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Přání města našim dětem k prázdninám
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
bývá dobrým zvykem něco popřát do nového roku.
Já bych si tedy dovolil popřát Vám klid, a to proto, že
dnešní doba je poměrně neklidná. Neklid je vyvoláván lidmi, kteří vesměs nic neumí, proto nemohou potěšit lidi tím,
že by něco dobrého udělali, a tak vyvolávají neklid tím, že
vědomě poškozují práci jiných lidí.
Jako příklad uvádím:
1) Velice pracně jsme obdrželi povolení na kompletní
rekonstrukci našeho parku. Ještě těžší bylo zabezpečit dotaci – peníze na realizaci. Započali jsme s rekonstrukcí přesně
podle projektu, který prošel všemi odbornými posudky a ejhle, pět Vám dobře známých lidí nás udalo, že se postupuje
v rozporu s projektem, a že zničíme park.
A podívejte se na výsledek. Starý park byl v tak hrozném
stavu, že by stromy při kalamitních situacích ohrožovaly celé
okolí. Nestalo se, rekonstrukce i s dětským hřištěm, včetně
zpevněné hrací plochy pro děti, dopadla dobře. Musíte si
sami udělat obrázek, zda udání byla pomocí městu.
2) Když jsme dosáhli toho, že nám Jihomoravský kraj
předal do majetku ulici Štefánikovu a lidé žádali opravu
chodníků, kterou jsme provedli – opět jsme byli napadeni,
že tak konáme protiprávně, bez povolení. Prokázalo se, že to
není pravda. A takovýchto věcí je podstatně víc.

za vhodné.“ Ano, po jimi prohraných volbách přišli, že by
chtěli spolupracovat a já jsem řekl: „Prosím, to přece každý
zastupitel může.“ Zapomněli však, že vydávali „Opo zpravodaj“, kde byly gramatické chyby, nepravdy a překroucené
skutečnosti.
Např. Ing. Zapletal uvedl v „Opo zpravodaji“, že jsem
svým rodičům přidělil sociální garsoniéru. Byla to nehorázná nejapnost, navíc korunována faktem, že byli oba moji
rodiče již x let po smrti.
Na to paní zastupitelka Mgr. Jadrná zkonstatovala: „Už se
Vám za to omluvil.“ Nechápe však, že omluva by musela vyjít dle tiskového zákona na stejném místě, kde tato lež byla
publikována.
Byli bychom mnohem dál, kdyby nás někteří lidé vědomě
nezdržovali od práce.
Čas využíváme k práci co nejlépe. Úřad pracuje jistě
dobře, a pokud se najdou nějaké nedostatky, tak proto, že
úředníci jsou jen lidé, nikoli stroje.
Co tedy v závěru? Jde o to, aby fungovalo město, aby byl
pořádek, bezpečnost, dostatečný prostor pro děti, dostatečný prostor pro sportovce, avšak i sociální jistoty.
K tomu všemu je především zapotřebí zdraví a klid.
ThDr. Jan Hradil, Th.D.
starosta

Věřte, že není mojí povinností bojovat s nejapností a vulgarismem. Nesčetněkrát jsem
upozorňoval, že nikdo nebude
jednat ani mluvit vulgárně.
Věřte, že jsem musel zasahovat
proti vulgárnímu chování, kterého se proti svému otci dopustil jeden ze zastupitelů, nechci
jej však uvádět.
Někteří opoziční zastupitelé
si v posledním „Okénku“ stěžují na můj výrok: „Vyhrajte si
volby a pak dělejte, jak uznáte
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NAŠE KLUZIŠTĚ A MNOHO ZBYTEČNÝCH ŘEČÍ PROTI JEHO BUDOVÁNÍ
Dne 21. 12. 2016 bylo hlasováním zastupitelstva města
rozhodnuto zbudovat polyfunkční hřiště v areálu Základní
školy v Újezdě u Brna. Ozvaly se nejdříve sobecké hlasy, že připravíme tenisty o jeden kurt, protože jsme nové polyfunkční
hřiště umístili na jeden z kurtů. Nebylo již více místa ve dvoře
školy. Jejich poprask byl zbytečný, což se stávalo velice často.
Namísto, aby se ti, kteří vedou tyto řeči, informovali a zjistili,
že polyfunkční hřiště, které jsme postavili, bude v zimním období kluzištěm a v letním období po rozpuštění ledu může být
a) tenisovým kurtem, b) volejbalovým hřištěm a za c) hřištěm
pro házenou. Avšak ani projednání v zastupitelstvu města se
neobešlo bez tvrzení, že nám kdysi stačil rybník na Rychmanově. Spousta argumentů proti ledové ploše.
Ledovou plochu postavila firma Icecool.cz s.r.o. Vlastní
spuštění ledové plochy bylo 28. 12. 2017. Vychytávali jsme
porodní bolesti celého zařízení, avšak od chvíle otevření je
stále plno.
Ode dne otevření v průměru dochází na kluziště denně na
veřejné bruslení 100 dětí a 50 dospělých, v době školního vyučování se tu pohybuje přibližně 200 dětí. Ve večerních hodinách, kdy si prostor můžou rezervovat skupiny, tu bývá běžně
kolem 15 platících osob. To znamená, že kluziště za dobu jeho
otevření navštívilo kolem 2 tisíc dětí a 1 tisíc dospělých osob
v době veřejného bruslení a 2 tisíce dětí v době vyučování, kdy
má kluziště k dispozici škola. Ve večerních hodinách ve skupinovém bruslení využilo kluziště 230 občanů. V součtu tedy za
měsíc provozu navštívilo kluziště přes 5 tisíc lidí. Tuto informaci poskytl správce kluziště pan Tomáš Harvánek.

A teď si představte, že jeden ze zastupitelů města tvrdil, že
kluziště není třeba. Že prý oni bruslili jako děti na rychmanovském rybníčku. Jak je dobře, že jsme rybářům zakoupili loďku,
protože během letošní zimy by ji bohatě využili.
Je nutno říct, že to nebyla marná investice. Děti se na chvíli
odpoutají od svých televizí a počítačů. Co je však velice důležité, že po tři měsíce budou děti ve škole mít v čase tělesné
výchovy i možnost bruslení.
Bruslení pro děti a rodiče je zdarma.
ThDr. Jan Hradil, Th.D.
starosta města

Kluziště vzniklo v místě jednoho z tenisových kurtů

Bruslení si užívají hlavně děti
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Nové kluziště v areálu základní školy

KLUBOVNA DĚTÍ A MLÁDEŽE V PARKU U PENZIONU ÚJEZD U BRNA
Naše město má zařízení, které nemá většina obcí
i menších měst. Už jsme si zvykli a bereme to jako samozřejmost, že do klubovny mohou dobrovolně a také
bezplatně pět dnů v týdnu docházet naše děti a mládež.
I toto je, jako mnoho dalších zařízení, vymoženost našeho
města.
Hlavně děti mají po školním vyučování připraveny jak
prostory, tak i program pro strávení volného času. Pro zdokonalování jejich zručnosti slouží tvorba různých předmětů
z papíru, textilu, drátků a jiných materiálů. Nemalou částí
náplně programu je kreslení a modelování. Pro bystření mysli probíhají různé hry a vědomostní soutěže.

