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Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle na konferenci
Starosta a biskup Jan Hradil přebírá 

slovenské státní vyznamenání

Těžko říci, zda pod dojmem roku 1993, kdy se naše státy 
rozdělily na Českou republiku a Slovenskou republiku, jde 
jen chválit. Každopádně rozdělení těchto států proběhlo kul-
tivovaně a krom pár drobných incidentů až příkladně.

Tomu však předcházelo mnoho historických problémů. 
2.  světová válka, první rozpad Československa, a  to na 
Čechy, Moravu a Slezsko na straně jedné, a Slovensko na 
straně druhé, s pozdějším obsazením Sudet Němci a vzni-
kem tragického protektorátu. Slovenský stát vedený Tisem, 
oddělení Zakarpatské Ukrajiny od Československa. V  roce 
1945 po porážce fašismu se Československo znovu spojuje, 
ale již okleštěno o Zakarpatskou Ukrajinu. Tři poválečná léta, 
a  pak přichází rok 1948 se všemi historickými problémy, 
socializace majetku, obrovská bezpráví a utrpení. Rok 1968 
a pocit osvobození, a na to příchod 21. srpna – a je po na-
ději. Vyšla spousta literatury, která toto hodnotí a popisuje.

My v Újezdě u Brna jsme si 100 leté výročí soužití Čechů 
a Slováků, ke kterému dochází právě letos, připomněli dne 
14. Května 2018. 

Byli jsme sami překvapeni, že nás slovenská strana požá-
dala o možnost uspořádat v Újezdě u Brna setkání kněží jak 
ze Slovenska, tak z Čech, v  hodnostech plukovníků, pod-
plukovníků, kapitánů, kteří vykonávají v  obou republikách 
duchovní pastoraci v silových ministerstvech – policie, vě-
zeňství, vojsko a jiné.

100 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA ČECHŮ, SLOVÁKŮ, MORAVANŮ, SLEZANŮ, 
ALE I RUSÍNŮ A RUSŇÁKŮ

V Újezdě u Brna proběhly dva dny přednášek v sále restau-
race Na Rychtě (14. a 15. května 2018) za účasti tří gene-
rálů: generálního duchovního Slovenska plk. ThDr. Mariana 
Bodolló, brigádního generála Jánose Jákoba, vojenského 
biskupa maďarského Protestantského vojenského biskup-
ství a generálního ředitele sekce lidských zdrojů Ministerstva 
obrany Slovenské republiky plk. Ing. Radoslava Ivančíka. Dále 
jsme hostili DDr. Karla-Reinharta Traunera, superintendanta 
Evangelické duchovní služby Rakouska a  plk. Generálního 
štábu ICLic.et.Mgr. Jaroslava Kníhala, hlavního kaplana Ar-
mády České republiky. Přivítali jsme také děkana teologické 
fakulty prof. ThDr. Jana Blahoslava Láška, Dr.hc, který před-
nášel o historii uplynulých 100 let. Kromě toho se hovořilo 
o  významu duchovní správy v  silových ministerstvech. Za 
římskokatolickou církev byl přítomen brněnský biskup Mons. 
ThLic. Vojtěch Cikrle, a za Církev československou husitskou 
i slovenský biskup ThDr. Jan Hradil, Th.D., Dr.h.c.

V průběhu dvou dnů došlo i na pietní akt, kdy zúčastnění hos-
té postupně vždy za přítomný ministerský resort položili na 
Mohyle míru věnce. Během bohoslužby konané v  místním 
kostele sv. Petra a Pavla obdrželi dva představitelé církví z ru-
kou náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Slovenské 
republiky vyznamenání Čestný odznak ozbrojených sil Slo-
venské republiky III. stupně, a to hlavní kaplan AČR plk. Jaro-
slav Kníhal a slovenský biskup CČSH dr. Jan Hradil, viz foto.

Jan Hradil, starosta
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Přivítání účastníků Konference 100 – zprava plk. Marian 
Bodollo a plk. Jaroslav Kníhal

Konference 100 se konala v sále restaurace na Rychtě

Pracuje se i v horkém počasí

WORKOUT
Workout  na Rychmanově – hřiště pro seniory je znovu upra-
vováno. Po hranici hřiště jsou vysázeny túje, aby přece jen 
intimita prostředí byla trochu zachována. Ne každý snese, 
když ho při cvičení, ať už umném, či neumném, někdo po-
zoruje, aniž by se do tohoto prospěšného sportu sám zapojil.

Protože lidé chodí na toto hřiště večer snad právě proto, 
aby na ně bylo co nejméně vidět, osadili jsme toto hřiště 
světlem, a co víc, během 14 dnů budou namístě workoutu 
umístěny i hodiny, aby lidé mohli sledovat čas a nezapo-
mněli jít včas domů.

Jan Hradil, starosta

ZATRUBNĚNÍ VODOTEČE PŘÍVALOVÝCH VOD A ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY 
A PARKOVACÍCH MÍST

Obrátilo se na mne nesčetné množství lidí s dotazy, cože dě-
láme se svodnicí, která prochází ulicí U Parku a končí až na 
úpatí Staré hory. Prosím občany, aby nevěřili tomu, že se tak 
děje svévolně. Jedná se o řádně vyprojektovanou a povolenou 
stavbu na základě vydaného stavebního povolení.
Tato akce má několik významů:
1. Rozšíření vozovky kolem parku a zvýšení počtu 
 parkovacích míst.
2. V případě přívalové vody z této strany odejde voda 
 potrubím a nerozleje se městem.
3. Bytový dům Na Zahrádkách měl minimální šířku vnitřního 
 dvora. Nyní se plocha rozšíří po celé délce domu o 3 metry 
 a zmizí nevábný příkop.
To je prosím k dané věci vše.

Jan Hradil, starosta


