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vážení občané,
venkovní knihovna již má své knihy. Je to v podstatě dřevěný altán v parku JUDr. Haluzy, který však má něco navíc. Knihy. Knihy, které jsou volně ložené, každý si je může půjčit, odnést domů, přečíst, popřípadě vrátit. Co však
víc. Je mnoho domácností, které neví, co s knihami, a tak stačí knihy donést na městský úřad a knihy budou do
venkovní knihovny přidány. Je však i kouzelné, že si člověk ve volných chvílích v cukrárně naproti nebo ve stánku
u zastávky koupí kávu a zákusek, a v pohodě si v prostorách otevřené knihovny může k tomu přečíst některou
z knih. Ale i večer, když se člověku nechce do hospůdky, se může posadit. Prostora je osazena dostatečným osvětlením. Může si číst a současně může mít příjemný pocit, že sedí v krásném parku plném růží.

Slavnostní otevření venkovní knihovny
dne 16. 7. 2015 v 9:30 hodin

...také si vybral
Je milé, že si pan hejtman JUDr. Michal Hašek
udělal dost času, aby nejenom oficiálně knihovnu otevřel, ale aby i nápad pochválil.
Neskutečné se stalo realitou. Před 5 lety jsme
pozvali pana hejtmana JUDr. Michala Haška
a povídali jsme si o potřebě Domova důchodců
v našem městě. A tak vznikla dohoda, že Město
Újezd u Brna dá pozemky, Jihomoravský kraj dá
200 mil. a bude v Újezdu Domov důchodců. 4
roky jsme zápasili s úřednickými nápady a hloupostí a dne 16. 7. 2015 probíhá velký kontrolní
den a stavba je tady.
starosta Jan Hradil
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Náš Park
Konečně jsme se dočkali a park je jak revitalizován, tak
doplněn o dětské hračky a prolézačky. Vzpomínám si,
jak přijela kontrola, zda provádíme všechno v souladu
s projektem a jak bylo překvapivé, že podnět ke kontrole dali stále stejní zastupitelé. Ano, park se revitalizoval
dle projektu z evropských peněz. Také kolik zbytečného
poprasku bylo kolem kácených stromů. Stromy byly již
staré. Hrozilo nebezpečí úrazu. Po dokončení revitalizace
parku naše pracovní skupina zbudovala chodník a vysoutěžená firma „František Smitka - dřevovýroba“ postavila dětské hřiště. Vlastní soutěž byla zajímavá, protože kromě dospělých členů komise, byly v komisi také
děti, které vyjádřily svůj názor a ten výsledek stojí za to. Je tam stále plno. Dětské hřiště má svůj řád. Dodržujte jej! Uvidíte-li
nějaké vandaly, zavolejte okamžitě Městskou policii Újezd u Brna – 602 500 584.
Jenom pro pobavení – při probíhající kontrole parku si kontrolující odborník, s krásnými dredy ve vlasech, spletl názvy
stromů. Musel jsem jej upozornit, že, ač nejsem pracovníkem životního prostředí, tak si kupř. buk s dubem nepletu. Ještě
jednou na nás před lety nějaký „dobrák“ poslal kontrolu. I přijeli dva inženýři z ministerstva, kteří překontrolovali všechny
námi prořezané stromy, obzvláště prořezané stromy u kostela. A tak jsem se jich zeptal, jestli jsou, když jsou inženýři,
z oboru, třeba zemědělství? Ne, nebyli z oboru, ale byli to inženýři. Stromy u kostela přežily jejich kontrolu, přežily ovšem
i náš zásah s prořezáním. Jsou to dnes krásné narostlé zdravé stromy a nic jim nechybí.

Vzpomene si snad někdo, jak to vlastně vůbec začalo? V parku, zhruba před 13ti lety, byla stará tribuna a rozbitá plocha
před tribunou. Rozhodli jsme a postavili klubovnu pro mládež. Esteticky do parku zapadá. Jak jsme přispěli TJ Sokol částku
ve výši 700.000,- Kč na novou plochu hřiště, tak jsme rozhodli, že dětem v klubovně postavíme malé krásné hřiště s umělým povrchem. Takto ožije park, který se tím stane součástí života města.
starosta Jan Hradil

