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Dostavba obřadní síně u hřbitova, zbudování dvou osvětlených
parkovišť před hřbitovem, rozšíření hřbitova.
vážení občané,
Obřadní síň u hřbitova byla přijata některými lidmi rozpačitě a někteří zvolení podrobili tuto výstavbu kritice i prohlášením, že nic takového nepotřebujeme. Od kolaudace uplynuly již tři roky.
Musíme říct, že koncerty, konané v této Obřadní síni, jsou vždy velice dobře navštíveny a o úrovni těchto koncertů
nejde pochybovat (kupř. houslový mistr Václav Hudeček byl u nás minimálně třikrát, z toho dvakrát právě v Obřadní
síni a vánoční koncert Felixe Slováčka byl vysloveně vánoční dominantou).
Je pravdou, že Obřadní síň u hřbitova však byla budována proto, aby kultura a pietnost našich pohřbů byly zachovány.
Podařilo se. Nádherné prostředí s dominantou vitráže, kus kovářského řemesla a nad tím vším překrásný křišťálový lustr. V Újezdu u Brna bylo v této Obřadní síni již 75 pohřbů. Proč to vlastně píši? Konám pohřební obřady
a odborně mi asistuje pan Jiří Janištin. Jeho práce je vidět, a to zejména na uklizeném hřbitově. Přišla jsem s tímto
podnětem, a dnes tu máme projekt na dostavbu zázemí nejen pro tuto Obřadní síň, ale i hřbitov. V dostavbě bude
kancelář správce hřbitova, nové WC, kancelář pro účinkující v Obřadní síni a další zázemí.
Plán na příští rok bude tedy následující:
- dostavba zázemí kaple včetně veřejného WC;
- dvě osvětlená parkoviště;
- nová vstupní kovaná brána do spodního hřbitova.
Zapomněla jsem se zmínit, že Rada města Újezd u Brna zadala projekt zeleně hřbitova, takže dojde kompletně
k rekonstrukci a revitalizaci stávající zeleně.
Magdalena Pízová
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Setkání s panem hejtmanem JUDr. Michalem Haškem
V pondělí dne 7. 9. 2015 proběhlo oficiální setkání s hejtmanem Jihomoravského kraje (dále jen JMK) JUDr. Michalem Haškem a jeho
spolupracovníky. Kromě krásného dárku (starý rýnský ryzlink), jsme
dvě hodiny opravdu pracovali. Bylo velice pozitivní, že hejtman projevil
zájem o stav a potřeby našeho města. Bylo dále bezvadné, že jsme
si ujasnili investice v příštím roce za předpokladu, že bude hotová
projektová dokumentace, kdy nositelem projektové dokumentace bude
Město Újezd u Brna a Správa a údržba silnic (dále jen SÚS). Jedná se
o silnici přes celý Rychmanov až k Otnicím. Po obou stranách silnice
bude nová dešťová kanalizace a po celé délce vozovky na Rychmanově
budou parkovací stání. Kromě této společné investice, JMK a města
Újezd u Brna, bude město hradit pouze zálivy a odvodnění silnice. Před
třemi týdny byla velká nehoda na křižovatce nad Újezdem od Mohyly
Míru, kde účastníky nehody bylo pět aut. Písemně jsem požádal policii
JMK a SÚS o řešení. Při jednání jsme oprášili řešení této křižovatky – kruhového objezdu. Věřím, že do dvou let
bude obojí hotové.
starosta města

Akce hlína
Tak nějak jsme si zvykli přijímat servis od města automaticky a dokonce se stává, že za mnohé služby někteří lidé ani nepoděkují. To však nic nemění na tom, že zde máme služby zcela nadstandardní. Město je uklizené, kosíme a zaléváme. Stávající chodníky pravidelně opravované. Odvážíme a přivážíme nemocné k lékaři. Hasiči města jsou více než nadstandardně
vybaveni. Nejde však všechno zaráz. Důchodcům ve městě se snažíme usnadnit bytí. Stárnutí je složitý proces, který však
nemusí být tak těžký, pokud se mladší o potíže stárnoucích podělí. Přijdou totiž chvíle, kdy ti mladší dorostou..., a najednou
zjistí, že se zadýchávají, a pak přijdou na to, že i oni potřebují pomoci – a není to dané počasím.