Samostatnou částí je sportovní vyžití. V zimním období
v klubovně stolní tenis, v tělocvičně Základní školy míčové
hry. Venkovní prostory využíváme pro sáňkování – bobování a v letošní zimě přibylo i úžasné bruslení, na které se děti
obzvláště těší. Od jara do podzimu máme k dispozici pro naši
činnost plně dostačující hřiště s umělým povrchem, kde se
děti mohou plně „vyřádit“ jak s míčem, tak na kolečkových
bruslích, skateboardu, při florbalu aj.
Co považuji za nejdůležitější?
Dětem, které si našly cestu do klubovny, se v tomto zařízení
města líbí. A nejen dětem. I rodiče vyjadřují spokojenost, že je
o jejich děti v době volna postaráno.
Karla Blažková, vedoucí klubovny

CHYSTANÁ PŘÍSTAVBA NADSTAVBY V BÝVALÉM MB REALU
V srpnu roku 2017 jsme obdrželi dotaci ve výši 4 367 715 Kč
od Ministerstva pro místní rozvoj. Jedná se o dotaci pro realizaci hotového projektu pěti sociálních bytů v areálu bývalého
MB Realu, ul. Štefánikova 1050. V daném objektu, který jsme
zakoupili v aukci, je 8 pokojů pro sociálně potřebné a 2 nové
garsoniéry. Nad stávajícími byty vyprojektoval Ing. arch. Ivan
Vašek a Ing. arch. Alexander Durchán nadstavbu dalších pěti

bytů, protože zde v Újezdě jsou lidé, a obzvláště mladší lidé,
kteří nemají své vlastní bydlení.
Jedná se o plnohodnotné byty o výměře cca 33 m2, budou
mít samostatný vstup, vlastní nádvoříčko. Bude zase kousek
práce za námi. Dané foto dokládá úpravu prostory kolem soc.
ubytovny tak, aby bylo možno okamžitě zahájit stavbu.
Petr Suchý, vedoucí pracovní skupiny města

Plocha je připravena na započetí nadstavby
sociálních bytů

Sociální byty na ulici Štefánikova,
bývalý areál MB Realu
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ROZPOČET MĚSTA ÚJEZD U BRNA NA ROK 2018

SCHVÁLENÉ DOTACE ORGANIZACÍM NA ROK 2018
Organizace

Přidělená
výše dotace

Přidělená
výše dotace

Organizace

Bangladéšské děti – Khya

7 800,00 Kč

Tylovo divadlo Újezd u Brna, z.s.

31 000,00 Kč

Členský příspěvek Austerlitz

9 600,00 Kč

CM Šternovjan, z.s.

21 000,00 Kč

ČSS, z.s. SSK 0750 – Sportovně střelecký klub

12 000,00 Kč

Svaz měst a obcí
Celkem

11 000,00 Kč
28 400,00 Kč

Nadační fond JAMIRO

35 000,00 Kč

Nadační fond ZŠ Újezd u Brna

72 000,00 Kč

Rybáři Újezd u Brna

16 000,00 Kč

DFS Šternovjánek, z.s.

21 000,00 Kč

Babské hody

24 000,00 Kč

Chasa – hody

24 000,00 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Újezd u Brna

79 000,00 Kč

Újezdská Rozmarýna z.s.

38 000,00 Kč

Junák – český skaut

Římskokatolická farnost Újezd u Brna

o této dotaci se
ještě rozhoduje

Farní sbor českobratrské církve
evangelické

o této dotaci se
ještě rozhoduje

Spolek Vinaři Újezd

20 000,00 Kč

Domov u Františka,
příspěvková organizace

o této dotaci se
ještě rozhoduje

Nerozdělená část dotací

322 000,00 Kč

Celkem

876 000,00 Kč

28 000,00 Kč

Poskytnuté dotace organizacím
celkem

904 400,00 Kč

SK Újezd u Brna z.s.

79 000,00 Kč

Neinvestiční příspěvek zřízeným PO

SHM Klub Újezd u Brna, z.s.

30 000,00 Kč

Základní škola

2 300 000,00 Kč

SDH Újezd u Brna

24 000,00 Kč

Mateřská škola

960 000,00 Kč
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POVEDLO SE
Dvě lokality Újezdu u Brna dostaly podobu, za kterou se nemusíme stydět. Projekty byly hotové už 6 let. Pravidelně byli
lidé jak od Svatého Jana, tak z ulice Nad Sklepy písemně, ale
i ústně vyzýváni, aby si přišli prohlédnout projekt. Byla dokonce dvě veřejná slyšení na místě samém. Přesto ve chvíli, kdy se
začalo s oběma stavbami, začaly problémy.
Některé připomínky byly oprávněné, protože přece jen –
víc hlav, víc ví. Ovšem některé připomínky byly k pousmání.
Kupříkladu z lokality Nad Sklepy se ozvalo pár lidí, abychom
snížili noční svícení, protože „neporostou ředkvičky“. Musím
říct, že jsem na jednu stranu starost chápal, ale přece jenom
jsme těmto požadavkům nepodlehli. Je pravdou, že některé

Ulice Nad Sklepy

Náměstí sv. Jana
požadavky byly ryze sobecké, kdy lidé vlastně byli schopni
omezovat svoje sousedy.
Lokalita Nad Sklepy byla zkolaudována dne 26. 6. 2017.
Stavebním dozorem byla Ing. arch. Šemberová, realizující firmou COLAS CZ, a.s.
Lokalita Sv. Jana, krom vlastní dlažby v žule, dostala nové
osvětlení, a také originální zpracování staré studny – studna
byla obložena žulou a současně umělecký kovář Ivo Lorenz
osadil tuto studnu kovovou mříží. Malý park u Sv. Jana dostal
centrální zalévání. Stavebním dozorem byla opět Ing. arch.
Šemberová, realizující firmou SATES MORAVA, a.s.
Petr Suchý,
vedoucí pracovní skupiny města

