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Újezd‰tí odvedenci 1937. Nahoﬁe ãtvrt˘ zleva bratranec Blahoslav Hubáãek. Vûnuje Rozkopal St., Pozoﬁice
Poslední chaloupka krytá slámou ã. p. 95, majitelé Franti‰ek a Marie Mácovi postavená byla z tzv. kotovic,
pﬁestavena byla v roce 1950, stála uÏ v roce 1805.

Rok 1923

• Starostou zvolen rolník Florián Moﬁic.

Rok 1924

• Zemsk˘ úﬁad v Brnû schvaluje dar obce – pozemek na stavbu
Dûlnického domu (Adamova lÛÏe).
• V kostele zﬁízeno elektrické svûtlo.
• Postavena lékárna „U nadûje“ (lékárník Theodor Merlíãek).

Rok 1925

• DláÏdila se silnice od staré ‰koly k Drkalovému a od nové ‰koly
k telnické cestû.
• 24. kvûtna byla slavnostnû odhalena pamûtní deska ruskému
legionáﬁi Vilému BlaÏkovi na jeho rodném domû.
• 28. záﬁí – svûtily se nové zvony – náhrada za odebrané v 1. sv.
válce.
• 12. ãervence byl v hostinci u Matou‰Û zaloÏen spolek Dûlnick˘
dÛm.

Rok 1926

• 14. bﬁezna vyhoﬁely v Rychmanovû tﬁi stodoly.
• 9. dubna opût poÏár – chlévy.
• 15. dubna shoﬁela kÛlna starosty.
• Byla vydláÏdûná silnice od staré ‰koly (po‰ty) k Rychmanovu.

Rok 1927

• Postavena silnice u Dokoupilového, ke hﬁi‰ti a k trÏi‰ti.
• Pojmenovány ulice a oznaãeny nov˘mi tabulkami.
• Volby – starostou opût Moﬁic Florián.
• Zavedeny telefony.

Rok 1928

• Zaãalo drenáÏování pozemkÛ.
• V Újezdu zaãala ordinovat zubní techniãka na dne‰ním
zdravotním stﬁedisku v ul. Komenského.
• Byl zﬁízen betonov˘ kanál od Zahájisk k Litavû.
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Fotografie z roku 1940 – v˘stavba stolaﬁství pana Popeláka
Objekt stolaﬁství Oldﬁicha Popeláka, pozdûji budova kina; stavba pﬁed dokonãením – rok 1944

• V ãervnu byla postavena silnice v Revoluãní ulici.
• 15. ãervence byl poloÏen základní kámen na Dûlnick˘ dÛm.
• 15. ﬁíjna zahájila ãinnost Îivnostenská záloÏna.

Rok 1929

• Pﬁes sníh a závûje se nedalo projet.
• 1. února byla spousta snûhu a mráz 35 stupÀÛ pod nulou.
• 13. kvûtna se bourá star˘ obecní dÛm.
• Postaven dûlnick˘ dÛm.
• 18. srpna postaven nov˘ obecní dÛm.
• Slavnost hasiãÛ, zkou‰ka nové motorové stﬁíkaãky.
• V Rychmanovû zﬁízen rybníãek.
• Opraven kostel.

Rok 1930

• Obec koupila od Vymazala stodolu. Tu zboﬁila a na místû byl
proti hﬁbitovu vybudován park.
• 1. ãervna se zaãalo se stavbou mû‰Èanské ‰koly.
• Byl vydláÏdûn most pﬁes Litavu a silnice od Revoluãní k zastávce.
• Pan Vymazal postavil na zahradû poráÏku a 1. ﬁíjna se tam uÏ
poráÏelo.
• Sãítání lidu: 495 domÛ – 469 obytn˘ch, 2 234 obyvatel.
• 1. ãervna – slavnostní otevﬁení dûlnického domu.

Rok 1931

• Zaãala se stavût silnice k Mohyle míru.
• V únoru padalo tolik snûhu, Ïe se nedalo jezdit.
• V dubnu byly vysázeny lípy kolem obecního domu a staré ‰koly.
• Byl zﬁízen park u ml˘na a za hﬁi‰tûm vysázeny akáty.
• Stavûla se silnice u nové ‰koly ke ·ternovu.
• 28. ãervence pﬁi bouﬁi shoﬁel transformátor.
• 5. ãervence odpoledne projíÏdûl Újezdem prezident Masaryk.
Vítali ho obãané, sokoli a legionáﬁi. KvÛli poãasí se ale nezastavil.
• 27. záﬁí byly obecní volby.
• 8. listopadu byl zvolen starostou Stanislav Kalvoda.
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Sokolské slavnosti rok 1929 – na horním snímku dorostenky, na dolním snímku Ïeny

Rok 1932

• 12. února bylo na obloze vidût tﬁi slunce najednou a duha
vytvoﬁila celé kolo.
• 11. ãervence byla velká bouﬁe a siln˘ dé‰È, krupobití zniãilo
celou úrodu na polích. Bylo hodnû modrého ovoce a jablek.

Rok 1933

• Funkcionáﬁi Dûlnického domu se dohodli o jeho likvidaci,
protoÏe nestaãili platit dluhy a úroky.
• 28. kvûtna byla na hrubé m‰i svaté slavnost svûcení praporu
Spolku kﬁesÈanského sociálního sdruÏení.
• 13. ﬁíjna byl v Újezdû generál Gajda. Povûsil vûnec na pamûtní
desku legionáﬁe Viléma BlaÏka, kter˘ padl v Rusku. Deska je
na domû v Komenského ulici.
• 1. ﬁíjna byly v Újezdû automobilové hasiãské závody. Vyhrál
sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ z Kﬁepic.

Rok 1934

• 10. ãervna byla slavnost 25 let trvání Sokola v Újezdu.
• 30. kvûtna pﬁi‰el velk˘ mráz. Zmrzly brambory, kukuﬁice
a fazole.
• 1. srpna byl velk˘ liják a silná bouﬁe. Byly zaneseny silnice,
pﬁíkopy a Vymazalova zahrada.
• Înû byly v dobû sucha, vypadalo tolik obilí, Ïe podrÛstky za
mokra vyrostly tak velké, Ïe i vymetaly. Jejich zrno pak zvadlo.
Jeteliny se sekaly aÏ pûtkrát.
• Bylo tolik hub, Ïe 1 kilo hﬁíbkÛ se prodávalo za 50 haléﬁÛ.
• Obec vysázela na podzim na pozemku „V dolách na chmelnici“
les.
• P‰enice za 1 q 160–180 Kã.
• Îito za 1 q 125–140 Kã.
1914

1934

mouka p‰eniãná

40 h

280 h

chléb

28 h

250 h

8h

40 h

brambory
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Sokolské ·ibﬁinky – Babsk˘ snûm
Rok 1931 – hody u „PaleãkÛ“. Dívka v klobouãku Ma‰ová Anna, za ní Ma‰a Ludvík (kováﬁ) s manÏelkou
Annou, vlevo Matula Rudolf (stolaﬁ) s manÏelkou Ludmilou a synem Rudolfem

vejce 1 ks

4h

50 h

m˘dlo

72 h

500 h

cukr

80 h

620 h

sÛl

28 h

180 h

máslo

160 h

1 600 h

slanina

140 h

1 400 h

hovûzí maso

100 h

1 200 h

slu‰ná ko‰ile

200 h

3 000 h

slu‰n˘ oblek

100 h

600 Kã

poukázky na zboÏí

po 10 Kã

2 045

mléãenek

po 3,50

630

cukru

po 6,-

200 kg

uhlí

po 30,-

80 q

brambor

po 33,-

83 q

chleba

po 2,50

1 450 bochn.

• Na podporu bylo vydáno:

• poãet nezamûstnan˘ch – 75 osob.
• V zimû ve ‰kole dûti dostaly mléko a chléb v hodnotû 1 000 Kã.
• Na mimoﬁádn˘ch podporách vyplatila obec 2 533 Kã.
• Pro chudinsk˘ fond vyplatila 8 939 Kã.
• Na mimoﬁádné nouzové práce 13 524 Kã.
• Na opu‰tûné dûti 4 031 Kã.
• 8 Ïebraãkám byla povolena pochÛzka po domech t˘dnû a pﬁed
velk˘mi svátky.

Rok 1935

• Na Dûlnick˘ dÛm byla vypsána draÏba za 112 000 Kã. Pﬁitom
odhad po v˘stavbû byl 500 000 Kã. Mnoho dûlníkÛ tak pﬁi‰lo
o peníze, které darovali, nebo pÛjãili.
• Byla zbudována silnice v Nové ulici (Lidická) a nádrÏ pro hasiãe
u sokolovny.
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Svatba Marie Má‰ové – provdané Skalníkové
Svatba sl. Bohu‰ky Hanákové provdané Kalvodové

Rok 1936

• 11. února získala Raiffeisenka, Lidová jednota a Orel Dûlnick˘
dÛm za 112 000 Kã.
• V dubnu bylo poloÏeno betonové potrubí do pﬁíkopu kolem
kostela k mostu.
• Rok byl tak poÏehnan˘ na obilí, Ïe se ani neve‰lo do stodol.
Pﬁi‰el ale dé‰È a mnoho obilí pﬁerostlo v mandelích na poli.
Bylo hodnû jetele, brambor a ﬁepy.

Rok 1937

• Byl opraven hﬁbitov – nastavená zeì, nová brána a opravena
komora.
• 14. záﬁí zemﬁel T. G. Masaryk – smuteãní shromáÏdûní.
• 28. ﬁíjna byl slavnostnû odhalen pomník padl˘m v první svûtové
válce s bustou Masaryka v parãíku u hﬁbitova.

Rok 1938

• Roste rozpínavost sudetsk˘ch NûmcÛ, které chrání Hitler. V záﬁí
bylo Rakousko obsazeno Nûmeckem.
• Byly vyﬁãeny pro nás nepﬁijatelné návrhy na‰ich NûmcÛ.
• V dubnu uÏ existují plány Fall Grun na útok na âeskoslovensko.
• 20. kvûtna byl zaznamenán pohyb nûmeck˘ch vojsk k na‰im
hranicím. Naﬁízena ãásteãná mobilizace 1. roãníku záloÏníkÛ,
technick˘ch a speciálních oddílÛ.
• 29. srpna byla schÛze obecního zastupitelstva za úãasti 29
ãlenÛ. Byla provedena naﬁízená volba komisí, kter˘ch bylo
ustanoveno ‰est. Starostou obce byl zvolen Franti‰ek Cupák
a byl jím aÏ do roku 1945.
• 19. záﬁí Ïádá vláda Anglie a Francie ãs. vládu, aby odstoupila
pohraniãní oblasti s více neÏ 50 % NûmcÛ Nûmecku. âs. vláda
to odmítá. Anglie a Francie daly Bene‰ovi ultimatum. Zvedá
se vlna demonstrací – Neustupovat! Nekapitulovat!
• Hitler pﬁedává memorandum sv˘ch poÏadavkÛ britské vládû,
a ta je pﬁedává vládû âeskoslovenska.
• 23. záﬁí vyhla‰uje vláda âSR mobilizaci.
• 29. záﬁí Mnichovská zrada.
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Most rozboﬁen ustupujícími Nûmci 23. dubna 1945. Pomocí rusk˘ch vojákÛ postaven nov˘ – provizorní.
Lékárna „U nadûje“ po leteckém náletu – majitel Theodor Merlíãek

• V Újezdu byli v‰ichni obyvatelé jednotní, volalo se: Nedáme
se! Pak poklesl optimismus, pﬁestali vûﬁit v pomoc západu,
projevovala se nervozita, Nûmci v Brnû provokovali.
• Na pﬁelomu ﬁíjna a listopadu byli ve ‰kole ubytováni vojáci
pû‰ího pluku z Uherského Hradi‰tû, vozatajstvo v selsk˘ch
usedlostech a na hﬁi‰ti.
• 5. listopadu byla armáda demobilizovaná. Vraceli se vojáci
z Újezdu a v‰ichni tvrdili, Ïe neradi opou‰tûli své postavení
v betonov˘ch krytech na hranicích.
• 30. listopadu byl zvolen prezidentem Emil Hácha.

Rok 1939

• Leden – do schÛze obecního zastupitelstva nepﬁi‰li zástupci
(7 lidí) KSâ – byla zru‰ena.
• Nûmecká mládeÏ ze sladovny chodí v nûmeck˘ch uniformách,
za pasem mají krátké noÏíky.
• 14. bﬁezen: usnesení Slovenského snûmu o vzniku samostatného Slovenského státu.
• 15. bﬁezen: Nûmecko v ‰est hodin ráno obsadilo ãeské zemû
a zaloÏilo protektorát.
• 17. bﬁezna: Nûmci mají v Brnû slavnostní den – pﬁijel tam
Adolf Hitler.
• Uvûdomûlí obãané prchají za hranice pﬁipojit se k boji proti
NûmcÛm. Odchází i kronikáﬁÛv syn Vlastimil Chrást, narozen˘
9. prosince 1907, jako kapitán ãsl. letectva.
• Jako dal‰í ode‰el Miroslav Rozpr˘m, narozen 28. února 1920
– zahynul jako poruãík ãsl. letectva v Anglii pﬁi letu na ostrov
Maltu v listopadu 1942 (viz kapitolu dokumenty).
• Gustav Nezhyba, narozen v Újezdu 19. kvûtna 1918, se vrátil
s americkou armádou v roce 1945 jako rotn˘ ãsl. obrnûné brigády.
Vladimír Janko, narozen 8. srpna 1917 v Nosislavi, absolvent
vojenské akademie v Hranicích, ode‰el do Polska a Ruska. Za
stateãnost získal LeninÛv ﬁád, vrátil se s armádou generála Svobody.
• V kronice se hovoﬁí také o stateãnosti mlynáﬁe Vladimíra Pecla,
faráﬁe p. Frant. Bébara a katechety Karla Gamby.
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Dobrovoln˘ sbor hasiãÛ z roku 1901, ãinní ãlenové byli – Máca Jan, Heilig Jan, Zapletal Josef, Jelinek Ka‰par,
Cupák Franti‰ek, Fojtl Matûj, Máca Kliment, Pﬁerovsk˘ Jindﬁich, Kalenda Tomá‰, StaÀa Tomá‰, Kozák Petr,
Máca Severin, Hofirek Antonín, Jani‰tín Tomá‰, Cupák Jakub, Matula Jan, Weber Florián, BlaÏek Petr, Ma‰a
Petr, Máca Tomá‰, Jelinek Ondﬁej, Jurák Franti‰ek, Veãeﬁa Matûj, Kugler Alois

• Jako odváÏn˘ je hodnocen i tehdej‰í hostinsk˘ ·ik na
Matou‰ovû hospodû. Pﬁi zákazu prodeje lihovin naléval
âechÛm, ale NûmcÛm ne, i kdyÏ vidûli, Ïe u sousedních stolÛ
âe‰i pijí.
• KdyÏ pﬁi‰el rozkaz odevzdání zbraní, bylo u nás sedm pistolí
a revolverÛ. Okresní správû ale byly odevzdány zbranû pouze
dvû. Ostatní byly uschovány, i kdyÏ hrozila smrt celé rodinû.

Îidé v Újezdu

• V roce 1938 pﬁivedl Leopold Vymazal do Újezdu Îidy – bratry
Saubermannovy. Mûli trénovat klub SK Újezd (viz kapitola
sport). Museli nosit hvûzdu a stydûli se.
• V lednu 1943 byli transportováni do Terezína a skonãili
v Osvûtimi nebo v Dachau.
• Dal‰í Îidé byli statkáﬁ Oskar Volf a Moravcovi, kteﬁí mûli na
nádraÏí obchod s obilím a palivem. V‰ichni museli nosit hvûzdu
a skonãili v koncentrácích.

Umuãení
obãané
z Újezdu

• Emil Navrátil, narozen 24. 6. 1896 v Doloplazích na Hané,
byl umuãen 16. 5. 1942 ve Steinu v Rakousku.
• Václav Nechvíla, narozen 25. 9. 1905 v Újezdu, vedoucí Dûlnické
tûlov˘chovné jednoty, umuãen v Mauthausenu 19. 2. 1942.
• Franti‰ek Rozkydal, narozen 19. dubna 1888, tovární dûlník,
umuãen 1. 6. 1943 ve Zwickau v Sasku.
• Arno‰t Sklenáﬁ, narozen 2. 7. 1922 v Brnû, stolaﬁsk˘ pomocník. Byl chycen pﬁi útûku z nucen˘ch prací a 19. 2. 1943
umuãen v Gross Rossen Strugau ve Slezsku.
• Milo‰ Cupák, narozen 2. 7. 1917 v Újezdu, klempíﬁsk˘ pomocník.
Pﬁi útûku z nucen˘ch prací zatãen a 15. 3. 1943 v Osvûtimi umuãen.
• Seznam obãanÛ, kteﬁí byli v koncentraãních táborech je dlouh˘.
– V listopadu vûnovala paní Eva Peclová, vdova po újezdském
mlynáﬁi, dÛm ã. 310 a ã. 450 ve ·tefánikovû ulici, aby jich
bylo pouÏíváno jako starobince pro lidi nad ‰edesát let, jen
z obce Újezdu.
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âleny sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v Újezdû u Sokolnic v roce 1927 byli – Rujbr Franti‰ek – starosta sboru,
Florián Moﬁic – náãelník, OndrÛj Viktor – I. podnáãelník, Fabin Franti‰ek – II. podnáãelník, Formánek Franti‰ek
– zbrojíﬁ stﬁíkaãe, Ma‰a Ludvík – zbrojíﬁ v˘zbroje, Zábrana Rudolf – pokladník, ·troblík Karel – vzdûlavatel,
Popelák Jan – ãlen, Kalvoda Jan – ãlen, StaÀa Petr – ãlen, Kalenda Tomá‰ – ãlen, Haluza Rudolf – ãlen, Fiala
Ferdinand – ãlen samaritní stráÏe, Rujbr Petr – ãlen, Paara Franti‰ek – ãlen, Horáãek Ludvík – ãlen, ·paãek
Franti‰ek – ãlen, Erben Petr – ãlen, ·troblik Adolf – ãlen, Popelák Leopold – ãlen, Popelák Stanislav – ãlen, Kugler
Jan – ãlen, Fabin Oldﬁich – ãlen, Veãeﬁa Matûj – trubaã, DoleÏal Franti‰ek – trubaã, Vymazal Karel – ãlen,
Jelinek Franti‰ek – ãlen

Rok 1940

• Váleãná opatﬁení: RolníkÛm byly stanoveny dodávky mléka –
kontingent. Obuv se prodávala jen na poukazy, které vydával
okresní úﬁad na Ïádanky do‰lé z obce. Potravinové lístky byly
zavedeny uÏ v roce1939.
• Po prázdninách 1940 byla zﬁízena jedna tﬁída nûmecké ‰koly
pro 14 ÏákÛ.
• Pﬁiãinila se o to po‰tmistrová Kvapilová – Nûmka z Brna, která
si vzala po‰tmistra z Otnic. Nakonec se znepﬁátelila s nûmeck˘m
uãitelem a ten ji udal pro poslech zahraniãního rozhlasu a Ïe má
syna v Anglii. (Ten tam byl uÏ v roce 1936 jako inÏen˘r). Byla
zatãena a do konce války byla v koncentraãním táboﬁe ve
Svatoboﬁicích u Kyjova.
• 1. 10. byla nouze o potraviny a mnoÏství vydané na lístky bylo
pro rodiny nedostateãné. Nejvût‰í nouze byla ve mûstech – v Brnû.
• 1. 11. byly zavedeny lístky na uhlí.
• 15. prosince byly zavedeny ‰atenky a pﬁídûl dﬁeva.
• V bﬁeznu byla stanovena dodávka vajec – 60 vajec z kaÏdé
nosnice.
• OdstraÀovaly se sochy a památky, které pﬁipomínaly âeskoslovensko.
• Probûhla revize knihoven. Z 1 826 svazkÛ obecní knihovny
bylo odstranûno 345 knih. Zakázané knihy byly pﬁechovávány
u jednotlivcÛ. U ﬁeditelky ‰koly Adély StaÀkové, u Karly
Muricové a u vrchního ãetnického stráÏmistra Veselého. Hrozil
za to trest smrti, ale ãetníci byli blahovolní.
• Z naﬁízení úﬁadu byl odstranûn nápis na ‰kole T. G. Masaryka.
• V únoru tûÏce onemocnûl dosavadní obecní kronikáﬁ, ﬁídicí
uãitel Roman Chrást a nov˘m kronikáﬁem byla jmenována
ﬁeditelka ‰koly Adéla StaÀková, narozena 19. 11. 1891 v Újezdu.

