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Vážení občané,
štít v parku JUDr. Jana Haluzy není pouhou estetickou malbou, ale má svoji symboliku. Symbolika
je vázána k celým dějinám obcí – Rychmanova,
Šternova a Újezda, protože historicky se nedá
popřít, že Město Újezd u Brna se skládá ze tří
původních obcí.
1) Zajímavý historický původ má Rychmanov.
Hlavní rychmanovská ulice se jmenuje Česká, a to proto, aby tento název trvale připomínal, že původní obyvatelstvo se přistěhovalo z Čech. Nebyli to římští katolíci, ale byly
to zbytky české reformace Jednoty bratrské,
převážně povoláním hrnčíři, po kterých se
osídlení nazývá také „Habánská kultura“. Další dvě historické stopy na Rychmanově jsou:
• evangelický kostel, který má svůj původ na
přelomu 19. století až 20. století;
• nádherný hřbitov, který je dnes již majetkem
města, je po generální rekonstrukci s novými
kovanými prvky.
Ve znaku města je Rychmanov symbolizován
nožem, není to šavle, jak se spousta lidí domnívá, ale je to nůž vinařský.
2) Šternov – původně z německého slova „Sternhof“, což znamená „Hvězdný dvůr“. Ve znaku
města je reprezentován hvězdou. Šternov je původně obec, která se rozprostírala kolem statku, který se dnes
nalézá v nemovitosti č. p. 701. Užívaný místní termín byl „Prelatura“, protože statek byl majetkem biskupa.
Historicky pak přešel do majetku židovské rodiny a od toho času se v lidové mluvě užívá termín „Židovna“.
3) Největší částí města Újezd u Brna je vlastní bývalá obec Újezd u Sokolnic. Nejstarší částí je lokalita nám.
sv. Jana. Zkřížený klíč šavlí, který je v levé části grafiky dole, symbolizuje dvě místa kostela – kostel sv.
Petra a Pavla a kostel evangelický. V kruhu kolem klíčů je datum povýšení vesnice Újezd u Brna na městys
(15. září 1909). Vpravo kolem znaku města je taktéž datum, které sděluje, kdy byl Újezd povýšen na město
(14. prosince 2005).
Mezi oběma těmito kruhy dole je první historicky dohledatelná zmínka o Újezdu u Brna, a to rok 1131. Středový
veliký žlutý kruh s orlicí je pečeť, která byla císařskou kanceláří pověšena na dokument již výše zmíněné povýšení
vesnice Újezd u Brna na městys. Francouzský klobouk se zkříženými zbraněmi připomíná historicky významnou
událost bitvy Tří císařů (2. 12. 1805), která proběhla také na katastru našeho města. Tři malé sluneční hodiny jsou
dokladem toho, že Moskva, Paříž a Vídeň jsou sídelními místy protagonistů bitvy – francouzský císař Napoleon I.
Bonaparte, rakouský císař František I. a ruský car Alexandr I. Centrální velké sluneční hodiny jsou hodiny určující
čas v Újezdu u Brna. Celá symbolika této grafiky bude takto prezentována také na některých významných újezdských tiskovinách.
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Nové kolumbárium
Nové kolumbárium je na našem novém hřbitově, v místě,
kde pozemek nalézající se za hroby, byl trojúhelníkového
tvaru, a tedy na hroby nevyužitelný. Je pravdou, že pomalu a jistě dochází k tomu, že je zhruba stejné množství pohřbů do země nebo žehem. Dá se říct, že tendence pohřbů
žehem se stupňuje, obzvláště ve velkých městech. Zastupitelstvo města na svém zasedání č. 4, dne 16. 3. 2015
rozhodlo o postavení kolumbária – svépomocí! Projekt, po
konzultaci se starostou města, připravila Ing. arch. Hana
Šemberová a kovanou výzdobu včetně vstupních kovaných dvířek provedl umělecký kovář Ivo Lorenz. Sami posuďte, jak se dílo povedlo. Kovaná tryzna (věčný oheň) a kříž symbolizující utrpení. Oheň je symbolem očištění. Na
Památku zesnulých to bude i krásná připomínka v místě, kde by mělo dojít ke ztišení.

Zokruhování vodovodu
Město Újezd u Brna dnešního dne může prohlásit, že má vodovod podle povinných norem. Co to však znamená? Rozvody
pitné vody musí být vždy zokruhovány, pokud se tak nestane, je kvalita vody po čase velice špatná. V nezokruhovaných
částech se začne ukládat kal, voda v této větvi bývá rezavá
a postupně i zdraví škodlivá. Nezokruhované části se musí
pravidelně odpouštět a dochází ke ztrátám vody. Dvě poslední
místa pro spoustu lidí nepochopitelných výkopů jsou: U Hřiště, datum zokruhování 2014, nákladem 1.275.940,50 Kč, kdy
větší část prací provedla pracovní skupina města, a proto jsme
uspořili nejméně 40%.
Druhé nezokruhované místo je mezi nádražím a ulicí 9. května.
Naše 12ti leté marné pokusy zokruhovat vodovod byly završeny teprve souhlasem manželů Šulcových a Ing. Forala, kteří
dovolili, aby jejich parcelami procházelo 350 metrů potrubí.
Za zamyšlení stojí, že starousedlíci nepovolili, průchod přes
jejich parcely. Toto zokruhování přišlo mnohem laciněji proto,
že nejde dlažbou a nejde infrastrukturou města. Je hotovo.
Příjemné sdělení, že městský vodovod je konečně dle platných
norem. Celkovým nákladem 221.815,- Kč
I zde mimořádně významně pomohli pracovníci města.
Povšimněte si, jaké problémy jsou dnes v Praze – Dejvicích
jen proto, že vodovod nebyl zokruhován a měl slepá ramena.
starosta Jan Hradil