OTEVŘENÍ DVOU LOKALIT – NÁMĚSTÍ SV. JANA A ULICE NAD SKLEPY
Tento den – 2. září 2017 se opravdu vydařil. Lokalita Nad
Sklepy byla generálně opravena dle projektu Ing. arch. Vladimíra Pokludy. Projekt na svoji realizaci od vydání stavebního povolení čekal 4 roky.
Proč?
Snažili jsme se získat dotaci, ale ani pro lokalitu Nad
Sklepy, ani pro Náměstí sv. Jana jsme dotace nezískali.
Lokalita Nad Sklepy byla provedena v zámkové dlažbě –
chodníky a komunikace byly nově vyasfaltovány, provedeno
nové večerní osvětlení, a co víc, rozvod elektrického vedení
nízkého napětí byl uložen do země.
V daném místě v den slavnostního otevření byly krámky
se sladkostmi a dětské kolotoče, viz foto.
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Poté slavnost pokračovala otevřením lokality Náměstí
sv. Jana, ale tam už bylo spíše dost gastronomických zážitků, vína a dobré hudby. Pro dobrou náladu nám hrály
dvě kapely.
Náměstí sv. Jana bylo celé vystavěno v žule, i zde bylo
provedeno nové večerní osvětlení, dále nádherná kašna
a výsadba zeleně. Zrekonstruovali jsme tak historicky
nejstarší část Újezdu, odborníky nazývanou germánským
opidem.
Na jaře 2018 se dokončí propojení uličky z Náměstí sv.
Jana do lokality Nad Sklepy. I tato ulička bude celá provedena v žule.
Karel Hradský, místostarosta

OTEVŘENÍ DVOU LOKALIT – NÁMĚSTÍ SV. JANA A ULICE NAD SKLEPY

VOJENSKÝ OBJEKT
Konečně je vyřešeno. Město Újezd u Brna bezúplatným
převodem nabylo velký vojenský komplex na Staré hoře. Zažil
se termín „armypark“ a prozatímním správcem je pan Vlastimil Rozprým.
Armypark je osazen bezpečnostním zařízením, takže se
už několikrát stalo, že byl spuštěn alarm, který nás upozorňuje na vstup cizích lidí… nebo také pavouků či jiných
narušitelů. Jeden zajímavý případ se stal loni, kdy se do armyparku vloupali dva lidé. Policie zadržela jednoho a ten
neprozradil, že v objektu je ještě jeho kolega. Budovu jsme
uzavřeli a místo, kudy se vloupali, zavařili mřížemi. Za pár
dnů jsme zjistili, že dotyčný zloděj se dostal ven až po několika desítkách hodin, a to tak, že musel vyšplhat do výšky
cca 4 metrů a montážním klíčem závit po závitu, milimetr
po milimetru obrovská několikatunová ocelová vstupní vrata pootevřel, aby se protáhnul ven. Měl štěstí, neuschnul.
V budově je dostatek pitné vody.

Celá bývalá vojenská nemovitost měla základní nedostatek. Přístupová cesta vedla přes areál funkčního radaru
a všichni zúčastnění se báli, abychom radar neokoukali.
Podařilo se. Po provedení jednoduché pozemkové úpravy
jsme vyprojektovali cestu, vyřídili stavební povolení a projekt
s povolením jsme předali státu, který má nyní povinnost tuto
cestu postavit. Začnou stavět v květnu 2018, a pak již se s objektem bude smět nakládat tak, aby se jeho funkce osvědčila.
Rozloha armyparku je 28 465 m2. Z toho jsme několik set
metrů vykoupili přímo od státu či od občanů, kteří tam pozemky vlastnili.
V současné době se připravuje projekt bytu pro správce, který
v objektu bude bydlet. Pak již zůstává začít s realizací plánů, které
však přinesou mnohá úskalí, efektivitu a jiné argumenty.
Nicméně, je to překrásný areál, který se podařilo městu
udržet ve svém majetku, takže nikdo zde nemůže provozovat
jakoukoliv činnost, kterou by město nemělo pod kontrolou.
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NA DOBRÉ SI ČLOVĚK ZVYKNE LEHKO
Tento výrok je úplně pravdivý. Dobré věci přijímáme zcela
samozřejmě a vůbec si neuvědomujeme, co za nimi stojí práce. Slyšel jsem, jak někteří lidé pohrdavě říkali: „To je pracovník rychlé roty města.“ Dnes to však již není člověk s lopatou
a s kolečkem, dnes to jsou profesionální pracovníci, ovládající
několik řemeslných dovedností, vlastnící všechny možné skupiny řidičských oprávnění a lidé, kteří prošli řadou odborných
školení pro výkon speciálních prací. Jsou to lidé, kteří dělají
práci na úrovni vyučených lidí.
Naše pracovní skupina je z větší části placená z dotačního
titulu poskytovaného prostřednictvím pracovního úřadu pod
běžně užívaným termínem Lidské zdroje. Tyto peníze dostaneme pouze tehdy, když se jedná o jistá naplněná sociální
kritéria.
Co však dělají? Nejdříve jejich pracovní povinnosti:
• Úklid města, zimní údržbu města, úpravu a opravu
chodníků, svoz biologického materiálu z našich zahrad, ale
nejenom svoz. Také jeho úpravu a rozdrcení. Úklid černých
skládek kolem města, odvoz pacientů k lékaři a zpět. Mnohokrát i v noci otvírají zabouchnuté dveře v penzionu a v DPS
dva pracovníci této čety, kteří dělají zároveň správce – správce
penzionu pan Jiří Veselý a správce DPS pan Miroslav Leukert.
• Pomoc při chodu čističky.
• Sekání trávy v celém městě a nejenom v celém městě,
ale i v okolí – extravilánu.