Rok 1941

• Hlavní události roku: pasivní odpor âechÛ, zastavení ãinnosti
Sokola, vpád NûmcÛ do SSSR.
• Poznámky k poãasí toho roku mají v˘znam, protoÏe ovlivnilo
v˘voj války:
• Tuhá a dlouhá zima, velká snûhová vánice na Nov˘ rok a cel˘

88

M ùSTO Ú JEZD

U

B RNA –

HISTORIE A SOUâASNOST

âleny sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v roce 1935 byli – OndrÛj Viktorín – starosta, Rujbr Franti‰ek – místostarosta,
·ik Leopold – náãelník, Fabin Oldﬁich – místonáãelník, Erben Petr – místonáãelník, Ma‰ka Felix – jednatel,
Novotn˘ Martin – vzdûlavatel, Paar Franti‰ek – I. zbrojíﬁ, Ma‰a Franti‰ek – II. zbrojíﬁ, Kugler Jan – ãlen v˘boru,
Jelínek Franti‰ek – ãlen v˘boru, Veãeﬁa Matûj – trubaã, Horáãek Ludvík – samaritán, Kugler Jan ml. – ãlen,
DoleÏal Franti‰ek – ãlen, Kalenda Ondﬁej – ãlen, BlaÏek Franti‰ek – ãlen, Formánek Franti‰ek – ãlen, Máca
Franti‰ek – trubaã, Ma‰a Ferdinand – ãlen, Hofirek Arno‰t – ãlen

leden mrazy aÏ dvacet stupÀÛ pod nulou. Je‰tû 8. bﬁezna byl
mráz -7 stupÀÛ. V dubnu pﬁi‰ly velké zátopy. ¤eka Cezava
mûla vodu s ledovou tﬁí‰tí po okraj bﬁehÛ. Sklepy v NádraÏní
a ·tefánikovû ulici byly plné vody.
• V Habe‰i bojoval jako dÛstojník anglické armády újezdsk˘
rodák ing. Ludvík Kalvoda.
• Sokol byl stále stﬁediskem odporu. Starostou jednoty v Újezdu
byl bratr Franti‰ek Cupák, náãelníkem br. Karel Zapletal,
náãelnicí sestra BoÏena Veãeﬁová-Otﬁísalová, vzdûlavatelkou
s. Adéla StaÀková, Ïupním dÛvûrníkem br. Karel Piln˘. Hrála
se divadla a operety.
• 13. dubna, na nedûli velikonoãní, dostala ãetnická stanice
rozkaz zabezpeãit jmûní Sokola a zastavit jeho ãinnost. Soupis
jmûní byl pﬁedán ãetníkÛm, pouze kino mohlo hrát dále.
• Po Mnichovû, kdy byla zabrána Hustopeã, pﬁestûhoval se
okresní úﬁad nejdﬁíve do Îidlochovic, od února do Klobouk
u Brna.
• V lednu byl ne‰Èastnou náhodou usmrcen elektrick˘m proudem
zemsk˘ prezident a pﬁedseda zemské ‰kolní rady Dr. Jaroslav
Caha. Jeho nástupcem se stal Nûmec Dr. Karel Schwabe. Jeho
matka Marie byla dcerou zdej‰ího hostinského Antonína Heiliga,
kter˘ se pﬁiÏenil z Palavy do Újezdu. Vzal si dceru hostinského
Jana Jahody – Jenovefu. Byl to potomek újezdského rychtáﬁe
Ka‰para Jahody, celoláníka na ãísle 62, kter˘ si pak koupil hospodu
Rathaus proti kostelu. Dr. Karel Schwabe byl nejvy‰‰ím pánem
na Moravû a ke konci okupace dokonce rivalem Hermanna Franka.
Po válce byl odsouzen k trestu smrti.
• V ãervenci 1941 uznala Británie ãeskoslovenskou vládu. Byly
zavedeny ÏÀové hlídky k ochranû úrody na polích a ve
stodolách. Rolníci pﬁebytky ukr˘vali a pozdûji draho
prodávali.
• Nov˘ ﬁí‰sk˘ protektor Reinhard Heydrich vyhlásil stanné právo.
V Brnû bylo v Kounicov˘ch kolejích popraveno 88 lidí a 256
zatãeno. Nenávist k NûmcÛm rostla.
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Osvobozování Rychmanova. Vojáci sov. armády ubytovaní u pana Otakara Nesnídala v Rychmanovû ã. 679
Ruská telefonistka v zahradû u NesnídalÛ Rychmanov 679. Pﬁi osvobozování Újezda byla zabita

Rok 1942

• V lednu a únoru byly velké mrazy a spousta snûhu. Pokraãuje
sbírka teplého ‰atstva pro vojáky v Rusku.
• Ve ‰kolách je nedostatek topiva – od vánoc aÏ do 4. bﬁezna
se nevyuãuje.
• Byla zru‰ena Ïivnostenská ‰kola, v budovû národní ‰koly byla
zﬁízena jedna tﬁída mateﬁské ‰koly a jejím správcem byl uãitel
Franti‰ek Navrátil.
• Mû‰Èanská ‰kola se stala ãtyﬁtﬁídní a navazuje na ãtvrtou tﬁídu
‰koly obecné – odpadá devátá tﬁída. V˘bûrová ‰kola mÛÏe
pﬁijmout jen 35 % ÏákÛ.
• Dobrovolnû odchází do dÛchodu ﬁeditel ‰koly Karel Piln˘
a odpovûdnost musí pﬁevzít nejstar‰í ãlen uãitelského sboru
– Adéla StaÀková.
• 7. dubna byly odebrány z kostelní vûÏe zvony na váleãné
úãely. ZÛstal jen jeden.
• 25. kvûtna byl pohﬁeb Emila Navrátila. Zemﬁel v koncentraãním
táboﬁe ve Steinu v Rakousku. Rakev byla pﬁevezena do Sokolnic.
V sobotu pﬁed pohﬁbem byla pﬁedvedena na ãetnickou stanici
ﬁeditelka ‰koly a ﬁídicí uãitel. Bylo jim sdûleno, Ïe se pohﬁbu
nesmí zúãastnit Ïádn˘ ‰kolák. Dospûl˘ch ale pﬁi‰lo mnoho.
• 27. kvûtna pﬁi‰la zpráva o atentátu na Heydricha – nastala
hrÛza.
• 1. ãervna byla obec pﬁevedena do okresu Brno-venkov.

Rok 1943

• âechÛm byly pﬁiznány minimální pﬁídûly. Nûmci mají mnohem
vût‰í. Obcím byly stanoveny nucené dodávky.
• Pﬁi útûku z Nûmecka z nucen˘ch prací byl po tﬁetí chycen
Milo‰ Cupák a umuãen 15. bﬁezna v koncentraãním táboﬁe
v Osvûnãinû. Arno‰t Cupák byl umuãen 19. února v koncentraãním táboﬁe Gross Rossen.
• Nejvíce byl totálním nasazením po‰kozen roãník 1921.
Miroslav Máca zemﬁel po návratu ve 23 letech.
• Ze v‰ech rádií byly vymontovány krátké vlny a na kaÏdém byla
povinnû cedulka, Ïe poslouchání cizích stanic se trestá smrtí.
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Dobová fotografie

• Ve ‰kole se 8 hodin t˘dnû vyuãuje nûmãina, která zaãíná uÏ
v první tﬁídû.
• 17. dubna zemﬁel v 17 letech jedináãek Jaroslav Trávníãek.
Pﬁi opravû kotle v brnûnské Zbrojovce mu byl promáãknut
hrudník.
• 8. srpna vyprovázela Anna ·varcová Ïenicha. U sokolnické
cihelny ‰lápla na spadl˘ drát elektrického vedení a zemﬁela ve
vûku 26 let.
• KdyÏ byla zastavena ãinnost Sokola, vytvoﬁili herci sdruÏení
„Osvûta“, kam se pﬁidali i Orlové, dûlnická mládeÏ a hasiãi.
Hrálo se mnoho divadelních her.
• Je málo potravin a topiva.
• Jsou jiÏ páté váleãné vánoce. Prázdniny na ‰kolách byly
prodlouÏeny do 11. ledna.

Rok 1944

• V‰ude je zatmûní, pouliãní lampy nesvítí. Mnoho obãanÛ mûlo
chﬁipku nebo angínu.
• 25. ledna strojní zámeãník Franti‰ek Formánek nastupoval
u nádraÏí do tramvaje, v tlaãenici spadl mezi vozy a byl na
místû mrtev. Bylo mu 31 let.
• Byla zavedena civilní protiletecká obrana. V úﬁadech a ‰kolách
jsou bedniãky s pískem a háky. Letecké poplachy se vyhla‰ují
sirénou nebo zvonûním. Ve sklepích jsou kryty. Spojeneãtí
letci útoãí na lokomotivy.
• 25. srpna byl americk˘ nálet na oblast Brna. Byly tûÏce
po‰kozeny Îidenice, Kuﬁim a Lí‰eÀ, obûti byly i na lidsk˘ch
Ïivotech.
• 20. listopadu v poledne byl leteck˘ nálet na Brno, Hodonín,
Zlín a Pﬁerov.
• 26. listopadu byla na místním hﬁbitovû pochována Ludmila
Eliá‰ová se 6letou dcerou a 3let˘m Pepíãkem. Zahynuli v krytû
na Starém Brnû.
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Florián Oldﬁ., Pí‰e Franti‰ek, Vodûra Jaroslav, Ka‰provsk˘ Jiﬁí, Ma‰ka Jan, Krejãí Vladimír, Jani‰tin Ludvík, Krejãí
Vojtûch, StaÀa Jan, Krejãiﬁík Václav, Kalvoda Antonín, TÛma Ludvík, Roblík Vojtûch, Kalvoda Franti‰ek, Pokorn˘
Ladislav, ·afaﬁík Karel
Kalvoda F., ·afaﬁík K., Pí‰e F., Krejãí V., Ma‰ka J., Fobin O., Kalvoda A., Krejãí Vl., TÛma L., Vykouﬁil F., Pokorn˘ L.

Rok 1945

• Lidé zakopávají a zazdívají cenné vûci, kdyby museli opustit
své domovy. Mnoho mladíkÛ ode‰lo na zákopové práce na
v˘chodní Moravu.
• Îáci pﬁicházejí do nevytopen˘ch tﬁíd a dostávají jen úkoly na
doma.
• Ve ‰kole bydlí 16 nûmeck˘ch uãÀÛ, kteﬁí pracují ve zbrojovce
na sladovnû.
• Koncem února jsou obû ‰koly vyklizeny a pﬁijíÏdí 900 mlad˘ch
s vedoucím „kuratoria“ ve vojensk˘ch uniformách.
• V únoru pﬁicházejí zástupy zákopníkÛ s r˘ãi a motykami. Dûlají
zákopy na Staré hoﬁe a ke Kobylnicím. Mnoho se jich hlásí
k lékaﬁi a MUDr. Leo Stoklasa jich hodnû uznal práce
neschopn˘mi. Práce na zákopech byla ru‰ena nálety rusk˘ch
letadel. V dubnu je Rudá armáda u Hodonína.
• Nûmecké vojsko se ubytovalo v obou ‰kolních budovách
a zabavují jízdní kola. Odpoledne nechali vybubnovat, aby
majitelé kol je dali k prohlídce do Sokolovny. Tak Nûmci získali
asi stovku kol.
• V nedûli 8. dubna Nûmci odjeli. Odpoledne byl velk˘ nálet
na Brno. Byl zabit Vladimír Bubeníãek, úﬁedník BaÈov˘ch
závodÛ ve Zlínû, syn krejãího Huberta Bubeníãka a byl
pochován v Újezdû.
• 9. dubna pﬁijíÏdí velk˘ transport nûmeckého vojska. Oddíl se
150 rusk˘mi zajatci je umístûn v mû‰Èanské ‰kole, na hﬁi‰ti
‰koly je vyvaﬁovna. Vaﬁí se v kotlích, na‰i obãané podstrkují
RusÛm chleba.
• 10. dubna je zastaveno vyuãování a komise zji‰Èuje ‰kody na
budovû za 10 000 Kã. Na ‰kolním hﬁi‰ti ryjí ru‰tí zajatci latríny.
• 11. dubna se ﬁadí zákopníci u ‰kol a s hudbou pochodují
k nádraÏí.
• Lidé si budují skr˘‰e na potraviny, ‰atstvo, obuv a cenné
pﬁedmûty.
• 12. dubna ráno letí velké svazy spojencÛ na Brno. Za chvilku
je sly‰et stra‰né detonace, drnãí okna. Cel˘ den jsou vyhla‰ovány
poplachy. Odpoledne se koná pohﬁeb zabitého Vladimíra
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Kopaná rok 1956 – (stojící) Ladislav Krejãí, Oldﬁich Fabin, Jaroslav Vodûra, Ludvík TÛma, Vojtûch Roblík, Kupka
Jan, Antonín Kalvoda a jeho syn Antonín, (vpﬁedu) Jakub Schlesinger, Jan Ma‰ka, Franti‰ek Kalvoda, Vojtûch
Krejãí. Zápas Újezd–âKD Blansko 4 : 0
Kopaná 1957 – dorost – (stojící) Miroslav Buãek, Josef Haluza, Jiﬁí ·imoník, Václav Tich˘, Josef StaÀa, Oldﬁich
Fabin (trenér), (vpﬁedu) Jaroslav Drápal, Miroslav Tich˘, Stanislav Kugler, Josef Rozpr˘m, Ladislav Popelák,
Franti‰ek Pecl

Bubeníãka a v˘mûnkáﬁe Petra Murice. V domû Na zelném
trhu zahynuly tﬁi dûti âermákovy. 13letá Jitka, 5let˘ Bﬁetislav
a v nemocnici 2let˘ Ivánek.
• 13. a 14. dubna jezdí i v noci po silnici k Brnu maskované
vozy, auta a motorky.
• Vojáci Ïenou stáda dobytka a lidé k nim bûhají s kbelíky podojit
krávy. Nûmci dávají za bochník chleba ‰icí stroj, za jídlo slivovici,
plnicí pera a hodinky. Tak prchá „Herrenvolk“. Padl Hodonín.
• Lidé se ukr˘vají ve sklepích. Nejvût‰í kryt byl pod b˘valou
lisovnou ã. 17, kde se ukrylo na 600 lidí. Druh˘ velk˘ kryt je
lisovna u ZapletalÛ ã. 11. Tam se slézalo po 8metrovém Ïebﬁíku.
• Od 15. do 23. dubna bylo na Újezd 26 leteck˘ch náletÛ.
Rusové nepouÏívali tûÏké bomby, aby neponiãili tolik stavení.

Boje
o osvobození
Újezda

• 13. dubna v pátek obsadilo Újezd asi 4 000 NûmcÛ.
• 15. dubna – nedûle, mezi 13. a 14. hodinou zaútoãila sovûtská
letadla. V 15 hodin pohﬁeb dûtí âermákov˘ch. PrÛvod jde kolem domÛ, po silnici prchají Nûmci. Rusové ostﬁelovali nûmecké
vozy a kulomety v parãíku u hﬁbitova. Lidé se z pohﬁbu
rozprchli.
• O 20. hodinû odjíÏdûjí z obce besarab‰tí kolonisté, kteﬁí roku
1942 zabrali tﬁi velké grunty v Újezdû a jeden v Rychmanovû.
Byly to rodiny NûmcÛ z Besarabie.
• Veãer jsou na obzoru vidût rakety smûrem od Pavlovsk˘ch kopcÛ.
• 16. dubna – pondûlí. První den váleãn˘ch hrÛz. Nûmci prchají,
lidé jsou v krytech, nad Újezdem se vedly letecké souboje.
• 17. dubna – úter˘. Pﬁed ãtvrtou ranní je sly‰et hukot blíÏících
se letadel. Jsou sly‰et detonace, sypou se skla z oken.
• Hoﬁí u DoleÏalÛ ã. 76, u KuglerÛ ã. 9 a u ZobalÛ ã. 42. Hasiãi
nemohou zasahovat se stﬁíkaãkou. Hasí jen sousedé.
• V 19 hodin je dal‰í velk˘ nálet.
• Tento den bylo zabito pût na‰ich obãanÛ: Bernard Cupák, 45
let, rolník, Vilém Balon, star˘ tovární dûlník, Bohumila Pirochtová
– na prahu svého domku v Lidické ul., Halina Priles, ruská dívka,
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Pohlednice Újezd u Brna. Kostel sv. Petra a Pavla a trafika
Kaple sv. Antonína

kterou si jako nevûstu pﬁivezl z Nûmecka z nucen˘ch prací
Stanislav Kroupa, Oldﬁich Král, 16 let, absolvent mû‰Èanské ‰koly.
• 18. dubna – stﬁeda. V noci je sly‰et dunûní vozidel na silnici
k Sokolnicím. Obû ‰koly jsou pﬁeplnûny vojskem, které je taky
v domech, v prÛjezdech a ve stodolách. Hoﬁí u FranklÛ ã. 222.
V noci se v krytech lidé budí bombami a stﬁelbou.
• 19. dubna – ãtvrtek. Ráno lidé spûchají pro vodu a snídani.
Jsou pohﬁby, kde jde s knûzem jen malá skupinka. Obﬁady jsou
tiché a rychlé. Nûmci ujíÏdûjí. Hoﬁí u Vincence Stani ã. 286,
Ondﬁeje Jelínka ã. 238, Arno‰ta Floriána ã. 7, Franti‰ka Kuglera
ã. 9 a Jana ·imoníka ã. 236.
• 20. dubna – pátek. Lidé v noci i pﬁes únavu ‰patnû spí. Na
hﬁbitovû pochovávají ‰estou obûÈ války – dûlníka Václava
Koneãného. Nikdo si netroufá doma vaﬁit obûd. Dobytek se
poklízí jen ráno a veãer.
• Odpoledne hoﬁí uÏ podruhé u Vincence Stani ã. 286, pak
u obchodnice se stﬁiÏním zboÏím AlÏbûty StaÀové ã. 330.
Shoﬁela celá budova i se zboÏím. Také u rolníka Franti‰ka
Kuglera ã. 8 byla zniãena celá hospodáﬁská usedlost.
• Nûmci rekvírují konû, dobytek, vozy…
• 21. dubna – sobota. Je je‰tû hÛﬁe. Stﬁelba je hluãnûj‰í a bliÏ‰í.
Jsou hluboké krátery po granátech. V Malé trati za Revoluãní
ulicí se pase a niãí úrodu asi 400 kusÛ hovûzího dobytka.
• 22. dubna – nedûle. Nejsou bohosluÏby, ani nedûlní obûd.
Nûkde zb˘vá jen chléb. Pﬁes Hodonín, Hustopeãe a Îidlochovice
pronikají k Újezdu oddíly mar‰ála Malinovského, aby dobyly
Brno. Na Rychmanovû táboﬁí nûmeck˘ trén – asi 400 koní.
• 23. dubna – pondûlí. V pût ráno projely od Bo‰ovic k Sokolnicím
tûÏké obrnûné nûmecké tanky. Od Mûnína pﬁiletûlo 27 sovûtsk˘ch
letadel. Letecká palba trvala 3 hodiny. Vznikly poÏáry: Pavel
Fabin ã. 226, Jakub Cupák ã. 405. Oba domy vyhoﬁely do základÛ.
Nûmci nechali stát vozy trénu a lidé rychle nosili domÛ pytle
ovsa. I fara dostala nûkolik zásahÛ. Dal‰í poÏáry: u trafikanta
Josefa Kosíka a u v˘mûnkáﬁe Jana Kalvody v Legionáﬁské ulici.
Odpoledne byla pûchota V sádku, dûlostﬁelectvo za rychmanov-
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Památník T. G. Masaryka
Odstranûn˘ pomník Klementa
Gottwalda v Újezdû u Brna po
roce 1990

