãasnû, je zatím odloÏena.



Oprava silnice Su‰ilova – rok 2001

Silnice DruÏstevní pfied opravou v roce 2001

Oprava komunikace V sádku – rok 2001
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• Od 1. záfií bude v Újezdû fungovat Místní policie. Dva

místní obãané: Jan Klos a Vladimír BlaÏek nastoupí na kurs

spojen˘ s tréninkem. V˘stroj a v˘zbroj budou mít stejné,

jako policie v Brnû, placeni budou OÚ, pracovní doba bude

podle potfieby. KrádeÏe zvlá‰tû na polích a vinicích se mnoÏí.

• I Újezd má splavnou fieku (nûkdy)

Letos byla Cezava splavná aÏ k Mu‰ovsk˘m jezerÛm. Pramení

v blízkosti Chvalnova na severním úboãí ChfiibÛ, teãe nejdfiív

západnû, od Slavkova jihozápadním smûrem. V Îidlochovicích

se vlévá do Svratky. Plocha povodí mûfií 790 km2.

Zpravodaj ã. 7, záfií 1991 

• 28. srpna se znenadání pfiihnala boufika a jeden z bleskÛ sjel

pfiímo na dÛm rodiny Krejãích na rohu Revoluãní a Palackého

ulice. DÛm zaãal hofiet, byl uha‰en, ale zÛstal ohofiel˘ bez stfiechy.

• âlenové OZ vyjádfiili znepokojení nad scházením mládeÏe na

parkovi‰ti u kostela.

• v hostinci u PasekÛ bude instalován hrací stroj za roãní poplatek

20 000 Kãs. 

• Plynofikace a vodovod pokraãují podle plánu.

• Letos o prázdninách bylo 40 obyvatel Újezda ve Francii, kde

jsme navázali druÏbu.

Zpravodaj ã. 8, fiíjen 1991 

• Brnûnsk˘m biskupstvím byl povûfien správou újezdské fiímsko-

katolické farnosti knûz Josef Danûk.

Zpravodaj ã. 9, listopad 1991 

• Plynofikace neprobíhá podle pfiedstav, ale brzy budou

pfiipojeny ‰kola a postupnû ulice.

• Probíhá adaptace Dûlnického domu.

• Probûhl konkurs na fieditele ‰koly a stal s jím Ivan Churav˘.



Pfiekládka chodníku Komenského rok 2001

9. kvûtna pfied opravou – rok 2001

U hfii‰tû pfied opravou – rok 2001
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• Tylovo divadlo Újezd u Brna

Festival Krakono‰Ûv podzim ve Vysokém nad Jizerou je

pfiehlídkou vesnick˘ch divadelních souborÛ. Na‰e divadlo uÏ

potfietí tady reprezentovalo okres Brno venkov. Pfies v‰echny

v˘tky dopadlo pfiedstavení dobfie a Vlaìka Sedláãková

obdrÏela cenu za hereck˘ v˘kon.

• Îatãanské letadlo

V Îatãanech vyzvedli pracovníci historického oddûlení

Moravského zemského muzea trosky letounu. Jde o trosky

stíhaãky Messerschmitt Bf 109 fiady G, kter˘ tu byl sestfielen

19. dubna 1945. Byly tu nalezeny i tûlesné pozÛstatky pilota

a jeho zbraÀ, které umoÏní identifikaci. Skupina, která se

vyhledáváním leteck˘ch trosek zab˘vá, uÏ vyprostila ostatky

33 sovûtsk˘ch letcÛ a díky jejich identifikaci ukonãili tuto

kapitolu pro rodiny pozÛstal˘ch.

Zpravodaj ã. 10, prosinec 1991 

• Plynofikace pokroãila, do konce prosince budou napojeny

obû ‰koly.

• Kanalizace bude pokraãovat na jafie.

Zpravodaj ã. 1, rok 1992

• Kultura na únor: Vûneãek, ples ZO âSâK, ·ibfiinky.

• Statistika za rok 1991: 15 sÀatkÛ, 32 narozen˘ch dûtí, pfiistû-

hovalo se 50 obãanÛ, 29 zemfielo.

Zpravodaj ã. 2, 1992

• V Újezdû zahájil provoz hostinec Újezdská Rychta – vedoucí

Emil ·afafiík.

• Proã se kácí tfie‰Àová alej k Mohyle míru?!

• V˘stava vín.

Rok 1992



Rychmanov, Wolkerova ulice, nov˘ parãík

Rybník v Rychmanovû (foto Zdenka BlaÏková)
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Zpravodaj ã. 3, 1992

• Do vojenské bytovky se nastûhovaly rodiny.

• Zapoãaly demoliãní práce od papírnictví aÏ k pomníku T. G. M.

• âSOP vysázel 4 nové parky: u rychmanovského rybníka, za

domem Ocáska na Rychmanovû, u Technoartu a naproti hlavní

brány do parku – k ul. Na zahrádkách.

• Bylo nafiízeno obnovit nûkteré rybníky: ·ternovsk˘ rybníãek,

rybník v parku u Peclova ml˘na a rybník Na slepiãárnû. Budou

slouÏit jako zásobárna vody a poÏární nádrÏe.

• InÏen˘rské a prÛmyslové sluÏby jsou zru‰eny.

• Bude posílena ãeta na plynové pfiípojky.

• B˘valá matefiská ‰kolka bude pronajata firmû Zahir a knihovna

se pfiestûhuje do b˘valého bytu pana Drlíka.

• Ministerstvo pro rozvoj bude provádût geologické práce pro

prÛzkum vyhrazen˘ch nerostÛ (ropa a hofilav˘ plyn).

• Z ekonomick˘ch dÛvodÛ byly zru‰eny Technické a zahradní

sluÏby.

• Vodovod bude kompletnû hotov do konce ãervna vãetnû

terénních úprav.

• Poutníci na Velehrad

V ãervenci povede pfies obec trasa poutníkÛ na Velehrad a bude

zde první zastávka. Asi dvoutisícov˘ zástup poutníkÛ bude

spát ve ‰kole, Sokolovnû a na dal‰ích místech. Stravu jim zajistí

pût vojensk˘ch kuchyní.

V bfieznu se 42 újezdsk˘ch obãanÛ rÛzného vûku vydalo na

pûtidenní pouÈ do ¤íma.

• Nové varhany

Byly nainstalovány nové varhany, které stály 800 000 Kãs.

Tato ãástka byla uhrazena z darÛ farníkÛ Újezda. Návrh na

dispozici varhan provedl Antonín Láník, vnûj‰í vzhled varhan

a kÛru architekt Ludvík Kolek. Dne 2. kvûtna pfii eucharistické

obûti posvûtil varhany otec biskup Vojtûch Cikrle, celé dílo

zaãal i dokonãil faráfi Jaroslav Samson.



Radnice v Újezdû u Brna



Rok 1993 
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• Hrozba ochotnickému divadlu

Rekonstrukce restaurace Rychta zpÛsobila, Ïe divadelní sál

slouÏí jako skladi‰tû odloÏen˘ch vûcí z b˘valého kina Mír

i z b˘valé restaurace U tetiny. Navíc stfiecha je v katastrofálním

stavu a jakákoli produkce tady by byla nebezpeãná. 

Zpravodaj ã. 1, 1993

• Statistika za rok 1992: 36 narozen˘ch dûtí, 21 obyvatel

zemfielo, 16 sÀatkÛ.

Zpravodaj ã. 4, 1993

• Proã máme zájem na tom, aby na‰e obec byla uznávána jako

mûsto? To proto, abychom na‰í obci vrátili její dfiívûj‰í

v˘znamné postavení pfiirozené spádové obce ve v‰ech smûrech

(kultura, sluÏby, obchody, lékafii atd.). Aby cíle bylo dosaÏeno,

je potfieba splnit následující:

1. Stabilizovan˘ poãet obyvatel trvale bydlících v obci, z nichÏ

nejv˘‰e 10 % pracuje v zemûdûlství – máme 2 638 obyvatel,

v zemûdûlství pracuje 3,5 %.

2. Soustfiedûná mûstská zástavba se stfiedem obce (námûstím),

na nûmÏ pfievaÏuje vícepodlaÏní zástavba s vefiejn˘mi

budovami a objekty, slouÏící v‰eobecnû i pro spádové území

v‰eobecnû potfiebn˘m sluÏbám. V ostatní zástavbû pfievaÏují

bytové domy a rodinné domky…splÀujeme

3. Rozvinutá síÈ vefiejn˘ch a v‰eobecnû prospû‰n˘ch sluÏeb,

pfiesahující znatelnû potfieby místního obyvatelstva a slouÏící

i pro spádové území – v na‰í obci pÛsobí více jak 180 Ïiv-

ností.

4. UdrÏovaná vefiejná zeleÀ a stavební objekty, organizovan˘

svoz tuh˘ch domovních odpadÛ, vût‰í ãást obce vybavena

vefiejn˘m vodovodem a kanalizací, místními komunikacemi

s bezpra‰n˘m povrchem, chodníky s vefiejn˘m osvûtlením –

bude splnûno beze zbytku.



DÛm pro seniory (ing. arch. M. Habina)
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5. Obec je vybavena úplnou základní ‰kolou, zdravotním

zafiízením a lékárnou, spoleãensk˘m sálem, kinem, po‰tou

a penûÏními sluÏbami, sportovi‰tûm, tûlocviãnou, ubytovacím

zafiízením s nejménû dvaceti lÛÏky a vede obecní kroniku –

rovnûÏ tento poÏadavek splÀujeme, ubytovnu s 20 lÛÏky máme

na fafie a buduje se dal‰í na koupali‰ti.

• Plán Franti‰ka NeuÏila na újezdskou pekárnu se nevydafiil. Teì

zahajuje tfiímûsíãní zku‰ební provoz pekárna LAVAL v b˘valém

komunálu. Majitel Václav Labsk˘ kromû vlastních pekafisk˘ch

v˘robkÛ tu bude prodávat i dal‰í potravináfiské zboÏí.

Expedovat peãivo by se mûlo do tfiinácti dal‰ích vesnic, bude

tu i cukráfiská v˘roba a uãÀovské stfiedisko.

• Témûfi na den jsou to dva roky, kdy zapaloval blesk. Tentokrát

blesk sjel na dÛm Petlákov˘ch v ulici 9. kvûtna a na pÛdû

zaãalo hofiet. PoÏár se podafiilo rychle zlikvidovat za pomoci

sousedÛ.

• Pro ‰kolní rok 1993/94 bylo do matefiské ‰koly zapsáno

133 dûtí, coÏ pfiekraãuje její kapacitu. Do ‰kolky budou tedy

pfiednostnû pfiijaty dûti pfied první tfiídou a dûti zamûstnan˘ch

matek. Poplatek je 120 Kã na mûsíc.

• Farní zahrada i hospodáfiská budova jsou upravovány tak, aby

mohly slouÏit pfiedev‰ím dûtem a mládeÏi. Bylo zfiízeno

víceúãelové hfii‰tû (v zimû kluzi‰tû), v budovû bude ubytovna

pro dvacet lidí. Budovalo se za pomoci sponzorÛ a dobrovolníkÛ.

Slavnostní otevfiení organizoval Josef Danûk, duchovní správce

– salesián v nedûli 29. srpna.

