
Z kronik obce ·ternov 
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pfied slouãením – tedy do roku 1950



Titulní strana pamûtní knihy ·ternova z roku 1913
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Obec ·ternov vznikla roku 1786 z b˘valého svobodného,

pozdûji vrchnostenského dvora zvaného Proskova. Z nûj se

zachovala s˘pka, která byla pfiestavûna na vinopalnu. 

Politicky byla obec samostatná od roku 1860. Tento dvorec

byl rozdûlován úfiedníkem ·ternem, kter˘ jej nazval ·ternhof –

·ternov (Sterne – hvûzda, Hof – dvÛr)

V roce 1794 vyhofiela újezdská ‰kola, dÛm ã. 37 (·ulákovo

kamenictví proti kostelu – dnes zlikvidováno). Uãilo se tehdy ve

·ternovském dvofie ã. 1 a tfiída byla také u La‰tÛvkÛ v NádraÏní

ulici. Od roku 1863 se uãilo v nové ‰kolní budovû ã. 144, kde je

dnes po‰ta. Ve ·ternovû bydlel i uãitel.

• ·ternovská kronika zaãíná rokem 1913, kdy byl starostou Jan

Kulich, radními Tomá‰ Drkal a Petr BlaÏek. 

• âlenové obecního v˘boru byli: Petr Kozák, Franti‰ek Kozák,

Ka‰par Jelínek, Petr Florián, Tomá‰ StaÀa a Petr Svoboda.

• V roce 1914 pí‰e kroniku starosta Jan Kulich a je (ale mohl se

projevit jinak?) na stranû Rakousko-Uherska a Nûmecka.

• Uvádí seznam narukovan˘ch, povolan˘ch a padl˘ch.

• Úfiady tehdy (za I. sv. války) bylo urãeno na 1 osobu 7 kg

mouky na mûsíc a v‰e ostatní bylo zrekvírováno. Lidé v‰ak

obilí schovávali a k‰eftovali s ním. 

• Vystavovaly se lístky k odbûru potravin, v obchodech ale nebylo

nic k dostání. PfiestoÏe starosta vybízel k pokraãování, dal‰í

zápisy v kronice jsou aÏ z roku 1924 a pí‰e je obecní kronikáfi

Petr Kozák.

• Obec ·ternov má v tomto roce 57 domovních ãísel a 267

obyvatel. 

• V obci bydleli vût‰inou malorolníci a dûlníci, ktefií jezdili za

prací do Brna. Byl tu jeden kováfi a jeden fiezník, v ostatním

byl ·ternov odkázán na Újezd.

• V roce 1910 tu byl zaloÏen obchod s léãivou hofikou vodou

·ternovkou, jehoÏ majitelem byl velkoobchodník Izidor

Wolf. 



První sãítání v republice v obcích Újezd, Rychmanov a ·ternov z roku 1921

Svûcení ‰koly v Újezdû u Sokolnic z roku 1909



Rok 1924

Rok 1925
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• Sama obec vlastní 17 mûfiic polí, kolem 200 ovocn˘ch stromÛ

a domek pro obecního sluhu (ã. 36). 

• Obyvatelé byli katolíci, pût rodin âechoslovákÛ a jedna rodina

Ïidovská.

• Zvût‰il se zájem o pûstování cukrovky ve velkém, prodávaly

se pozemky farního obroãí – ceny byly kolem 4 000 Kã za

jednu mûfiici.

• Mûl dlouh˘ a vesel˘ masopust a budilo to dojem blahobytu.

• V republice jsou rÛzné aféry a neslouÏí nám to ke cti. Je to

samá nepoctivost, korupce a sobectví. 

• „Úroda byla toho roku pûkná a vesele se mlátí.“

• V Újezdu pracují dvû, ve ·ternovû jedna elektrická mlátiãka.

Ceny obilí stoupají: jeãmen 250 Kã, p‰enice 240 Kã, Ïito

220 Kã. Vydafiila se cukrovka – aÏ 80 metrákÛ na mûfiici.

• Nezaãal dobfie. 15. února se pfiehnala obrovská vichfiice

a zpÛsobila mnoho ‰kod na stfiechách.