sk˘m mostem a pûchota v zákopech od Újezdu k Ïatãanskému
mostu. Kulometná hnízda byla i na kostelní vûÏi. Kolem
13. hodiny zniãili Nûmci tﬁi mosty pﬁes Cezavu – most u Îatãan,
za ·ternovem a u Rychmanova. Nûmci zaãali plenit obchody.
U Bati rozbili dveﬁe a vyhazovali ven krabice bot.
• První rusk˘ vojín se objevil v pÛl tﬁetí odpoledne ve ·ternovû.
Byl Nûmci zastﬁelen. Pak pﬁi‰li dal‰í rudoarmûjci. Lidé jim ukázali
jedin˘ most, kter˘ Nûmci nezniãili, protoÏe o nûm nevûdûli –
most za Rychmanovem ke ml˘nu. Rusové obsadili Komenského
ulici a ulici Ml˘nskou po Dûlnick˘ dÛm. Obsadili ·ternov
a u lékárny narazili na odpor. Lékárnu Nûmci zdemolovali
a vypálili. Ke ml˘nu stále pﬁijíÏdûly kaÈu‰e, dûla a tanky, shoﬁela
sladovna. Nûmci, kteﬁí nestihli utéct, se skr˘vali po stodolách
a sklepech u domácích lidí. Druhého dne byli likvidováni.
• 24. duben – den osvobození Újezdu.
• Na svátek svatého Jiﬁí Rudá armáda osvobodila cel˘ Újezd,
Mûnín a Telnici. Nûmci ustoupili do Sokolnic.
• Zahynuli dva na‰i obãané: Jan Fianta, hodináﬁ v Komenského
ulici a Vladimír StaÀa, ve vûku 34 let.
• Ustupující Nûmci v‰echno niãí. Sladovnu, která mûla v hoﬁej‰ích
místnostech skladi‰tû ovsa a jeãmene, dole zabrala prostory
Flugmotorwerke Ostmark. Vyrábûly se zde pumpy do letadel.
Bylo zde nasazeno 2 000 lidí. Zniãen byl sokolnick˘ cukrovar
a Ïelezniãní most na trati Brno – Pﬁerov.
• Je‰tû po ústupu provedli Nûmci nálet na Újezd. V Revoluãní
ulici byl zabit v hlouãku dûtí 13let˘ Jaromír Koutn˘ a tûÏce
zranûna jeho 10letá sestﬁiãka Milu‰ka (utrÏená pravá ruka
a zranûn˘ hrudník). V dne‰ní Lidické ulici byla zabita Josefa
KáÀová se sedmiletou dcerkou Jaroslavou.

Po bojích

• Na hﬁbitovû, u kostela, v zahradách i na polích byli pohﬁbeni
padlí rudoarmûjci. V‰ude jsou tûÏké stopy války. Je cítit
spáleni‰tû.
• Rychle se zaãalo v‰echno obnovovat.
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Divadlo Sokol – K. âapek LoupeÏník, Tulák – opereta, Paní ministrová – ãinohra, TJ Sokol

Revoluãní
národní v˘bor
(RNV)

• PÛvodnû vznikl ilegálnû uÏ v roce 1943 z popudu okresního
v˘boru v Brnû. Po válce v˘bor pracoval v kanceláﬁi obecního
úﬁadu. Mûl 15 ãlenÛ a pozdûji byl roz‰íﬁen o dva zástupce
·ternova a Rychmanova. Pﬁedsedou byl zvolen Karel Janistin,
mûdikovec v Komenského ul. ã. 98, narozen 1895.
• Zne‰kodÀovalo se velké mnoÏství nevybuchlé munice.
• O to se zaslouÏili Stanislav Ryvola a Ludvík Trbola. Ryvola byl
pﬁi této práci tûÏce zranûn. Zne‰kodnili kolem 300 leteck˘ch
bomb, 200 dûlov˘ch granátÛ a 60 ‰rapnelÛ „G“, 180
protipancéﬁov˘ch granátÛ, 80 pancéﬁov˘ch pûstí, tﬁi granáty
o váze 180 kilo. Bylo nalezeno 600 minometn˘ch nábojÛ a 400
ruãních granátÛ.
• 1. máj – v‰ichni se pﬁipravovali na Svátek práce. Celodenní
program byl pûkn˘ a úãast hojná.
• 8. kvûtna pﬁi‰li do mû‰Èanské ‰koly Rusové oznámit, Ïe v obou
‰kolách bude zajateck˘ tábor. Naﬁídili, aby ve ãtyﬁi ráno 60 muÏÛ
vyklidilo obû ‰koly. V obecné ‰kole byli nûmeãtí dÛstojníci,
v mû‰Èanské zajaté muÏstvo.
• Ve 2 v noci se ozvalo dunûní dûl a palba, takÏe v‰ichni mûli
strach, Ïe se Nûmci vrací. Bylo to ale na oslavu.

Je mír! Nûmci
kapitulovali

• Obcí prochází prÛvod s hudbou a volají slávu spojencÛm,
Ruské armádû, âeskoslovenské republice a Dr. E. Bene‰ovi.
Veãer byl lampiónov˘ prÛvod. Dívky ‰ly v krojích, chlapci
s hesly, zachránûn˘mi prapory a mapou âSR. Na námûstí mûl
projev Josef Hrube‰ a Rusové vystﬁelovali rakety.

Obnova

• Obãané pracují na polích, opravují po‰kozené a rozbité domy.
Ze 639 obydlen˘ch domÛ vyhoﬁelo pﬁi bombardování 24 stavení, 7 bylo zniãeno úplnû, 14 tûÏce po‰kozeno, 153 lehce,
u 6 usedlostí byly zniãeny i hospodáﬁské ãásti stavení.
• Ze 2 371 obyvatele pﬁi‰lo o Ïivot 10 lidí, ‰kody jsou odhadovány
na 8 milionÛ. Na obecním majetku 426 890 Kã.
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Budova Masarykovy me‰Èanské ‰koly
Rok 1947 – uãitelé Masarykovy mû‰Èanské ‰koly (stojící) Noskai, Jáno‰, Ryba, ·troblík, Valíãek, (sedící) Matulová,
StaÀková, Piln˘, Jakubcová, Jochmanová

• 12. kvûtna – sobota. Ze ‰kol se stûhuje zajateck˘ tábor. Veãer
pﬁijíÏdí rumunské vojsko – 1 050 muÏÛ, 80 koní. Celkem bylo
v Újezdu na 4 000 vojákÛ.
• 20. kvûtna – nedûle. Na námûstí je slavnostní polní m‰e. Jsou
letnice. Úãastní se ruské i rumunské vojsko se dvûma generály.
Opravuje se a staví elektrické vedení, je málo petroleje.
• 7. ãervna uÏ elektﬁina funguje, lidé poslouchají rozhlas.
• Spojení s Brnem je je‰tû pﬁeru‰eno. Lidé chodí do práce pû‰ky
nebo jezdí na kole. Byli se podívat na Brno po válce – dá se
to vÛbec opravit?
• 22. ãervna se koná prÛvod s hudbou na pamûÈ 4. v˘roãí
napadení SSSR Nûmeckem.
• Obûti na Ïivotech: 49 rudoarmûjcÛ a 11 na‰ich obãanÛ.
• Nûkteﬁí brnûn‰tí velkoobchodníci si v Újezdu ukryli zboÏí. Na
ã. 4 (Bohumil Haluza) byl velk˘ sklad smaltovaného zboÏí,
bylo rozprodáno obãanÛm. Textilní zboÏí za nûkolik milionÛ
ukryté v domû ã. 244 a 558 bylo vût‰inou rozkradeno obãany.
• Tábor pro Nûmce byl v obci zﬁízen na 14 dní, rudoarmûjci tu
byli ubytováni 4 nedûle, 7 t˘dnÛ tu bylo 1 000 rumunsk˘ch
vojákÛ. Obû armády pomáhaly pﬁi stavbách a úpravách.
Rudoarmûjci provedli pﬁestavbu mostÛ do Rychmanova a za
·ternovem.
• 17. kvûtna 1945 Ïádá MNV na‰e pﬁidûlení do okresu
Brno-venkov. Îidlochovice zÛstaly jako okres soudní a berní,
jako okres jsme v‰ak byli pﬁidûleni do Hustopeãe.
• Pro lep‰í spojení vznikla autobusová linka âSAD: Újezd,
Îidlochovice, Hustopeãe a Mikulov.
• Jatka byla obnovenou smlouvou s firmou Rajmund Vymazal
pod správou obce aÏ do roku 1949.
• Hroby padl˘ch rudoarmûjcÛ byly na rÛzn˘ch místech, ale
ruské velitelství naﬁídilo, aby byli pochováni na jednom
místû. V nocích 29. a 30. ãervence byli exhumováni, tûla
uloÏena do rakví a pochována v prÛãelí hﬁbitova. V zimû
pak byli tito padlí pﬁevezeni na spoleãn˘ velk˘ hﬁbitov do
Oﬁechova.
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Okrskové cviãení v Újezdû rok 1947. Mlad‰í Ïákynû – vedoucí âeÀka Floriánová
Rok 1947 – 15. ãervna. Îeny na „Îupním sletû v Brnû“

Nové názvy ulic

• Jánské námûstí bylo pﬁejmenováno na Stalinovo, NádraÏní ul.
na ul. Dr. Edvarda Bene‰e, ·kolní na ul. ZdeÀka Nejedlého,
Nová na Lidickou ul., Ml˘nská na ·tefánikovu.

Odsun NûmcÛ

• Po válce zÛstalo u nás 28 NûmcÛ, kteﬁí se ke své národnosti
dále hlásili. Do Nûmecka jich bylo odsunuto 16. Tﬁi Nûmci
zemﬁeli, jeden spáchal sebevraÏdu, 2 odjeli dobrovolnû do
Rakouska a 3 zÛstali trvale v âeskoslovensku. Jejich majetek
byl zkonfiskován, rovnûÏ majetek nûkter˘ch na‰ich fa‰istÛ,
zrádcÛ a kolaborantÛ. V‰e bylo dáno pod národní správu.
• Majetek Ïidovské rodiny Wolfov˘ch ve ·ternovû ã. 1 byl rovnûÏ
zkonfiskován. Jeho majitelé – Oskar, Irmgarda a Franti‰ka
Wolfovi zahynuli za okupace v koncentraãních táborech.
• V kvûtnu roku 1945 byl zaloÏen Svaz ãeské mládeÏe – âSM.
Pﬁedsedou byl Frant. Má‰a, jednatelem Václav Rozkydal. Do
konce roku mûlo âSM asi 60 ãlenÛ. V roce 1946 byl pﬁedsedou
Václav Rozkydal, na podzim Jan Kochlík.
• Hodnû hráli divadlo v dûlnickém domû.

Rok 1946

• Po odsunu NûmcÛ zaãalo osidlování pohraniãí. Z Újezdu se
odstûhovalo celkem 14 rodin, vût‰inou na jiÏní Moravu, okres
Mikulov, men‰ina na sever âech. V‰ichni tam zÛstali, vrátil se
jen Petr Haluza ze Strachotína.
• MNV se stará o náhradu váleãn˘ch ‰kod podle zákona 161/46
Sb. ·kody byly milionové. Náhrady obdrÏelo 155 osob.
• 20. ledna byl zaloÏen Svaz protifa‰istick˘ch bojovníkÛ v Újezdu.
âleny byli legionáﬁi z I. svûtové války, odboj z II. sv. války,
zahraniãní vojáci a vûzÀové z této války.
• Svaz ãeskoslovensko-sovûtského pﬁátelství (SâSP) byl zaloÏen
22. bﬁezna. Prvním pﬁedsedou byl Tomá‰ Rozkydal. Od
28. bﬁezna 1948 vedl odboãku pﬁítel Viktor Parã.
• Pozemková reforma: Od 4. bﬁezna 1946 je utvoﬁena Místní
rolnická komise. V kvûtnu 1946 pﬁidûlila místním obãanÛm

108

M ùSTO Ú JEZD

U

B RNA –

HISTORIE A SOUâASNOST

Rok 1950 – svûcení kﬁíÏe. KﬁíÏ umístûn na Kﬁibech poblíÏ kaple sv. Antonína
Oltáﬁ v kostele Petra a Pavla v Újezdû u Brna

89,72 ha pÛdy a budovy. Komise pracovala do 14. bﬁezna
1948.
• 17. kvûtna se u Mohyly míru konala Slovanská druÏba. Za
V‰eslovansk˘ v˘bor v Moskvû se zúãastnil jeho pﬁedseda
generál Gundorov. Pﬁijeli sovût‰tí básníci a spisovatelé: Maxim
Rylskij, Nikolaj Tichonov a Konrád Krapila.
• Hosty vítal pﬁedseda zemského cizineckého svazu Dr. Gregorov.
Zúãastnili se zástupci Polska, Jugoslávie a Bulharska.
Volby 26. kvûtna
• Jako obec okresu Hustopeãe jsme byli v 15. volebním kraji.
K volbám v místnostech obou ‰kol pﬁi‰lo 1 573 voliãÛ. Platn˘ch
hlasÛ bylo 1 564.
V˘sledky:
1. KSâ

535 hlasÛ

11 mandátÛ

2. âSL

533 hlasÛ

10 mandátÛ

3. âSD

217 hlasÛ

4 mandáty

4. âSNS

279 hlasÛ

5 mandátÛ

1 564 hlasÛ

30 mandátÛ

Celkem

• 30. ãervna se konala 1. schÛze nového MNV.
• Pﬁedsedou byl zvolen za KSâ Josef ·utera, 1. námûstek za âSL
Arno‰t Matula, 2. námûstek za âSNS Karel Zapletal. Bylo
zvoleno 10 ãlenÛ rady MNV.
• Fond národní obnovy získává peníze z konfiskací domÛ a polí
v obci.
• Na Ïádost obãanÛ byl dÛm ã. 89 v NádraÏní ul. (konfiskát po
Nûmci Lichtblauovi) pﬁidûlen na budovu mateﬁské ‰kole. V roce
1947 byla provedena jeho adaptace nákladem 120 000 Kã
• 9. kvûtna 1946 ke Dni vítûzství byl odhalen novû upraven˘
památník v parku naproti hﬁbitovu. Byla zakoupena nová busta
T. G. Masaryka a jména padl˘ch hrdinÛ I. svûtové války byla
doplnûna jmény obûtí II. svûtové války. Náklad na restauraci
ãinil asi 40 000 Kã.
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Draní peﬁí – Fr. Nesnídalová, p. ·vandová, p. Trbolová, J. Krbílková, K. Zavadilová, K. Nesnídalová

Polní práce – Matûj Makovsk˘

Rok 1947

• Byla uzákonûna dvouletka – Dvoulet˘ hospodáﬁsk˘ plán
1947–48.
• U nás bylo rekonstruováno 30 domÛ a postaveno 6 domÛ nov˘ch.
• V tomto roce byla na‰e republika postiÏena neb˘val˘m,
katastrofálním suchem. Byly postiÏeny obiloviny, pícniny,
okopaniny a lesy. Padl také dobytek ve chlévech a první dé‰È
pﬁi‰el aÏ v listopadu.

Rok 1948

• 25. únor – Vítûzn˘ únor znamenal zmûny i v obecním MNV.
Byl vytvoﬁen Akãní v˘bor Národní fronty. âtyﬁi mûsíce se
nekonaly schÛze rady ani pléna MNV. Obãanstvo se pﬁekotnû
hlásí do KSâ.
• 1. máj – velké oslavy. PrÛvod asi 1 400 lidí.
• Byly udûleny diplomy nejlep‰ím pracovníkÛm závodÛ, jelo
hodnû alegorick˘ch vozÛ, ve ‰kole se konala v˘stava Junáka,
veãer se v Dûlnickém domû hrála Synkova truchlohra Lidice.
Ve volbách 30. kvûtna byla nejsilnûj‰í KSâ.
• Na MNV zÛstalo 18 star˘ch ãlenÛ, 12 jich bylo vymûnûno.
• V‰echny tﬁi obce Ïádají pﬁipojení k okresu Brno-venkov. Zemsk˘
národní v˘bor ale zmûnu zamítá.
• Sokol – po únorov˘ch událostech byla sjednocena tûlov˘chova
a zvût‰il se poãet ãlenÛ. Sokol byl spojen se sportovním klubem,
a tak pﬁibyl odbor kopané (viz kapitola sport i dále).
• XI. v‰esokolsk˘ slet. Nácviku Ïactva dorostu i ãlenstva byla
vûnována pozornost jiÏ v roce 1947. Asi 120 ãlenÛ odjelo na
slet 1. ãervence, poãasí ale sletu nepﬁálo.
• Na hﬁi‰ti Jednoty se hraje házená, kopaná, odbíjená, ko‰íková
a cviãení gymnastiky. Dramatick˘ odbor sehrál mnoho
divadelních her.
• Kino v Újezdu bylo pÛvodnû majetkem Sokola. ZnárodÀovacím
dekretem se stalo souãástí národního podniku „âeskoslovensk˘
státní film“.
• Rok 1948 byl rokem 100. v˘roãí zru‰ení poddanství a 600 let
trvání Karlovy university.
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Sokolské ·ibﬁinky – ráz – Byl jednou jeden král, Tanãíme staletími

Rok 1949

• Leden – nástup do 1. roku Gottwaldovy pûtiletky.
• Ústava 9. kvûtna – republika rozdûlena na 19 krajÛ, kaÏd˘ na
nûkolik okresÛ. Na‰e obce jsou oddûleny od b˘valého okresu
hustopeãského a pﬁidûleny k novû vzniklému okresu slavkovskému.
• ONV Slavkov u Brna má 260,35 km ãtvereãních a 33 525 obyvatel.
• Jednotn˘ svaz ãesk˘ch zemûdûlcÛ JSâZ byl ustaven po místní
rolnické komisi od 14. bﬁezna 1948.
• V˘bor mûl 8 ãlenÛ, pﬁedsedou se stal Jaroslav Matula. âlenÛ
celkem bylo 52.
• 5. ﬁíjna byly vykoupeny pozemky farního úﬁadu v Újezdu. Fara
vlastnila 26,04 ha orné pÛdy. Obec dostala 4,52 ha a do správy
18,37 ha. Musela odvádût nájemné KNV aÏ do polovice roku
1950. Faﬁe zÛstalo 3,80 ha pozemkÛ.
• Poãátkem roku firmu Boroviãka Fr. – obchod se dﬁevem,
pﬁevzala „Dﬁevona“. Podnik Vymazalov˘ch Masna a ml˘n
Vladimíra Pecla pﬁevzaly Stﬁedomoravské ml˘ny.
• Znárodnûní platilo od 1. ledna 1948.
• Mateﬁská ‰kola: od 1. 9. 1940 se vyuãovalo v budovû obecné
‰koly, správcem byl ﬁidící uãitel Fr. Navrátil aÏ do roku 1949,
kdy byl upraven konfiskát v ul. Dr. Edvarda Bene‰e – dnes
NádraÏní ã. 89. Pﬁi 3 oddûleních byla je‰tû první tﬁída na
obecné ‰kole. Pﬁístavba nové tﬁídy byla provedena roku 1951
na dvoﬁe ã. 89 a spojena s budovou um˘várny. Nákladem
170 000 korun. ¤editelkou ‰koly byla Fr. Má‰ová.
• Národní ‰kolu bylo po osvobození nutno opravit. ·kody
zpÛsobené na ní válkou byly odhadnuty na 110 770,- Kã.
• Roku 1947 byla budova opût opravena nákladem 145 594,- Kã.
• Mû‰Èanská – nyní stﬁední ‰kola. Stát pﬁevzal i její hospodaﬁení.
UÏ nic nevymáhá od obcí ‰kolního obvodu. Rozpoãet MNV urãil
pro ‰kolu 120 000 Kã. Byly provedeny úpravy tﬁíd a nalakován
ve‰ker˘ ‰kolní nábytek. V suterénu budovy byly vybudovány
‰atny a zavedeno pﬁezouvání ÏákÛ. Stravování ÏákÛ si vyÏádalo
úpravy v suterénu. Jako mimoﬁádnou podporu získala ‰kola
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Dûlnick˘ dÛm v Újezdû

Fotbalové muÏstvo sestavené z poslancÛ Místního
národního v˘boru. Miroslav
Rozkydal, Vlastimil Má‰a,
Josef ·utera ml., Jan Ma‰ka,
Alois Jurák, Vojtûch Roblík,
Ludvík Spáãil, Miroslav
Buãek, Antonín Kalvoda, Emil
Holub, Jaroslav Kalvoda,
Ladislav Krejãí, Josef ·utera

Pozvánka na I. sjezd rodákÛ
a pﬁátel Újezda u Brna –
ãerven 1959

212 000 Kã. Rozpoãet pro rok 1950 ãinil 332 000 Kã. Byla novû
vybavena kuchynû, jídelna a ‰atny. Obû ‰koly dostaly zahradu
a dvû pole. Kolem ‰kolního hﬁi‰tû byly zasazeny medonosné
stromky a byl poﬁízen vãelín – vãelaﬁsk˘ krouÏek. Byl postaven
také zahradnick˘ domek a paﬁeni‰tû.
• Vánoãní strom republiky byl postaven u Obecního domu.
Hrála u nûj hudba a provozoval se program mládeÏe. V˘tûÏek
– 36 000 Kã, byl odevzdán okresní sociální péãi.
• Od 1. ﬁíjna byl volnû prodáván chléb, bílé peãivo a mouka.
V nûkter˘ch prodejnách i maso a tuk. Uvolnûna byla celá
„‰atenka“, takÏe bylo moÏné kupovat látky na volném trhu.
• V pﬁedveãer 23. listopadu bylo zahájeno vysílání místním
rozhlasem. Tím skonãilo dosavadní bubnování a obãané získali
více informací i kulturní programy.