• Pomoc při stěhování zdravotně nebo fyzicky handicapovaných lidí – přestěhování, úklid, obzvláště u lidí, kteří jsou
nějak psychicky nemocní.
• Po zakoupení zařízení pro čištění kanalizace kontrolují
místa, která se pravidelně zanáší a ucpávají.
• Ořezávání stromů v celém městě, které jsme kdysi byli
nuceni platit z vlastních zdrojů.
• Kompletní výsadba nové zeleně, ale i starost o již vysazenou zeleň, viz
a) Šmoldus,
b) bývalá skládka města.
Každý z těchto pracovníků přichází do práce v 6.30 hod.
ráno, pokud není kalamita. Pokud je jakákoliv kalamita či nepředvídatelná událost, bývají pravidelně probuzeni městskou
policií už ve 4 hodiny ráno. Všiml si toho někdo a poděkuje jim?
Tato pracovní četa je již dnes prvotřídně vybavena. Jsou to
jak pomůcky, tak stroje a nástroje. Na to všechno mají povinná
školení a zkoušky. Spoustu zednické, ale i dlaždičské práce vykonávají velice precizně.
Hlavou celého tohoto systému je pan Petr Suchý. Pravidelně se po sedmé hodině ranní účastní porady v pracovně
starosty, věci si zapíše, ale také je okamžitě provede. Přišel ze
zcela jiného profesního oboru a během dvou měsíců jsem se
na něho mohl spolehnout. Je to tento člověk.

Vedoucí pracovní skupiny pan Petr Suchý
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VYBAVENÍ NAŠÍ PRACOVNÍ SKUPINY
Zcela evidentně se změnilo vybavení pracovní čety města.
Pravidelně se nám pohybuje počet technické skupiny města
okolo 16 členů, zabezpečující pořádek a jiné. Zhruba polovina
z nich je v hlavním pracovním poměru a druhá polovina je
placena z dotace Evropské unie.
Vybavení této skupiny je v účetní hodnotě cca
11 757 734,69 Kč. Každý pracovník má právo také na osobní
vybavení, počínaje pracovními botami až po pracovní oblečení.

Postupně se však dovybavuje i pracovní zázemí těchto pracovníků. Dovybavuje se vozový park. Posledním přírůstkem
města Újezd u Brna jsou ridery značky Stiga – jedná se o multifunkční stroje k údržbě zeleně, odhrnování sněhu a posypu,
a dále k údržbě nové ledové plochy.
V létě 2017 jsme opravili toalety a vystavěli sprchový kout,
viz foto.
Petr Suchý, vedoucí pracovní skupiny

Rider STIGA

Nové stroje STIGA
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PRAVDĚPODOBNĚ JSTE SI POVŠIMLI – VÝSADBA DUBOVÉ ALEJE
V loňském roce bylo vykáceno kolem Újezdu x desítek
ovocných stromů, které uschly nebo vymrzly. Jenom odhad
ceny jejich skácení byl 57 tisíc korun a nebyla v tom ani likvidace větví (nebo dřeva), ale ani náklady se svozem. Pomohli
nahodilí pobertové, kteří si několik větví uřízli, a pak si zkřenčené – ztrouchnivělé dřevo odvezli, čímž si moc nepomohli,
protože výhřevnost takového dřeva výrazně klesá.
Pak začaly problémy. U silnice mezi Sokolnicemi a Újezdem
padaly ze stromů větve a některé stromy se pod tlakem větru
lámaly. Takže co dělat?
V hospůdce v Telnici seděli dva mužští – pan Vítězslav Gratzl
a pan Radmil Hrbek. V návalu bodrého vychloubání: „To je pro
nás maličkost, to pro Vás uděláme zadarmo!“, šest týdnů po
sobotách káceli a my jsme likvidovali zčásti ztrouchnivělé dřevo a z části obrovské množství větví.
Teprve po jednání se SÚS JMK jsme zjistili, že parcely kolem
cesty jsou v majetku města. Teď otázka, co s tím, když zmizely
kordony ovocných stromů. Odpověď se dostavila sama. Na
výše zmíněné parcely vysadíme duby, za které však nemusíme

utrácet – vypěstovali jsme si je sami a máme jich 176 kusů.
Stromy budou vysazeny tak, aby byly v dostatečném odstupu
od vozovky a v dostatečném odstupu mezi sebou.
A tak na jaře bude trochu více práce pro naši pracovní četu,
ale přinese to ekologicky velice významné opatření. A co víc
– vrátíme do této krajiny nádherné listnaté stromořadí, které sem patří. Bude vysázeno mimo intravilán obce, ale bude
ozdobou extravilánu.
Starosta města

ORKÁN 29. 10. 2017
Toto datum si budou pamatovat lidé nejen z celého území Čech a Moravy, ale i z dalekého zahraničního okolí. Když
nám v rozhlasu a televizi oznamovali, že bude vítr dosahovat
až 160 km/hod., tak jsme věc převážně nebrali vážně. Ovšem
nedělní ráno všechny zúčastněné přesvědčilo, že nejde o žert.
Padali postupně desítky i stovky stromů, zastavila se vlaková a autobusová doprava, byly neprůjezdné silnice. Celé části
republiky byly hodiny bez elektrického proudu. A co víc, byly
i ztráty na životech.

jeden z členů kontroly s„krásnými“ dredy na hlavě si spletl buk
s dubem. Tak jsem se mu chvíli smál, a pak jsem ho požádal,
aby mlčel. Mlčení se vyplatí.
Park jsme zrekonstruovali, vysadili nové stromy. A ti starostliví zastupitelé, kteří věc tenkrát oznámili a poslali na úřad
kontrolu ze životního prostředí, se do dnešního dne neomluvili
… no, o co jde…

A co my v Újezdě?

Vzpomněl jsem si na náš starý vyžilý park u koupaliště. Na
dobu, kdy jsme nechali udělat projekt, získali peníze, začali revitalizovat porosty v parku a … přišlo udání od několika
zastupitelů, kteří ze strachu o budoucnost parku oznámili
diletantský zásah. Hystericky přijela kontrola, ale nezjistila
žádnou vadu. I přes udání se smělo pokračovat. Snaha některých zastupitelů ochránit stromy, které byly nebezpečné a nemocné, naštěstí nevyšla. Jenom pro zasmání Vám sděluji, že
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Po stromech zůstaly jen ztrouchnivělé třísky

ORKÁN 29. 10. 2017

Kácení a odklízení stromů za součinnosti pracovní skupiny města
Na potvrzení našeho správného rozhodnutí jsme
si museli několik let počkat. Orkán, který se v neděli
29. října 2017 prohnal naším územím, prokázal, že
rekonstrukce parku byla zcela profesionální.
Současně je zapotřebí říct, že nekácíme každý strom, o jehož skácení se požádá. Nejdříve referentka paní Hübschová
pozve dendrologa Ing. Šmitáka, který podle stavu stromu
a jeho umístění rozhodne, zda kácet či nekácet. Teprve potom