• Cena brambor je 60–80 korun za metrák. 

• V mûstech jsou protidrahotní demonstrace. 

• Ov‰em opût byl dlouh˘ a vesel˘ masopust. 

• SÀatky byly za rok jen tfii. 

• Krutá zima zdrÏela jarní práce, protoÏe aÏ do 25. bfiezna bylo

jako o vánocích.

• Od dubna se opravuje silnice v katastru Újezdu, dláÏdí se od

telnické cesty aÏ po Vymazalovo. 

• Pfii Ïních zase pfii‰ly de‰tû a mandele obilí se vozily uÏ k pûti

mlátiãkám. Mokré, takÏe se tûÏko prodává a ceny jdou dolÛ

– na 140–160 Kã za p‰enici, Ïito za 140 Kã za mûfiici.

• 2. srpna Franti‰ek Bébar – oblíben˘ faráfi, slaví své 25. knûÏské

jubileum.

• 28. záfií se svûtí nové zvony – na hlavní vûÏ umíráãek a na

vûÏiãku kostela pozdvihováãek.



Pohled na kostel Petra a Pavla v Újezdû

Pohlednice ze ·ternova u Sokolnic



Rok 1926

Rok 1927
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• Orel sehrál divadlo na ostrÛvku u ml˘na s velkou úãastí.

• 15. listopadu jsou volby do obcí, 26. listopadu do senátu –

zvítûzila strana lidová.

• Prosinec – pfiijelo kino MIK a hraje dennû. Má stále vyprodáno.

• 10. ledna na sokolském plese 120 osob.

• 16. ledna na vûneãku komunistÛ u Matou‰kÛ 140 osob.

• 17. ledna na orelsk˘ vûneãek pfii‰lo 190 osob.

• Ani tento rok ale nezaãal dobfie, 16. bfiezna byl v Rychmanovû

velk˘ poÏár, kter˘ napáchal ãetné ‰kody.

• V dubnu zpÛsobila m‰ice hrachová velké ‰kody na jetelech.

V tomtéÏ mûsíci do‰lo je‰tû ke dvûma poÏárÛm, zpÛsoben˘m

vafiením brambor v kotlích. Shofiely chlévy a kolna, vznikly

‰kody na strojích.

• V kvûtnu ãerné housenky po‰kodily fiepu tak, Ïe se nûkteré

pozemky musely zaorat.

• V polovinû ãervence do Ïní pfii‰ly de‰tû a polovina úrody byla

zniãena.

• Zato od listopadu aÏ do poloviny prosince bylo poãasí jako v máji.

• Do 25. ledna byl pofiád dé‰È, pfies únor správná ledová zima.

• V lednu a únoru bylo mnoho plesÛ a zábav. 

• „Sokol mûl 65 párÛ, Ïivnostníci u PaleãkÛ 93 párÛ, na selském

plese u ·afafiíkÛ 65 párÛ, vûneãek v Orlovnû mûl dokonce 110

párÛ – lidovci vÏdycky vedou.“

• 20. února zaãaly práce na registru Litavy, kde pracovalo kolem

200 lidí.

• V dubnu bylo chladno a ‰patnû vzcházela fiepa. 

• 12. a 14. kvûtna byl velk˘ mráz, takÏe bylo zniãeno kvetoucí

ovoce, ãásteãnû fiepa, kukufiice i obilí. Navíc bylo toho roku moc

my‰í.

• O Ïních se u ·ternova na‰ly kostry z napoleonské doby, které

byly pfievezeny na Mohylu míru.



Ukázka pohlednic z Újezda u Brna

Pohled na dÛm ã. 11 a ulici Su‰ilovu



Rok 1928

Rok 1929
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• Koncem srpna se zaãaly kopat základy nového mostu ve

·ternovû a za osm t˘dnÛ byl Ïelezobetonov˘ most hotov.

• 16. fiíjna byly obecní volby, kde v‰ak postavili kandidátku

pouze lidovci, a tak zÛstalo, bez volby, staré obecní zastu-

pitelstvo.