Rok 1950

• Od 1. ledna pﬁebírá stát finanãní záleÏitosti – obecní dluhy,
vkladní kníÏky, banky, spoleãenstva a podniky. Také v‰echen
obecní nemovit˘ majetek. Mûní se rozpoãty MNV, hospodaﬁit
se musí podle plánu. Majetek obcí, okresÛ a krajÛ je národním
majetkem, kter˘ je svûﬁen národním v˘borÛm do správy.
• Od 1. ledna bylo také uzákonûno zﬁízení matriãních úﬁadÛ pro
stanoven˘ obvod. Ná‰ obvod byl Újezd, ·ternov, Rychmanov
a Îatãany. Byly zﬁízeny matriãní úﬁady a obﬁadní sínû. Kdo chtûl,
mohl mít po úﬁedním je‰tû církevní sÀatek. Na matriãní úﬁad
pﬁe‰ly farní matriky. Matrikáﬁi prodûlali ‰kolení a zkou‰ky. Ná‰
matriãní úﬁad byl umístûn v poschodí b˘valé ‰koly, dnes po‰ty,
v ã. 144. V‰e bylo dÛstojnû upraveno nákladem 84 000 Kã.
• Zdravotnictví: po osvobození byli u nás státní obvodní lékaﬁi.
MUDr. Petr Hrube‰ v NádraÏní ulici ã. 565. Bydlel a ordinoval
ve vlastním domû. V NádraÏní ul. proti Sokolovnû v ã. 375
bydlel a ordinoval MUDr. Leo Stoklasa. Pozdûji si postavil dÛm
s ordinací na nádraÏí v Sokolnici. Z Bo‰ovic pﬁi‰el MUDr.
Gracian Tejral, kter˘ bydlel a ordinoval v nájmu v domû
Dr. Wiedermanna v Komenského ulici ã. 109. Jako zubní
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Místo havárie letadla – boãní pohled na kopec „·pidlák“. 1. místo, kde letadlo zachytilo prav˘m kﬁídlem,
2. bﬁeh vinohradu, kde letadlo narazilo pﬁední ãásti trupu, 3. místo nálezu mrtvol pilotÛ, 4. trosky letadla,
5. vinohradní bouda po‰kozená nárazem podvozku, 6. místo nálezu pravého podvozku, 7. druhá vinohradní
bouda, u níÏ dopadl druh˘ podvozek.
Vyznamenání udûlené panu Josefu Husákovi, kter˘ neohroÏenû s nasazením vlastního Ïivota vypro‰Èoval tûÏce
zranûné z trosek letadla.

techniãka dojíÏdûla z Brna Julie Hochmannová, která ordinovala
vedle po‰ty v ã. 77.
• Místní skupina âSâK – âerven˘ kﬁíÏ v Újezdu byla zaloÏena
19. února. Podnûtem k tomu byla zdaﬁilá akce dobrovoln˘ch
dárcÛ krve, kterou zorganizovala Fr. Trbolová.
• Stﬁední ‰kola uspoﬁádala na podzim roku 1949 sbírku na
okresní sanitní auto ve Slavkovû. Bylo získáno a do Slavkova
dovezeno za 15 960 Kã.
• âinnost âSâK spoãívala v organizování zdravotnické lidov˘chovy dospûl˘ch i mládeÏe, pﬁedná‰ek s filmem, ukázkami
o‰etﬁování, odbûrem ãasopisu Zdraví lidu. Konaly se kurzy
pro zdravotníky, kteﬁí poskytovali první pomoc, nábory
dobrovoln˘ch dárcÛ krve.
• V dubnu 1950 se slouãily obce Újezd, Rychmanov a ·ternov.
• JZD – jednotné zemûdûlské druÏstvo: ãleny pﬁípravného v˘boru
byli dûlníci a malí zemûdûlci. Z vût‰ích rolníkÛ se angaÏoval
Jaroslav Matula. Pﬁedsedou JZD byl Fr. Dokoupil.
• Valná schÛze 3. srpna ustavila JZD a jeho pﬁedsedou zvolila
Jaroslava Matulu.
• Technicko-hospodáﬁská úprava pÛdy – THÚ zaãala v záﬁí
a skonãila v prosinci. Byly sceleny pozemky – hony a stanoven
osevní postup.
• 5. ﬁíjna dopoledne zaãal odpor proti THÚ zástupem selsk˘ch
Ïen v Obecním domû a na ulici. Veãer protestoval velk˘ zástup
lidí u Obecního domu, kde se konala schÛze MNV. Kﬁiãelo se,
rozbíjela se okna a vstup do Obecního domu. Zástupy rozehnala
aÏ SNB. Pﬁí‰tího dne se revolta opakovala. Bylo zatãeno
a odvezeno 5 obãanÛ.
• V nûkter˘ch obcích okresu se vyskytla mandelinka bramborová. Ve v‰ech obcích bylo vyhlá‰eno pátrání po mandelince,
které u nás v srpnu a v záﬁí probûhlo osmkrát. V˘sledek byl
negativní.
• Pracovníci MNV – podle záznamu v kronice pﬁidûlil Krajsk˘
národní v˘bor v Brnû podle naﬁízení 68/1950 Sb. 7 pracovních
sil, které byly zaﬁazeny do státních zamûstnancÛ.
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10. ﬁíjna 1962 se zﬁítilo v katastru obce dopravní letadlo. Pádem zniãilo nûkolik vinohradÛ a rozboﬁilo chatu
pana Ocáska. Pan L. Nesnídal u trosek letadla

• 13. ãervna za pﬁítomnosti okresního ‰kolního inspektora Putny
sloÏili první pion˘ﬁi slib.
• Byly znárodnûny dal‰í závody: Vladislav Máca a Oldﬁich Popelák
– v˘roba nábytku, znárodnûna v˘roba jevi‰È a dekorací Pepy
Máci – podnik pﬁevzala Dereda – pozdûji V˘zdoba.

Rok 1951

• Místní rozhlas byl upraven nákladem 82 000 Kã, aby se mohlo
vysílat pro v‰echny tﬁi slouãené obce.
• Vedle vázaného trhu jsou i prodejny v˘Ïivy a textilu s voln˘m
prodejem. V‰e je ale draÏ‰í.
• 19. dubna zemﬁel ve svém domû ã. 313 v NádraÏní ul.
dlouholet˘ kronikáﬁ ﬁídicí uãitel v.v. Roman Chrást. ProÏil
v Újezdû 55 let.

Rok 1952

• V lednu byl mráz -1 aÏ -3 stupnû, v únoru -6 aÏ -8, v bﬁeznu
aÏ -6 stupÀÛ. Bylo mnoho snûhu a povinnost prohazovat
cesty. V druhé polovinû dubna byla velká horka.
• V noci na 19. ãerven byla velká bouﬁe s lijákem. Byla zatopena
Ml˘nská ul. V dûlnickém domû pumpovali vodu ze sklepa.
Fotograf Wirt mûl zatopen˘ dÛm a zatopeno bylo i mnoho
níÏe poloÏen˘ch domÛ. U SpáãilÛ V sádku byly plné vody
nejen sklepy, ale také místnosti. Voda vnikla také do domÛ
v Chaloupkách. Na Ïelezniãním mostû je oznaãení, kam aÏ
voda sahala.
• KaÏd˘ obãan od 50 arÛ pÛdy byl samozásobitelem. Byly
zavedeny pﬁihlá‰ky, ve kter˘ch kaÏd˘ uvedl v˘mûru polí do
30. 9. a seznam dobytka.
• V únoru 1951 byla povolena zmûna názvu obce z Újezdu
u Sokolnic na Újezd u Brna. Okresem zÛstává Slavkov.
• V dubnu pﬁedal MNV dobrovoln˘mi brigádami zbudovanou
ãekárnu zastávky âSD za 100 000 Kãs.
• Byli ustanoveni lidoví dÛvûrníci pﬁi MNV za úãelem sbliÏování
obãanÛ s v˘borem a vyﬁizování jejich stíÏností a Ïádostí.
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Pﬁedávání obãansk˘ch prÛkazÛ. Alena Pûãková, Miroslav Rozkydal

Pﬁedávání obãansk˘ch prÛkazÛ – pﬁedává uãitelka Franti‰ka Pﬁichystalová

• V ãervnu byl ustanoven V˘bor Ïen pﬁi MNV. Pﬁedsedkyní byla
Milada Honzáková, místopﬁedsedkyní Milada Rozkydalová
a jednatelkou Adéla StaÀková. K nim bylo zvoleno 11 ãlenek
v˘boru. Od 1. ﬁíjna byla pﬁedsedkyní âeÀka Floriánová.
• Drukov – Závod ã. 40 v Brnû-Král. poli pﬁechází do Újezdu,
na b˘valé stolaﬁství Vlad. Máci na konci Komenského ul.
Stûhování zaãalo 1. ãervence. Nákladní auta pﬁeváÏela zaﬁízení
14 dní. Objekt mûly dﬁíve UP závody Rousínov. A v ãísle 454
ustoupilo dﬁevo kovu. Závod byl upravován a roz‰iﬁován.
Mnozí pracovníci i noví zamûstnanci byli pﬁe‰kolováni. Ze stolaﬁe
byl zámeãník, z ﬁezníka brusiã, z holiãe oh˘baã, z krejãího sváﬁeã,
ze ‰vadlenky lisaﬁka. Lidé byli rádi, Ïe mají v místû práci, spojení
vlakem i autobusem bylo dobré, takÏe za prací jezdili i pﬁespolní.
• Byl splnûn roãní plán. V závodû bylo zamûstnáno 30 % Ïen,
vedle sortimentu, kter˘ v na‰em státû nikdo jin˘ nevyrábí,
provádûl Drukov i zakázky obyvatel, a tím mûl charakter
druÏstva. Bylo to asi 19 druhÛ v˘robkÛ. Drukov pﬁevzal také
patronát nad místní mateﬁskou ‰kolkou.
• Divadelní sluÏba prodûlala velké zmûny od roku 1945. V letech
1945–50 vedl provoz pÛvodní majitel Josef Máca. Potom
pﬁevzal firmu podnik V˘stavnictví.
• Ve vedení byl Karel Hádek a pan ·vácha. Do roku 1950
pracovalo v závodû kolem 22 osob, vãetnû administrativy.
Poãet zamûstnancÛ ale rychle stoupal.

Rok 1953

• Úmrtí J. V. Stalina 5. 3. – 9. bﬁezna smuteãní tryzna v Dûlnickém
domû.
• 14. 3. úmrtí Klementa Gottwalda, smuteãní tryzna v Dûlnickém
domû 19. 3.
• 21. bﬁezna zvolen prezidentem Antonín Zápotock˘.
• Obyvatelstvo: 2.887 osob, z toho 1 382 muÏÛ, 1 495 Ïen,
dûtí do dvou let 120, od dvou do ‰esti let 207, od ‰esti
do osmnácti 197.
• BezzemkÛ 1 058, s v˘mûrou do 50 arÛ 995, nad 50 arÛ 826 osob.
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Rok 1974 – zlatá svatba manÏelÛ
Dokoupilov˘ch. Stojící – Jaroslav
Matou‰ek, Marie Matou‰ková,
Jarmila Hlouchová, Antonín Hlouch,
sedící – Amálie Dokoupilová,
Franti‰ek Dokoupil

30. záﬁí 1978 – zlatá svatba
manÏelÛ Nov˘ch. Jiﬁina Paarová,
Antonín Nov˘, Franti‰ka Nová,
Dagmar Nová-Men‰íková, Zdenûk
Nov˘, BoÏena Nová

• DÛchodcÛ a penzistÛ 367, státních zamûstnancÛ 73. V˘hradnû
zemûdûlstvím se zab˘vá 310 osob. Kovo- a stavo-zemûdûlcÛ
s rodinami 1 203 osob.
• Poãet osob zamûstnan˘ch jinak, neÏ v zemûdûlství, je s rod.
pﬁíslu‰níky 933. Vdov, vdovcÛ, svobodn˘ch a rozveden˘ch
nad 18 let je 625. Bezdûtn˘ch rodin je 357, s jedním dítûtem
185, dvû dûti 150, tﬁi dûti 54, ãtyﬁi dûti 18 a více dûtí 4 rodiny.
• UÏ v roce 1951 byla zru‰ena v˘roba samostatn˘ch pekaﬁÛ –
byli pojati do Stﬁedomoravsk˘ch ml˘nÛ n. p. Obû cukrárny
(Karel Rujbr a sestry Jelínkovy) zaãlenûny tam také.
• UÏ v roce 1949 byly zdruÏstevnûny v‰echny obchody se
smí‰en˘m zboÏím a pﬁevzalo je druÏstvo Vãela.
• V roce 1952 pﬁevzala Vãela taky odûvní a textilní obchod
Franti‰ka Murice.
• Roku 1951 pﬁe‰ly v‰echny hostince do komunálního podniku
Slapo ve Slavkovû. (Ludvík Paleãek, Masarykova ul. ã. 58, Franti‰ek La‰tÛvka, NádraÏní ul., Dokládal (na Rychmanovû…
uzavﬁeny.)
• Potraviny Ferdinanda ·kroba v Komenského ul. byly rovnûÏ
likvidovány.
• 24. dubna 1953 schválilo NS nov˘ ‰kolsk˘ zákon. Národní
a stﬁední ‰kola (mû‰Èanka) byly sjednoceny v osmiletou ‰kolu.
• Osvûtová beseda koná samostatné kulturní akce a spolupracuje
s ostatními sloÏkami Národní fronty.
• Vlastní divadelní ãinnost místních sloÏek poklesla.
• Místní kapela pod vedením Václava Popeláka vystupuje zdarma
pﬁi kaÏdé místní akci. Úãinkují na zábavách a plesech, poﬁádají
koncerty, hrají v brnûnském rozhlase. Mají 40 ãlenÛ a patronát
nad mateﬁskou ‰kolkou. Kapelník vyuãuje mladé zájemce.
• Veﬁejná knihovna byla pﬁemístûna do domu Raiffeisenky vedle
Vãely v Kostelní ul. Je v ní 1 168 knih, ãtenáﬁÛ 195. Konají se
v ní také veﬁejné besedy a v˘stavy knih.
• V sobotu 30. kvûtna ohlásil rozhlas mûnovou reformu.
Dosavadní peníze byly vymûnûny v pomûru 1:5, do urãité
míry pak 1:20 a 1:50. Vázané vklady byly znehodnoceny.
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Dne 24. 5. 2006 oslavili
manÏelé Má‰ovi v˘roãi 65. let
spoleãného Ïivota.

Zvedla se vlna nespokojenosti. Rozhlas a tisk uklidÀují
a vysvûtlují, Ïe se pﬁedejde inflaci a zru‰í se potravinové lístky.
• V˘mûna penûz probûhla v pondûlí 1. ãervna. U po‰tovního
úﬁadu stály zástupy lidí, které organizovaly Lidové milice. Újezd
vymûnil za 2 dny asi 17 milionÛ korun!
• Po dlouh˘ch letech se opût prodávají potraviny za sníÏené
ceny bez lístkÛ.
• Jednota – Lidové spotﬁební druÏstvo byla zaloÏena 2. ãervna
v dûlnickém domû. DruÏstvo má peãovat o zásobování venkova
a pro Újezd a Îatãany.
• Od 1. ãervence pﬁevzala Jednota od b˘valé Vãely 22 prodejen
a od Slapa 6 hostincÛ.
• DohlíÏecí v˘bor Jednoty má kanceláﬁe na faﬁe v Masarykovû
ul. ã. 38. Pﬁedsedou byl zvolen Vladislav Tomá‰ek.
• Uhelné sklady na sladovnû a Dﬁevona n. p. v Rychmanovû
se starají o topivo a stavebniny.
• Pﬁedsedou JZD byl Ka‰par Kube‰, od 22. bﬁezna Václav Haluza.
DruÏstvo hospodaﬁí na rozloze 332 ha orné pÛdy. Mûlo 47 ãlenÛ.
Podaﬁilo se získat sedm zemûdûlcÛ s v˘mûrou 29 ha. U paní Fr.
Kulí‰kové na Rychmanovû byla adaptována stáj pro 35 kusÛ
dobytka. PotíÏe byly mezi ãleny druÏstva a se shánûním dojiãek.
Vázla organizace práce a ãlenská schÛze navrhla zﬁízení Smírãí
komise. Zasahovat muselo MNV i ONV. Nov˘m pﬁedsedou byl
zvolen Jan Dobrovoln˘ z Rychmanova. Pracovní jednotka ãinila
jen 2,35 Kã, stát ji dotoval na 10 Kã, aby ãlenové neodcházeli
z druÏstva. Vystoupili jen Jan Dobrovoln˘ a RÛÏena Kuglerová.
• V˘bor Ïen poﬁádá kurzy ‰ití a vaﬁení.
• Od 1. ﬁíjna bylo sníÏení maloobchodních cen.