• DruÏba s francouzskou Bretaní pokraãuje. Tentokrát pfiijeli

Bretonci do Újezda. Kromû v˘letÛ do RoÏnova a Moravského

krasu se uskuteãnil veãer moravského a bretaÀského folklóru.

Zpravodaj ã. 1, 1994

• Statistika za rok 1993: Narozeno 36 dûtí, zemfielo 28 osob,

odstûhovalo se 50 osob, pfiistûhovalo 81. Celkem 2 679 oby-

vatel, z toho 1 043 muÏi, 1 135 Ïen, 257 hochÛ, 244 dívky.

Rok 1994 



V˘stavba autobusové zastávky
pfied radnicí v roce 2001
(ing. arch. J. ·ustala)
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• Polemika o chystané stavbû pensionu pro staré lidi:

Ochránci pfiírody vydali nepodepsan˘ leták, ve kterém upozorÀují

v nûkolika bodech, proã je místo stavby – park, naprosto nevhod-

né. Hlavní argumentem je zniãení zelenû stavbou. Starosta Koto-

lan odpovídá, Ïe dlouho diskutované místo bylo schváleno a Ïe

je na nû pfiíslib dotace ve v˘‰i 31 milionÛ korun s podmínkou, Ïe

stavba bude zahájena v roce 1994 a do roka dokonãena. Pokud

by se tato ‰ance nevyuÏila, peníze by obec nedostala.

Zpravodaj ã. 3, 1995

• Provádí se nadstavba obecního úfiadu, kde chybí místnost pro

policii a pro notáfie, roz‰ífií se i kanceláfie starosty a místostarosty.

Po dobu rekonstrukce bude OÚ umístûn ve ‰kole.

• Formou ankety se zji‰Èuje, zda bude dostateãn˘ poãet uchazeãÛ

o kabelovou televizi a tedy jestli bude zfiízena.

• Místní policie bude posílena o jednoho muÏe – na tfii.

• Pfiemístûní pomníku T. G. Masaryka

Vzhledem k realizaci silniãního prÛtahu je souãasné umístûní

pomníku nedÛstojné. Zatupitelstvo schválilo návrh, aby byl pomník

pfiemístûn pfied základní ‰kolu, která nesla jméno T. G. M.

• Na ministerstvo kultury byly zaslány 4 Ïádosti o uznání

kulturních památek: pomník sv. Jana Nepomuckého na nám.

Míru, pomník T. G. M, kfiíÏ na starém hfibitovû, kfiíÏ u ‰ternov-

ského mostu.

Zpravodaj ã. 4, 1995

Investiãní akce za rok 1995

• Buduje se dÛm s peãovatelskou sluÏbou v parku u koupali‰tû.

• Byla zahájena rekonstrukce OÚ.

• Zahájeny práce na rozvodu kabelové televize a celoplo‰ná

telefonní kabelizace.

Rok 1995



Autobusová zastávka pfied radnicí
(ing. arch. J. ·ustala)
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• Ze státní dotace pfiistavûli jednu sekci nájemních sociálních bytÛ.

• Infrastruktura pro novou v˘stavbu – provádí se skr˘vka ornice

– bude moÏnost stavby rodinn˘ch domÛ na zelené louce.

• Pfiipravuje se projekt rozvodu vodovodu po celé obci.

• Byla zahájena stavba prÛtahu obcí.

• Zastupitelstvo uvolnilo 150 000 Kã na vybudování poãítaãové

uãebny.

• Bylo zapoãato s bagrováním a úpravou dna závlahové nádrÏe

Slepiãárna a zadaná stavba vzdouvacího objektu na Litavû.

Odtud bude vodou zásobována Slepiãárna i poÏární nádrÏ

·ternovsk˘ rybníãek.

• Budeme mít erb a vlajku

Podali jsme Ïádost vládû âR o pfiiznání vlajky a erbu pro na‰i obec:

Návrh erbu – v zeleném ‰títû pokosem stfiíbrné bfievno

s hvûzdou v horní a listem vinné révy v dolní ãásti, provázené

nahofie dvûma zkfiíÏen˘mi klíãi gotického tvaru a dole ‰avlí

(hrotem dolÛ) stfiídav˘ch barev.

Návrh praporu – V zeleném listû od levého dolního rohu

k pravému hornímu cípu bíl˘ ‰ikm˘ pruh, zaujímající 1/4 v˘‰ky

a 1/4 délky vlajky. V levém horním rohu dva bílé zkfiíÏené klíãe

gotického tvaru. Pomûr stran praporu je 2:3.

Autor návrhu: Mgr. Robert Keprt, Brno

Zpravodaj ã. 6. 1997

• Byl dokonãen hlavní fiad kanalizace (náklady 49 mil. Kã).

• Základní ‰kola

Povinná ‰kolní docházka se prodlouÏila na devût let, ‰kolu

nav‰tûvuje 403 ÏákÛ, z toho 218 z Újezda a 122 ÏákÛ

dojíÏdûjících. V 18 tfiídách se angaÏuje 25 uãitelÛ.

• Matefiská ‰kola

Oslavila deset let fungování kulturním programem. Do ‰kolky

Rok 1997



Matefiská ‰kola

Pohled ze zahrady



Rok 1999
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chodí 100 dûtí, z toho 58 pfied‰koláãkÛ. Chodí i na

pfiedplaveck˘ v˘cvik v bazénu v Bluãinû, taneãní ‰kolu Starlet,

pÛsobí tu logopedická poradna, hodiny náboÏenství.

• Obecní policie

Za rok 1996 policie fie‰ila 66 pfiípadÛ, z toho 21 drobn˘ch

krádeÏí (jízdní kola), 6krát ru‰ení noãního klidu vojáky ZS.

Ostatní pfiípady spadají do oblasti obãanského souÏití.

• Policie uloÏila 19 blokov˘ch pokut, 20 pfiestupkÛ pfiedala

inspektorátu (zákaz stání a zastavení).

• Dále se policie podílela na odhalení závaÏné trestní ãinnosti,

vyloupení firmy DAMAKO, polámání 12 stromkÛ na NádraÏní

ul. a odhalení krádeÏe osobních aut, kde ‰koda pfiesáhla

800 000 Kãs. 

• Statistika za rok 1996: poãet obyvatel – 2 693, z toho 1 398

Ïen, 1 295 muÏÛ. Vûkov˘ prÛmûr obyvatel – 38 let. Narozeno

28 dûtí, zemfielo 35 obyvatel, pfiihlá‰eno 60 lidí, odhlá‰eno

43.

Újezdsk˘ zpravodaj ã. 1, 1999

• V listopadu 1998 probûhly volby do obecního zastupitelstva.

Zúãastnily se ãtyfii strany:

KDU-âSL 15 kandidátÛ 6 mandátÛ

ODS 14 kandidátÛ 2 mandáty

Îivnostenská strana 12 kandidátÛ 2 mandáty

Strana moravského venkova 15 kandidátÛ 5 mandátÛ

Volební úãast: 66,4 %

• âlenové obecního zastupitelstva rozhodli hlasováním o tûchto

funkcích: 

starosta – Karel Hradsk˘

zástupce starosty – Alena Slezáková

ãlenové rady: Jan Hradil, Antonín Dvorník, Pavel Fila



Rekonstrukce základní ‰koly
v roce 2005

Tak vypadala ‰kola ze dvora

Zateplování fasády



198 MùSTO ÚJEZD U BRNA – HISTORIE A SOUâASNOST

Zúãtování s minulostí bylo dramatické

Finanãní aktiva a pasiva obce na konci listopadu 1998:

• Dluhy:

Úvûr na pension 6 090 710 Kã

PÛjãka na kanalizaci 4 500 000 Kã

Úvûr na obecní úfiad 2 793 858 Kã

PÛjãka na vodovod 6 000 000 Kã

Neproplacené faktury 5 147 522 Kã

Nepropl. fakt. u banky 69 772 Kã

PÛjãka PrÛmstav Brno 2 000 000 Kã

Penále z pÛjãky PrÛmstav 6 240 000 Kã

PÛjãka od nájemníkÛ 11 720 370 Kã 

(nájem na 20 let dopfiedu)

nedoplatky a dluhy celkem 44 562 232 Kã

• Pasiva:

Na ZBU zÛstatek 3 956 416 Kã

Na úãtu IPB ã. 1 1 057 934 Kã

Na úãtu IPB ã. 2 1 330 714 Kã

Celkem 6 345 064 Kã

Obec má tedy k 26. 11. 1998 pasiva 38 217 168 Kã. 

Nejhor‰í dluh – 8 240 000 Kã dluÏn˘ch PrÛmstavu Brno

finanãní rada v ãele s Janem Hradilem vyfie‰ila dohodou s PrÛm-

stavem: Újezd PrÛmstavu odprodal parcelu za odhadnutou 

cenu 77 920 Kã a zavázal se do 30. 9. 1999 zaplatit 950 000 Kã.

Zbyl˘ch sedm milionÛ dvû stû devadesát tisíc pak PrÛmstav

prominul.

Platební rozkaz

Novû zvolené zastupitelstvo a finanãní komise v ãele s Janem

Hradilem se musela nejdfiív vyrovnat s dûdictvím z minul˘ch let.

Zjistila mimo jiné, Ïe Újezd dluÏí âeské republice 1 519 049,60 Kã

za nezaplacené faktury vodného a stoãného a penalizaci za tyto



Pohled na budovu C základní ‰koly z boãní ulice (ing. arch. Habina)

Pohled na nová okna a fasádu budovy C základní ‰koly z boãní ulice po rekonstrukci v roce 2005
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nezaplacené faktury 396 734,20 Kã. Pfiitom tyto poplatky byly

od obãanÛ vybírány, ale nepoukázány vojenské správû. Obec

tyto peníze utratila a teì vzniká otázka, zda bylo tfieba ve stejném

období stavût dva tenisové kurty.

Stavba tenisov˘ch kurtÛ byla zapoãata na ‰kolním pozemku

bez stavebního povolení. Místo dvou multifunkãních hfii‰È vznikly

kurty a nikdo nenesl odpovûdnost. PrÛmstav, kter˘ stavbu

provádûl na základû nové rady, uznal slevu ze 2 509 267 Kã

o 1 000 000 Kã a navíc kurt upravil na vícefunkãní, aby byl

pouÏiteln˘ i pro ‰kolní dûti. Pfiesto si nová rada myslí, Ïe peníze

‰lo vyuÏít lépe na jiném místû.

Dal‰ím zbyteãn˘m projektem byla stavba obecní ka‰ny. Mûla

b˘t umístûna do prostor b˘valého hfibitova a náklady na ni byly

vyãísleny na 1 380 242 Kã. V ãase, kdy nemáme chodníky a máme

dluhy vyprojektovat ka‰nu s váÏn˘m úmyslem ji postavit a zaplatit

za projekt 44 100 Kã a tento projekt uloÏit do archívu, protoÏe zcela

urãitû nebude nikdy dost penûz na realizaci…

Dal‰í z „úÏasn˘ch“ projektÛ byla v˘stavba závodu na

poráÏku krÛt na pozemku za ml˘nem v blízkosti koupali‰tû.

Zástupce starosty pan Nedoma tento plán podepsal, aniÏ by

k tomu byl zmocnûn a aniÏ by zastupitelstvo dalo souhlas.