Rada města Újezd u Brna na doporučení Komise životního
prostředí, které předsedá Lubomír Rožnovský, rozhodne o vykácení stromu.
V měsíci říjnu bylo skáceno na území extravilánu města
47 suchých ovocných stromů. Dovedete si představit, co by
tyto stromy asi způsobily, kdybychom je nevykáceli a ony stály
na svém místě i v onu neděli 29. října 2017…?
Jan Hradil, starosta

KONTAKTNÍ MÍSTO CHYTRÉHO MĚSTA
Od Ministerstva práce a sociálních věcí jsme obdrželi dotaci
na realizaci projektu SMART MĚSTO ve výši 2 312 062,50 Kč
spolufinancovanou Evropskou unií, a začali jsme věc, ale i celé
zadání vyřizovat. V případě Chytrého města je zadání složité.
Dotaci jsme obdrželi na čtyři okruhy:
a) koncepce veřejného osvětlení,
b) energetická koncepce města (Akční plán využitelné
energetiky),
c) nastavení informačních a komunikačních toků – koncepce informačního systému,
d) koncepce dopravy.
Společnost DEA chystá soutěž a až budou podmínky pro
vypsání soutěže zpracované, vybraná firma zkontroluje skutečný stav města, a pak dojde k realizaci výše zmíněných
okruhů projektu. My jsme již dnes trochu v předstihu, protože
máme elektronická data infrastruktury města Újezd u Brna,
tedy kanalizace, plynu, vody, elektro sítí a dalších zpracovaná.
Současně k tomu máme Generel zeleně.

V I. patře radnice, viz foto, je počítač s tiskárnou a návodem,
ve kterém si každý občan může vytisknout potřebné údaje.
K čemu to bude dobré? Kupříkladu každý projektant, který bude
zpracovávat projekt nového domu nebo rekonstrukci, si může bezplatně vytisknout vše, co bude ke zpracování potřebovat. A to znamená mimořádnou úsporu času pro něj i pro stavebníky.
Metodikem tohoto zařízení je Ing. František Nádeníček, telefonní číslo 604 746 137.
ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta
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ČERNÁ STAVBIČKA
Ve městě Újezd u Brna se nachází několik černých staveb, se
kterými se stále potýkáme tak, aby byly legalizovány. Dnes již málokdo si dovolí postavit načerno garáž nebo nějakou nemovitost.
Problém však je, že na naší Staré Hoře rostou malé chatičky, někdy právě postavené načerno, a není divu, protože

podmínky kladené stavebním zákonem jsou nepřekonatelné. Loni v létě (2017) vznikla stavbička, na kterou jsme byli
upozorněni městskou policií. A tak jsme byli nuceni tuto
stavbičku odstranit, protože se jednalo o černou stavbu na
cizím pozemku (viz foto).

ÚSTAV VZÁJEMNÉ LIDSKÉ POMOCI
Co to vlastně je?

Velice často se mi dostává výtek, že se starám pouze o stáří.
Je nesmyslné vysvětlovat, že to není pravda, a že je to nejapné.
Stáří je velice složitý, těžký stav, kterému musíme všichni pomáhat. G. B. Shaw řekl jasně: „Úroveň národa odpovídá tomu,
jak se stará o stáří a své staré.“
Ale naopak existuje část mladých lidí i dětí, kteří mají
různé zdravotní handicapy a tyto handicapy jsou zatížením
celé rodiny. Obzvláště pro maminky, které s těmito dětmi
musí trávit 24 hodin denně. Nejenže jsou zavřené doma, ale
ani nemohou jinde pracovat, těžko přichází do kontaktu s jinými lidmi, … prostě se musí starat. A tak jsme zde založili
ústav pod názvem Ústav vzájemné lidské pomoci. Rada města
Újezd u Brna konaná dne 13. 11. 2017 svým 134. usnesením
rozhodla o struktuře tohoto zařízení. Byli jmenováni členové
správní rady Ústavu vzájemné lidské pomoci, je jich celkem
pět a jsou to radní města. Dále byla jmenována revizorka ústavu Ing. Jana Jarošová a ředitelka ústavu Ing. Jitka Sedlačková.
Protože bylo zamítnuto umístění tohoto ústavu do Penzionu pro seniory na ulici Štefánikova, rada města dne 12. 2.
2018 rozhodla navrhnout zastupitelstvu města tento ústav
umístit do nově zakoupené nemovitosti na ulici Nádražní čp.
2. V této nemovitosti by bylo zařízení pro 14 takto handi-
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capovaných dětí. Systém péče o tyto děti by byl vzájemně
svépomocný. V tomto ústavu by se o svoje děti staraly samy
maminky pod odborným vedením jedné zdravotnice. Zjednodušeně řečeno by každá z maminek vždy jeden den v týdnu zde pečovala o dítě svoje a také o děti ostatní, a zbylé
čtyři dny by si mohla vyřizovat svoje záležitosti nebo třeba
i pracovat. Tato starost by byla mezi maminky rozdělena rovným dílem po celý týden tak, aby měly děti řádnou službu,
kterou jejich zdravotní stav vyžaduje, a zároveň by ostatní
maminky mohly po zbylé dny odpočívat nebo se věnovat
potřebným věcem.
Do výše zmíněného objektu chce rada města ještě umístit
denní stacionář pro důchodce, dále samostatný klub důchodců a zbylé prostory využít dle potřeby. Když jsem stavěl dům
s pečovatelskou službou na Rybářské ulici, byly některé hlasy
proti. Neuposlechl jsem jich, bylo překvapivé, že ten samý
člověk, co byl tehdy proti DPS, umístil svého otce do tohoto zařízení. Netušil, že taky na něj jednou dojde. A tak je to
i s tímto záměrem.
Uslyšíte spoustu hlasů proti. To však nic nemění na tom, že
sociální strukturu města máme povinnost zabezpečit, protože
to patří k přirozené lidskosti.
ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta

MEZIGENERAČNÍ DEN – „BYLA VOJNA, BYLA“
Domov pro seniory Sokolnice, p.o. ve spolupráci s Jihomoravským krajem, MPSV, Acaballado, Mohyla míru-Austerlitz
o.p.s., městem Újezd u Brna, obcí Sokolnice, Rodinným centrem
Sokolnice a Rádiem Petrov uspořádal v sobotu dne 16. 9. 2017
„Mezigenerační den“ za účelem setkávání všech generací a poznávání regionální kultury.
Při společném setkání proběhlo soutěžní dopoledne pro děti,
jejich rodiče a prarodiče se zaměřením na poznávání historie
v našem regionu, a to zábavnou formou. Byly připraveny společné aktivity s cílem nalezení ztraceného pokladu ruských kozáků
z Bitvy tří císařů. Program soutěže byl zahájen v 10.00 hodin na
Mohyle míru prohlídkou části expozice za účasti francouzských
dragounů, kteří doprovodili rodiny s dětmi do zámeckého parku
v Sokolnicích. Již cestou začali účastníci plnit připravené úkoly.
Prvním z nich bylo na místě palpostů francouzského dělostřelectva u zámecké zdi poznávání uniforem jednotlivých vojsk. Na
louce u Zlatého potoka byl druhý soutěžní bod – střelba lukem
na terč. V altánu zámecké zahrady nalezly děti třetí soutěžní bod,
kde bylo úkolem složit puzzle památníku Mohyly míru. Následně soutěžící rodiny pokračovaly ke čtvrtému úkolu, kde měli za