• V zimû pfii‰ly mrazy a kolem 20. prosince bylo osmnáct stupÀÛ

pod nulou. 

• 3. února se zaãíná drenáÏovat kolem fieky Litavy.

• 1. dubna byl znovu zfiízen rybník pfii fiece pro ·ternov

a Újezd za 26 000 Kã. Voda se ãerpala pumpou na elektrick˘

pohon.

• 11. kvûtna pfii‰el velk˘ mráz, a tak zase pomrzly kvûty na

ovocn˘ch stromech, brambory a kukufiice. Pod stromy lidé

rozdûlávali ohnû.

• 1. ãervna 1928 byla v Brnû zahájena v˘stava soudobé kultury

a 8. ãervna jel na v˘stavu T. G. Masaryk pfies Îidlochovice.

• 17. ãervna bylo zfiízeno telefonické spojení.

• 10. listopadu byla dokonãena regulace Litavy, ale klesla voda

ve studních, takÏe musely b˘t prohloubeny.

• Prosincové volby vyhrála opût strana lidová.

• Krutá zima, jaká nebyla posledních 150 let. Pomrzly stromy,

cesty byly nesjízdné, prohazovaly se závûje aÏ sedm metrÛ

vysoké. Je‰tû koncem ledna bylo dvacet pod nulou, zaãátkem

února 25 stupÀÛ pod nulou a 4. února namûfiili 32 stupÀÛ

pod nulou (v âes. Budûjovicích 38).

• Poãátkem ãervence zase pfii‰la vedra kolem 40 stupÀÛ ve stínu

– 23. ãervence 46 stupÀÛ ve stínu.

• Konaly se velké oslavy 1 000. v˘roãí smrti sv. Václava a byl

postaven domek s pumpou s elektrick˘m pohonem na ãerpání

vody do rybníãku.



Restaurace pana Franti‰ka Fojtla na NádraÏní ul., pozdûji restaurace pana La‰tÛvky

Stolafiská dílna p. Men‰íka



Rok 1931

Rok 1932

Rok 1933
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• Tento rok je poznamenán poãátkem hospodáfiské krize –

nezamûstnaností.

• Na stavbu mû‰Èanské ‰koly v Újezdû dala obec 15 000 Kã,

které si vypÛjãila, stejnû jako 10 000 Kã na regulaci fieky. 

• Na budování plánovaného koupali‰tû uÏ prostfiedky nezbyly.

• 5. ãervence jel T. G. Masaryk pfies obec, kde v‰ichni nastoupili

k uvítání. Prezident nezastavil, jel do Slavkova, kde promluvil

u Mohyly míru.

• V druhé polovinû února propukají demonstrace nezamûst-

nan˘ch, proti kter˘m zakroãilo ãetnictvo, policie a vojenská

stráÏ.

• 31. ãervence se konala primice Ti. Popeláka v Újezdû.

• 9. záfií probíhá sbírka na pomoc Nikolãicím postiÏen˘m

katastrofální povodní.

• Pro velké sucho byla ‰patná sklizeÀ fiepy a brambor.

• „StíÏnosti a pomluvy starosty Franti‰ka Krejãifiíka jsou neodÛvod-

nûné.“

• 22. ledna – fa‰istick˘ pfiepad Ïidenick˘ch kasáren, kter˘ se

nepodafiil – vojáci byli pohotoví. Organizátofii pfiepadu Kobzinek

a Gahdl byli dopadeni v Srbsku.

• 22. února bylo usneseno pfiemístit kfiíÏ Josefa âerného, kter˘

byl Na trávníkách – v proluce za domem Ka‰parovsk˘ch, ke

‰ternovskému mostu. V kfiíÏi byla nalezena plechová schránka,

která v‰ak byla zniãená a listiny v ní neãitelné.

• 30. dubna byl kfiíÏ pfiedán vefiejnosti a pamûtní listina dána

do podstavce kfiíÏe ve speciální plechové schránce.