Nynûj‰í starosta Karel Hradsk˘, Antonín Dvorník a Jan Hradil si

zajeli podobnou poráÏku krÛt prohlédnout do Hodonína a na

místû zjistili, Ïe by prostor za koupali‰tûm neozdobila. V obecním

zájmu pak potvrdili pÛvodní stanovisko v˘stavbu závodu na

poráÏku krÛt nepovolit.

Akce nového zastupitelstva

• Generální oprava stfiechy restaurace Rychta (hrazeno ze státní

dotace).

• Pfiivedení kvalitní vody ze zdroje Vy‰kov, která musí b˘t

dokonãena do jarních prací.

• Vefiejné osvûtlení parku, generální oprava soc. zafiízení

„prostfiední ‰koly“.

• Rekonstrukce ‰aten v základní ‰kole.



Nejstar‰í budova základní ‰koly

Pohled ze dvora

Sportovní hala
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Oznámení k osvûtlení kostelÛ

• Vypnutím osvûtlení obou kostelÛ po 22. hodinû dojde k roãní

úspofie cca 34 tis. Kã roãnû, které budou pouÏity na zhotovení

osvûtlení kolem parku.

• Omezení osvûtlení bylo konzultováno s místním faráfiem a je

pfiipraven kalendáfi v˘jimek – vánoãní svátky, Velikonoce…

• Obecní policie bude vybavena jízdními koly

Zpravodaj 2000

• V dokonãeném bloku bytové v˘stavby v Rozpr˘movû ulici jsou

k dispozici ãtyfii byty. Jen pro obãany Újezda! Za 50 % hodnoty

s dal‰ími mûsíãními splátkami na pût let.

• V penzionu je otevfieno celot˘denní rehabilitaãní stfiedisko a ve

v˘hledu bude otevfiena chirurgická ordinace a v˘hledovû koÏní.

• Zapoãala stavba dal‰ích dvaceti bytÛ v Rozpr˘movû ulici.

Hasiãi

• Ve sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ máme 32 ãlenÛ. OÚ zakoupil

nov˘ automobil se stfiíkaãkou a vybaví 5 ãlenÛ v˘jezdové

jednotky ochrann˘mi odûvy v hodnotû cca 100 000 Kã. Jednou

mûsíãnû probûhne praktick˘ v˘cvik a preventivní prohlídky

rodinn˘ch domkÛ.

Co tedy za rok 1999 dokázala radnice:

• Restaurování litinového kfiíÏe ze ·ternova

• Provedeno vefiejné osvûtlení cesty kolem parku a penzionu

• V penzionu byla vybavena kaple v hodnotû 10 000 Kã

• Na starém hfibitovû provedena petrifikace kamenného kfiíÏe

v hodnotû 25 000 Kã a noãní osvûtlení kfiíÏe za 15 000 Kã

• Kapliãka na Rychmanovû nová okna a dvefie za 23 000 Kã

• Generální oprava místního rozhlasu za 65 000 Kã

• Rekonstrukce ‰aten ‰koly

• Oprava a modernizace ‰kolních poãítaãÛ – 90 000 Kã

Rok 2000



Pomník T. G. Masaryka
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• Zahájena rekonstrukce WC ‰koly

• Rekonstrukce stfiechy restaurace Na rychtû

• Rekonstrukce stfiechy na Sokolovnû

• Vykoupení pozemkÛ podél tûlocviãny

• Dokonãení projektové dokumentace pro stavbu ‰esti auto-

busov˘ch zastávek

• Dokonãení projektové dokumentace k opravû restauraãní ãásti

na koupali‰ti

• Pfiivedení pitné vody z Vy‰kova

• Realizace cca 450 domovních vodovodních pfiípojek

• Pfiíprava bezúplatného pfievodu vodovodního fiadu ze státu

na obec

• Pfiíprava pfiedání ãistiãky odpadních vod ze státu na obec

• Obec zakoupila pro ‰kolu automat pro pitn˘ reÏim – 250 000 Kã

• Evangelick˘ kostel – pfiípojky plyn, voda, kanalizace

• Ukonãení v˘stavby dvaceti bytÛ v Rozpr˘movû ul.

• Dotace od ministerstva financí 6 400 000 Kã na dal‰í bytovou

v˘stavbu

• Ukonãena generální rekonstrukce vozovky Lidická – Revoluãní

v hodnotû 4 500.000 Kã

• Pfiipravena dokumentace ul. V Sádku a ul. Wolkerova vãetnû

úpravy kfiiÏovatky u kapliãky na Rychmanovû

• V roce 1999 bylo finanãnû umofieno na dluzích obce celkem

12 145 174 Kã

Pozemek za evangelick˘m kostelem – Îabárník

• Z rozhodnutí OZ byl rozprodán pozemek Îabárník v Rychma-

novû. 

• Statistika za rok 1999: Narodilo se 21 dûtí, zemfielo 36 obãanÛ,

konalo se 21 sÀatkÛ a 3 rozvody, 71 obyvatel se pfiistûhovalo,

45 odstûhovalo. Obyvatel je 2 726.

• Obecní policie fie‰ila 7 pfiípadÛ naru‰ení vefiejného pofiádku,

vût‰inou spojené s poÏitím alkoholu, dále fie‰ila 3 vloupání



Sokolovna po opravû

Lékárna
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do rodinn˘ch domkÛ, 5x zaji‰Èovala místa dopravních

nehod. Dále do‰lo k 5 krádeÏím jízdních kol a pod pokutou

bylo sledováno vypalování trávy a zakládání nepovolen˘ch

skládek.

Újezdsk˘ zpravodaj 2001

• Statistika za rok 2000: Poãet obyvatel je 2 743, z toho pfiírÛstek

17 lidí a 17 obyvatel ve vûku nad 90 let. Vûkov˘ prÛmûr obyvatel

je 39 let. Úmrtí za rok 36, 27 narození, 36 sÀatkÛ, 6 rozvodÛ,

74 lidí se pfiistûhovalo a 49 odstûhovalo. 

Újezdsk˘ zpravodaj 2002

âinnost sociálnû zdravotní komise za rok 2001:

• Umístûní obãanÛ do Penzionu pro dÛchodce.

• Podílela se na pfiípravû v˘stavby Domu s peãovatelskou sluÏbou.

• Pro‰etfiila hlá‰ené pfiípady (pfiidûlení sociálních dávek...).

• Uspofiádala dva zájezdy do lázní Velk˘ Meìér na Slovensku.

Zpráva o ãinnosti obecní policie za rok 2001

• V tomto období do‰lo k tfiinácti vloupáním do objektÛ (chat).

Celková ‰koda je pfiibliÏnû 100 000 Kã. Dále fie‰ila 4 pfiípady

krádeÏe (‰koda pfies 130 000 Kã), 4 pfiípady naru‰ení obãan-

ského souÏití mezi pfiíbuzn˘mi.

• Dále ru‰ení noãního klidu v souvislosti s diskotékami v Soko-

lovnû, odstavení vrakÛ aut.

• Byl zpracován projekt na fie‰ení dopravní situace v obci. Pofiízení

a umístûní dopravního znaãení vy‰lo na 10 000 Kã.

• Statistika za rok 2001: Poãet obyvatel – 2 788, vûkov˘ prÛmûr

40 let, 32 sÀatkÛ, 8 rozvodÛ, 19 úmrtí, narodilo se 17 klukÛ

a 8 holãiãek, pfiistûhovalo se 70 obyvatel, odstûhovalo se

35 lidí.

Rok 2001

Rok 2002



Potraviny Rychmanov

Jirex Jirgal
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Voleb do obecních zastupitelstev, které probûhly dne

1. a 2. listopadu 2002 se v obci zúãastnilo 5 volebních stran: 

• Hnutí samosprávné Moravy a Slezska 15 kandidátÛ

• Sokol Újezd u Brna 5 kandidátÛ

• Obãanská demokratická strana 11 kandidátÛ

• KfiesÈanská demokratická unie – âs. strana lidová 15 kandidátÛ

• SdruÏení nezávisl˘ch 15 kandidátÛ

Hnutí samosprávné Moravy a Slezska získalo celkem 6 523 plat-

n˘ch hlasÛ, Sokol Újezd u Brna získal celkem 1 456 platn˘ch hlasÛ,

KDU-âSL získala celkem 6 226 platn˘ch hlasÛ, ODS získala celkem

1.638 platn˘ch hlasÛ a SdruÏení nezávisl˘ch získalo celkem 3 579

platn˘ch hlasÛ. Z poãtu získan˘ch hlasÛ byly vyvozeny poãty man-

dátÛ pro jednotlivé strany. Hnutí samosprávné Moravy a Slezska zís-

kalo 5 mandátÛ, Sokol Újezd u Brna získal 1, KDU-âSL získala 5, ODS

získala 1 mandát a SdruÏení nezávisl˘ch získalo 3 mandáty.

Do obecního zastupitelstva byli zvolení tito kandidáti:

Jan Hradil, HSMS, Antonín Dvorník, HSMS, Alena Slezáková,

HSMS, Zdenûk Máca, HSMS, Ivana Mácová, HSMS, Libor Lat-

tenberg, Sokol Újezd u Brna, Pavel Petlák, KDU-âSL, Marie Holu-

bová, KDU-âSL, Marie Kozáková, KDU-âSL, Bohdan Hladk˘,

KDU-âSL a Vlastimil Bílek, KDU-âSL, Lubomír RoÏnovsk˘, ODS,

Karel Hradsk˘, SdruÏení nezávisl˘ch, Jana Bílková, SdruÏení nezá-

visl˘ch a René Hladík, SdruÏení nezávisl˘ch.

Obecní zastupitelstvo na svém ustavujícím zasedání dne

7. 11. 2002 zvolilo ze sv˘ch fiad vedení obce v tomto seskupení:

• Starosta obce – ThDr. Jan Hradil, Th.D.,

mandát za stranu HSMS, poãet hlasÛ ve volbách 867

• Zástupce starosty – Karel Hradsk˘,

mandát za SdruÏení nezávisl˘ch, poãet hlasÛ ve volbách 622

• âlen obecní rady – ing. Antonín Dvorník,

mandát za stranu HSMS, poãet hlasÛ ve volbách 684

• âlen obecní rady – ing. Marie Kozáková,

mandát za stranu KDU-âSL, poãet hlasÛ ve volbách 536

• âlen obecní rady – Lubomír RoÏnovsk˘,

mandát za ODS, poãet hlasÛ ve volbách 352

V˘sledky voleb
do obecních
zastupitelstev
v roce 2002



Pekafiství Laval

Cukrárna
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Újezdsk˘ zpravodaj 2003

• Starosta shrnul v˘sledky voleb v listopadu 2002 a nastínil úkoly

zastupitelstva a nového vedení obce v novém volebním

období.

Informace z evidence obyvatel

• V prÛbûhu roku opût vzrostl poãet obyvatel obce, k 1. 1. 2003

je evidováno celkem 2 877 pfiihlá‰en˘ch obãanÛ.

• Informace o vyfiizování obãansk˘ch prÛkazÛ a cestovních

dokladÛ.

• Obec Újezd u Brna pfie‰la dnem 1. 1. 2003 pod správu

povûfieného mûsta ·lapanice.

SloÏení komisí a v˘borÛ obecního úfiadu

• stavební komise

• komise pro kulturu a práci s mládeÏí

• sociálnû zdravotní komise

• komise zemûdûlská a pro Ïivotní prostfiedí

• likvidaãní komise

• inventarizaãní komise

• finanãní v˘bor

• kontrolní v˘bor

V˘sledky ankety KTV

• Obec hodlala roz‰ífiit programy kabelové televize. Z ankety

vyplynulo, Ïe zmûny si pfieje jen mizivé procento obãanÛ.