úkol poznat předměty, které patří do vojenské torny. U Hájenky,
kde se nachází ve zdi originální dělová koule z bitvy, nalezly děti
další, již páté stanoviště, kde byl úkolem hod do dálky dělovou
koulí. Následoval další soutěžní bod číslo šest – hledání rozsypaných mincí v trávě zámeckého parku. Po nasbírání pěti mincí
získal soutěžící právo projít labyrintem k historickému vojenskému ležení, kde byla umístěna velká truhlice se zlatým kozáckým
pokladem.
K vidění byla také spousta atrakcí, jako polní vojenská kuchyně, polní lazaret, fotokoutek s vojákem, skákací hrad, labyrint,
projížďky na ponících a spousta další zábavy. Součástí dne byla
komentovaná ukázka výcviku jezdectva, napoleonských uniforem a vystoupení mužáckých souborů z Žatčan a z Otnic.
Příjemnou atmosféru navzdory deštivému počasí dotvářely
stánky s občerstvením, grilovanými klobásami, pivem, burčákem, trdelníky, perníkem a s cukrovinkami pro děti.
Naše velké poděkování patří všem spolupořadatelům, zejména ženám z Rodinného centra Sokolnice, které po celý den
pomáhaly na jednotlivých stanovištích.
MVDr. Petr Nováček, ředitel DpS Sokolnice, p.o.
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MEZIGENERAČNÍ DEN V DOMOVĚ U FRANTIŠKA
Už samotný název jasně říká, že jde o pokus Domova
pro seniory u Františka integrovat zde umístěné klienty
do života obce. Domovy důchodců byly kdysi vnímány
jako uzavřené ghetto stáří. Dnes je to již jinak. Kupříkladu
komunikace s dětmi je poměrně významná, protože takto otevřený dům odpovídá dětem na otázky: „Co tam je?
Proč tam je tolik starších lidí? Proč je tam babička nebo
dědeček?“ Dále je tím dána možnost, aby si dítě uvědomilo, že může komunikovat s obyvateli zařízení i způsobem
pohody a zábavy.
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JUDr. Antonín Jízdný, ředitel tohoto zařízení, v daný den procházel mezi klienty a návštěvami, aby zodpověděl jejich otázky,
respektive vysvětlil, v jakém stupni je toto zařízení schopno lidem pomáhat. Domovy pro seniory mají několik stupňů – pro
klienty ve vysokém věku, pro klienty imobilní nebo pro ty, kteří
již trpí Alzheimerovou nebo Parkinsonovou nemocí.
Je to nepředstavitelně těžká práce. Pouze přímý kontakt
s realitou může napovědět něco o velkém úsilí personálu. A za
to musíme poděkovat.
ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta

PREZIDENTI V ÚJEZDĚ U BRNA

Prezident Miloš Zeman společně s hejtmanem Jihomoravksého kraje Michalem Haškem
a starostou města Janem Hradilem

Prezident republiky Václav Klaus zdraví přítomné občany

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

23

PREZIDENTI V ÚJEZDĚ U BRNA

Osobní foto starosty s prezidentem Slovenské republiky Rudolfem Schusterem v Újezdě u Brna

SETKALA JSEM SE S TOMÁŠEM GARRIGUEM MASARYKEM
Životní příběh klientky v Domově u Františka
paní Marie Blažkové
Narodila jsem se 9. 10. 1930 v Újezdě u Brna. Měla jsem
dva starší bratry. Rodiče pracovali v Peclově mlýně. Na naší
ulici bylo hodně dětí, se kterými jsme si s bratry celý den
hráli. Běhali jsme bosí, váleli se v kaštanovém listí, lezli po
stromech. Jednou nám padl zrak na silnici, kde jel krásný
černý kočár, tažený koňmi. Běželi jsme k silnici, kočár zastavil a vystoupil starší pán. Byl milý a ptal se nás, jak se
jmenujeme. Netušili jsme, s kým si povídáme. Později nám
řekl jeden pracovník ve mlýně, že to byl Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident. Cestoval ze židlochovického zámku do Slavkova. Později, až jsem začala chodit
do školy, teprve jsem pochopila, s kým jsem měla tu čest si
povídat. Nám byl známý jako „tatíček Masaryk“. Zemřel dva
roky po tomto setkání v roce 1937 a v době smutku jsme
nosili černou mašličku.
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V roce 1939 rodiče postavili na Rychmanově dům, kam
jsme se přestěhovali, a kde jsem prožila část dětství. Ráda
jsem pomáhala rodičům pracovat na polích. Tatínek vždy
říkal, že jsem se měla narodit jako kluk. Vyučila jsem se prodavačkou a v 19 letech jsem se vdala. Brzy na to mi zemřeli
rodiče. Můj manžel byl myslivec a táhlo ho to k lesu. Byla
nám přidělena hájenka v Josefově u Býčí skály, kde jsem
prožila krásné, ale i dodnes velmi bolestivé chvíle. Tragicky
mi zahynul syn. Po této smutné události jsme se přestěhovali na hájenku mezi Křtiny a Jedovnice. Tady jsem prožila
nejkrásnějších čtyřicet let života, jakých jsem si jenom
mohla představit. Starala jsem se o malé hospodářství, tři
dcery, společně jsme prožívali rodinné oslavy, kouzelné Vánoce, letní prázdniny i pohádkově zasněžené zimní období.
Děti vyrostly a já jsem pracovala jako prodavačka. Bavila mě
práce mezi lidmi. Po smrti manžela jsem se zatoužila vrátit
do svého rodného Újezdu u Brna. Zažádala jsem si o byt

