Informace do schránky
ÚJ E Z D U B R N A

2015
6

Památka zesnulých – dušičky
vážení občané,
co říci k památce zesnulých? Je to starý, prastarý církevní svátek. Co je lidstvo lidstvem, vždycky existoval
specifický kult zesnulých. Daleko před křesťanskou dobou existovaly přísné předpisy pohřbívání, ale i egyptská
kultura - od mumifikace až po stavby pyramid. Dnešní svátek zesnulých není pouhou sentimentální vzpomínkou, je v tom kus uznání i poděkování. Proto jsou rozsvěcována světla na hrobech, abychom vděk jasně vyjádřili.
Světlo do tohoto uplakaného listopadového počasí přináší teplo a výrok, který se často opakuje na hřbitovech
– „To, co jste Vy, byli jsme i my“, je upozornění, že i my živí lidé podléháme konečnosti. Přeji Vám v dny tohoto
truchlivého svátku pohodu a možnost rozjímání nad dary, které jsme od našich drahých zesnulých převzali.
Nejde pouze o dědické materiální statky. Jde o výchovu, lásku a kus jejich oběti.
starosta města

Naše hřbitovy
Dnes, z pohledu lokální historie města Újezd u Brna, musíme konstatovat, že Újezd u Brna měl na svém katastru 4 místa pohřbívání.
1) Prvním místem bylo okolí kostela sv. Petra a Pavla. Pouze pro
zmínku, zde, kolem kostela, nyní začala oprava kamenného tarasu, Město Újezd u Brna rozhodnutím zastupitelstva přispělo
2 x částkou 300.000,- Kč.
2) Druhým místem pohřbívání byl dnešní park naproti sokolovně,
kde ještě v minulém století probíhaly pohřby. Tento hřbitov byl
však přenesen.
3) Nový hřbitov města za tratí. Tento hřbitov trvale prochází
v posledních 6 letech rekonstrukcí a výstavbou.
a) Je zadána projektová dokumentace na novou zeleň.
b) Městem byl zakoupen pozemek pod hřbitovem, kde
dojde k rozšíření hřbitova o hrobová místa, o nové kolumbárium a rozptylovou loučku.
c) Vzhledem k tomu, že v nové obřadní síni bylo již 78 pohřbů, Ing. arch. Hana Šemberová projektuje dvě nová
Evangelický hřbitov
parkoviště, která jsou potřebná.
d) Nová parcela pod stávajícím hřbitovem bude z části rozšířením hřbitova a z části rozšířením parkoviště. Parkoviště bude odděleno zídkou tak, aby bylo jasné, kde začíná plocha hřbitova a plocha
parkoviště. Dnes je již zadána nová kovaná brána, která bude instalována na jaře 2016.
e) Jak z minulého oběžníku města „Informace do schránky 5“ víte, bude také dostavena obřadní síň
o zázemí obřadní kaple a kancelář pro vedení hřbitova.
4) Byly časy, kdy mezi sebou církve příliš nekomunikovaly. Důsledkem byla skutečnost, že ani nebožtíci
nemohli ležet na jednom hřbitově. Proto vznikl na Rychmanově evangelický hřbitov, který je dnes také
města. Jak je dobře, že ty časy již pominuly.
starosta města
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Socha
sv. Jana Nepomuckého
Datum na zrestaurované soše, umístěné
do parku JUDr. Jana Haluzy, jasně hovoří
o tom, že se jedná o sochu postně barokního typu, která x set let u bývalého mlýna
měla připomínat člověku jeho bytí s Hospodinem.
Je to nejkrásnější, ale i nejkvalitnější provedení sochy v Újezdu u Brna mimo soch
Nové místo v parku JUDr. Jana Haluzy
v kostele. Nové místo je místem zcela určitě v centru našeho města, proto bylo v radě
města dne 7. 7. 2015 rozhodnuto o umístění této sochy zde. Sochu zrestauroval PhDr. Ivo Helán a repliku kovaného barokního oplocení vykoval mistr Ivo Lorenz z Telnice. Technické umístění provedli pracovníci města.

Naše nové zařízení
Jak občané města dobře vědí, město Újezd u Brna svými silami zabezpečuje odvoz biologického odpadu od
domů obyvatel. Je to z mnoha důvodů, pak jsou naše zahrádky čisté, tedy celý katastr města je čistý, je méně
pálení, tak i životní prostředí tímto získává. Mělo to však několik nevýhod. Nešlo o profesionální zpracování
biologického odpadu. Město Újezd u Brna vyřídilo dotaci ze Státního fondu životního prostředí za spolufinancování EU ve výši 4.412.804,75 Kč.

Jak na fotkách vidíte, jde o profesionální zařízení, pojízdné kompostárny, která umožní zpracování odpadu na kompost profesionálně. Vedle
čističky odpadních vod je pozemek, který bude oplocen, leží za garážemi a na něm bude dokončení a uložení materiálu na budoucí kompost.
Pouze pro Vaši informaci, vedle této budoucí kompostárny je nově otevřené malé sběrné místo.
Nové sběrné místo u ČOV

Město Újezd u Brna, jako jedno z prvních měst v republice, zavádí systém SMART CITY (chytré město), a to za
spolupráce s VUT v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, pod vedením JUDr. Ing. Zdeňka Dufka.