Nový ředitel DD JUDr. Antonín Jízdný

V našem městě máme:
•
Penzion pro důchodce.
•
Domov s pečovatelskou službou.
•
Po velice dlouhém a složitém jednání jsme přispěli pozemkem do majetku Jihomoravského kraje
a během půl roku zde bude stát nový funkční Domov
důchodců zaměřený na problém stárnutí a problematiku paměti. Nutno říci, že prezidentská kancelář
přislíbila účast při otevírání Domova důchodců Újezd
u Brna.
•
Dne 13. 8. 2015 se po dlouhých složitých peripetiích rozhodlo Zastupitelstvo města Újezd u Brna
prodat pozemek bývalé cihelny na výstavbu LDN (léčebnu dlouhodobě nemocných), což je jisté stádium
mezi nemocnicí a domovem důchodců. Je to zařízení,
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které plní stupeň rehabilitace u lidí, kteří již nejsou pro umístění v nemocnici a zároveň ještě nejsou lidmi, kteří jsou pro
umístění v domově důchodců. Jde o stupeň, který vrací lidi zpět do života také proto, že mnohdy nemají doma dostatečně zabezpečený servis, který potřebují – ať již z jakéhokoli důvodu.
Pozemek, který jsme se rozhodli na stavbu prodat, jsme zakoupili za 100 Kč/m2 a dnes jej prodáváme za 450 Kč/m2. Když
jsme pozemek k zakoupení sehnali, projednali, tak někteří „hnidopichové“ se ptali: „Co s tím pozemkem budeme dělat?“
A dnes podobní „hnidopichové“ se ptají: „Proč neprodáme pozemek dráž?“ Odpověď je jednoduchá – nenašel se kupec,
který by za m2 dal víc. Vyzval jsem zcela oficiálně všechny „rádoby“ moudré rádce, ať dodají kupce, který dá o 10,- Kč za
m2 víc a může pozemek mít. Nenašel se.
Pozemek, který dnes prodáváme, je 16 252 m2 velký, stál zhruba 1.500.000,- Kč a my za něj nyní dostáváme částku ve
výši 7.313.400,- Kč. Je to vynikající zisk a ještě to přinese městu přes 100 pracovních míst. Budeme moci hrdě říct – Újezd
u Brna má na počet obyvatel nejlepší sociální zázemí ve vztahu ke stáří v celém státě.
Dále se končí projekt nadstavby sociální ubytovny a 4 sociálních bytů. Výstavbu provedeme z dotace – i to je kus sociální
činnosti města. Vždyť budeme mít 6 bytů komfortních a 8 pokojů, kde se lidem vrací nejen možnost bydlet, ale i patřičná
míra úcty a sebevědomí. Nebylo by nepříjemné potkávat po městě Újezd u Brna potulující se lidi, kteří nemají kde spát?
A nyní, co to má společného s hlínou? Díky stavbě Domova důchodců jsme donutili nositele stavby (PKS stavby a.s.), aby
nám všechnu vytěženou černozem zavezli do bývalé cihelny. Jednalo se o několik set kubíků nádherné hlíny. Vyhlásili
jsme místním rozhlasem, kdo potřebuje, že může bezúplatně dostat černozem. Musím říct, že se akce podařila, rozvezlo se
x desítek m3 všem těm, kteří požádali. Ale i to je práce naší pracovní skupiny v čele s panem Petrem Suchým a Vlastimila
Rozprýma.
Děkujeme jim.

Plot
Mnoho let se město pokoušelo domluvit se s majiteli na natření rezavého plechového oplocení kolem hřiště u Sokolovny.
Před třemi lety jsme poskytli finanční dotaci na materiál. Po roce nám byla finanční dotace vrácena. A protože každý, kdo
jde na hřbitov, musí projít kolem Sokolovny – tedy kolem rezavého neošetřeného plotu, měli jsme za to, že tak nemusí být.