SETKALA JSEM SE S TOMÁŠEM GARRIGUEM MASARYKEM
v tehdy nově postaveném penzionu, kde jsem nakonec
strávila 16 let. Byla jsem překvapená nejen svým rodným
domem, který byl v době mého návratu krásně udržovaný,
ale i celým městem, jak je čisté a upravené. Mrzí mě jen
zboření „Peclova“ mlýna, který byl obrovskou vzpomínkou
na moje dětství.
Občas jsem si přivydělala prodáváním vstupenek na koupaliště, ráda jsem pomáhala s prací ve vinohradě.
S přibývajícím věkem a zhoršováním zdraví jsem si zažádala o přijetí do Domova u Františka. Jsem šťastná a spokojená, že jsem zde našla nový domov. Mám krásný prostorný
jednolůžkový pokoj s koupelnou, který jsem si sama vybavila obrázky, květinami a knihami. Ráda chodím načerpat síly
do zahrady a posedím si spolu s kamarádkami při kafíčku ve
společenské místnosti nebo na terase. Ráda se zapojuji do
vyrábění, luštění a vzdělávání. Velmi si vážím a oceňuji práci
personálu. Cítím se tu jako doma.
Marie Blažková

V Domově u Františka žije sto klientů a každý z nich má svůj životní příběh. Jménem zastupitelky města Újezd u Brna bych chtěla
poděkovat za všechny klienty zřizovateli, kterým je Jihomoravský
kraj, starostovi města ThDr. Janu Hradilovi,Th.D., za podporu a spolupráci a všem zaměstnancům Domova u Františka.
Ivana Mácová

Paní Marie Blažková a Ivana Mácová v Domově u Františka

100. NAROZENINY NAŠÍ OBČANKY

100. narozeniny paní Oleksandry Robak jsme oslavili v Domově u Františka 10. 12. 2017
Poznámka redakce: Paní Oleksandra Robak zemřela 4. února 2018.
ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DNE 4. LISTOPADU 2017

Na vítání bylo pozváno dvanáct dětí s rodinnými příslušníky

Děti dostávají od města župánky s městským znakem
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Takovou parádnici si rád pochová i pan starosta

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DNE 4. LISTOPADU 2017

Jen malí občánci si svůj velký den zatím ani neuvědomují

Pyšná maminka se svou právě přivítanou ratolestí

Na vítání občánků nejsou pozváni jen rodiče, ale i prarodiče a blízcí příbuzní. Tentokrát byla plná obřadní síň
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FINANČNÍ GRAMOTNOST
Co si představit pod pojmem finanční gramotnost?
Jedná se o soubor znalostí a dovedností, které člověku
umožňují správně zacházet s penězi v různých životních
situacích. Měla by předcházet neuváženému zadlužování.
Čím dříve se děti seznámí se základními zásadami hospodaření, tím lépe. Proto je tato tematika součástí výuky na
základní škole, zejména v občanské výchově, ale i v dalších předmětech, např. matematice.
S finanční osvětou souvisí i projekt Města Újezd u Brna,
které se rozhodlo nabídnout žákům 6.–9. ročníků možnost zřídit si bankovní účet, pokud jej ještě nemají, samozřejmě se souhlasem zákonných zástupců. Město Újezd
u Brna se rovněž rozhodlo přispět všem žákům disponujícím vlastním účtem částkou jeden tisíc korun. Cílem akce
je podpořit rozvoj občanských kompetencí žáků v oblasti

VOLBY PREZIDENTA ČR 2018

finanční a ekonomické gramotnosti. Mnoho z nich totiž
dosud neví, jak správně zacházet s platební kartou, jak vybrat peníze z bankomatu nebo jak si uváženě rozvrhnout
finance na delší období.
V první vlně se do akce zapojilo celkem 72 žáků, ve druhé potom dalších 13, což činí 77 procent z celkového počtu místních žáků. Naši školu navštívili zástupci Komerční
banky, kteří žákům v rámci semináře podali potřebné informace a zodpověděli jejich dotazy.
Předpokladem je, že by se stejná akce měla každoročně opakovat, vždy pro žáky šestého ročníku. Doufejme, že
tento projekt bude mít požadovaný efekt a žáci si z něj
odnesou mnoho důležitých praktických zkušeností a dovedností.
ZŠ Újezd u Brna

AAA OČNÍ
Vážení občané,
před třemi měsíci měla v Újezdě u Brna skončit činnost
očního lékaře. Firma AAA oční, s.r.o., požádala o ukončení nájmu. Po měsíci jednatel firmy AAA oční, s.r.o. žádost o ukončení nájmu vzal zpět i přesto, že MUDr. Vlčková Marie ukončila
svoji ordinační činnost. 29. ledna 2018 se dostavila na úřad
ředitelka oční kliniky NeoVize Mgr. Lenka Tuzová, která sdělila,
že ve své činnosti bude oční ordinace pokračovat, protože ji
převzala klinika NeoVize.
starosta

KATALOG FIREM 2017

Máme staronového prezidenta
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V květnu minulého roku byly opět aktualizovány údaje
v Katalogu firem. Jeho nové vydání s označením KATALOG
2017 si občané mohou zakoupit v papírnictví, v knihovně,
na podatelně MěÚ a v prodejně potravin na Rychmanově.
Katalog vydalo Město Újezd u Brna. Cena katalogu je 20 Kč
a výtěžek z prodeje bude věnován Nadačnímu fondu ZŠ.

DO KNIHOVNY NEJEN PRO KNIHY…
V únoru jsme do Městské Jiráskovy knihovny pozvali odborníka na brněnské podzemí – pana Ing. Aleše Svobodu, který se
zkoumáním této lokality zabývá už 30 let. Byla to již jeho třetí
přednáška u nás a tentokrát pan Svoboda dokončil téma Jakubské náměstí a Kostnice. Pod podlahou kostela sv. Jakuba se našla
jedna z největších evropských kostnic. Vyslechli jsme její unikátní
příběh s fakty o archeologických a antropologických nálezech.