Rok 1954

• Rok zaãal tuh˘mi mrazy, takÏe se spotﬁebovaly zásoby topiva.
• V nedûli 16. kvûtna byly volby do ONV, MNV a KNV. Úãast
voliãÛ byla 98,8 %.
• Do ONV byl zvolen Vojtûch Veãeﬁa a rolník Arno‰t Florián. Do
KNV Václav Rozkydal star‰í.
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1963 – obchod s cukrárnou v Újezdû u Brna (2004 – Elektro Spáãil)
V˘stavba vepﬁína JZD Újezd

• Nov˘m pﬁedsedou MNV byl 27. kvûtna zvolen Petr StaÀa, jeho
zástupcem Ka‰par Kube‰, pol. tajemníkem Jaromír Zelinka.
Rada MNV mûla 4 ãleny, dále bylo vytvoﬁeno 6 komisí.
• 23. ﬁíjna byla pﬁedsedkyní v˘boru Ïen zvolena Fr. Rozkydalová,
úﬁednice uheln˘ch skladÛ.
• Mrazem vymrzly ozimy, musely se zaorat a nahradit jaﬁinami,
byl nedostatek sena a slámy.
• Do poloviny února byl pﬁedsedou JZD Jan Dobrovoln˘, potom
opût Jaroslav Matula.
• Înû – sklizeÀ byla provádûna vût‰inou samovazem, jen 1 hon
17 ha byl sklizen kombajnem.
• Na podzim zaãala stavba kravína.
• Státní traktorová stanice byla umístûna v Procházkovû domû
ve ·ternovû, pozdûji v Dﬁevonû na Rychmanovû.
• Stroje: jeden pásov˘ traktor III –54, 2 pásové traktory KDP-35,
2 traktory kolové S-30 a 3 kolové traktory Z-25.
• 5. záﬁí byla nad tratí zapálená veliká vatra, kterou pﬁipravil
Sokol a ‰kola – jako zahájení I. celostátní spartakiády.

Rok 1955

• V lednu bylo poãasí mrazivé a málo snûhu, obleva a náledí.
Jen 18. ledna bylo z obce 6 lidí pﬁevezeno s úrazy do nemocnice
v Brnû.
• Koná se nábor mládeÏe do pohraniãí k obdûlávání pÛdy leÏící
ladem. Ode‰ly dvû rodiny: manÏelé ·ebestovi na Znojemsko
a Chvátalovi do Slezska do vesnice u Karlovy studánky.
• 29. kvûtna se na ‰kolním hﬁi‰ti konalo místní spartakiádní
vystoupení.
• JZD – po Jaroslavu Matulovi je od dubna pﬁedsedou druÏstva
Josef Kalvoda. Od MNV pﬁevzalo JZD dal‰í pozemky a hospodaﬁí na v˘mûﬁe 186 ha. Základna má uÏ 60 ãlenÛ. Pokraãuje
stavba kravína, v dubnu byla pﬁemístûna drÛbeÏ (250 kuﬁat)
do nové slepiãárny za Rychmanovem. JZD mûlo 9 koní. SklizeÀ
je uÏ na 80 ha provádûna kombajny. Pﬁi‰ly v‰ak de‰tû a 5 ha
jeãmene bylo zatopeno do v˘‰e 30 cm. Muselo se kosit travní
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Spartakiáda rok 1964

kosou, pomáhali brigádníci po kolena v blátû. Osvûdãilo se
hnízdové sázení brambor.
• Za Revoluãní ul. byla vykoupena stavební místa 1m2 za
2,50 Kã a pﬁidûlena zájemcÛm na stavbu bytÛ.
• Roz‰íﬁil se a zaﬁídil Obecní dÛm.
• Byla pﬁistavûna poÏární zbrojnice. HasiãÛm byla slavnostnû
pﬁedána 2. ﬁíjna k 70. v˘roãí zaloÏení Spolku dobrovoln˘ch
hasiãÛ.
• âekárna âSAD byla vybudovaná na vykoupené zahradû pana
·uláka ã. 37, za zídkou kostela a vybavena.

Rok 1956

• Obec má 3 103 obyvatel, 768 domÛ.
• Lidé se musí smiﬁovat s odsouzením kultu osobnosti Stalina.
• Závody v obci: Drukov v Komenského ulici, V˘zdoba v NádraÏní
ulici, kruhová cihelna v Ml˘nské ul., Masna v Komenského ul.,
Stﬁedomoravské ml˘ny, Státní zﬁídlo ·aratica.
• Komunální podniky: Stakop, Vkus a Obnova.
• Samostatná ﬁemesla: Bratﬁi Tomá‰ a Matûj Ocáskovi – obuvníci
ve ·kolní a Masarykovû ul.
• Holiãství a kadeﬁnictví: Jan Kla‰ka v Su‰ilovû ul., Josef Pûnãík
a Josef Kalvoda v Komenského ul.
• Stolaﬁství Boh. Kozák v NádraÏní ul. a zámeãnictví Jakub
Formánek v NádraÏní ul.
• JZD má v˘mûru 186 ha orné pÛdy a 80 ãlenÛ, pﬁistoupilo
22 ãlenÛ. Pﬁedsedou je Josef Kalvoda. Pracovní jednotka je za
20 Kã. Cukrovku postihla m‰ice maková. Ve‰kerá ozimá p‰enice zmrzla.
• Byl dokonãen kravín pro 110 kusÛ, zhotoveny 3 siláÏní jámy,
postavena druhá drÛbeÏárna, adaptace porodnice pro
prasnice. Zaãala stavba silnice k druÏstvu, byl zﬁízen telefon
do kravína a do údrÏbáﬁské dílny.
• Poprvé bylo pﬁi Ïních pouÏito na‰eho kombajnu ÎM 330.
Kombajny bylo poseãeno 40 ha. Înû trvaly jen sedm dní. Ve
v˘kupu obilí bylo druÏstvo druhé na slavkovském okrese.
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Rok 1969 – 8. ãervna – oslavy 60. v˘roãí zaloÏení Sokola

• UÏ v roce 1942 byl zaloÏen Spolek chovatelÛ drobného
zvíﬁectva za vedení Josefa Vymazala. Mûl 45 ãlenÛ a dobﬁe
si poãínal odbor králíkáﬁsk˘. Po válce poãet ãlenÛ klesl na 12,
pﬁedsedou odboru byl Felix Ma‰ka.
• Holubáﬁsk˘ odbor uspoﬁádal 19. listopadu 1950 v˘stavu
holubÛ z cel˘ch âech a Moravy. Bylo vystaveno 450 holubÛ
18 plemen, barev a variací.
• Vãelaﬁsk˘ spolek byl zaloÏen uÏ v roce 1919. Je u nás 34 vãelaﬁÛ
s 242 vãelstvy. Pﬁi zaloÏení spolku tady bylo hodnû medonosn˘ch stromÛ a viãenec (pícnina) se pûstoval na hektary. To
byla dosaÏena rekordní snÛ‰ka – 40 kg na vãelstvo. Jeden
kilogram medu stál v roce 1919 40 Kã.
• V roce 1951 bylo pro zlep‰ení stavu vysazeno 205 medonosn˘ch stromkÛ, 1 253 keﬁÛ, 912 trvalek, 106 pícnin. Za‰kolkováno bylo 2 500 keﬁÛ a 155 stromkÛ. MNV pﬁidûlil vãelaﬁÛm
1 ha pozemkÛ na pûstování vãelí pastvy. Vãelaﬁsk˘ krouÏek
ve ‰kole vedl ‰kolník – vãelaﬁ Josef Vágner.
• Vinaﬁství má velkou tradici. Vinice se pﬁipomínají uÏ v roce
1391.
• Lidové spotﬁební druÏstvo Jednota má v obci tﬁi prodejny:
Kostelní ã. 173 – vedoucí Fr. Hluãka, NádraÏní ã. 280 – ved.
Václav Hrd˘, Rychmanov ã. 675 – ved. Ludvík Spáãil.
• Mlékárny jsou také tﬁi.
• Buduje se nov˘ most pﬁes Litavu, silnice V sádku, opravuje se
b˘valá sladovna. Na investice bylo vynaloÏeno 140 000 Kã,
na opravy budov 40 000 Kã.
• Byl dobudován a vybaven kravín, v nové ulici postaveno 10
domÛ, 35 domÛ opraveno.

Rok 1957

• Obyvatelé: 3 112 v 772 domech. Narozen˘ch 60, zemﬁelo
21, sÀatkÛ 33.
• Divadelní sluÏbu vedl b˘val˘ majitel Josef Máca. Potom byl
vedoucím Karel Hádek, podnik pﬁevzalo „V˘tvarnictví“ Praha.
Vedoucím z Prahy ustaven ·vácha. 1953 byl podnik zaﬁazen
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Rok 1969 – 8. ãervna – oslavy 60. v˘roãí zaloÏení Sokola

do Okresního prÛmyslového podniku ve Slavkovû. Hádek
a ·vácha vedli podnik do roku 1953.
• âs. státní zﬁídlo ·aratica vzniklo z nálezu hoﬁké vody v roce
1889, která byla poznána jako léãivá. (Od roku 1839 bylo
povoleno ji plnit a vyváÏet. 1849 – první rok v˘roby, 1911
vznikla akciová spoleãnost).
• Krátce pﬁed I. sv. válkou dal statkáﬁ Isidor Wolf ve ·ternovû ã. 1
zkoumat vodu mezi Újezdem a Otnicemi. Mûla stejn˘ úãinek
jako ‰aratica, byly zﬁízeny studny a léãivá voda ·ternovka. V roce
1948 bylo zﬁídlo ·aratica znárodnûno a pﬁipojena i ‰ternovka.
Prvním ﬁeditelem byl Josef Jíra, byly pﬁivezeny moderní stroje ze
·védska. Druh˘m ﬁeditelem byl Dezider Matyjasko a od roku
1954 Josef Gecík.
• JZD uÏ má 203 ha pÛdy, 70 ãlenÛ, 9 koní, 110 kusÛ hovûzího
dobytka, 230 ks vepﬁového. Pﬁistoupilo 60 rolníkÛ a pÛda
vzrostla na 540 ha. Pracovní jednotka je 22 Kã, naturálie 5 Kã.
• Zahradnictví Na proskorkách má v nájmu Bulhar Boni.
• 19. kvûtna – volby. Pﬁedsedou MNV zvolen Petr StaÀa, místopﬁ.
Josef ·ustera a tajemník Jaromír Zelinka.
• Mateﬁská ‰kolka – ﬁeditelka Fr. Má‰ová.
• Osmiletá stﬁední ‰kola – ﬁeditel Jan Pavlus, zástupce Marie
Gottwaldová. Na niÏ‰ím stupni je osm, na vy‰‰ím sedm uãitelÛ.

Rok 1958

• Záplavy, které obec postihly v roce 1952, se letos opût zopakovaly. V úter˘ 3. ãervna prÛtrÏ mraãen pﬁivodila velké ‰kody
v závodû Masna. Voda a bahno zatopily celou provozovnu,
místnosti s masem, studny na uÏitkovou vodu, kanceláﬁe,
‰atny a um˘várny. Okresní hygienik vydal zákaz v˘roby uzenin,
které pak byly dováÏeny z Brna. Bûhem mûsíce byli
zamûstnanci pﬁevedeni do rÛzn˘ch brnûnsk˘ch provozoven,
kam se pﬁevezlo i v‰echno maso a strojní zaﬁízení.
• V cihelnû u ml˘na byly pﬁi tûÏení zeminy nalezeny lidské kostry
staré 4 000 let. Také kosti mamutí, kly, popelnice z doby
bronzové a ‰perky z tûchto dob. Vykopávky byly vedeny

134

M ùSTO Ú JEZD

U

B RNA –

HISTORIE A SOUâASNOST

PrÛvod ãlenek ââK v roce 1962 – oslavy 1. kvûtna 1962
SoutûÏ druÏiny ââK – odpoãinek
Václav Kyselka – zakladatel druÏiny ââK, pracoval jako asistent u Dr. Hrube‰e. Pro své náboÏenské pﬁesvûdãení
byl vylouãen z lékaﬁské fakulty. Vystudoval SPg· – uãitelství 1–5 stupnû. Tragicky zahynul.

uãitelem Vladimírem ·ulcem a uloÏeny ve ‰kole. Pﬁítomni
nebyli Ïádní odborníci. Zbranû z doby bitvy u Slavkova byly
dány do muzea na Mohyle míru.
• JZD – Bylo získáno 60 drobn˘ch a stﬁedních rolníkÛ, celková
v˘mûra pÛdy 342 ha. Objevily se nové potíÏe – jako nedostatek
prostor. Byla provedena adaptace druhého kravína, dvou
poroden pro plemenice a konírny, postavila se drÛbeÏárna.
To ale nestaãí. Chybí zku‰enosti nov˘ch pracovníkÛ a kontrola.
Panuje sucho a vzápûtí záplavy s krupobitím, které sníÏily
v˘nosy na 50 %. Nov˘ dobytek mûl malou uÏitkovost.
Nedodalo se 50 000 litrÛ mléka, musel se nakupovat hovûzí
dobytek. Plánovaná jednotka klesla z 19 na 15 Kã.
• Koncem roku není jiÏ v obci soukrom˘ obchod ani hostinec.
Jsou zde 4 pohostinské provozovny a 19 prodejen: 3 potraviny,
2 mlékárny, 3 cukrárny, 3 masny, prodejna textilu, obuvi,
drogerie, papír a hraãky, trafika, prÛmyslové zboÏí, nábytek,
bazar a prodejna stavebnin. Je zde celkem zamûstnáno
41 osob (15 muÏÛ a 26 Ïen).
• Zapojeni jsou obuvníci, zedníci, ‰vadleny a kamenictví Jos.
·uláka.
• V pﬁedveãer 9. kvûtna byl odhalen pomník Klementa
Gottwalda. V programu vystoupil pûveck˘ sbor Foester a veãer
byl v Sokolovnû program.
• U nádraÏí se staví závod Barvy-laky, buduje se koupali‰tû, ve
v˘stavbû je ulice 9. kvûtna.
• Pokroãilo i zdravotnictví – oãkuje se proti dûtské obrnû, je
rentgen plic, ãastá je lázeÀská péãe a rekreace.
• Na seznamu obyvatel je stoletá Kateﬁina Mû‰Èanová, Terezie
Haluzová má 98 let.
• 3. ãervna veãer kolem osmé se pﬁihnala bouﬁe. Po silnici se valila
voda jako ﬁeka. Ze Staré hory odná‰ela voda náﬁadí a Ïebﬁíky od
chat. PoÏárníci mûli poplach, byla zatopena Gottwaldova ulice,
„Chaloupky“, kam ráno volal rozhlas obãany na pomoc. Vyná‰eli
z domÛ vodu a bahno, naplavené balvany 3 aÏ 4 q tûÏké. Odvoz
bahna si vyÏádal 32 000 Kã a v˘hoz pﬁíkopÛ 22 000 Kã.
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Rok 1973 otevﬁení nového hﬁbitova. Josef ·utera, Miroslav Rozkydal, Josef Kalvoda, Oldﬁich DoleÏal
Rok 1973 otevﬁení nového hﬁbitova. Ladislav Král, Franti‰ek Rujbr, Josef ·utera, Stanislav ·ebesta, Oldﬁich
DoleÏal, Josef Kalvoda, Jan Haluza, Václav Popelák

Rok 1959

• V obci je 1 517 muÏÛ, 1 591 Ïen – celkem 3 108 obyvatel.
Z toho dûtí do 15 let 743. Poãet domÛ je 788.
• 21. kvûtna zapoãal ãinnost Sbor pro obãanské záleÏitosti
a provedl 18 uvítání novorozeÀat.
• Do JZD pﬁibyli dva rolníci s v˘mûrou 7,73 ha. Devût rolníkÛ
je‰tû nevstoupilo. Obiloviny byly splnûny na 137 %. Od jara
do skliznû bylo sucho a pracovní jednotka se sníÏila o 5 Kã.
Na‰e JZD se umístilo na slavkovském okrese pﬁi Ïních na
1. místû a obdrÏelo putovní vlajku a penûÏní odmûnu pro
nejlep‰í pracovníky. DruÏstvo vlastní deset traktorÛ, z toho dva
pásové, 1 siláÏní kombajn a 1 obilní kombajn. Odkoupilo od
STS závûsné náﬁadí za 200 000 Kã. Staví se 4ﬁad˘ kravín pro
166 kusÛ. Postavila se tﬁetí drÛbeÏárna, byly splnûny dodávky
hovûzího a vepﬁového masa.
• Probûhlo jiÏ sedmé sníÏení maloobchodních cen potravin
a prÛmyslového zboÏí. Ve v˘stavbû je obchodní dÛm vedoucího
Fr. Hluãky. Prodejna je pﬁechodnû umístûna v cukrárnû.
• V˘bor Ïen organizuje kurzy ‰ití a vaﬁení.
• V nedûli 28. ãervna o petropavlovsk˘ch hodech byl uspoﬁádán
Sjezd rodákÛ a pﬁátel Újezdu. Byla k nûmu uspoﬁádána
v˘stava z historie Sokola a také v˘stava ve ‰kole.
• Byla postavena ulice 9. kvûtna, kabiny na koupali‰ti a dokonãeny venkovní úpravy koupali‰tû.
• 6. prosince byl slavnostnû otevﬁen obchodní dÛm v Kostelní ulici.

Rok 1960

• Poãet obyvatel 3 112.
• JZD – Celková v˘mûra pÛdy je 656 ha, poãet ãlenÛ 160,
práceschopn˘ch 130, zbytek dÛchodci. ZáhumenkÛ je v obci
120, z toho 28 spoleãn˘ch. Státní nákup byl splnûn. Dodáno
bylo: 36 vagónÛ obilí, 283 vag. cukrovky, 15 vagónÛ brambor.
Traktor DT 54 zasel za smûnu se tﬁemi secími stroji 25 ha. Jaro
bylo suché. Îivoãi‰ná v˘roba: 147 krav, ostatního hovûzího
215 ks, 101 prasnic, 632 vepﬁového celkem. 38 koní,
1 450 slepic, 150 kachen na chov. Byl dostaven kravín pro
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Brigáda ãlenek ââK na hﬁbitovû
20. 6. 1996 – Vítûzné zdravotnické druÏstvo, pﬁijaté u pana starosty

160 dojnic. Od STS dostalo JZD traktorové stﬁedisko a opraváﬁské
dílny. Pracovní jednotka vãetnû naturálií ãinila 18,97 Kã.
• Byly novû rozdûleny kraje a okresy – v republice je 10 krajÛ
a 108 okresÛ. Na Moravû je ná‰ kraj brnûnsk˘ a olomouck˘.
Byl zru‰en okres Slavkov a Buãovice – spadly pod okres Vy‰kov.
• Ná‰ okres je po dlouhém úsilí od roku 1918 Brno-venkov.
• 12. ãervna se konaly volby do NS a v‰ech stupÀÛ národních
v˘borÛ. U nás bylo zvoleno 35 poslancÛ, do funkce pﬁedsedy
byl zvolen Miroslav Rozkydal, tajemníkem Vlastimil Má‰a.
ZamûstnancÛ MNV je pût.
• 12. ãervence byla pﬁijata Ústava âeskoslovenské socialistické
republiky.
• Pozvedla se Ïivotní úroveÀ – jsou bûÏné ledniãky, praãky,
televizory a elektrospotﬁebiãe.
• Pﬁib˘vá obãanÛ nad 80 let.
• Farská hospodynû Terezie Kozáková má 95 rokÛ.
• Sokol ve‰keré své úsilí orientuje na pﬁípravu II. celostátní
spartakiády. Je nedostatek cviãitelÛ a muÏsk˘ch sloÏek.
• 29. kvûtna byly za Sokolovnou ukázky spartakiádních sestav.
Pak byla okresní spartakiáda ve Slavkovû a krajská 5. ãervna
v Brnû. V Praze v ãervnu cviãilo od nás 16 muÏÛ, 25 Ïen,
14 dorostenek a 16 star‰ích ÏákyÀ.