Letos se zadařilo, stálo to však mnohem více, než jsme předpokládali. Poskytli jsme 18.240,- Kč, ale nejde neříct, že práci
provedla firma. Nebylo to tedy svépomocí. Nedá se nic dělat.
TJ Sokol jsme mnohokrát pomohli. Od nové kanalizace, nové střechy, nové omítky, podlahy v sále, nové fasády, klempířské
prvky, nový povrch hřiště. Dohromady to dělá několik milionů.
Zhruba 10 let opakovaně připomínáme, že plocha cvičiště není odvodněna, tedy odkanalizována. Vůbec nic se s tím nedělá.
Takto to prostě nejde. Přijde-li jakýkoli větší přívalový déšť, tak neuklizený nepořádek na ploše oploceného sportoviště je
na ulici Tyršova. Dostali jsme mnoho rad, jak máme vést město také od některých Sokolů. Snažili jsme se, pokud to bylo
možné, těmto radám vyhovět. My však nedáváme pouhé rady – město více než vydatně pomáhá, proto by bylo dobře, aby
našemu požadavku vyhověli alespoň tak, že problém nechají zpracovat tím způsobem, aby byl připraven projekt, a pak se
snad u nás nějaké peníze opět najdou. Existuje takový výrok: „Dávám-li dobré rady, musím dávat i dobré příklady.“
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Nová knihovna se jmenuje Jiráskova
O osobě spisovatele Aloise Jiráska většinou všichni lidé vědí, a proto jen kusé údaje:
• Alois Jirásek – byl prozaik, dramatik a politik, autor řady historických románů a představitel realismu. Alois
Jirásek pracoval jako učitel dějepisu na gymnáziu, poté na gymnáziu v Litomyšli, a poté v Praze.
• Narodil se 23. srpna 1851 v Hronově.
• Zemřel 12. března 1930 v Praze.
• Jeho knihy: Staré pověsti české, F. L. Věk, Filozofská historie, Temno: historický obraz, Lucerna: divadelní hra
o čtyřech jednáních.
• Pracoval jako redaktor časopisu Zvon.
• Byl zastáncem samostatnosti českého a slovenského národa a jako jeden z prvních podepsal – „Manifest českých spisovatelů“.
Po dokončení opravy naší knihovny a zbudování našich čtyř bytů jsme si uvědomili, že zadní strany fasády do
parkoviště Restaurace U Kostela není ani omítnuta, avšak ani zateplena. Vše se ale napravilo.
Bývá běžné, že proti novým věcem má člověk tak nějak podvědomě výhrady. Nové věci narušují náš klid. Nutí nás
zaujmout stanovisko. Je nejjednodušší lpět ortodoxně na starých věcech, ale je otázka, jestli je to moudré.
Přišlo mi několik mailů s dotazy, proč tyto čtyři osobnosti našich dějin zdobí zadní část naší knihovny.
První je Alois Jirásek – Jiráskova knihovna. Zbylé tři osobnosti jsou osobnosti z děl Aloise Jiráska. To bychom
měli vědět. Jan Hus, Jan Žižka z Trocnova, Jan Amos Komenský jsou osobnosti, ke kterým můžeme mít rozdílná
stanoviska.
O etických vlastnostech Jana Husa a biskupa Jednoty bratrské Jana Amose Komenského také nemůžeme mnoho
diskutovat. Stačí si uvědomit písemná díla obou a rozsah jejich znalostí.
K osobě Jana Žižky z Trocnova stačí
kromě některých, pravda válečných
skutků, přihlédnout k jeho „válečnému řádu“. Zde se přece objevuje kus
jeho humanity, ale i odvahy.
Tedy v závěru – knihovnu máme krásnou, zateplenou a grafická výzdoba
je pomíjivá. Těm, kterým grafika vadí,
doporučuji, aby vymysleli nové jméno
pro knihovnu, a můžeme zadat pak
grafiku novou, pokud nový návrh projde.
starosta města