• Usnesení zastupitelstev konan˘ch od prosince 2002 do bfiezna

2003.

• Vyjmenování v˘znamn˘ch jubilantÛ za mûsíce bfiezen, duben

a kvûten roku 2003.

• Zpráva z ãinnosti kulturní komise.

• Pozvánka do divadla.

Rok 2003



Zdravotní stfiedisko

Po‰ta



Rok 2005
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Malé vánoãní nav‰tívení

• Kulturní komise pfied Vánocemi nav‰tívila 30 nejstar‰ích obãanÛ

obce a pfiedala jim drobné dárky.

Vánoce, radost, pochopení a hudba

• Kulturní komise obce uspofiádala vánoãní sbírku, jejíÏ v˘tûÏek

putoval do Dûtského domova ve Vranovû u Brna.

âinnost organizací pro práci s dûtmi a mládeÏí v obci –

nabídky organizací

• Salesiánského hnutí mládeÏe

• Místní poboãky Základní umûlecké ‰koly ·lapanice

• Junáka – skautského stfiediska Újezd u Brna

• Starletu

• Tûlocviãné jednoty SOKOL v Újezdû u Brna

• MoÏnost zájmov˘ch krouÏkÛ v základní ‰kole

• Obecní policie informuje

• Informace pro obãany v pfiípadû ohroÏení

• Informace obãanÛm o vyplácení dávek sociální péãe

V˘stavba v obci

• DÛm s peãovatelskou sluÏbou

• DÛm zdraví

• Pavilon nástavbové v˘uky v Z·

• Roz‰ífiení hfibitova a v˘stavba obfiadní sínû

• Nová bytová v˘stavba

Újezdsk˘ zpravodaj 2005

Statistika:

• K 1. 9. 2005 bylo v obci celkem 3 000 trvale pfiihlá‰en˘ch

obãanÛ (z toho 1 555 Ïen a 1 445 muÏÛ). DosaÏením tohoto

poãtu splÀuje obec jedno z kritérií pro to, aby mohla dostat

statut mûsta!

• Vûkov˘ prÛmûr obyvatel obce je 40 let (z toho 37,7 muÏi a 42,0

Ïeny). Nejvíce obyvatel v obci je 30let˘ch, a to 256 obyvatel.



Drogerie

B˘valé stolafiství Popelák, pozdûji kino
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• Dále od 1. 1. 2005 do 1. 9. 2005 je v obci celkem 18 narození,

17 úmrtí, 12 sÀatkÛ, 4 rozvody, 46 pfiistûhování, 21 odstûhování

a 38 stûhování v rámci obce. 

• Statistika jmen: Marií je 112, JanÛ 55, Jan 54, JosefÛ 51, Jifií 51,

PavlÛ 47, PetrÛ 40, ZdenkÛ nebo ZdeÀkÛ a Franti‰kÛ 38.

• Na zasedání zastupitelstva obce bylo konstatováno, Ïe k datu

13. 6. 2005 dosáhla obec Újezd u Brna poãtu 2 993 obyvatel.

Obec vyplácí v‰em obyvatelÛm, ktefií jsou trvale pfiihlá‰eni

v Újezdû u Brna pfii narození dítûte 5 000 Kã. ProtoÏe narozením

sedmého dítûte od tohoto data (zasedání zastupitelstva) dojde

k dovr‰ení poãtu obyvatel v obci na 3 000, usneslo se

zastupitelstvo obce následovnû: 

• Obec Újezd u Brna vyplatí ‰estému dítûti narozenému po datu

13. 6. 2005 jednorázovou podporu 10 000 Kã, sedmému dítûti,

které bude tím tfiítisícím obãanem obce, dá finanãní dar ve v˘‰i

20 000 Kã a osmému dítûti pfiizná opût 10 000 Kã. Tyto dûti

musí b˘t narozeny po datu 13. 6. 2005. 

Informace o cizincích v Újezdû u Brna

• K 1. 9. 2005 je v obci evidováno celkem 57 cizincÛ, z toho

36 UkrajincÛ, 9 SlovákÛ, 4 Arménci, 3 âíÀané, 2 Bûlorusové,

2 Vietnamci, 1 Bulhar. 

V uplynulém období do‰lo v obci k 6 pfiípadÛm vloupání do

osobních automobilÛ, k 8 pfiípadÛm vloupání do objektÛ,

k 11 pfiípadÛm krádeÏí, z nichÏ byla nejzávaÏnûj‰í krádeÏ

a po‰kození kfiíÏÛ a hlav na náhrobcích na místním hfibitovû.

Pachatelé byli za tuto krádeÏ odsouzeni k v˘konu trestu. Jednalo

se o osoby s kriminální minulostí z Vy‰kovska. Dále do‰lo v na‰í

obci ke 4 pfiípadÛm pfiepadení star‰ích osob. 

Ve dvou pfiípadech se podafiilo pachatele zjistit. Dále obecní

policie ve spolupráci s Policií âR fie‰ila 7 pfiípadÛ naru‰ování

obãanského souÏití, kde hlavním viníkem byl alkohol. V jednom

pfiípadû do‰lo v na‰í obci k pytláctví, i zde byl pachatel potrestán.

âinnost obecní
policie 



Elektro Spáãil

ÎelezodÛm



Kulturní
a sportovní
akce v roce
2005
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V rámci prevence bezpeãnosti a plynulosti silniãního provozu

bylo v na‰í obci provádûno mûfiení rychlosti vozidel. V rámci

kontroly rychlosti bylo zji‰tûno celkem 38 pfiekroãení rychlosti.

Dal‰ím problémem, se kter˘m se obecní policie setkává, jsou

vraky odstaven˘ch vozidel. Za toto období bylo odstranûno

celkem 6 vrakÛ. Pfiitom zákon o odpadech jasnû ukládá majitelÛm

tûchto vozidel jak vrak likvidovat. Proto rada obce vydala nafiízení

o odstraÀování vrakÛ a uloÏila obecní policii, jak postupovat pfii

jejich likvidaci. 

I. reprezentaãní ples obce

Spoleãná akce obce a Mysliveckého sdruÏení Újezd u Brna.

Ples se konal v místní Sokolovnû. Pozvání pfiijalo 15 v˘znamn˘ch

hostÛ z fiad újezdsk˘ch a mimoújezdsk˘ch firem, které s obcí

v nûkterém smûru spolupracují. Pofiadatelé pfiipravili bohatou

tombolu. K tanci hrála skupina Bonaparte a k poslechu a zpûvu

cimbálová muzika Donava. Kulturní program zabezpeãila

taneãní spoleãnost Starlet, jejichÏ taneãníci v prÛbûhu veãera

nûkolikrát velice úspû‰nû vystoupili. Zábava skonãila hluboko

po pÛlnoci. Obec doufá, Ïe reprezentaãní plesy se stanou

v budoucnu tradicí, uÏ proto, Ïe úãast a zájem i ze strany

obãanÛ byly znaãné.

Akce se konala v sobotu 19. února 2005. Obfiad zahájil starosta

obce a vyzval zástupce sdruÏení legionáfiÛ, aby pfiednesli zkrácen˘

Ïivotopis Viléma BlaÏka. Následoval hudební vstup a vlastní

odhalení pamûtní desky, které provedl hejtman Jihomoravského

kraje ing. Stanislav Juránek. Poté pronesl hejtman krátk˘ projev.

Následovaly projevy legionáfiské obce a opûtnû krátké hudební

vloÏky. Deska byla umístûna na stûnu budovy Farního úfiadu

fiímskokatolické církve v Újezdû na Masarykovû ulici. Na toto místo

byla pfienesena po zrestaurování z rodného domu na ulici

Komenského.

Odhalení
pamûtní desky
legionáfie
Viléma BlaÏka



Restaurace u PasekÛ
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Jednalo se rovnûÏ o první akci tohoto druhu pofiádanou obcí.

Pálení ãarodûjnic probûhlo v areálu újezdského koupali‰tû za

hojné úãasti dûtí pfied‰kolního i ‰kolního vûku, jejich rodiãÛ,

prarodiãÛ a dal‰ího pfiíbuzenstva. O program se postaraly uãitelky

matefiské ‰koly, které pfiipravily zábavné soutûÏe. Po soutûÏích

do‰lo k vyhlá‰ení nejúspû‰nûj‰ích masek jak mal˘ch ãarodûjnic

a ãarodûjÛ, tak tûch star‰ích. Na závûr vzplál velk˘ oheÀ, na nûmÏ

byly symbolicky spáleny dvû figuríny ãarodûjnic. Poté si v‰ichni

malí úãastníci opekli ‰pekáãky. Zábava pokraãovala i ve veãerních

hodinách, zvlá‰tû pro ty star‰í. K poslechu a zpûvu hrála cimbálová

muzika. I v tomto pfiípadû doufáme, Ïe se podobné akce stanou

kaÏdoroãní tradicí.

Po sloÏit˘ch pfiípravách zejména ze strany spoleãnosti Austerlitz

mûli obãané moÏnost b˘t úãastni vzpomínkov˘ch akcí u pfiíleÏitosti

200 v˘roãí bitvy u Slavkova. Na víkend od 2. do 4. prosince 2005

spoleãnost Austerlitz naplánovala a také uskuteãnila velice sloÏit˘

a událostmi nabit˘ program vzpomínkov˘ch akcí. Do programu

se zapojila naprostá vût‰ina obcí, které se v oblasti slavkovské

bitvy nalézají. Na‰e obec nezÛstala pozadu. 

Na pátek 2. prosince 2005 byl pfiipraven program na celé od-

poledne. Zapoãal ve 16.00 hodin zahájením koncertu hudebního

tûlesa Brno Brass Band v prostorách domu s peãovatelskou

sluÏbou. Na pofiadu koncertu byla skladba tématicky se pfiímo

váÏící ke slavkovské bitvû, kterou zkomponoval znám˘ dirigent

a skladatel EvÏen Zámeãník. Program pokraãoval v 17.00 hodin

kfitem nového CD nosiãe s názvem Pod Slavkovem, kter˘ nahrála

cimbálová muzika Donava a které se rovnûÏ tematicky váÏe k bitvû

3 císafiÛ. 

V 18.00 hodin se program pfiesunul pfiímo pfied újezdskou

radnici, která byla po 18.00 hodinû symbolicky obsazena

francouzsk˘mi vojsky. Pravda, vojska byla ponûkud spoleãensky

unavena a prakticky boje neschopna. Pfiesto dostála sv˘m

povinnostem, radnici symbolicky dobyla a vyvûsila z balkónu své

Pálení
ãarodûjnic
– 30. 4. 2005

Dobytí radnice
– 2. 12. 2005



Restaurace Rychta
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prapory. Místostarosta pfieãetl kapitulaãní dokument, kter˘ byl

podepsán obûma bojujícími stranami v obfiadní síni radnice. 