Rok 1930



Pohlednice z Újezda u Sokolnic

Pohlednice z Rychmanova



Rok 1934

Rok 1935

Rok 1936

Rok 1939

Rok 1940
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• Jsou tuhé mrazy a velké sucho, 1. srpna byla velká prÛtrÏ

mraãen. Blesk udefiil do domu paní Zapletalové v Újezdu. 

• Na ·tûdr˘ den padá první sníh.

• 30. bfiezna pfii‰el velk˘ mráz.

• 1. kvûtna padal sníh, takÏe byly zniãeny kvûty na stromech.

• 1. ãervna vyhlásila vláda obilní monopol.

• V prosinci odchází ze své funkce T. G. Masaryk a nov˘m

prezidentem se stává Dr. E. Bene‰.

• 12. ledna zemfiel ãlen obecního zastupitelstva Franti‰ek Fabin.

„Pûkné hodnocení hudebníka a hasiãe.“

Dal‰í léta jsou bez zápisu.

• Nov˘m kronikáfiem je Vojtûch Kozák.

• 23. ãervence pfii‰la velká boufie, vichfiice a prÛtrÏ mraãen.

Vznikla velká ‰koda na obilí a na zvûfii, zvlá‰tû na koroptvích. 

• Krut˘ mráz bez snûhu zpÛsobil uhynutí koroptví a hodnû ‰kod

okousáním stromÛ od zvûfie. Témûfi v‰echna ozimá p‰enice

vymrzla, také ve‰ker˘ star‰í jetel a 60 % Ïita. Byly po‰kozeny

kvûty stromÛ. Je‰tû 20. dubna pfii‰el mráz, takÏe byla toho

roku malá úroda.

• Toho roku zaãínají první zápisy o válce, a to i rok zpûtnû.

Váleãné události, aby vÛbec mohly b˘t zapsány, musely b˘t

psány pronûmecky. Starostou je v té dobû Jan StaÀa.



Vefiejné cviãení sokolského dorostu v Újezdû u Brna 22. 8. 1909

Vefiejné cviãení Ïenského odboru Sokola v Újezdû u Brna 22. 8. 1909



Rok 1941

Rok 1942

Rok 1943

Rok 1944
(psáno zpûtnû)
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• Velice tuhá zima a vánice, led na fiece je aÏ 75 cm siln˘, ale

22. února je najednou 22 stupÀÛ teplo. Litava tedy náhle

odmrzla a ledy ucpaly mosty. Voda vystoupila ze bfiehÛ do

polí a do vesnice. Musel se vystûhovat Obecní dÛm a pût dal‰ích

domÛ. Voda na polích vystoupila aÏ do v˘‰ky jednoho metru. 

• 24. února Nûmci rozstfiíleli ledy, silnice byla nesjízdná,

naproti vodárnû stálo je‰tû 45 cm vody a pohroma trvala

aÏ do 26. února. 

• Po Ïních byly velké váleãné dodávky, takÏe na osobu se mohlo

ponechat jen 25 kg tvrdého obilí. Nikdo nafiízení ale

neposlechl, v‰ichni si úrodu poschovávali.

• 10. prosince pfii‰el mráz a o vánocích bylo 25 stupÀÛ pod

nulou.

• Okresní úfiad nafiídil odebrání obecních kronik a jejich uloÏení

v Îidlochovicích u okresního úfiadu. Tam byla kronika uloÏena

12. ledna 1941 a dal‰í události jsou tedy psány dodateãnû.

• „Válka zufií jako ìábel.“ Nûmci vyhánûjí âechy z jejich domovÛ.

Ve ·ternovû ne, ale v Rychmanovû to postihlo Jana Jelínka.

Ode‰el do ·ternova, kde mu StaÀa dal dÛm, kter˘ mu patfiil. 

• Váleãné dodávky vajec ãiní 60 vajec od jedné slepice.

• Zaãíná tuhá zima – 13 stupÀÛ pod nulou. Zima, sníh, vítr a válka.

• Na fiepû jsou opût ãerné housenky. 

• Na brambory je sucho – panuje celková neúroda. 

• Obcím byly odebrány kroniky v roce 1941 a vráceny aÏ v záfií

1946.