Rok 1961

• 12. dubna byla vypu‰tûna na obûÏnou dráhu kolem Zemû
sovûtská kosmická loì Vostok – první kosmonaut na svûtû –
Jurij Alexejeviã Gagarin. Vostok II vypu‰tûn 6. srpna 1961 –
German Stûpanoviã Titov.
• Obyvatelstvo obce: 3 056, domÛ 797.
• Divadelní sluÏba: nejprve Josef Máca – jevi‰tní kulisy, 1948 znárodnûní – „Dereda Praha“, pozdûji „Okresní prÛmyslov˘ podnik Slavkov“. V roce 1960 „Divadelní sluÏba“ n. p. Specializace na jevi‰tní
zaﬁízení. Zaãátkem roku má podnik 100 pracovníkÛ, z nich 30 %
Ïen. Zamûstnanci z Újezdu a okolí, dojíÏdûjí také z Brna. Podnik
byl pﬁestûhovan˘ do objektÛ masného prÛmyslu Vymazalov˘ch.
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• Do prostoru po Divadelní sluÏbû se stûhuje Místní hospodáﬁství
a vzniká tak „DÛm sluÏeb“.
• JZD obhospodaﬁuje 673 ha orné pÛdy, má 150 ãlenÛ, z toho
30 dÛchodcÛ. ·patné poãasí znehodnotilo 32 ha suché vojtû‰ky. Rostlinná v˘roba splnûna aÏ na cukrovku. Kukuﬁice na
zrno se musela pro nedostateãné okopávání zasiláÏovat.
Zahradnictví je na 15 ha. Byl splnûn plán hovûzího masa.
Nesplnûny: vepﬁové maso, mléko a vejce. ·kolení druÏstevníkÛ
v „DruÏstevní ‰kole práce“. Je nedostatek mlad˘ch lidí.
DruÏstvo má 11 traktorÛ, z toho 8 pásov˘ch.
• Na zastávce v Újezdu zastavují v‰echny vlaky – odpadá cesta
do Sokolnic. âSAD má kaÏdou hodinu spojení s Brnem.
• V obchodním domû je ãil˘ provoz – Ïádají se teplá jídla,
chlebíãky a mraÏená jídla.
• Denní trÏba obchodÛ je 4 500 000 Kã.
• TrÏba za prodej nábytku ãinila letos 950 000 Kã.
• ONV povolil v˘stavbu rodinn˘ch domkÛ na vlastních
pozemcích a v místech proluk. Adaptují se byty na b˘valé
sladovnû, opravují se star‰í budovy.
• ZD· má na niÏ‰ím stupni 285 ÏákÛ, na vy‰‰ím 227 ÏákÛ.
Uãitelsk˘ sbor má 20 ãlenÛ, 6 správních zamûstnancÛ – ‰kolníci
a kuchaﬁky.
• 1. ãervna nastoupil v Újezdu nov˘ lékaﬁ MUDr. Josef Bednaﬁík.
Velmi dobﬁe vycviãil 12 zdravotnick˘ch hlídek âSâK.

• Obyvatel 3 036 v 801 domech. Obyvatelstva ub˘vá – mnoho

Rok 1962

rodin se odstûhovalo do Brna. V rodinách ub˘vá dûtí – bûÏná
je rodina se dvûma dûtmi.
• SSSR vysílá Vostok 3 a Vostok 4. A. G. Nikolajev a P. R. Popoviã
byli ve vesmíru 80 hodin.
• Pﬁibyl závod Sklad barev a chemie – drogistické zboÏí.
• Je vybudován na pozemku u obilního druÏstva a má 4 haly.
Vedoucím je Josef Barták, vyuãen˘ v místní drogerii. Sklad
patﬁí kapacitou mezi nejvût‰í v republice a zamûstnává 20 lidí.
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• JZD má 676 ha a 145 ãlenÛ. Pracovní jednotka je 19,43 Kã.
Pokles v˘roby mléka je zavinûn star‰ím dobytkem a nedostatkem
píce.
Havárie dopravního letadla
• 10. ﬁíjna v 8 hod. 57 min. byla na katastru na‰í obce na vrchu
·pidlák – Stará hora havárie dopravního letadla Ilju‰in na lince
Ko‰ice, Bratislava, Brno, Praha. Pﬁíãiny nebyly pﬁesnû zji‰tûny.
Vr‰ek ·pidlák byl v mlze. Letadlo prav˘m kﬁídlem asi 1 m od
svahu narazilo na zem. V˘buch nastal o nûkolik polí dále, neÏ
byl náraz kﬁídla na zem a pﬁi letu je‰tû usekalo kﬁídlo stromy
akátÛ a keﬁe. Cestujících bylo 38 a 4 ãlenové posádky. Po havárii
pomáhalo 24 obãanÛ, nejvíce ZdeÀka Suchomelová, Vasil
Chmelák a Josef Husák. K ne‰tûstí brzy dorazilo 15 sanitek
z Brna. Obûtavû pomáhal doktor Bednaﬁík a sestry z na‰eho
stﬁediska. Zahynulo 8 pasaÏérÛ a 3 ãlenové posádky, 1 pak
zemﬁel v nemocnici.
• Památkovému úﬁadu v Brnû byly zaslány k zaﬁazení do státní
památkové péãe: kaple sv. Antonína na kopci Kﬁiby, kostel sv.
Petra a Pavla a socha sv. Jana Nepomuckého u ml˘na z roku
1766.
• V únoru vypukla epidemie chﬁipky. Tﬁi nedûle byly zavﬁeny
‰koly a divadla. Na podzim pﬁi‰la infekãní Ïloutenka. Je
nedostatek nezávadné pitné vody.
• V lednu byly mrazy a ãlenové TJS zﬁídili na ‰kolním hﬁi‰ti
kluzi‰tû. Hrály se hokejové zápasy, dospûlí bruslili pﬁi umûlém
osvûtlení.
• V druhé polovinû dubna bylo teplo 24–28 stupÀÛ. MládeÏ se
chodila hodnû koupat na Kníniãskou pﬁehradu u Brna.
• V ﬁíjnu a listopadu pﬁi‰el de‰tiv˘ podzim. V prosinci pﬁi‰ly
tuhé mrazy, koncem mûsíce aÏ minus 18 stupÀÛ. Mráz
nadûlal ‰kody na ozimech, na ovocn˘ch stromech a v domácnostech.
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• 14. ãervna byl vypu‰tûn Vostok 5 a Vostok 6. První ﬁídil Valerij

Rok 1963

Bykovsk˘ a druhou první kosmonautka na svûtû – Valentina
V. Tûre‰kovová.
• Obyvatelstvo: 2 983 obãanÛ v 806 domech. Nová v˘stavba
nestaãí. Mladé rodiny bydlí s rodiãi.
• Cihelna od 1. ledna pﬁestala pracovat – nebyla rentabilní.
Je v ní sbûrna odpadov˘ch surovin a skladi‰tû.
• ¤emesla v‰echna spadají pod komunální podnik, jen zahradnictví Trbolovo je ponecháno na doÏivotí Aloisu Trbolovi.
• JZD hospodaﬁí na 691 ha pÛdy. Îivoãi‰ná v˘roba: 215 krav –
roãní dojivost 1 277 litrÛ. Prasnic 100 kusÛ, od jedné roãnû
12,50 selat. Stav slepic: 2 300 kusÛ, roãní snÛ‰ka na jednu
slepici je 126 vajec. Stáje pro konû vybudovány u Obrista
ã. 62, kravín pro 170 kusÛ. Celá sklizeÀ pﬁi Ïních provedena
kombajny.
• Prezident republiky propÛjãil tﬁem na‰im obãanÛm vysoké
vyznamenání za stateãnost. 17. prosince je pﬁevzali od ministra
dopravy: ZdeÀka Suchomelová, Josef Husák a Vasil Chmelák.
Bylo to za pomoc pﬁi havárii letadla.
• ¤editelka mateﬁské ‰koly Franti‰ka Má‰ová byla jmenována
okresní ‰kolní inspektorkou na Vy‰kovsku. ¤editelkou ‰kolky
se stala Lada Budíková. Ve ‰kolce je 81 dûtí.
• 2. prosince pﬁed osmou hodinou bylo na sever od Alp
zaznamenáno slab‰í zemûtﬁesení. Otﬁesem v na‰em kraji spadly
nûkde obrazy a pohnul se nábytek.

• Obyvatelstvo: 3 004 obãanÛ v 814 domech.

Rok 1964

• JZD obhospodaﬁuje 700 ha a má 168 lidí. Pracovní jednotka
je 21,55 Kã. Dobytek: 215 krav – dojivost 1 584 l. Prasnic 89,
od jedné 15,10 selat. 2 134 slepic, snÛ‰ka 121 vajec. Zaãala
stavba vepﬁína pro 600 prasat.
• 13. bﬁezna se konaly volby do místní komise lidové kontroly.
Komise má 10 ãlenÛ, pﬁedsedou je Jan Matou‰ek. Má kontrolovat, jak se obci plní úkoly.

M ùSTO Ú JEZD

U

B RNA –

HISTORIE A SOUâASNOST

143

Rok 1965

• Také USA vypustily 3. ãervna kosmickou loì se tﬁemi kosmonauty. Kosmonaut Wite setrval 20 min. mimo kosmickou loì.
8. ãervna byla loì Gemini 4 Luna na cestû k Mûsíci. Dva
kosmonauti byli 8 dní ve vesmíru. 16. ãervna Gemini 6 provedla
úspû‰né setkání s Gemini 7. Jsou poﬁízeny snímky Marsu a Zemû.
• Obyvatelstvo: Újezd má 3 004 obyvatel v 820 domech.
• Je u nás sedm prÛmyslov˘ch závodÛ. Divadelní sluÏba – 150
zamûstnancÛ, Drukov 50, ·aratica má 30 zamûstnancÛ. Také
sklad drogerií Barvy a laky zamûstnává na‰e obãany.
V obchodním domû je 10 zamûstnancÛ, Masna zamûstnává
3 prodavaãe, Textil 2, jednota na Rychmanovû 2, Sklad dﬁeva
a stavebnin 3, Uhelné sklady 4 zamûstnance.
• JZD má 716 ha orné pÛdy, spoleãn˘ch záhumenkÛ 40 ha.
V rostlinné v˘robû pracuje 35 Ïen. Vûkov˘ prÛmûr druÏstevníkÛ
je 54 rokÛ, mlad˘ch v uãebním pomûru je 13, vyuãení 4.
• V investiãní v˘stavbû byla vystavûna siláÏní jáma za 213 000 Kãs,
vepﬁín za 560 000 Kãs, nákup strojÛ za 190 000 Kãs.
• Hovûzího dobytka je 544 ks, prasat 728, slepic 2 141, kachen
295, koní 27. Pracovní jednotka 18 Kãs, naturálie 1,55 Kãs, prémie
2,37 koruny a dovolená 0,40 Kãs. Celková hodnota je 22,32 Kãs.
• PenûÏní pﬁíjmy na 1 hektar: plán 6 397 Kãs, plnûní 6 893 Kãs.
• Svaz protifa‰istick˘ch bojovníkÛ ustavil pﬁedsedou Ka‰para Kube‰e,
jednatelkou je Adéla StaÀková, pokladníkem Karel Janistin.
• 13. ãervna bylo za Sokolovnou spartakiádní vystoupení.
• III. celostátní spartakiáda v Praze byla 29. ãervna. Od nás byly
nejvíce zastoupeny dorostenky, muÏi jen 4.
• 11. ãervence oslavil Svaz poÏární ochrany 80. v˘roãí zaloÏení
hasiãského sboru v obci. Obecenstvu byla pﬁedvedena ukázka
v˘cviku ÏákÛ, ‰tafeta dorostenek a aplikaãní cviãení.
• V zasedací síni byla v˘stava památek na zaloÏení „Sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ“.
• MNV ve spolupráci s obãany vybudoval nov˘ ‰irokoúhl˘
kinosál. Náklady na moderní kinosál pﬁesahují 500 000 Kãs.
• Energetické rozvodné závody Brno-venkov zesilují elektrickou
síÈ pﬁeloÏením a pﬁístavbou dal‰ích trafostanic u rychmanovského
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rybníka, u ml˘na a za po‰tou. Musí b˘t odstranûny vysoké stromy
v NádraÏní ulici, celá síÈ bude posunuta 4 m od obytn˘ch domÛ
tak, aby se mohla provádût kanalizace.
• Bylo vybudováno nové signalizaãní zaﬁízení, které nahradilo
dﬁevûné závory.
• Souãasn˘ hﬁbitov nevyhovuje. Jsou vytvoﬁeny 3 varianty návrhÛ
na nov˘ hﬁbitov.
• V nedûli 2. ﬁíjna pro‰el mûsteãkem prÛvod jako ukázka starého
vinobraní. Akci pﬁipravilo Tylovo divadlo Osvûtové besedy.
V prÛvodu byla skupina vinaﬁsk˘ch dûlníkÛ a nûkolik alegorick˘ch vozÛ, obsazen˘ch vinaﬁi, úﬁednictvem a vrchností.
Pﬁed zábavou v Dûlnickém domû bylo na jevi‰ti provedeno
pásmo vinaﬁsk˘ch zvykÛ.
• V Újezdu je 405 televizorÛ a 816 radiopﬁijímaãÛ.

• Újezd má 2 951 obyvatel a 820 domÛ.

Rok 1966

• JZD obhospodaﬁuje 732 ha zemûdûlské pÛdy, z toho orné
725 ha. Poãet ãlenÛ druÏstva je 163, z toho dÛchodcÛ 25.
Záhumenky má 102 osob.
• U ﬁepky ozimé se roz‰íﬁila plodomorka a nesklidilo se nic.
Vznikla ‰koda 160 000 Kãs. Pracovní jednotka byla 18 Kãs,
prémie 2 Kãs a naturálie. Na zemûdûlské dani bylo vyplaceno
360 000 Kãs.

• Obyvatelstvo: 2 937 obyvatel v 829 domech.

Rok 1967

• JZD má 649 ha zemûdûlské pÛdy. Poãet ãlenÛ je 166, z toho
59 dÛchodcÛ. Pracovní jednotka je 18 Kãs, v naturáliích
170 Kãs. Plán se neplnil.
• Na dvoﬁe základní ‰koly byly postaveny dílny pro obrábûní
dﬁeva a Ïeleza.
• V sokole cviãí jen Ïeny, dorostenky a Ïaãky. MuÏi a dorost necviãí.
• Tylovo divadlo sehrálo veselohru Veselá vdova a o vánocích
v Dûlnickém domû „Tﬁetí zvonûní“.
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• Mladé houslisty vyuãuje Arno‰t Wágner.
• Cyklistick˘ Závod míru projíÏdûl na‰í obcí 10. kvûtna. Mnoho
obãanÛ ãekalo a vítalo závodníky od Îatãan, Masarykovou
ulicí, kolem fary a kostela ke Slavkovu. V první etapû jel první
Franti‰ek Smolík. 13. kvûtna byl také první v cíli ve Ïlutém
triãku. Hrála hudba, vlály prapory.

Rok 1968

• Obyvatelstvo: 2 945 osob na 832 domÛ.
• JZD: orná pÛda 655 ha, 168 ãlenÛ. Pracovní jednotka 20 Kãs.
• Obchodní dÛm Frant. Hluãka: 7 prodavaãek, 2 uãenky. Obrat
5 630 521 Kãs.
• Jednota je od 1. kvûtna 1967 nositelem státního vyznamenání
za vynikající práci. Men‰í prodejna je v NádraÏní ul. (ZdeÀka
Suchomelová) a na Rychmanovû (Vûra Svobodová).
• V Kostelní ul. je ﬁeznictví a uzenáﬁství, vedoucí pan Hájek.
• Pohostinství: na Rychmanovû U PasekÛ je také v˘sek masa,
dﬁíve i sbûrna kruponÛ z domácích poráÏek. V pohostinství
naproti kostelu je vyvaﬁovna. DÛchodci, kteﬁí mají mal˘
dÛchod, dostávají tady chutn˘ obûd za 2,50 Kãs.
• Papírnictví je na nám. Míru, vedoucí Drahomíra Má‰ová, tam
je také Ïelezáﬁství – vedoucí Arno‰t Hofírek.
• Stavebniny jsou v Rychmanovû, vedoucí pan Václavek.
• Mateﬁská ‰kola má tﬁi oddûlení, ﬁeditelkou je Lada Budíková.
ZD· má 15 tﬁíd, 405 ÏákÛ a 21 uãitelÛ.
• Obecní knihovna je v budovû MNV. Knihovníkem je Rudolf
Kopeãek. Je otevﬁeno 10 mûsícÛ v roce, vÏdy v pátek 13–19
hod. Roãnû se pÛjãilo 4 347 knih, knihovna má 3 466 svazkÛ.
Okres pﬁispívá dotací 3 503 Kãs.
• V noci dne 21. srpna obsazují vojska Var‰avské smlouvy
(SSSR, PLK, NDR, MLR a BLR) na‰i republiku. Rozhlas vyz˘vá
ke klidu.
• V Bratislavû je na historickém hradû podepsán vládou
a prezidentem republiky dne 30. ﬁíjna 1968 zákon o federalizaci
âechÛ a SlovákÛ ve spoleãném státû âSSR.
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• První lidé na Mûsíci: 21. ãervence v pondûlí ve 3 hodiny

Rok 1969

56 minut a 20 vteﬁin pﬁistáli ameriãtí astronauti Neil Armstrong
a Edwin Aldrin v kosmické lodi Apollo 11 na Mûsíci. Pro‰li se
ve skafandrech po povrchu Mûsíce.
• 21. listopadu americké Apollo 12 se tﬁemi kosmonauty opût
na Mûsíci. Provedli geofyzikální prÛzkum pÛdy, nasbírali
mûsíãní prsti a horniny. V kvûtnu dvû sovûtské lodi Venera 5
a 6 dosáhly Venu‰e – bez posádky – jen s pﬁístroji.
• Obyvatelstvo: 2 943 obyvatel v 832 domech.
• Od 1. ledna je uznáno JZD na vy‰‰í úroveÀ hospodáﬁství.
Má 633 ha zemûdûlské pÛdy, 768 ãlenÛ, z toho 83 dÛchodcÛ. V˘mûra vinic je 2 ha, sklizeÀ hroznÛ 80 q. Îivoãi‰ná
v˘roba: 500 ks hovûzího dobytka, 1 074 vepﬁového, 110 ks
prasnic, 295 kachen na chov, 19 koní, 2 kombajny, 15 traktorÛ, 4 nákladní auta. Pracovní jednotka je 20 Kãs. Pﬁedsedou
je Jan Mátl.
• 31. srpna byla na farní budovû odhalena pamûtní deska
katechetovi P. Karlu Gambovi.
• V nedûli 8. ãervna bylo poﬁádáno v rámci 60. v˘roãí zaloÏení
Sokola veﬁejné cviãení.
• Koncem prosince je epidemie chﬁipky v celé republice. ·koly
byly uzavﬁeny do 20. ledna 1970. V kaÏdém domû leÏí alespoÀ
jeden pacient. Vznikají nesnáze v dopravû a v obchodech.
• V druhé polovinû bﬁezna byl sníh, dé‰È a náledí. Je chladno aÏ
mokro, provádûjí se posypy, jezdí se s ﬁetûzy. Neseje se, je stále
zamraãeno. Teprve v dubnu je polojasno a sluneãno. Podzim je
tepl˘ a such˘.