Poté byl zahájen lampiónov˘ prÛvod. V ãele prÛvodu ‰li vojáci,

v fiadách za nimi dûti se sv˘mi rodiãi. PrÛvod byl ukonãen na

koupali‰ti, kde na hladové dûti ãekalo poho‰tûní v podobû

opeãen˘ch bufitÛ a tatranek. Pravda, ne vÏdy skonãili bufity

v Ïaludcích potfiebn˘ch dûtí, neboÈ i spoleãensky unavení vojáci

byly znaãnû hladoví. Na nû v‰ak ãekalo bohaté poho‰tûní

v základní ‰kole, kam se vzápûtí pfiesunuli. ObdrÏeli fiízek,

bramborov˘ salát, pivo a kolem deváté hodiny opustili ‰Èastnû

na‰e území. 

Vzpomínkové akce pokraãovaly v dal‰ích dvou dnech na území

okolních obcí a mnozí z na‰ich obãanÛ se jich úãastnili.

V tomto pfiípadû se jiÏ jedná o tradici, která vznikla v roce

2001 z iniciativy KDU-âSL za podpory âSâK, TJ Sokol, SDH,

Svazu vinafiÛ a ve spolupráci s dal‰ími místními organizacemi.

Oslava Svátku matek je pofiádána v Újezdû jiÏ nûkolik let. Akci

pfiipravuje kulturní komise. Oslava probíhá kaÏdoroãnû v místní

Sokolovnû a program je zabezpeãen z nûkolika stran – dûtmi

z matefiské ‰koly, dûtmi ze základní ‰koly, Základní umûleckou

‰kolou ·lapanice, taneãní spoleãností Starlet, country skupinou

Prakl. 

Oslavy v˘roãí 120 let hasiãÛ v Újezdû zapoãaly v pátek

3. ãervna naveãer v restauraci Rychta a pokraãovaly následující

den v sobotu 4. ãervna v areálu újezdského koupali‰tû. Probûhly

soutûÏe v poÏárním sportu, následovaly ukázky techniky, projevy,

seskok para‰utistÛ, obãerstvení a volná zábava. Tyto oslavy byly

spojeny s Dnem dûtí, proto bylo moÏné se na koupali‰ti svézt

i na kolotoãích ãi na houpaãkách. Dûtsk˘ den probíhal také pod

vedením TJ Sokol Újezd u Brna, a to v sobotu 4. ãervna na

házenkáfiském hfii‰ti za Sokolovnou. 

Svátek matek

Oslavy v˘roãí
120 let
újezdského
hasiãského
sboru
– Den dûtí 



Onyx – âern˘ Karel
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V domû s peãovatelskou sluÏbou probûhl koncert chovancÛ

Ústavu sociální péãe pro zrakovû postiÏené Brno-Chrlice.

Úãinkující vystoupili s pásmem lidov˘ch písní i s upravenou

klasickou hudbou a setkali se s velk˘m úspûchem. Dále bylo

pofiádáno nûkolik koncertÛ, na nichÏ vystoupily zejména místní

dûti.

Fotbalov˘ zápas probûhl v pátek 26. srpna 2005 na fotbalovém

hfii‰ti v Újezdû u Brna. Zá‰titu nad akcí pfievzala obec Újezd u Brna

a pofiadatelem bylo SK, oddíl kopané Újezd u Brna. Pfiátelské

utkání skonãilo v˘sledkem 8:3 ve prospûch Real Top Praha. Po

skonãení zápasu se v‰ichni úãastníci i pozvaní hosté zúãastnili

rautu v prostorách DPS.

V prosinci roku 2005 probûhlo v obfiadní síni Mûstského úfiadu

v Újezdû u Brna slavnostní obdarování 3 000. obãánka mûsta.

Tímto obãánkem se stala Veronika Pecáková, která se narodila

13. záfií 2005, bytem Újezd, Revoluãní 464. Jejím rodiãÛm pfiedal

starosta mûsta ãástku 20 tisíc korun. RovnûÏ bylo pfii této pfiíleÏitosti

pamatováno na 2 999. obãánka a 3 001. obãánka. Tím prvním

se stala Karolína Kaspfiíková, narozená 25. srpna 2005, bytem

Újezd, Rozpr˘mova 967, a tím druh˘m Ondfiej Jahoda narozen˘

14. záfií 2005, bytem Újezd, Revoluãní 1 005. I jejich rodiãÛm

pfiedal starosta finanãní obnos, a to v obou pfiípadech ve v˘‰i

10 tisíc korun.

O tomto poãinu rozhodlo zastupitelstvo obce na svém zasedání

dne 13. 6. 2006 a opûtovnû dne 28. 11. 2005, poté, co referentka

evidence obyvatel s. Magdalena Pízová potvrdila zastupitelstvu,

Ïe se v obci narodilo 3 000. dítû.

Pfiátelsk˘
fotbalov˘ zápas
Jedenáctka ODS
versus Real Top
Praha

3 000. obãánek
mûsta

Koncert
zrakovû
postiÏen˘ch



Obãerstvení na koupali‰ti pfied a po rekonstrukci



224 MùSTO ÚJEZD U BRNA – HISTORIE A SOUâASNOST

Újezdsk˘ zpravodaj 2006

• Poãet obyvatel mûsta v záfií roku 2006 dosáhl ãísla 3 038.

NemÛÏeme vûdût v‰echno

• Pan starosta na úvodních stránkách vybízí obãany ke spolupráci

s radnicí. Pokud nejsou spokojeni a vûdí o nedostatcích, není fie‰e-

ním tyto nedostatky fie‰it venku na chodníku. Je nutné zvednout

telefon a oznámit je odpovûdné osobû. V textu starosta zmiÀu-

je v‰echny zodpovûdné osoby za úklid, vefiejné osvûtlení, po‰ko-

zen˘ mobiliáfi, poruchy kabelové televize, za hluk a nepofiádek.

Úvodní slovo starosty

• Ve svém úvodníku se starosta vrací ke v‰em akcím, které se

bûhem prvních osmi mûsícÛ roku 2006 povedly. Generální

rekonstrukce chodníkÛ a silnic na Tyr‰ovû ulici, na NádraÏní ulici,

na Masarykovû a ·ternovské ulici, tfii nová hfii‰tû pro dûti, dal‰í

zafiízení pro sportovní aktivity dûtí, nov˘ skateboardov˘ areál

a klubovna pro mládeÏ, opravy svûfieného majetku mûsta a dal‰í.

Akce v roce 1999:

• Generální oprava stfiechy restaurace Rychta 1 707 378 Kã

• Pfiipojení obce na vodovodní fiad z Vy‰kova,

realizace domovních pfiípojek 20 974 790 Kã

• Generální oprava sociálního zafiízení Z· 4 454 978 Kã

• Osvûtlení vefiejné cesty od Penzionu 85 900 Kã

• Petrifikace a nasvícení kamenného kfiíÏe 40 000 Kã

• V˘stavba 20 bytov˘ch jednotek

v Rozpr˘movû ul. + infrastruktura 19 950 000 Kã

• Dokonãení tenisov˘ch kurtÛ a bûÏecké dráhy 1 515 800 Kã

Akce v roce 2000:

• Modernizace poãítaãové sítû v Z· 90 000 Kã

• Rekonstrukce stfiechy Sokolovny 700 000 Kã

• Generální oprava místního rozhlasu 65 000 Kã

Rok 2006

Jak hospodafiil
Obecní úfiad
v Újezdû za
posledních osm
let



Obãerstvení na koupali‰ti
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• Rekonstrukce obãerstvení na koupali‰ti 900 000 Kã

• Zakoupení nápojového automatu pro Z· 120 000 Kã

• Zakoupení konvektomatu pro kuchyni Z· 250 000 Kã

• V˘stavba 20 bytÛ v Rozpr˘movû ul. 15 314 250 Kã

• Generální rekonstrukce komunikace

ul. Lidická a Revoluãní vã. chodníkÛ 1 683 000 Kã

• Vytvofieno asfaltové hfii‰tû a tenisová stûna

Z· a parking pro kola 240 000 Kã

• Pfiekládka chodníku Komenského ul. 85 000 Kã

• V˘stavba chodníkÛ v ul. Rybáfiské 60 000 Kã

• Pásové retardy ul. Revoluãní, Palackého

a Lidické 64 800 Kã

• Dopravní znaãení v obci 85 000 Kã

• V˘mûna oken v restauraci na Rychtû 80 000 Kã

• V˘mûna vefiejného osvûtlení na hlav. prÛtahu 853 762 Kã

• V˘mûna dvefií a dlaÏby na místní po‰tû 67 170 Kã

• Telecom – opravy, pfiípojky, vymalování 80 150 Kã

• Demolice klubovny Z· 50 000 Kã

Akce v roce 2001:

• V˘stavba autobus. zastávky, vefiejn˘ch

záchodÛ a novinového stánku pfied OÚ 1 052 740 Kã

• V˘stavba 20 bytÛ v Rozpr˘movû ul. 18 020 739 Kã

• Generální rekonstrukce komunikace ul.

V Sádku a ãásti ul. Hybe‰ovy vã. chodníkÛ 6 200 000 Kã

• Generální rekonstrukce komunikace

Wolkerova vã. chodníkÛ a kfiiÏovatky

s ul. Rychmanovská a âeská 4 328 800 Kã

• Oprava komunikace ul. 9. kvûtna,

·kolní, U Hfii‰tû a Na Zahrádkách 3 336 232 Kã

• Komunikace ul. Legionáfiská vã. chodníkÛ 1 509 268 Kã

• Komunikace ul. Su‰ilova a Vinohrádky

vã. chodníkÛ 1 901 557 Kã

• V˘stavba chodníkÛ ul. Rychmanovská,

âeská, ·tefánikova 500 000 Kã



Hasiãská zbrojnice

Ukázky poÏárních sportÛ
pfii oslavách 120. v˘roãí
zaloÏení „Dobrovolného
hasiãského spolku“
a Dne dûtí roku 2005
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• Oprava technologie koupali‰tû 107 000 Kã

• Provoz ãistiãky odpadních vod ve ·ternovû 1 200 000 Kã

• Vánoãní osvûtlení obce 178 992 Kã

• Vykoupení pozemku pro roz‰ífiení hfibitova 163 497 Kã

• Vykoupení budovy starého Telecomu 56 000 Kã

• InÏen˘rské sítû ul. Rozpr˘mova 4 464 722 Kã

• V˘mûna vefiejného osvûtlení 440 854 Kã

• Roz‰ífiení kabelové televize 35 190 Kã

• Traktor na sekání trávy 122 000 Kã

• Poãítaãe do místní knihovny 130 000 Kã

• Koupû kopírky pro obec 45 140 Kã

Akce v roce 2002:

• Komunikace a chodníky v ul. Rozpr˘movû 2 610 920 Kã

• Kanalizace, vodovod a plyn v ul. NádraÏní 1 236 000 Kã

• Projekt obfiadní síÀ a hfibitov 108 800 Kã

• ProdlouÏení ul. Masarykovy a V Sádku 273 269 Kã

• Opravy komunikací a chodníkÛ 461 327 Kã

• Park v ul. Wolkerovû – svûtlo, laviãky 76 928 Kã

• Multikára pro prac. skupinu 85 400 Kã

• Osvûtlení Rozpr˘mova, Rychta, parãík 66 490 Kã

• ProdlouÏení silnice V Sádku a Masarykova 103 574 Kã

• Oprava uliãky mezi Komenského a ·tefánikovou 20 487 Kã

• Chodník ul. NádraÏní 190 953 Kã

• ProtipovodÀové zábrany Stará hora 206 850 Kã

• ProdlouÏení plynu ul. Masarykova 116 692 Kã

• KfiíÏ na Rychmanovû 98 000 Kã

• Oprava pfiekopu ul. V Sádku – u SpáãilÛ 126 000 Kã

• Oprava âOV – ãerpadlo 70 560 Kã

• ÚdrÏba a ãi‰tûní kanalizace 485 809 Kã

• V˘mûna kotle na OÚ 170 997 Kã

• Oprava poãítaãové sítû na OÚ 47 120 Kã

• Oprava auta obecní policie 49 621 Kã

• Nátûry bazénÛ a oprava koupali‰tû 105 195 Kã



Pecl ml˘n

âistiãka
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Akce v roce 2003:

