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VÁŽENÍ OBČANÉ,
zákon o odpadech je nemilosrdný, a není ani benevolentní. Pokud se nenaučíme třídit odpad, budou obce za dva roky
postihovány. Má to logiku. Zeměkoule je nepředstavitelně zanešvařena plasty a jiným odpadem, který je nevyhnutelným
produktem lidské existence. Někdy se to musí zlomit, pokud to nemá způsobit ekologickou tragédii.
NAŠE MĚSTO SE TOUTO PROBLEMATIKOU ZAOBÍRÁ NEJMÉNĚ DVACET LET.
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Nejdříve to započalo likvidací deseti skládek kolem města Újezdu u Brna.
Největším počinem byla likvidace skládek mezi Újezdem u Brna a Sokolnicemi. Celá hodnota likvidace skládky
dosáhla finanční výše 30 691 210,70 Kč (včetně dotací – 27 061 520,07 Kč, které byly poskytnuty od SFŽP a EU).
Na Šternov za čističku snad odvážel odpad každý, kdo měl kolečka.
Je to tak dva roky, co České dráhy byly námi donuceny zlikvidovat skládku za ulicí Legionářskou, likvidace stála
přes 350 000 Kč.
Postavili jsme šest malých sběrných dvorů, a i za toto nás někteří občané udali. Pokud budete chtít vědět, kdo se
na udání podílel, osobně Vám to sdělím.
Z dotací jsme postavili velké sběrné středisko odpadů, které naprosto precizně funguje
(za cenu 4 303 946,70 Kč, dotace v hodnotě 3 292 907,04 Kč, kterou poskytl SFŽP).

Zde je nutno poděkovat panu Karlu Hradovi, který se ve sběrném dvoře usilovně stará o pořádek.
A nyní:
Město Újezd u Brna se rozhodlo, že do každého domu poskytne bezúplatně igelitový pytel žluté barvy na plasty, do kterého
můžete třídit pet lahve, umělohmotné věci, obaly a další. Tyto pytle se pak budou 1x za 14 dnů v přesně určený den svážet
do samostatného kontejneru a firma SUEZ (bývalá SITA) je odveze. Bude to další ekologický počin ze strany města.
POZOR! Do těchto pytlů patří pouze plasty! Určitě ne jiný odpad, či biologický odpad ze zahrad, který taky pravidelně od
Vašich domů odvážíme
Pokud už jsem zmínil biologický (kompostovatelný) odpad, musím nutně upozornit:
V období od jara do podzimu bude smět každý obyvatel tento biologický odpad v neděli večer nebo pondělí ráno umístit
před dům. Vždy pondělí bude kompletně proveden svoz a po dalších šest dnů nebude smět žádný obyvatel dát tento odpad
před dům. Věřte, že není možné, aby naši pracovníci museli svážet biologický odpad každý den. A není možné, aby tento
odpad ležel před domy celý týden.
BIOLOGICKÝ ODPAD BUDE SVÁŽEN KAŽDÉ PONDĚLÍ.
PLASTY BUDOU VE ŽLUTÝCH PYTLÍCH SVÁŽENY JEDNOU ZA ČTRNÁCT DNÍ, VŽDY V ÚTERÝ.
OBOJÍ BUDEME NĚJAKÝ ČAS HLÁSIT, ABY SI LIDÉ NA SBĚR ODPADŮ ZVYKLI.
TŘÍDĚNÍ PLASTŮ ZAPOČNE 1. 1. 2018.
Pokud občané nebudou respektovat takto stanovené termíny,
budou na toto pravidelně upozorňováni městskou policií.
		
		
Jan Hradil, starosta
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VÁŽENÍ OBČANÉ,
tímto Vám sděluji, že Rada města Újezd u Brna na svém 130. zasedání dne 17. 10. 2017 rozhodla, že každý žák Základní
školy Újezd u Brna, který navštěvuje 6. až 9. ročník, obdrží platební kartu s vkladem 1 000 Kč.
Kladete si otázku PROČ?

NABÍZÍME DĚTEM MOŽNOST FINANČNĚ SE VZDĚLAT A UMĚT POUŽÍVAT JAK PLATEBNÍ
KARTU, TAK SE NAUČIT HOSPODAŘIT SE SVÝMI PENĚZI.
Banka, která bude dodávat tyto platební karty, poskytne školení jak rodičům, tak dětem, aby věděli, co jim bude vybraná
banka poskytovat.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo o tomto kroku na svém 22. zasedání dne 17. 10. 2017 a vyslovilo souhlas.
Pro mě osobně bylo překvapením, že jedna zastupitelka v písemném vyjádření tvrdila, že jde o předvolební tah. Tak to
tedy v žádném případě. Rozhodla o tom nejen Rada města Újezd u Brna, ale i Zastupitelstvo města Újezd u Brna,
které pro tento bod hlasovalo v poměru 14 hlasů pro a 1 hlas se zdržel.
Nepůjde pouze o tento rok. Každý rok obdrží každý žák Základní školy v Újezdě u Brna, který postoupí do 6. třídy,
1 000 Kč na svoji vlastní platební kartu. Tak mohou z naší školy na konci povinné docházky odcházet děti s jasnou znalostí
o tom, jak nakládat s penězi, a jak nakládat s platební kartou. A jde také o milý dar města našim dětem.
Škola tento úmysl potvrdila dne 23. 10. 2017. Dále čekáme na vyjádření rodičů, zda s tímto také budou souhlasit, a probíhá výběrové řízení na dodavatele platebních karet. Pokud má dítě již založenou svoji vlastní platební kartu, stačí, když nám
toto rodiče oznámí. Pokud s tím budou souhlasit, rádi poukážeme příspěvek města ve výši 1 000 Kč na již stávající platební
kartu dítěte.
Jan Hradil, starosta