• Lidé chodí po Mûsíci. Americká loì Apollo 14 se 3 ãleny

Rok 1970

posádky pﬁistála 31. ledna opût na Mûsíci. Posádka chodila
4,5 hodiny po Mûsíci. Mûli rÛzné pﬁístroje a nabírali pﬁi teplotû
50 °C 54 kg vzorkÛ hornin.
• Obyvatelstvo: Újezd má 2 953 obyvatel v 836 domech.
• Komunální sluÏby byly vyhodnoceny jako 1. na okrese.
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• JZD hospodaﬁí na 622 ha zemûdûlské pÛdy. Má 176 ãlenÛ,
z toho 22 dÛchodcÛ. Pﬁedsedou je Jan Mátl, celkov˘ v˘nos
13 518 000 Kãs.
• Obchodní dÛm má letos trÏbu 6 412 343 Kãs.
• Mateﬁská ‰kola zavedla stravování dûtí. Podává 36 pﬁesnídávek
a 40 obûdÛ.
• ZD· má 361 ÏákÛ, 19 uãitelÛ. ·kolní druÏinu vede Eli‰ka ·rytrová
– 30 dûtí. Zamûstnanci: 1 ‰kolník, tﬁi uklízeãky, v jídelnû
2 kuchaﬁky a 1 myãka, 2 topiãky.
• Letos uplyne 300 let od úmrtí Jana Ámose Komenského.
UNESCO vyhlásilo tento rok za Mezinárodní rok v˘chovy.
• Sokol má 251 ãlenÛ – 132 muÏÛ, 119 Ïen. MuÏi cviãí nepravidelnû. Pﬁedsedou je Oldﬁich DoleÏal, pokladník Karel Zapletal,
hospodáﬁ Ladislav Vágner, jednatelka Jana ·tûpánková,
matrikáﬁka Vûra Zapletalová.
• Na celém území republiky je opût epidemie chﬁipky a ‰koly
byly uzavﬁeny do 20. ledna.
• Upravuje se silnice v Su‰ilovû a chodníky s dlaÏbou v Revoluãní ul.
• Leden byl pomûrnû tepl˘, únorové snûÏení ochromilo dopravu,
v bﬁeznu byl opût sníh. Taková zima nebyla v bﬁeznu uÏ
200 let. Vlaková doprava se udrÏuje s velk˘m úsilím. 8. bﬁezna
je je‰tû 8 stupÀÛ pod nulou. Vláda vyhla‰uje situaci za Ïivelnou
pohromu. V ãervnu byl zaplaven v ·ardicích uheln˘ dÛl –
zahynulo 34 horníkÛ.

Rok 1971

• Zprávy z Venu‰e vysílá sovûtská loì Venera bez kosmonautÛ.
Na Venu‰i je teplota 100 °C. Na Mûsíci byla americká loì Apollo
14 se dvûma kosmonauty. Let trval od 1. do 8. února 1971.
• V ãervenci je opût na Mûsíci Apollo 15.
• Obyvatelstvo: 2 953 obãanÛ v 839 domech.
• JZD má 706 ha zemûdûlské pÛdy, 169 ãlenÛ, z toho 86
dÛchodcÛ. Mechanizace: 2 kombajny, 14 traktorÛ, 20 vleãek
na traktory, 1 nákladní auto. Roãní penûÏní v˘nos je
16 278 000 Kãs.
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• Stoupá Ïivotní úroveÀ obyvatel. Roãní trÏba v obchodním
domû ãiní 6 670 406 Kãs.
• Mateﬁská ‰kolka má 75 dûtí. ZD· 355 ÏákÛ, ‰kolní druÏina
30 dûtí. Vyuãuje 20 uãitelÛ.
• Obecní knihovnu od Rudolfa Kopeãka pﬁevzala Kvûtoslava
Drápalová, knihy se pÛjãují v pátek od 13 do 19 hod.
• V nedûli 11. ãervence ve 14 hodin bylo otevﬁeno koupali‰tû. Bazén
má rozmûry 50x25 metrÛ, vybudován nákladem pÛl milionu
korun. Dokumentaci a zaﬁízení dodaly Královopolské strojírny.
• Dále byla poﬁízena ãisticí stanice s nákladem 600 000 Kãs.
• V listopadu byly volby do MNV: 2 255 voliãÛ zvolilo 35 poslancÛ, pﬁedsedou je opût Mir. Rozkydal.
• V ãervnu od 5. do 13. témûﬁ poﬁád pr‰elo. Byly potíÏe se
senem a obãasné pﬁeháÀky trvaly aÏ do 22. ãervna.
• Od 29. ãervna se velmi ochladilo a v Krkono‰ích napadl sníh.
• Osmdesáti let se doÏívá kronikáﬁka, ﬁeditelka mû‰Èanské ‰koly
Adéla StaÀková. Nov˘m kronikáﬁem je od roku 1972 Karel
Doãekal, Masarykova 66.

• Obyvatelstvo k 1. lednu: 2 933 obãanÛ. 90 se odstûhovalo,

Rok 1972

31 obãanÛ se pﬁistûhovalo. SÀatkÛ bylo 30, zemﬁel˘ch 35,
narozen˘ch 35.
• JZD hospodaﬁí na 727 ha zemûdûlské pÛdy. DruÏstvo má 173
ãlenÛ.
• SklizeÀ na 1 ha: 41 q p‰enice (197 ha), jeãmene 34 q (197 ha),
33,4 q kukuﬁice (10 ha), 430,6 q cukrovky (83 ha), 277,2 q okurek
nakládaãek (1,3 ha), 166,6 q cibule (5 ha). HroznÛ bylo celkem
sklizeno 160 q.
• Îivoãi‰ná v˘roba: 127 prasnic, 7 kancÛ, 1 689 ostat. vepﬁové,
546 ks hovûzího, 8 koní.
• TrÏba ãinila 16 211 000 Kãs, náklady 13 217 000 Kãs. Na
mzdách vyplaceno 3 267 000 Kãs – roãnû na 1 ãlena druÏstva
19 884 39 Kãs, mûsíãnû 1 573 69 Kãs. K tomu v˘hody v pracích na záhumenku, pﬁi dopravû… pﬁedsedou je opût Jan Mátl.
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• Mateﬁská ‰kola má 3 tﬁídy, v ZD· se opravují okna, lavice a hﬁi‰tû.
• Do obecní knihovny bylo bûhem roku nakoupeno nov˘ch
knih za 3 000 Kãs.
• U nás je nyní témûﬁ v kaÏdé rodinû pûkná knihovna,
u nûkter˘ch je aÏ pﬁekvapiv˘ poãet knih. Dﬁíve tu mívali jen
staré kalendáﬁe.

Rok 1973

• 1. ãervence byla v Helsinkách zahájena Konference o evropské
bezpeãnosti. Do‰lo ke sníÏení mezinárodního napûtí.
• Pﬁi akci „Z“ pro zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí bylo odpracováno
pﬁes 15 000 brigádnick˘ch hodin.
Pﬁed dokonãením je nov˘ hﬁbitov a samoobsluha.
• Opravily se silnice V sádku, Pﬁíãní, Na zahrádkách, Rychmanovská,
Wolkerova, Masarykova a silnice k novému hﬁbitovu. Byla dokonãena poÏární nádrÏ a pouliãní osvûtlení roz‰íﬁeno o 30 svûtel.
• Byl proveden v˘kup pozemkÛ pro postavení 12 rodinn˘ch
domÛ, ZD· má nové ústﬁední topení.
• Na Ïádost MNV byla provedena kontrola televizního pﬁíjmu
pro ulice, kde si obãané stûÏují na ‰patn˘ pﬁíjem.
• Pﬁíkopy byly vyãi‰tûny a upraveny v Pﬁíãní ulici, V sádku
a u Divadelní sluÏby. U Divadelní sluÏby byla ãást pﬁíkopu
dána do skruÏí a upraveno tady nové parkovi‰tû.
• Zru‰ení cesty bylo provedeno V sádku ke Staré hoﬁe. Nová cesta
k Ïelezniãnímu mostu byla vedena dále podél svodnice vody,
tato do ﬁeky Litavy byla novû upravena, zabezpeãena a byl
vybudován pﬁíjezd do novû budované ulice Na zahrádkách.
• Byla zahájena v˘stavba bytovek na ulici 9. kvûtna.
• Byla zahájena v˘stavba 4 bytov˘ch jednotek pro ãleny JZD za
po‰tou u fotbalového hﬁi‰tû.
• JZD hospodaﬁí na 730 ha zemûdûlské pÛdy, 6,84 ha pÛdy je
rekultivováno pro v˘sadbu vinice. Poãet pracovníkÛ je 179,
roãní mzda jednoho ãiní 22 950 Kã.
• JZD spolupracuje s STS Brno-Her‰pice, která pomáhá tûÏkou
mechanizací.
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• Okresní kulturní stﬁedisko uspoﬁádalo pﬁehlídku divadelních
souborÛ Brno-venkov. Konala se 24.–26. kvûtna v újezdské
Sokolovnû pod zá‰titou MNV a Osvûtové besedy. Zúãastnilo
se 6 divadelních souborÛ, ale úãast na‰ich obãanÛ byla malá.
• K 31. 12. je v obci 2 852 obyvatel, letos se narodilo 16 chlapcÛ
a 23 dûvãat, zemﬁelo 35 osob.
• 7. kvûtna ve vûku 82 let zemﬁela kronikáﬁka Adéla StaÀková.

• Úkoly tohoto roku: nov˘ hﬁbitov, samoobsluha, veﬁejné osvûtlení,

Rok 1974

úprava ulic a chodníkÛ, generální oprava sálu v Dûlnickém
domû, v˘sadba stromkÛ, nové zaﬁízení na sportovním hﬁi‰ti,
úprava parãíkÛ a prostorÛ pﬁed domy.
• Celkem bylo na v‰ech akcích odpracováno 8 010 hodin na‰imi
obãany zdarma.
• 1. listopadu byl otevﬁen nov˘ hﬁbitov.
• Koncem roku je v Újezdû 1 007 muÏÛ, 1 047 Ïen. ChlapcÛ
do 15 let 376, dívek 380.
• Pion˘rská skupina má 109 pion˘rÛ a 47 jisker. Od ‰koly a rodiãÛ
dostali novou klubovnu v areálu ‰koly. Ve ‰kolní druÏinû je 34 ÏákÛ.
• Staví se samoobsluha v ulici 9. kvûtna.
• Generální oprava sálu Dûlnického domu.
• Nové zaﬁízení na sportovním hﬁi‰ti.
• Úprava veﬁejného osvûtlení

• Samoobsluha v ulici 9. kvûtna byla postavena nákladem

Rok 1975

1 155 000 Kãs, odpracováno mnoho brigádnick˘ch hodin.
• Pﬁestavba kanceláﬁe a ústﬁední topení na MNV.
• Rekonstrukce rozhlasového zaﬁízení.
• Zmodernizování zaﬁízení ‰kolní kuchynû.
• Parkové osvûtlení v Masarykovû ulici, v˘sadba zelenû.
• Úpravy v Dûlnickém domû: elektrifikace, jevi‰tní zaﬁízení.
• PoÏární nádrÏ V sádku.
• Úprava prodejny zeleniny u MNV.
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• Úprava oddací sínû.
• Automatická telefonní ústﬁedna.
• 4 bytovky JZD u hﬁi‰tû.
• Budování 8 bytov˘ch jednotek v ulici 9. kvûtna – náklad
1 300 000 Kãs.
• V˘kup pozemkÛ pro v˘stavbu rodinn˘ch domkÛ (V sádku 23,
Zahrádky 30 rodin).
• Dne 3. 3. 1975 umírá tragickou smrtí pﬁi v˘konu zamûstnání
ve vûku 57 let prof. Vojtûch Haluza, kter˘ z dÛvodu spravedlivého
odporu proti komunistickému reÏimu nemohl vykonávat své
povolání uãitele a profesora a byl tímto reÏimem pﬁinucen
pracovat jako dûlník v brnûnské Teplárnû. Zde byl tûÏce zranûn
a následnû tûmto zranûním podlehl.

Rok 1976

• Dokonãení samoobsluhy.
• Generální oprava Dûlnického domu.
• Ústﬁední topení v mateﬁské ‰kolce a v Z·.
• Oprava komunikací v délce 1 800 m.
• V˘stavba mateﬁské ‰kolky.
Divadelní sluÏba: nadstavba administrativní budovy,
273 zamûstnancÛ.

Rok 1977

• V˘stavba skladu pro propan – butanové lahve za 211 000 Kãs.
• Silnice ke skladu smetí a odpadu v Sokolnicích, od MNV
k fotbalovému hﬁi‰ti, k hﬁi‰ti za Sokolovnou a ke drogerii.
• Oprava silnic v ulicích Wolkerova, DruÏstevní, Legionáﬁská,
ãást ul. 9. kvûtna.
• Kanalizace: zaãátek v Zahrádkách, dokonãení U jatek, okolo
Divadelní sluÏby.
• Generální oprava koupali‰tû za 60 000 Kãs.
• V˘sadba 180 stromkÛ a keﬁÛ.
• Kostel – nová omítka na vûÏi a prÛãelí.
• Generální oprava instalace mateﬁské ‰kolky.
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• Kanalizace v Zahrádkách 80 000 Kãs.

Rok 1978

• Generální oprava elektroinstalace v Z· 350 000 Kãs.
• Tribuna v parku u ml˘na 30 000 Kãs, úprava prostranství pﬁed
tribunou.
• Kanalizace u budovy âeského svazu chovatelÛ ve ·ternovû,
v ul. Wolkerovû.
• Vyãi‰tûn rychmanovsk˘ rybník – 20 000 Kãs.
• Chodníky ke studni „U okovu“ s prÛjezdem mezi domy –
20 000 Kãs.
• Rekonstrukce ml˘na – v˘roba krmn˘ch smûsí – 3 000 000 Kãs.
• Divadelní sluÏba – dokonãení nadstavby a zaãátek v˘stavby
2. správní budovy. JZD pﬁedává Div. sluÏbû prostor b˘valé
traktorové stanice.
• Sokol pﬁistavuje kabiny – 20 000 Kãs.

• Asfaltov˘ prÛtah obcí – Okresní správa silnic Brno-venkov

Rok 1979

2 000 000 Kãs (konec staré dlaÏby).
• Vozovka na nám. Míru.
• Zpevnûno prostranství pﬁed mateﬁskou ‰kolkou, u pohostinství,
u kostela.
• Parkovi‰tû u Divadelní sluÏby.
• Chodník u kostela, napojení na kanalizaci odpadní vody.
• Kanalizace v NádraÏní ul.
• Dvû zastávky âSAD.
• Otázka pitné vody zÛstala nevyﬁe‰ena.
• Poãet obyvatel: 1 030 muÏÛ a 1 118 Ïen, 274 chlapcÛ do 15
let a 264 dívek – celkem 2 686 obyvatel.
• Na koupali‰ti je provádûn v˘cvik neplavcÛ.
• V˘robní druÏstvo Drukov plní plány v˘roby – 5 597 200 Kãs.
• ·aratica – závody „Moravského zﬁídla“, ﬁeditelství v Moravském Berounû. Závod má 35 pracovníkÛ a vyrobí za rok
244 500 lahví, to je 17 111 hl hoﬁké léãivé vody.
• V lednu byly mrazy aÏ 20 stupÀÛ pod nulou. ·koly mûly
prázdniny, nûkteré závody zastavily provoz.
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• Na konci roku 2 672 obãanÛ.
• Úkoly: nutnost nové mateﬁské ‰kolky, kanalizace, likvidace
divok˘ch skládek.

Rok 1980

• Oprava silnice II. tﬁídy Îidlochovice – Slavkov v délce
1 780 m.
• Z pohostinství u kostela vybudován závod veﬁejného stravování
pro zamûstnance místních závodÛ a pro dÛchodce.
• Sokol upravil hﬁi‰tû pro házenou, ochozy a zavedl ústﬁední
topení.
• Na hﬁi‰ti kopané byla dokonãena v˘stavba kabin, ústﬁední
topení, zabudování kabelÛ, úprava terénu.
• Divadelní sluÏba: úprava plochy pro parkovi‰tû, rekonstruovány
dílny.
• Vysázení 2 000 stromkÛ a keﬁÛ na koupali‰tû, do parku, na
nám. Míru, na nov˘ hﬁbitov.
• V˘stavba rodinn˘ch domkÛ Na zahrádkách, u fotbalového
hﬁi‰tû.
• V závodû ·aratica postavena hala na uloÏení lahví a obalÛ.
• JZD: oprava skladÛ, prostor pro umûlá hnojiva, nová pﬁípojka
vody, úprava teletníku, oprava vinárny „Pod mohylou“.
• Divadelní technika: úspû‰né plnûní dodávek pro Palác kultury
v Praze.
• Tylovo divadlo nastudovalo 2 divadelní hry za rok.
• Mohyla míru – pﬁes 75 000 náv‰tûvníkÛ. Nejvût‰í zájem: Sovûtsk˘
svaz, Francie, Nûmecko, Rakousko, a 2 autobusy z Belgie.
• Sokol – házenkáﬁi: úprava hﬁi‰tû – antukov˘ povrch, instalace
umûlého osvûtlení, generální oprava ústﬁedního topení
v Sokolovnû. MuÏi i Ïeny na celostátní spartakiádû v Praze.
• Byl zru‰en zeleninov˘ stánek.
• Nezaãala v˘stavba mateﬁinky pro nedostatek projekãní pﬁípravy.
• Poãet obyvatel k 31. 12. 1980: 2 655, z toho 1 018 muÏÛ,
1 103 Ïen. 28 narozen˘ch, 36 zemﬁel˘ch, pﬁistûhováno 51,
odhlá‰eno 86.
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• Volby – pﬁedsedou MNV je Karel Hradsk˘, tajemníkem Jaru‰ka

Rok 1981

Mácová a místopﬁedsedou Oldﬁich DoleÏal.
• MNV zaji‰Èuje: realizaci v˘stavby areálu ‰kol, inÏen˘rské sítû,
v˘stavbu mateﬁinky pro 120 dûtí, pﬁístavbu 6 tﬁíd Z·, v˘stavbu
‰kolní kuchynû a jídelny, tûlocviãny.
• Byly ukonãeny projektové práce za 200 000 Kãs, ukonãen
v˘kup pozemkÛ pro v˘stavbu mateﬁinky za 135 000 Kãs.
• Tylovo divadlo se zúãastnilo na XII. národní pﬁehlídce vesnick˘ch
divadel ve Vysoké nad Jizerou Gogolovou hrou Revizor.
• Místní knihovna – 8 683 v˘pÛjãek, 306 ãtenáﬁÛ, 3 658 knih.
• Divadelní technika ukonãila jevi‰tní technologii pro Palác
kultury v Praze ve v˘‰i 180 milionÛ korun. Na rekonstrukci
Národního divadla dodáno technolog. zaﬁízení za 19 milionÛ.
• Drukov – splnûn plán v˘roby ve v˘‰i 6 522 840 Kãs.
• ·aratica – závod má 34 pracovníkÛ, v˘roba 2 402 000 lahví
hoﬁké léãivé vody.
• Umûlecká ﬁemesla (truhláﬁství a restaurátorství): 16 zamûstnancÛ (provozovna u nádraÏí v Sokolnicích). Letos pracuje na
zaﬁízení pro UV „Slovenského svazu Ïen“ v Bratislavû.
• Poãet obyvatel k 31. 12. 1981: 2 611 lidí, z toho 996 muÏÛ,
1 093 Ïen, 258 chlapcÛ, 264 dívek.

• Byla vybudována nová mateﬁská ‰kola pro 120 dûtí. Mimo

Rok 1982

placen˘ch zde bylo odpracováno 4 000 brigádnick˘ch hodin
zdarma a vzniklo dílo v hodnotû 400 000 Kã. Bylo provedeno pﬁedzásobování – kotel a radiátory pro ústﬁední topení,
okna a vchodové dveﬁe v hodnotû 220 000 Kãs. Hodnû pomohlo JZD PrÛboj.
• U koupali‰tû byla vybudována pﬁíjezdová cesta s parkovi‰tûm.
• Na zahrádkách je dokonãena elektrifikace a zahájena kanalizace
v hodnotû 500 000 Kãs.
• Zahájena pﬁestavba lékárny v 1. patﬁe.
• âesk˘ svaz ochráncÛ pﬁírody vûnuje pozornost zeleni, pÛdû
a vodû. Sbûr semen stromÛ a léãiv˘ch bylin. Svaz má 23 ãlenÛ.
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Upravovali park u koupali‰tû a pomáhali pﬁi dokonãování
tribuny v parku. Ve spolupráci s „Mysliveck˘m sdruÏením“,
za pomoci „âeského svazu Ïen“ bylo vysazeno 420 stromÛ,
40 keﬁÛ rÛÏí a 40 okrasn˘ch dﬁevin.
• Moravská zﬁídla – závod 031 v Újezdû u Brna obdrÏel za plnûní
úkolÛ standartu generálního ﬁeditele Lázní a zﬁídel.
• âesk˘ svaz chovatelÛ má 96 ãlenÛ. Mûl v˘stavu králíkÛ,
drÛbeÏe, holubÛ a exotÛ. Organizace se zaﬁadila na I. místo
v okrese, pﬁedsedou je Miloslav Vykouk. Organizace má vlastní
domek na Rychmanovû od ONV za 7 785 Kãs.
• Má dílce na v˘stavbu objektu za 13 000 Kãs, stodolu
u ‰ternovského rybníãka, auto ÎUK a traktor Zetor se dvûma
pﬁívûsy.
• Sbor pro obãanské záleÏitosti uvítal 23 dûtí do Ïivota,
spolupracoval pﬁi uzavﬁení 20 sÀatkÛ a 11zlat˘ch svateb a pﬁi
slavnostním slibu pion˘rÛ, uvítali prvÀáãky.
• K trvalému pobytu se pﬁihlásilo 48 obãanÛ, odhlásilo se 76.
• K 31. prosinci je 2 566 obyvatel, z toho 979 muÏÛ, 1 077 Ïen,
254 chlapcÛ, 256 dívek.
• Pozitiva: polní úroda, zaloÏení sadÛ a vinohradÛ, v˘sadba
stromÛ, keﬁÛ a rÛÏí, v˘stavba rodinn˘ch domkÛ.
• Negativa: málo nezávadné vody, potﬁeba dal‰í kanalizace.