OBŘADNÍ SÍŇ V ÚJEZDĚ U BRNA
Kolik jen bylo námitek, zvláště ze strany zastupitele
Ing. Zapletala, proti stavbě Obřadní síně v Újezdě u Brna, kdy
konstatoval, že jí nebude zapotřebí. Tak jen posuďte sami. Obřady v síni začaly být pořádány v roce 2013 a takto stoupal
počet během následujících let:
Rok 2013 3
Pohřby
Rok 2016 43
Rok 2014 24
Rok 2017 56
Rok 2015 30

Vědomosti pana Svobody, krásné fotografie a výklad o historii
a bádání v dané lokalitě, nám zpříjemnily zimní podvečer. Pro
velký zájem budeme v těchto besedách v knihovně pokračovat.
Na další se můžeme těšit v dubnu.
Knihu Kostnice u sv. Jakuba nebo knihy Brněnské podzemí
(1.–3. díl) máme v knihovním fondu k dispozici.
Městská Jiráskova knihovna

EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY
V neděli 22. října 2017 se ve 14.00 hodin sešli v opraveném evangelickém kostele na Rychmanově zástupci
a věřící dvou církví – evangelické a husitské, aby při ekumenické bohoslužbě společně poděkovali Městu Újezd
u Brna za finanční pomoc – „dotace“ při opravě kostela.
Pan farář Mgr. Jiří Gruber vyjmenoval, co vše se v kostele za pomoci Města Újezd u Brna opravilo. Za Církev
československou husitskou byla přítomna Ing. Mgr. Iveta
Hušková. Poděkovali, a bylo zajímavé, že jsem poprvé byl
v kostele ne jako duchovní, ale jako starosta. Přesto jsem
dal naplněnému kostelu požehnání, a také jsem požehnal
městu samotnému.
Bylo milé, že uspořádáním bohoslužby chtěly církve
vyjádřit svoji vděčnost.
ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O DOKONČENÍ OPRAVY STŘECHY EVANGELICKÉHO KOSTELA

Zateplený dům
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PODĚKOVÁNÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI V ÚJEZDĚ
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PODĚKOVÁNÍ

Firma BASPRO děkuje za součinnost při stavbě obchodního centra PENNY Market

32

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ STANOVENÝCH LIMITŮ RYCHLOSTI
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CERTIFIKÁT O VYTVOŘENÍ NOVÉHO REKORDU NEJDELŠÍ ŘETĚZ Z PAPÍROVÝCH PARNÍČKŮ
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ZŠ – SLOŽENÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU NA ROK 2017/2018

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

Školní 284, 664 53

tel. 544 224 224

e-mail zsujezd@iol.cz

web: zs.ujezdubrna.info

Pedagogický sbor (školní rok 2017/2018)
Ředitelka
Zástupkyně ředitelky
Výchovný a kariérní poradce
Metodik prevence soc. pat. jevů
Koordinátor ŠVP ZV
Koordinátor EVVO
Koordinátor ICT

PaedDr. Jaroslava Olšanská
Mgr. Stanislava Žáčková
Mgr. Lucie Pohludková
Mgr. Stanislava Žáčková
PhDr. Jana Hradilová
Mgr. Lucie Navrátilová
Mgr. Pavel Polách

Třídní učitelé
I. A
I. B
II. A
II. B
III. A
III. B
IV. A
IV. B
V. A
V. B

Mgr. Eva Kolková
Mgr. Iva Nedomová
Mgr. Michaela Bednářová
Mgr. Ivana Hladilová
Mgr. Martina Kulichová
Mgr. Eva Španihelová
Mgr. Irena Jandlová
Mgr. Jana Jachymiáková
Mgr. Jarmila Němcová
Mgr. Markéta Muselíková

VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. B
IX. A
IX. B

Mgr. Lucie Navrátilová
Mgr. Michaela Ševčíková
Mgr. Lucie Pohludková
Mgr. Martin Životský
PaedDr. Miloš Lehuta
Mgr. Hana Pešáková
Mgr. Petra Kořínková
Mgr. Martina Klímová

Netřídní učitelé

Mgr. Petra Babičková
Mgr. Margarita Bátovská
PhDr. Jana Hradilová
Mgr. Pavel Polách
Ing. Petra Slavíčková
Mgr. Jiří Španihel

Školní družina

Simona Pospíšilová
Mgr. Jiří Španihel

Asistenti pedagoga

Vladimíra Doležalová
Mgr. Ludmila Jenišová
Jana Rožnovská, DiS
Magda Svobodová, Bc.

Školní psycholog

Mgr. Dominika Žitníková

Vyučující náboženství

Mgr. Ludmila Jenišová

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA

35

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM

Řešíte volbu nebo změnu povolání?
V Centru vzdělávání všem zdarma poradí
Stejně tak, jako se v průběhu života mění naše potřeby v jakékoli oblasti, může se vyvíjet také náš zájem o konkrétní profesní
či vzdělávací směr. Pro někoho je daný obor celoživotním posláním, pro jiného zastávkou po určitý čas.
Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spokojení,
nebo přemýšlíte o změně? Kde a jak se ale realizovat? Dnešní
doba nám dává na výběr z mnoha možností. O to těžší může
být rozhodování. Co je pro nás v pracovním životě„to pravé“? Na
nalezení odpovědi nemusíte být sami.
Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým poradenstvím zabývá dlouhodobě. Za dosavadních pět let fungování
této jedinečné služby prošlo bezplatnými osobními konzultacemi téměř tisíc klientů při více než dvou tisících konzultacích.
Co dělá kariérový poradce?
Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat s dětmi,
dospívajícími i dospělými napříč profesemi či vzděláním formou
individuálních či skupinových aktivit. Kariérový poradce vám

podá pomocnou ruku, pokud tápete, kam dál ve svém profesním životě. Bude vaším průvodcem na cestě k lepšímu uplatnění. Většina zájemců o kariérové poradenství v CVV absolvuje
tři až čtyři konzultace. Záleží ale pouze na vás a vašem tématu,
kolik konzultací budete chtít využít. Poradce je k dispozici zdarma všem zájemcům od 14 let. Tedy i žákům a studentům, kteří
zrovna řeší výběr vhodné školy.
Individuálních konzultací můžete využít přímo na pobočkách
v regionu. „Po předchozí domluvě termínu jsme k dispozici na
čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji – v Brně, Boskovicích,
Hodoníně a ve Znojmě. Stále častěji odpovídáme zájemcům
o profesní rozvoj také online. Na live chatu při databázi dalšího
vzdělávání pomáháme s výběrem vhodného kurzu. E-mailová
poradna řeší dotazy týkající se profesního uplatnění,“ popsala
další služby vedoucí centra Hana Rozprýmová.
Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. Poradce se vám ozve
a v nejbližším možném termínu proběhne osobní schůzka.

Martina Milotová
Kariérová poradkyně – Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
www.vzdelavanivsem.cz

Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592
www.vzdelavanivsem.cz

Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně – Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
www.vzdelavanivsem.cz

Pavla Frňková
Kariérová poradkyně – Boskovice
frnkova@vzdelavanivsem.cz
+420 727 965 847
www.vzdelavanivsem.cz
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Taneční soutěž Grand Prix Austerlitz, vyhlášení výsledků
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