• Pfievod od vojska, budova a technické

vybavení âOV 3 582 633 Kã

• Zbudování 2 bytÛ v penzionu 303 232 Kã

• Soudní znalec – fotbal. hfii‰tû a ‰atny 504 698 Kã

• Zavedení do majetku – ubytovna 861 317 Kã

• Panely na cestu ul. Rybáfiská 2 481 608 Kã

• ProdlouÏení vodovodu ul. Masarykova 47 135 Kã

• ProdlouÏení kanalizace ul. Masarykova 128 115 Kã

• Parkovi‰tû – kfiiÏovatka Rychmanovská 242 288 Kã

• Zpevnûní cesty na traÈ 222 390 Kã

• Silnice k obchodu JIREX 114 209 Kã

• Oprava silnice kolem Elektro Spáãil 164 358 Kã

• Kanalizace Nad sklepy 343 200 Kã

• Sedm ks autobus. zastávky 2 250 341 Kã

• Rekonstrukce evangelic. hfibitova 304 338 Kã

• Roz‰ífiení VO ul. ·tefánikova 83 667 Kã

• Osvûtlení tenisov˘ch kurtÛ Z· 158 928 Kã

• Roz‰ífiení plynu ul. Rybáfiská 200 000 Kã

• ProdlouÏení vodovodu ul. Rybáfiská 85 522 Kã

• Program na generel zelenû 200 000 Kã

• Oprava âOV 95 832 Kã

• Oprava topení byt. blok B 77 246 Kã

• Nátûry byt. bloku C a D 89 510 Kã

• Úprava Gloznû 180 000 Kã

Akce v roce 2004:

• Stavba DPS 49 486 428 Kã

• Rekonstrukce Z· – zateplení, okna, dvefie 14 966 489 Kã

• ProtipovodÀové zátarasy 185 250 Kã

• Kanalizace Vinohrádky 68 950 Kã

• Pfiípojka vody k DPS 296 753 Kã

• Kanalizaãní pfiípojka k DPS 830 418 Kã

• Plyn. pfiípojka k DPS 91 159 Kã

• Komunikace ul. Rybáfiská a plocha u DPS 3 664 112 Kã



Termotechnika Bohemia

Elseremo
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• Vefiejné osvûtlení ul. Rybáfiská 1 888 644 Kã

• Roz‰ífiení VO ul. NádraÏní 79 257 Kã

• Roz‰ífiení VO kfiiÏovatka Pfiíãní 25 260 Kã

• âerpadlo KAWASAKI pro hasiãe 53 669 Kã

• Zafiízení na odsávání neãistot 138 754 Kã

• Svûtelná rampa na auto pro policii 42 753 Kã

• Za opravy pfiekopÛ na cestách 106 384 Kã

• Za úpravu kolem stodol U Hfii‰tû 78 750 Kã

• Oprava ãerpadla – pfieãerpávací stanice 42 267 Kã

• Zapískování sportovi‰È a de‰Èov˘ svod Z· 80 306 Kã

• Opravy na koupali‰ti 95 832 Kã

• Opravy rozvodÛ vody na penzionu 153 540 Kã

• Oprava dvefií autobus. zastávky 51 362 Kã

Akce v roce 2005:

• Îaluzie do Z· 624 734 Kã

• Kanalizace v areálu Z· 1 038 769 Kã

• ProdlouÏení sjezdu k ã. p. 786 u âD 230 503 Kã

• Koncept Územního plánu 426 458 Kã

• 32 bytÛ v ul. Na zahrádkách 37 752 743 Kã

• Rozestavûná stavba domu pro mládeÏ 1 160 512 Kã

• Silnice ul. Pfiíãní 847 585 Kã

• Kopaná – hfii‰tû, rekonstrukce ‰aten 2 896 543 Kã

• Opr. stfiechy a kabin na hfii‰ti 189 528 Kã

• Opravy âOV 118 921 Kã

• Malování v Z· 94 360 Kã

• Opravy na koupali‰ti 86 794 Kã

• Oprava hasiãského vozu 32 714 Kã

• Nátûry oken a dvefií na OÚ 63 480 Kã

• Nav˘‰ení ceny budovy blok C 32 455 Kã

• Nav˘‰ení budovy ‰aten 254 694 Kã

• Vánoãní osvûtlení 104 048 Kã

• Nákup – motorová sekaãka 28 920 Kã

• Laviãky a odpadkové ko‰e 70 315 Kã

• Program pro knihovnu 59 890 Kã



Rychmanovsk˘ most



234 MùSTO ÚJEZD U BRNA – HISTORIE A SOUâASNOST

• V˘kup pozemkÛ na rybník 175 006 Kã

• Infrastruktura k 32 b. j. 1 581 499,50 Kã

• Oprava stfiechy penzionu 299 997 Kã

Akce v roce 2006

• Chodníky ul. NádraÏní, Tyr‰ova a k Hakru 1 033 844 Kã

• Silnice ul. Tyr‰ova 1 137 401 Kã

• Îlab silnice Tyr‰ova 97 117 Kã

• Zabezpeãovací zafiízení – dÛm pro mládeÏ 35 593 Kã

• Kfiovinofiez 22 690 Kã

• Provzdu‰Àovaã trávníku 23 100 Kã

• Ozvuãovací systém 29 988 Kã

• Motorové sekaãky 67 575 Kã

• Plakátové sloupky 83 727 Kã

• Laviãky kameninové 89 240 Kã

• Laviãky dfievûné 54 145 Kã

• Zafiízení dûtsk˘ch hfii‰È 223 006 Kã

• Zafiízení domu pro mládeÏ 285 952 Kã

• Hodiny UD 28 929 Kã

• Sada le‰ení 72 132 Kã

• Dfievûné pódium 64 819 Kã

• Nákup pozemkÛ na DD 993 750 Kã

• Nátûry fasády – penzion 258 385 Kã

• Oprava stfiechy nad po‰tou 942 660 Kã 

Rozestavûné akce ke dni 30. 9. 2006:

• âOV 872 799 Kã

• Sbûrn˘ dvÛr 100 000 Kã

• Sportovní hfii‰tû 1 741 874 Kã

• Kanalizace Na Zahrádkách 61 404 Kã

• Hfii‰tû skateboard 416 294 Kã

• Chodník ul. Masarykova 700 676 Kã

Investice z dotací a penûz mûsta dosáhly za období let

1999–2006 bezmála ãtvrt miliardy korun.



Kostel sv. Petra a Pavla

Zvony Maria 1536, Petr a Pavel 1694

Oltáfi
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Újezd je mûstem

• Pfiedseda poslanecké snûmovny pan Lubomír Zaorálek sv˘m

rozhodnutím ã. 64 ze dne 14. 12. 2005 na základû ustanovení

zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), a v souladu

s § 29 odst. 3) zákona ã. 90/1995 Sb., o jednacím fiádu

poslanecké snûmovny, stanovil obec Újezd u Brna mûstem.

• Cel˘ ãlánek se vztahuje ke jmenování mûstem a ke v‰em

úkonÛm s tímto jmenováním spojen˘m.

Náv‰tûva premiéra v Újezdû

• Jak bylo avízováno 3 t˘dny pfiedem, nav‰tívil nás v úter˘

11. dubna 2006 pfiedseda vlády Ing. Jifií Paroubek. DÛvodem

bylo osobní pfiedání jmenování Újezdu mûstem. Poãasí se

bohuÏel proti nám spiklo, aãkoliv nûkolik dnÛ pfiedem bylo

pohádkovû jarní. V úter˘ foukal siln˘ vítr, teplota kolem 5 °C,

dé‰È. Pfiesto celé mûsto pfiíjezd premiéra oãekávalo a pfii‰lo

ho pfiivítat nejménû 800 lidí.



VûÏ sv. Petra a Pavla

Sochy – v kostele sv. Petra a Pavla. Sv. Izidor, sv. Filomena, panna Maria
Karmelská s JeÏí‰em
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ObdrÏené dotaãní tituly

• Referát o podan˘ch a zároveÀ obdrÏen˘ch dotaãních Ïádostech.

Skateboardov˘ areál

• Jedna z pfiislíben˘ch dotací se t˘ká i v˘stavby skateboardového

areálu pro mládeÏ.

Klubovna pro mládeÏ v parku

• Vybavení klubovny bylo pofiízeno rovnûÏ z dotace MV

Nov˘ územní plán mûsta

• Zpracování územního plánu bylo zadáno arch. Alenû Ko‰Èá-

lové. Cena za zhotovení ãiní 762 038 korun. Mûsto v roce

2005 obdrÏelo od Jihomoravského kraje dotaci na tuto akci

ve v˘‰i 183 750 korun a v leto‰ním roce byla poskytnuta dal‰í

dotace ve v˘‰i 227 790 Kã.

Na jiÏní Moravû jsou tfii místa, která mi zvlá‰È pfiirostla k srdci.

Telnice, kde jsem se narodil a proÏil dûtství, Slavkov, kde jsem strávil

dosavadní vût‰inu svého Ïivota a pak Újezd u Brna, kam jsem jako

malé dítû bûhem sedmdesát˘ch let pravidelnû jezdíval ke své babiãce

z matãiny strany, Marii ·ikulové. Po jejím manÏelovi, mém dûdeãkovi

Bohuslavu ·ikulovi, aktivním újezdském fotbalistovi a dobrovolném

hasiãi, mne vlastnû rodiãe pokfitili. Pobyty u babiãky patfií k tûm

nejhezãím vzpomínkám, které jsem si z raného dûtství odnesl. Hry

a dobrodruÏství na dvofie a velké zahradû jejího domu, babiããina

tolerance k mému uliãnictví, její umûní vyprávût, ale také umûní

kuchafiské, nebo tfieba i pravidelné náv‰tûvy nedûlních bohosluÏeb

v místním katolickém kostele, to byly hezké a krásné dny mého

dûtství v Újezdû u Brna. Od té doby uÏ ale uplynulo mnoho let.

Újezd se mezitím stal mûstem a mne sem v minul˘ch letech kromû

náv‰tûv hrobu m˘ch prarodiãÛ pfiivádûly hlavnû poslanecké

povinnosti. Ale vÏdycky kdyÏ pfiijedu, cítím se tu pofiád hodnû doma.

Bohuslav Sobotka

Do Újezdu se
vÏdycky rád
vracím



Evangelick˘ kostel na Rychmanovû
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Akce

V rubrice je informováno o kulturních akcích mûsta v uplynul˘ch

osmi mûsících roku:

• II. reprezentaãní ples mûsta

• Ma‰karní ãarodûjnick˘ rej

• V˘chovné koncerty v Z·

• Koncert v pfiírodû

• Oslava svátku matek

• To v‰e s bohatou fotografickou pfiílohou.

