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Nová komunikace do bývalého vojenského areálu, 
který je dnes náš

Přístup k areálu – celou cestu zaplatil stát

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU
NA STARÉ HOŘE

a  tvrdili, že je zbytečný, nesmyslný a  ošklivý. A  posuďte dnes 
sami, jestli je to pravda. 

Jelikož mne pravidelně zastavují lidé a  jsou zvědaví, co bude 
s  bývalým vojenským areálem a  jak toto území dnes vypadá, 
rozhodl jsem se pozvat občany na

Den otevřených dveří, který budeme pořádat 
v sobotu 14. července 2018 
v době od 9.30 do 15 hodin.

Pokyny:
Návštěvníci, kteří přijedou auty, zaparkuji na nové přístupo-
vé cestě. Parkování aut bude koordinovat městská policie. 
Poté si mohou prohlédnout bývalý vojenský areál.

ThDr. Jan Hradil, Th.D. 
starosta města

Již déle než 8 let jsme majitelé vojenského objektu na Staré 
hoře, který jsme bezúplatně obdrželi od státu (darovací smlouva 
MV ČR). Byl to velký zápas o  tento majetek, kdy jeden z opo-
zičních zastupitelů prohlásil, že by bylo nejlepší, kdyby „areál 
vyhodila Al-Kájda do povětří“. Naštěstí se tak nestalo. Dokoupili 
jsme další pozemky, takže celá lokalita je nyní majetkem města. 

Podařilo se nám zahájit malou pozemkovou úpravu a ze zákona 
nám stát musel zabezpečit novou přístupovou cestu do areálu, 
a nejen to, stát to musel i zaplatit. Za což děkujeme. My jsme ne-
chali tuto cestu vyprojektovat, projekt jsme převedli na stát, aby 
se náhodou s projektem nemuseli zdržovat, a ejhle – od konce 
května máme novou přístupovou cestu. Nyní již čekáme pouze 
na kolaudaci a vybudování přístupů ve vlastním areálu.

Dvěma lidem je ještě zapotřebí poděkovat, a to předsedovi ze-
mědělského družstva Sokolnice panu MVDr. Umláškovi a místo-
předsedovi panu Ing. Dvorníkovi. Stavbě byli nakloněni a vydali 
všechna souhlasná stanoviska, i když nemuseli.

Lidé se mne ptají, co s vojenským areálem teď bude. Je to slo-
žité, ale je to už i  vymyšlené. Ze dvou tubusů vytvoříme spor-
tovní střelnici, projekt je už hotov. Objekt nad zemí – panelový 
dům má už také své určení. Dnes z těchto prostor může být pár 
pěkných bytů v příjemném prostředí s úžasným výhledem. A co 
s  podzemím? Třeba nádherné muzeum české válečné historie 
s promítacím sálem.

Už slyším některé opoziční jazyky, jak budou říkat to samé, co 
už tvrdily o parku dr. Jana Haluzy. Jak si tito lidé ťukali na čelo 
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Zahájení generální rekonstrukce 
čistírny odpadních vod

Poklepání základního kamene – nynější ministryně 
financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. pracuje

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

OPRAVDU MĚSTO VYVEZLO ARCHIV, PANE STAROSTO?

dovat archiválie a to už jen proto, že svojí specializací jsem 
historik.“

Torzo archívu se nám vrátilo, protože pan učitel Kopeček 
pravidelně přinášel některé archivační věci ze skládky.

Archív byl opravdu před rokem 1998 svévolně vyvezen. Z toho 
času Vám nejsem schopen dát jakékoliv další informace.

Jan Hradil, starosta

Na tento dotaz jsem musel odpovědět „ano“. Co mi zbýva-
lo? Celý archív města Újezd u Brna někdo z nepochopitel-
ných důvodů vyvezl na skládku. 

Je to obrovská chyba na dějinách obce.

Další dotaz byl: „Jak jste to mohl dovolit?“ – odpověděl 
jsem: „To se nestalo za nás. Já bych nikdy nedovolil zlikvi-