• Zima, vítr, sníh a konec války v nedohlednu. âasté prohlídky

a v˘hruÏky, zat˘kání pro poslech cizího rozhlasu. Nûmci nutí

lidi do kopání zákopÛ.



Franti‰ek Vrzal – pekafiství

Trafika postavená vedle rychmanovské zvonice, majitel pan BlaÏej Nesnídal – trafiku dostal jako váleãn˘ invalida



Rok 1945

Rok 1946

Rok 1947

Rok 1948

62 MùSTO ÚJEZD U BRNA – HISTORIE A SOUâASNOST

• Koneãnû vítûzství! Zima, sníh, vítr, teprve v bfieznu propu‰tûní

z kopání zákopÛ. Bomby padají na Slovensku a zaãínají padat

i k nám. V nedûli 14. dubna nad obcí létala ruská letadla.

Nastala doba bratrské lásky jednoho ke druhému. 

• Bomba na poli udûlala kráter témûfi pût metrÛ hlubok˘ a osm

metrÛ ‰irok˘. Zakopávali se do ní padlí konû. 

• 15. dubna jsou obãané poschovávaní ve sklepích. Rudá

armáda útoãí na obec.

• 23. dubna byl vyhozen most pfies Litavu. Nûmci utíkají. 

• Ve tfii ãtvrtû na tfii odpoledne pfii‰li první rudoarmûjci a dva

byli ze stfiech Nûmci zastfieleni. Dal‰í nepadli a v ‰est hodin

byla obec osvobozena.

• Pfii útûku Nûmci zapálili obchod se smí‰en˘m zboÏím pana

Stani a vyhofiela a byla rozbita také lékárna Theodora Merlíãka. 

• 9. kvûtna byla vlast osvobozena a zaãala práce. 

• Byl nedostatek koní.

• Ve volbách vyhrála lidová strana. Dostala sedm mandátÛ,

komunisté tfii, národní strana 1 a soc. dem. také 1.

• Rok byl neúrodn˘ na ozimy, na jafiiny dobr˘.

• „BÛh dopustil velikou neúrodu na polích a ve chlévech pádem

dobytku.“

• V jarních mûsících se utvofiil na polích siln˘ povrch hrud, kter˘

zÛstal aÏ do podzimu. 

• Rok byl jiÏ úrodnûj‰í, SSSR nám vypomohl pfii neúrodû.

• I v na‰í obci zaãaly zmûny po únoru. Drobn˘ lid je pfiijal

s uspokojením, zámoÏní s nelibostí. 

• Pfiedsedou MNV byl Jan StaÀa.



Rok 1935 – uãitel Karel Piln˘

Divadlo Slovácká princezka – Jednota Orel v Újezdû



Rok 1949

Rok 1950
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• Byl spokojenû úrodn˘. Ustávalo pfiedraÏování nepoctivcÛ. 

• Byl dohotoven rybníãek. 

• Obci se ulevilo, v‰echny náklady pfievzal stát.

• Rok byl i pfies sucho dosti úrodn˘. „Byly znárodnûny nûkteré

zemûdûlské podniky pro neplnûní povinností, zkomunálnûné

a zdruÏstevnûné podniky Ïivnostenské a fiemeslné, jakoÏto sluÏba

pro celek.“

• V‰ichni dostali zamûstnání, i kdyÏ to bylo proti dosavadní

zvyklosti. 

• V tomto roce se usnesl MNV pro slouãení ·ternova s obcí

Újezdem. Spoleãn˘ MNV v‰ech tfií slouãen˘ch obcí: Újezd,

·ternov a Rychmanov spolu s JZD se rozhodl pro technicko-

-hospodáfiskou úpravu v‰ech katastrÛ. 

• Vzniklo mnoho nervozity pro spoleãné hospodafiení.

Tímto rokem konãí ·ternovská kronika. 



Rychmanov‰tí obecní zastupitelé. (Zprava) Nohel Vincenc, Petlach Franti‰ek, Petlach Antonín, Ry‰av˘ Ludvík

·kolní rok 1925–1926, tfiídní uãitel Karel Piln˘