Klubovna tenisu a seniorÛ v Z·

• Mûsto pfiipravuje projekt stavby klubovny pro seniory a tenisové

nad‰ence. Pracovní název stavby je „klubovna pro odloÏené muÏe“.

·kolská rada pfii Z· Újezd u Brna zahájila svou ãinnost

• Pfiedseda ‰kolské rady JUDr. Metodûj Dudák referuje o vzniku

tohoto seskupení.

Pfiipravovaná publikace o Újezdu

• Informace o pfiipravované knize o mûstû Újezd u Brna a krátké

v˘Àatky z textÛ knihy.

Pro zájemce o historii

• Informace o vydání nové publikace Franti‰ka Kopeckého

s názvem „200 let tradic bitvy u Slavkova“.

Pfiíspûvek od újezdské mládeÏe

• Újezdská mládeÏ se formou otevfieného dopisu obrací na star‰í

tohoto mûsta se Ïádostí o jistou benevolenci pfii pofiádání

letních noãních zábav. Následuje Zápis ze setkání starosty

s újezdskou mládeÏí.

Rozhodnutí zastupitelstva z první poloviny roku 2006 

• Usnesení ã. 49 aÏ 55 

• Závûreãn˘ úãet mûsta za rok 2005



Zvonice Rychmanov

Kaple sv. Antonína Paduánského
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NáplÀ práce referentek mûsta

• Magdaleny Pízové, Margity Kalvodové, Vûroslavy Mrkvicové

a Jifiiny Punãocháfiové

SOKOL

• Historie Sokola a újezdské organizace Sokola zvlá‰È zvefiejnûná

u pfiíleÏitosti konání XIV. v‰esokolského sletu v létû roku 2006.

Z Moravy do Kanady

• Cestopisné vyprávûní o cestû Ivana Kfiivánka na historickém

kole Kanadou.

• Informace z oblasti vefiejné a státní správy.

Hudební pozvánka … tentokrát trochu jinak

• Mgr. Markéta Markelová zahajuje schÛzky pro pfiíznivce zpûvu

a zpívání, prosté nad‰ence v‰eho vûku.

Zastupitelstvo mûsta na svém zasedání v dubnu roku 2006

rozhodlo o pfiedání symbolického klíãe od mûsta v˘jimeãn˘m

osobnostem, které mûsto buì nav‰tívily, nebo se zde narodily,

Ïily, pracovaly a zemfiely. KlíãÛ je celkem tfiicet a budou udûlo-

vány tûm obãanÛm, jejichÏ práce byla pro mûsto zásluÏná a pfií-

nosná a jejich památka a odkaz se vryly nesmazatelnû do histo-

rie a podoby souãasného mûsta.

První z tûchto klíãÛ rozhodlo zastupitelstvo udûlit prezidentu

prof. Václavu Klausovi, s titulem âestn˘ obãan mûsta. Druh˘

z tûchto klíãÛ obdrÏel premiér Jifií Paroubek. Pfiedal mu jej osobnû

starosta mûsta pfii jeho náv‰tûvû dne 11. dubna na radnici. Pan

premiér pfiijel osobnû pfiedat dekret o ustanovení Újezdu mûstem.

Dal‰ími osobami, jejichÏ rodiny obdrÏely symbolick˘ klíã od

mûsta, jsou:

• PhDr. âenûk StaÀa, zemfiel v roce 2003, poslednû bytem

DruÏstevní 705 – za celoÏivotní vûdeckou ãinnost – klíã

s oznaãením 3.

Ocenûní
Symbolick˘ klíã
od mûsta



Kapliãka v ulici Hybe‰ova
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• Vladimír Cupák, zemfiel v roce 2006, poslednû bytem âeská

625 – za dlouholet˘ kladn˘ vliv na urbanistiku obce – klíã

s oznaãením 6.

• Rudolf Kopeãek, zemfiel v roce 2002, poslednû bytem 9. kvûtna

814 – za sbûratelskou ãinnost a monitoring místních dûjin

a zvykÛ – klíã s oznaãením 5.

• Franti‰ek Kotolan, zemfiel v roce 1998, poslednû bytem nám.

sv. Jana 182 – za zdárné vedení obce bûhem dvou volebních

období – klíã s oznaãením 4.

• Josef Máca za zásluhy o reprezentaci mûsta jakoÏto zakladatel

spoleãnosti, která mûla jedineãné postavení na trhu celého

âeskoslovenska v oblasti vybavení divadel, klíã je rovnûÏ

projevem uznání, Ïe pan Máca osobnostnû obstál pfii projevech

‰ikany ze strany státní správy pfii vyvlastnûní v˘‰e jmenované

firmy po roce 1948 – klíã s oznaãením 7.

V srpnu 2006 na zasedání zastupitelstva mûsta bylo roz-

hodnuto o pfiedání symbolického klíãe od mûsta dal‰í v˘znamné

osobnosti, a to prof. Vojtûchu Haluzovi za mimofiádné etické

vlastnosti a stateãnost a za jeho postoj vÛãi diskriminaãní politice

komunistické vlády.

PhDr. âenûk StaÀa

Narodil se 20. záfií 1930 ve ·ternovû, nav‰tûvoval základní

‰kolu, potom postoupil do Reálného gymnázia v Brnû-

Îabovfieskách, následnû studoval na Filozofické fakultû MU v Brnû,

kde 30. ãervna 1953 ukonãil studium, obor prehistorie a dûjepis.  

Pracoval v Archeologickém ústavu v Brnû, kde zÛstal aÏ do

dÛchodu. V roce 1963 získal vûdeckou hodnost kandidáta

historick˘ch vûd z oboru archeologie. V roce 1946 vstoupil do

Junáka. Byl také ãlenem Sokola. V Archeologickém ústavu vedl

fiadu v˘zkumÛ na území celé Moravy. Po úspû‰ném vedení v˘stavy

Velká Morava v Brnû, Nitfie a Praze se uskuteãnila v roce 1965 první

zahraniãní instalace pod názvem „Velká Morava a soluÀ‰tí bratfii

v Athénách“. V následujících letech byly v˘stavy ve Vídni, Mohuãi,



KfiíÏ z kapliãky v ulici NádraÏní. Na tomto místû byl pÛvodnû dfievûn˘ obraz p. Marie.
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Berlínû, Vratislavi, Stockholmu i ve Var‰avû. V roce 1990 vedl v˘zkum

v Mikulãicích a v roce 1997 na PraÏském hradû. V roce 1995 ukonãil

studium na Cyrilometodûjské teologické fakultû v Olomouci v oboru

KfiesÈanská v˘chova. V listopadu 2002 pfii padesátém v˘roãí vzniku

âeskoslovenské akademie vûd byl poÏádán jako jeden z Ïijících

zakládajících ãlenÛ, aby pronesl hlavní projev.

Dr. âenûk StaÀa byl plodn˘m publicistou v oblasti archeologic-

kého v˘zkumu a vûdecké historické ãinnosti. V˘ãet jeho publikovan˘ch

dûl by vydal nûkolik stran. Publikoval v ãe‰tinû, ale i v dal‰ích evropsk˘ch

jazycích – nûmãinû, pol‰tinû a jin˘ch. Zemfiel 30. kvûtna 2003.

Vladimír Cupák

Narodil se 18. kvûtna 1921 v Újezdû. Po skonãení základní

‰koly v Újezdû nastoupil na Stavební prÛmyslovou ‰kolu v Brnû.

Po jejím ukonãení zaãal pracovat ve stavební firmû, která po

rÛzn˘ch zmûnách nakonec zÛstala u názvu PrÛmyslové stavby

Brno. Zde pracoval jako fieditel Závodu montáÏních prací. Své

práci zÛstal vûrn˘ aÏ do dÛchodového vûku.

Po odchodu do dÛchodu u svého fiemesla zÛstal a nadále se

mu vûnoval, coÏ se stalo pro obec velk˘m pfiínosem. Pan Cupák

pracoval pro obec jako vedoucí mnoha stavebních projektÛ, které

v osmdesát˘ch a devadesát˘ch letech byly v obci realizovány.

Architektonicky a technicky dozíral na v˘stavbu Obchodního centra

v Újezdû, matefiské ‰koly a jeho pfiínos jsme mohli ocenit i pfii stavbû

pfiístavby základní ‰koly, kde rovnûÏ pracoval jako vedoucí stavby.

Jeho dovednost, bohaté zku‰enosti z oblasti stavebnictví, citliv˘

urbanistick˘ pfiístup a vstfiícnost se nesmazatelnû kladnû podepsaly

na souãasném vzhledu mûsta. Zemfiel 23. února 2006.

Rudolf Kopeãek

Narodil se 18. února 1917 v âuãicích. Na obecnou ‰kolu

chodil v âuãicích, reálku absolvoval v Oslavanech a poté ode‰el

studovat tehdej‰í uãitelsk˘ ústav do Brna. Jako uãitel zaãínal roku

1937 v obecné ‰kole v Oslavanech v roli praktikanta. Poté vystfiídal

nûkolik ‰kol od Velk˘ch Pavlovic aÏ po Borkovany. V posledním



Evangelick˘ hfibitov na Rychmanovû
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roce okupace byl totálnû nasazen v Ploti‰ti u Hradce Králové. Po

válce pÛsobil na újezdské ‰kole spolu se svou Ïenou aÏ do roku

1971, kdy se Rudolf Kopeãek stává fieditelem základní ‰koly

v Sokolnicích. Zde setrval aÏ do dÛchodového vûku a také ukonãil

svou kantorskou kariéru. 

Aktivnû se podílel na kulturním Ïivotû nejen na‰í obce. Nejen

zde, ale i v jin˘ch obcích byl ãasto spatfiován, jak se sv˘m malífisk˘m

náãiním sedí u nûkteré z malebn˘ch památek, jeÏ ho zaujaly.

Odtud zfiejmû pramení také jeho zájem o historii jako takovou.

Pfies poãáteãní obãasné zápisy do obecních kronik aÏ po vedení

kroniky vlastní a systematické stfiádání informací o historii kaÏdé

ãásti kraje, kter˘ si tolik zamiloval. Byl jedním z propagátorÛ

komplexního zpracování historie na‰í obce a také mezi prvními

tuto my‰lenku prosazoval. Zemfiel dne 7. záfií 2002. 

Franti‰ek Kotolan

Narodil se 25. záfií 1922 v Újezdû u Brna. Obecnou ‰kolu

vychodil v Újezdû a potom studoval Obchodní akademii v Brnû.

Po ‰kole nastoupil jako úfiedník ve firmû na kanceláfiské stroje.

Pozdûji pracoval jako vedoucí mûstské spofiitelny v R˘mafiovû,

kam se odstûhoval. V dal‰ích zamûstnáních musel tûÏce fyzicky

pracovat, protoÏe pro svou osvûtovou ãinnost a politické názory

nesehnal jiné zamûstnání. 

V roce 1990 se stal starostou obce Újezd u Brna. Starostou

mûsta zÛstal po dvû volební období, bûhem kter˘ch Újezd doznal

mnoha zmûn. Napfi. provedení prÛtahu obcí, vybudování nové

komunikace na ulici Komenského a chodníkÛ na návsi, plynofi-

kace celé obce, zfiízení parku pro vefiejnost v místech starého

hfibitova, vybudování Penzionu pro seniory, v˘stavba bytov˘ch

jednotek na ulici Rozpr˘mova, v˘stavba ‰kolní tûlocviãny a dal-

‰í. Zemfiel 23. srpna 1998.

