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Vážení občané Újezdu u Brna,
loučíme se se starým rokem 2015 a máme očekávání, co přinese rok 2016. Je pravdou, že letošní rok 2015 již
nebyl tak ekonomicky kritický. Evidentně byla překonána ekonomická krize a nikdo nečekal, že vyroste ještě větší
problém a tím je migrace. My ve městě jsme se s migranty nepotkali, pokud nám je neprezentovala televize nebo
jsme neprojížděli státy, kudy vedla cesta těchto nešťastníků. Jde vlastně o nové stěhování jedné kultury do kultury
druhé. Je hrozné říct, že si vlastní lidé vraždí vlastní lidi a oni kvůli tomu musí opustit své domovy. V této věci si
musíme přát, aby byla nalezena pomoc, která problém vyřeší v místě, kde vznikl. Dále si musíme uvědomit, že
čeština má moudré dva termíny – exulant a emigrant.
Smrt, která není dána stářím, je anomálie. Smrt, která není dána nešťastným úrazem, je něco v rozporu s přírodou,
ale i Božím řádem.
Musíme si do roku 2016 přát, aby tato primitivní anomálnost (terorismus) vymizela.
Musíme si také přát moudré politiky, abychom o nich nemuseli říkat „naši mocní nemocní“. Musíme si přát, abychom kromě cinkání peněz vnímali přirozenou krásu prostředí, radost rodinného prostředí, pak se samozřejmě
přidává zdraví a bývá často konstatována fráze „zdravíčko“. Dále aby naše bytí nebylo jednoduché, to nejde. Aby
naše bytí mělo cíl, ke kterému se budeme blížit, a tím cílem bylo obecné štěstí!
starosta města

Radnice má nový kabát
Větší část nákladů s rekonstrukcí je dotace „de minimis“ a město zbylé náklady hradí ze svého. Všechny budovy
města procházejí opravami a řádnou údržbou. Základní škola je generálně opravena, avšak nyní stojí před velikým
zásahem – výměny elektrorozvodů v celém objektu. Je nutno hliníkové rozvody nahradit mědí. To samé se týká
naší mateřské školy. Ta je rovněž generálně opravena, avšak opět byly zjištěny nedostatky v elektrorozvodech,
protože elektrorozvody nevyhovují normám. V zásadě můžeme říct, přestavbou v budoucích dvou letech musí
projít tři objekty: Stará pošta – má novou střechu, odvlhčené základy, avšak je před generální opravou obalu.
Zdravotní středisko musí taktéž projít generální opravou, i když jej zdobí nový výtah.
Cukrárna města, č. p. 1074, musí projít taktéž kompletní opravou.

Radnice před rekonstrukcí

Radnice po rekonstrukci
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10. výročí města Újezd u Brna
Je tomu již 10 let, co předseda Poslanecké sněmovny pan Lubomír Zaorálek
svým rozhodnutím č. 64 ze dne 14. 12. 2015 na základě ustanovení zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stanovil obec Újezd
u Brna městem.
Co říct k tomu, že město Újezd u Brna má již 10 let? Je 10 let mnoho? Ve
vývoji profilu města je to významný čas. Za 10 let se náročnost lidí samozřejmě
posune. Této náročnosti pak musí vyhovět i vývoj. Je velice dobře, že můžeme
říct: „zvykli jsme si na to“. Zvykli jsme si na to, že je město uklizené, že si na
chodnících nezlomíme nohu, že se vybavenost včetně infrastruktury stále posunuje tam, kde již léta měla být. Co tedy popřát tomuto městu? Aby v něm bylo
málo osobního smutku! Aby jej potkalo co nejméně lidských neštěstí!
Málo nemocí! Aby ubylo rozvodů! Aby ubylo množství sousedských svárů!
Abychom dosáhli na evropské dotace a hlavně tyto dotace účelně
a moudře využili.
starosta města
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