Josef Máca

Josef, znám˘ spí‰e jako Pepa, Máca se narodil 17. záfií 1899

v Újezdû u Brna. Vyuãil se umûleck˘m malífiem divadelních



Hfibitovy
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dekorací. Studium Vysoké ‰koly umûlecké v Praze mu v‰ak bylo

znemoÏnûno.

V 25 letech zakoupil vedle Sokolovny pozemek, kde postavil

pfiízemní dÛm. V ãásti domu byla malírna, kde zaãínal malováním

hlavních jevi‰tních opon s historick˘mi v˘jevy z dûjin zemû. Pozdûji

zapoãal s v˘robou kulis, z nichÏ kaÏdá byla originál. Postupnû

v˘robu roz‰ifioval aÏ po kompletní zafiízení jevi‰È. Vlastnil v tomto

oboru jedinou firmu v âeskoslovensku.

V roce 1950 byl odveden na nucené práce do uranov˘ch dolÛ,

z nichÏ se vrátil v roce 1951. Zemfiel 21. záfií 1973.

Dne 24. záfií 2006 probûhlo v fiímskokatolickém kostele Petra

a Pavla bifimování. Kostel byl pln˘ a vrcholem církevních oslav

byla pfiítomnost biskupa mons. ThLic.Vojtûcha Cikrleho. Mladí

lidé slíbili, Ïe kfiest, kter˘ obdrÏeli v dûtství, stvrzují právû svátostí

bifimování. Pfiiznali se k závazkÛm, které za nû pfii kfitu sloÏili rodiãe

a kmotfii. Místní duchovní správa zastoupená faráfiem panem

Miloslavem Kabrdou pozvala starostu mûsta ke stolu, kter˘ se

proh˘bal hojností. Z pfiátelského rozhovoru je vytrhl pouze

fotograf. 

A protoÏe starosta mûsta je také biskup, tak si mile zavzpomínali

na spoleãné známé z církevní spoleãnosti.

Náv‰tûvu prezidenta republiky jsme oãekávali déle neÏ pÛl

roku. Chápali jsme, Ïe události, které se t˘kají nás, jsou pro hlavu

státu vlastnû zcela nedÛleÏité. O to vût‰í bylo pfiekvapení, kdyÏ

zavolala prezidentská kanceláfi s oznámením, Ïe na‰í prosbû bylo

vyhovûno a pan prezident Václav Klaus nás nav‰tíví dne 18. záfií

roku 2006 v 17.45 hodin, a to na hodinu a ãtvrt, jak bylo

oznámeno. Pfiíprava byla v plném bûhu – nervozita, starost,

program a jiné. V den pfiíjezdu nám fieditel prezidentské kanceláfie

oznámil, Ïe se pan prezident zpozdí a Ïe se nezdrÏí. Dále nám

zredigoval pfiipraven˘ program.

Náv‰tûva
prezidenta

Dva biskupové
v jeden den



Sochy sv. Jana Nepomuckého
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Pan prezident se dostavil s doprovodem v 18.05 hodin. Venku

hrála hudba, pfiítomno bylo cca 2 000 lidí. Zaznûla hymna, znûlka

mûsta, na‰e roztleskávaãky ukázaly, co umí. Pan prezident po

vystoupení z auta obdrÏel chléb se solí a v‰ichni ostatní pfiihlíÏející

obdrÏeli 2 000 koláãkÛ, které pfiipravila s pfiísloveãnou ‰ikovností

Marie Holubová (ãlenka zastupitelstva a vedoucí ‰kolní kuchynû).

Následovalo pfiivítání starosty, osobní a srdeãn˘ projev prezidenta,

kter˘ byl vystfiídán krásou projevu malé princezny Krist˘nky



KfiíÏ pod Mohylou
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Sekaninové, jeÏ nejen Ïe pfiednesla krásnou báseÀ, ale pfiedala

kytici a dala nûÏné políbení. Program pokraãoval pfiedáním

symbolického klíãe a ãestného obãanství mûsta, které pan

prezident pfiijal. Následoval prÛjezd mûstem s prohlídkou a vlastní

raut v jídelnû domu s peãovatelskou sluÏbou. Z hodinového

pobytu pana prezidenta byl pobyt málem tfiíhodinov˘. Odletûl

helikoptérou, která pro pana prezidenta pfiistála na fotbalovém

hfii‰ti. Z pfiiloÏen˘ch fotek je vidût, Ïe komunikace byla osobní.



BoÏí muka



Závûreãn˘ úãet
mûsta
Újezd u Brna
k 25. 9. 2006
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(§ 17 zákona ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech územ-

ních rozpoãtÛ, ve znûní platn˘ch pfiedpisÛ.)

Struktura pfiíjmÛ a v˘dajÛ rozpoãtu po zmûnách vãetnû

jejich skuteãného plnûní k 25. 9. 2006 je následující:

• DaÀové pfiíjmy 21 054,90 Kã

• NedaÀové pfiíjmy 10 042,60 Kã

• Kapitálové pfiíjmy 450,00 Kã

• Pfiijaté dotace 3 586,10 Kã

• Pfiíjmy celkem 34 733,60 Kã

• BûÏné v˘daje 26 108,90 Kã

• Kapitálové v˘daje 9 333,40 Kã

• V˘daje celkem 35 442,30 Kã

• Saldo pfiíjmÛ a v˘dajÛ po konsolidaci –708,70 Kã

• Financování 708,70 Kã

• Skuteãné pfiíjmy v roce 2006 28 166 430,34 Kã

• Z toho daÀové pfiíjmy 17 108 735,08 Kã

• NedaÀové pfiíjmy 7 809 237,36 Kã

• Kapitálové pfiíjmy 16 000,00 Kã

• Pfiijaté dotace 3 232 457,90 Kã

• V˘daje celkem 25 465 205,41 Kã

• Z toho bûÏné v˘daje 19 342 801,51 Kã

• Kapitálové v˘daje 6 122 403,90 Kã

• Saldo pfiíjmÛ a v˘dajÛ po konsolidaci 2 283 224,93 Kã

• Financování –2 283 224,93 Kã

V roce 2006 mûsto obdrÏelo následující dotace:

• Od úfiadu práce na VPP 146 903 Kã

• Na volby do parlamentu 40 800 Kã 

• Na prevenci kriminality 647 000 Kã



BoÏí muka
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• Na modernizaci ‰aten 187 000 Kã

• Na rekonstrukci hfii‰tû 2 000 000 Kã

• Na volby do zastupitelstva 40 000 Kã

• Na individuální dopravu 16 300 Kã

Dále mûsto podepsalo smlouvu na dotaci – digitální zpra-

cování návrhu ÚP a na zpracování ÚP. Tyto akce mají b˘t vy-

úãtovány do 30. 10. 2006. Také byla podepsána limitka na 

418 tis. Kã na vybavení skateboardového areálu pro mládeÏ v parku.

Mûsto Újezd u Brna k 25. 9. 2006 vykazuje na základním bûÏném

úãtu u KB Brno-venkov zÛstatek v celkové v˘‰i 4 648 806,39 Kã.

ZÛstatek úãtu 231 navazuje na v˘pisy z v˘‰e uvedeného penûÏ. ústavu.

Novému vedení mûsta po roce 1998 se podafiilo zaplatit a vyfie-

‰it tyto ãástky:

• Úvûr na penzion byl splacen 6 090 710 Kã

• PÛjãka na kanalizaci uhrazena celá 4 500 000 Kã

• Úvûr na obecná úfiad byl splacen 2 793 858 Kã

• PÛjãka na vodovod uhrazená 6 000 000 Kã

• Neproplacené faktury 5 147 522 Kã

• Bankou uhrazené faktury ve v˘‰i 69 772 Kã

• PÛjãka od PrÛmstavu Brno a.s. 2 000 000 Kã

• Penále z pÛjãky PrÛmstav Brno a.s. bylo

vyfiízeno v plné v˘‰i dohodou 6 240 000 Kã

Celkem se podafiilo zdûdûné dluhy zaplatit a vyfie‰it v plné v˘‰i.

Mûsto Újezd u Brna má k dne‰nímu dni na úvûrov˘ch úãtech

následující zÛstatky:

splaceno

• pÛjãka na vodovod 2 850 000 Kã 3 150 000 Kã

• úvûr u KB na silnice

a chodníky 6 300 000 Kã 3 700 000 Kã

• úvûr na 20 b.j. 2 971 603,13 Kã 2 125 000 Kã

• úvûr na DPS a silnice 6 115 000 Kã 2 885 000 Kã

• úvûr na v˘kup pozemkÛ 971 131 Kã 360 000 Kã



BoÏí muka

Nov˘ kfiíÏ na Rychmanovû, rok 2000
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Mûsto má k dne‰nímu dni uhrazené ve‰keré faktury, které

obdrÏelo k 25. 9. 2006.

Rozpracované akce:

S firmou COLAS je podepsána smlouva na opravu chodníkÛ

na ulici Masarykova v celkové v˘‰i 1 648 774 Kã, z toho zaplaceno

690 676 Kã. 

Dále bude proveden doplatek na rekonstrukci hfii‰tû firmû

PrÛmstav ve v˘‰i 66 151 Kã z na‰ich prostfiedkÛ a 479 537,10 Kã

z pfiidûlené dotace. Mûsto bude je‰tû doplácet 228 375 Kã za

vydání publikace o Mûstû Újezd u Brna. Dále se musí je‰tû dokonãit

modernizace ‰aten, na které mûsto dostalo dotaci a v mûsíci fiíjnu

bude ãerpána dotace ve v˘‰i 418 tis. Kã a mûsto doplatí 47 tis. Kã

na vybavení skateboardového areálu pro mládeÏ v parku.

Zpráva o v˘sledku pfiezkoumání hospodafiení mûsta do

31. 7. 2006

Pfiezkoumání hospodafiení provedla Firma TOP AUDITING s.r.o.

Brno, ãíslo osvûdãení 047, na základû smlouvy ze dne 22. 6. 2006

mezi objednavatelem a firmou zastoupenou Ing. Jifiím Fárlíkem.

Pfiezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem ã. 420/2004

Sb., o pfiezkoumávání hospodafiení územních samosprávn˘ch celkÛ

a dobrovoln˘ch svazkÛ obcí v termínu od 4. 9. do 6. 9. 

2006. Auditorská firma provedla pfiezkum za období od 1. 1. do

31. 7. 2006.

Závûrem bylo konstatováno, Ïe hospodafiení, rozpoãet

a úãetnictví mûsta bylo za ovûfiované období zpracováno v souladu

s obecnû závazn˘mi právními pfiedpisy, které se na vedení

a vykazování jednotliv˘ch ekonomick˘ch kategorií vztahovaly.



BoÏí muka
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Pozvánka

ke 100. v˘roãí postavení
evangelického kostela

v Újezdû u Brna – Rychmanovû

17. záfií 2006 – 14.00 hodin

Program:

1. Slavnostní bohosluÏby,

kazatel dr. Jan Pokorn˘

2. Vystoupení pûveckého

sboru Cantate Domino z Brna

3. Pozdrav starosty mûsta

ThDr. Jana Hradila, Th.D

a dal‰ích hostÛ

4. Obãerstvení



KfiíÏ vysvûcen˘ v roce 1950 na Kfiibech v blízkosti kaple sv. Antonína