Rok 1983

• Pokraãují práce na hrubé stavbû ‰kolky, na inÏen˘rsk˘ch sítích
Na zahrádkách, dokonãena kanalizace, zahájeny práce na
komunikaci, pokraãuje pﬁestavba lékárny, zahájena rekonstrukce budovy MNV, úprava sálu Dûlnického domu, zastﬁe‰ení
tribuny v parku u ml˘na.
• Prodejna obuvi pﬁemístûna na roh NádraÏní ul. proti ‰kole –
tím uvolnûny prostory pro demolici a v˘stavbu závodu
veﬁejného stravování, které bude zabezpeãovat Jednota.
• Na koupali‰ti jsou pﬁísnûj‰í pﬁedpisy pro nezávadnou vodu,
chybí stánek pro obãerstvení.
• V obci zaﬁízena sbûrna druhotn˘ch surovin.
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Pohled na Újezd u Brna
DÛm ãíslo 1 v Újezdû u Brna – tzv. m˘tnice – vybíralo se zde m˘to

• âsl. chovatelé mají 92 ãlenÛ. Obeslali celkem 5 v˘stav s úãastí
delegáta na v˘stavû ve Var‰avû, kde vystavoval holuby.
• Pokraãuje v˘stavba jejich domu na Rychmanovû. Organizace
byla hodnocena jako nejlep‰í na okrese Brno-venkov.
• ·kola má nov˘ název – základní ‰kola místo základní devítiletá
‰kola. ·kola má 13 tﬁíd s 377 Ïáky.
• Do dÛchodu po 24 letech pÛsobení ode‰el ﬁeditel Jan Pûãek.
·kolu pﬁevzala ﬁeditelka Dr. Jarmila Procházková z Brna. Je tak
druhou ﬁeditelkou na této ‰kole.
• Poãet obyvatel k 31.12.: 953 muÏÛ, 1 069 Ïen, 254 chlapcÛ
a 275 dívek – celkem 2 551 obyvatel.

Rok 1984

• Budova MNV – v˘mûna dveﬁí, ‰ir‰í okna, rekonstrukce
ústﬁedního topení.
• Na ‰kolce dokonãena hrubá stavba, zahájeny práce na vodo
a elektroinstalaci. Prostavûno 953 000 Kãs a s brigádami
vytvoﬁeno dílo za 1 350 000 Kãs.
• Park u koupali‰tû: nové dûtské hﬁi‰tû, koutek pro matky s dûtmi,
zahradní stoly u tribuny v parku – celková hodnota 100 000 Kãs.
• Pokraãuje v˘stavba rodinn˘ch domkÛ Na zahrádkách, Ïelezniãní
stavitelství dokonãilo komunikaci v hodnotû 700 000 Kãs.
• Teplotechna provedla opravu vozovky kolem starého hﬁbitova
v hodnotû 250 000 Kãs.
• Sbûrné suroviny: Ïelezn˘ ‰rot 430 kg, star˘ papír 9 201 kg,
textil 41 kg, barevné kovy 259 kg. Hodnota sbûru 8 127 Kãs.
• Tylovo divadlo se úspû‰nû s hrou Mary‰a úãastnilo pﬁehlídky
div. souborÛ ve Vysokém nad Jizerou.
• Obyvatel – 2 575 lidí.

Rok 1985

• Byly zboﬁeny 3 domy v Masarykovû ul. proti kostelu, komplex
urovnán a zaãala v˘stavba nákupního stﬁediska.
• JZD: hospodaﬁí spoleãnû Újezd, Sokolnice, Telnice a Îatãany.
V Újezdu jsou v˘znamné vinice a velkokapacitní kravín.

160

M ùSTO Ú JEZD

U

B RNA –

HISTORIE A SOUâASNOST

Pohled na Újezd – vinohrady na Kﬁibech

• Chovatelé mají 68 ãlenÛ, z toho 5 mládeÏníkÛ. Úãastní se
v˘stav v âSSR a NDR. VyuÏívají pÛdu nevhodnou pro JZD.
• Je dokonãena v˘stavba chovatelské haly. PenûÏní hotovost je
87 018 Kãs.
• Mohyla míru – oslava 180. v˘roãí bitvy u Slavkova. Náv‰tûvníci
z Francie, Belgie, Anglie a jin˘ch zemí.
• Lidová knihovna – nárÛst stavu knih o 464, celkem 7 777 knih.
âtenáﬁÛ je 346.
• ·kola mûla 14 tﬁíd a 387 ÏákÛ. 40 % ÏákÛ ‰lo na studie,
60 % do uãebních oborÛ.
• V pion˘ru pracuje 305 dûtí ve 14 oddílech.
• Na spartakiádu cviãilo 209 ÏákÛ.
• Poãet obyvatel na konci roku: 2 539. Pﬁistûhovalo se 45,
odstûhovalo 79 obyvatel.

Rok 1986

• Tento rok psal nov˘ kronikáﬁ – Jan Pûãek – ﬁeditel ‰koly v dÛchodu.
• Dosavadní kronikáﬁ Karel Doãekal zemﬁel po del‰í nemoci
6. bﬁezna 1987.
• Koncem listopadu byla dostavûna mateﬁská ‰kolka a 1. prosince
zahájila provoz.
• 24. a 25. kvûtna byly konány volby do v‰ech zastup. sborÛ.
KandidátÛ pro MNV bylo 45.
• 4. ãervna byl na ustav. schÛzi jmenován pﬁedsedou MNV Karel
Hradsk˘, tajemníkem Jaru‰ka Mácová, místopﬁedsedou Frant.
Nebl. Rada má 9 ãlenÛ.
• JZD má název „JZD ãesko-kubánského pﬁátelství se sídlem
v Sokolnicích“.

Rok 1987

• Obyvatelstvo na poãátku roku: 2 557 obãanÛ. Narozen˘ch
35, zemﬁelo 32, pﬁihlásilo se 92, odhlásilo 78 obãanÛ.
• V soutûÏi národních v˘borÛ okresu Brno-venkov se ná‰ MNV
umístil na 3. místû. Kromû ãestného uznání obdrÏel i obnos
30 000 Kãs na dal‰í v˘stavbu.
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Poklepání základního kamene (ministr Lachnit) a zahájení v˘stavby DPS – duben 2002

• Byla zahájena dal‰í etapa budování pﬁístavby Z·.
• Do stﬁedních ‰kol bylo odesláno 24 ÏákÛ. Na ‰kole pracuje
16 zájmov˘ch krouÏkÛ.
• Sokol po spartakiádû pﬁesouvá práci do jednotliv˘ch oddílÛ
a odborÛ. Byla dokonãena oprava trávníku fotbalového hﬁi‰tû.
Oddíl kopané dosáhl pûkn˘ch v˘sledkÛ, ale stagnovala ãinnost
v oddílu házené.
• âSâK má 291 ãlenÛ a 9 ãlenÛ dorostu. Mají zdravotnickou
druÏinu a skupinu 8 hlídek. Poskytli pomoc 822 obãanÛm.
• Byl organizován sbûr: 50 kg makovic, 150 kg papíru a 50 kg
textilu. Nav‰tívili domov dÛchodcÛ v Sokolnicích, zaji‰Èují sluÏby
na koupali‰ti, ‰kolí brance. Na okresní konferenci obdrÏela
organizace zlatou plaketu „Vzorná ZO âSâK“ 1. stupnû. V ﬁíjnu
bylo ve vinárnû JZD setkání nositelÛ Janského plakety. Byly
pﬁedány zlaté a stﬁíbrné plakety za bezplatn˘ odbûr dárcÛ krve.
• Svaz poÏární ochrany má 62 ãlenÛ, z toho 51 muÏÛ a 11 Ïen.
Na akcích pro zlep‰ení vodního zdroje, v˘stroje a v˘zbroje bylo
odpracováno 322 brigádnick˘ch hodin. Sbor zasahoval tﬁikrát
pﬁi poÏárech a provedl námûtová cviãení. MládeÏ se zúãastnila
soutûÏe hry „Plamen“ a umístila se v Hru‰ovanech na 4. místû.
Postoupila do dal‰ího kola v Oslavanech.
• âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz má 282 ãlenÛ. Na v˘stavû vína
v sokolovnû bylo 583 vzorkÛ od domácích ãlenÛ, 191 vzorkÛ
z okolí. âlenové obeslali také v˘stavy vín v okolí.
• Od 31. srpna do 6. listopadu byla v provozu mo‰tárna. Bylo
zpracováno 5 089 litrÛ mo‰tu. ZapÛjãuje se odzrÀovaã, drtiã
hroznÛ a filtr na víno. KaÏd˘m rokem se opatﬁují umûlá
hnojiva. V˘kup hroznÛ byl proti jin˘m létÛm slab‰í. Vykoupilo
se 200 q, v jin˘ch letech aÏ 800 q hroznÛ.
• âesk˘ svaz Ïen organizuje pﬁedná‰ky o kriminalitû, koncert
Moravsk˘ch uãitelek, zájezd dÛchodcÛ do Dukovan, burza
zimních odûvÛ a sportovních potﬁeb, zájezd do Národního
divadla na Lucernu. Vítají pﬁistûhovalce, nav‰tûvují domov
dÛchodcÛ. Pﬁedsedkyní svazu je Miriam Kopeãková, zástupce
v Národní frontû Ludmila Sekaninová.
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DPS – foto z roku 2004
zadní trakt DPS (ing. arch. L. Tupá)

• âesk˘ svaz chovatelÛ dá za rok na „stÛl národa“:
Konzumních vajec

5 172 ks

Králiãí koÏky

3 527 ks

Angorská srst

10 kg

KÛzleãí koÏky

2 ks

Ovãí koÏky

2 ks

KÛÏe z nutrií

55 ks

KÛÏe z norka

25 ks

KÛÏe z li‰ky

28 ks

KÛÏe z pesce

43 ks

Hodnota odevzdan˘ch produktÛ ãiní 242 221 Kãs.
• âlenská základna na zaãátku roku 64 ãlenÛ, na konci
57. Pﬁedsedou Miroslav Vykouk, jednatel Zdenûk Suchomel,
pokladník Vladimír Cupák ml.
• âesk˘ mysliveck˘ svaz má 45 ãlenÛ a 9ãlenn˘ v˘bor. Pﬁedsedou
je opût Vladimír Krejãí. Z povoleného odlovu 410 ks zajícÛ bylo
odloveno 288 ks. Odchyt zajícÛ jen 67 ks, odlov baÏantÛ
288 ks. Celkovû bylo odloveno 1 335 kg uÏitkové zvûﬁe, Interlovu
odevzdáno 670 kg, tedy jen 50,3 %. Klesá hubení ‰kodné,
zúãastÀuje se jen 10 ãlenÛ. KrouÏek mlad˘ch pﬁátel myslivcÛ
má 12 ãlenÛ, kteﬁí se podílejí na sbûru a líhnutí vajec baÏantÛ.
• Divadelní technika – nejvût‰í místní závod má 425 zamûstnancÛ. Nejlep‰í v˘sledky mûl pﬁi v˘robû ﬁízen˘ch
regulaãních pultÛ osvûtlení. Závod získal cenu na v˘stavû
elektroniky v Gottwaldovû. Hodnocení roãní v˘roby dosáhlo
63 milionÛ korun.
• Teplotechna je nejmlad‰í závod v Újezdu. Po zru‰ení v˘roby
v místní cihelnû JZD zakoupil dvouhektarov˘ prostor podnik
Izolaãní závody Brno. Na upraveném terénu zaãala v˘roba
„plastonitu“ – izolaãní látky na stﬁechy a pro nátûr vûcí ve
vlhkém prostﬁedí. Pﬁedãil v‰echny izolaãní v˘robky. V roce
1979 vyrobil první stroj 36 tun, pﬁí‰tí rok uÏ 212 tun plastonitu,
v roce 1983 uÏ 1 000 tun.
• Oblastní podnik sluÏeb má celkem 72 zamûstnancÛ. Kadeﬁnictví, holiãství, fotosluÏbu a autoservis. Hlavnû se zamûﬁil na
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DPS v Újezdû u Brna
Otevﬁení DPS v roce 2004

práce stolaﬁské, ve spolupráci se zámeãnictvím provádí zaﬁízení
veﬁejného stravování a v˘robu nábytku. Závodu byla udûlena
„Rudá standarta“ a 1. místo v soutûÏi o nulovou úrazovost.
Vedoucí provozovny Alois KﬁíÏek byl vyhodnocen jako nejlep‰í
pracovník celého OPS Rosice.
• Drukov má 53 zamûstnancÛ, vedoucím je Zd. Zeman. Zamûﬁují se na opraváﬁské a údrÏbáﬁské práce kovo. Zhotoveno
10 ks. prototypÛ v˘robku Profilprojektor pro koncernov˘
podnik Sowet Teplice a 2 500 ks kazet na vrtáky pro export.
• Ústﬁedí umûleck˘ch ﬁemesel má 15 zamûstnancÛ, vedoucím
je Stanislav Hrbek. Závod získal 2. místo v soutûÏi mezi
stﬁedisky. Finále probûhlo na PraÏském hradû.
• JZD ãs.-kubánského pﬁátelství má 1 129 ha zemûdûlské pÛdy,
z toho 990 ha orné pÛdy, 30 ha vinic, 54 ha pastvin. Rok byl
nepﬁízniv˘. Byla krutá zima a chladné jaro. Pro vegetaãní období
bylo málo sluneãního svitu, v kvûtnu a ãervnu byly neúmûrnû
vysoké sráÏky, lijáky se ‰kodami na porostech. Nepﬁíznivá byla
situace s ovocem a zeleninou. Musely se zaorávat okurky.
• Zdravotní stﬁedisko má dva obvody: MUDr. Jiﬁí Jureãka se
sestrou Milenou Paleãkovou a MUDr. Krobath se sestrou
M. Ondrovou. Dûtské oddûlení MUDr. Kvûtoslava Jonasová,
Ïenské oddûlení MUDr. Crha, zubní MUDr. Hana Formanová
se sestrou Vlastou Fialovou.
• Lékárna je v souãasné dobû zaﬁízena jen na v˘dej lékÛ.
• Koupali‰tû bylo pﬁipraveno na sezónu. Vymûnûn kﬁemiãitanov˘
písek ve filtrech, proveden nátûr v‰ech tﬁí bazénÛ, Ïelezn˘ch
konstrukcí, plechov˘ch kabin a správní budovy. V první pol.
ãervence byla náv‰tûvnost aÏ 2 650 osob.
• DÛchodcÛm s nízk˘mi dÛchody pﬁispívá MNV na obûdy. Za
rok to byla ãástka 24 000 Kãs.
• Obyvatel je koncem roku 2 546. Pﬁistûhovalo se 47 a ode‰lo
60 obãanÛ. Uzavﬁeno bylo 24 manÏelství, rozvedeno 11 párÛ.
Poãet obãanÛ 80 let a v˘‰e je 88. Nejstar‰í obãankou je Marie
·uláková – 93 rokÛ. Nejstar‰í muÏ – také 93 let, je Václav Hlaváãek.
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Bytovky ve v˘stavbû a tûsnû pﬁed dokonãením, ulice Na Zahrádkách (ing. arch. L. Tupá)

Rok 1988

• Dokonãení hrubé stavby Z·, u ‰kolky terénní úprava a vybudování dvou pískovi‰È. Zahájeny pozemní práce na ãistiãce
odpadních vod.
• Na zahrádkách v˘stavba 24 bytov˘ch jednotek. Provedena
pilotáÏ na zpevnûní základÛ pÛdy. Pﬁípravné práce na hlavní
kanalizaãní sbûraã.
• Divadelní technika dokonãila v˘stavbu haly hutního materiálu
za 5 500 000 Kãs.
• JZD dostavûlo odchovnu mladého dobytka za 3 400 000 Kãs.
Vodovodní pﬁípojka za 300 000 Kãs.
• Drukov – ukonãení a dání do provozu rozsáhlé pﬁístavby závodu.
• 70. v˘roãí vzniku âSR – slavnostní akademie Z·.
• Rada MNV vydává ãestná uznání obãanÛm, kteﬁí se nejvíc
zapojili do veﬁejnû prospû‰né práce.
• Folklorní soubor Ïen „Rozmar˘na“ a dûtí „Rozmar˘nek“ pod
patronací JZD vystupují pﬁi akcích v obci, úãastní se soutûÏí
mimo obec, pﬁehlídky souborÛ v Oﬁechovû. Pûvecké soubory
vede ﬁeditelka ‰koly Dr. Jarmila Procházková.
• Zpravodaj státní ochrany pﬁírody pracuje pﬁi kulturní ‰kolské
komisi.
• Vysok˘ vûkov˘ prÛmûr sniÏuje ãinnost KSâ i âSL.
• Divadelní technika Ïádala, aby byla jako samostatn˘ podnik,
nebylo jí v‰ak vyhovûno a zÛstává v pﬁímé vazbû na generální
ﬁeditelství.
• Drukov má 56 zamûstnancÛ. Byla dokonãena v˘stavba
provozovny nákladem 6 445 000 Kãs. Provozovna se podílí
na plynofikaci na‰í oblasti a na vybudování centrální ãistiãky
odpadních vod. Pomohla finanãní ãástkou 200 000 Kãs.
• Oblastní podnik sluÏeb OPS Rosice – SP Újezd u Brna má nov˘
název „ERVES“. Provozovna se umístila v mimopodnikové soutûÏi
na 1. místû. Byla vybudována nová stolárna za 750 000 Kãs.
• Teplotechna je od 1. 7. státní podnik se 13 zamûstnanci, v˘roba
je dále zamûﬁena na Plastonit – ochrann˘ snímateln˘ lak.
• ·aratica – v rámci pﬁestavby bylo zavedeno brigádní odmûÀování za práci. Bylo vyrobeno 2 740 000 ks lahví.
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V˘stavba bytovky Na Zahrádkách, 2005

• Bylo opraveno 54 studní, vybudována nová cesta, úprava okolí,
poloÏena nová dlaÏba, opravena studna na uÏitkovou vodu.
Podniku byl udûlen Rud˘ prapor ministerstva zdravotnictví.
• Ústﬁedí umûleck˘ch ﬁemesel má 12 zamûstnancÛ a v soutûÏi
stﬁedisek se umístil na 3. místû. Byla provedena nadstavba
sociálního zaﬁízení a roz‰íﬁena dílna restaurátorÛ.
• JZD nesplnilo plán v rostlinné v˘robû. Pole trpûla nedostatkem
sráÏek a vysok˘mi teplotami v bﬁeznu a dubnu. Pﬁedãasnû
zakvetly porosty kmínu, niÏ‰í byla první seã vícelet˘ch pícnin.
Ve vinohradech se sklidilo 286 tun hroznÛ. Îivoãi‰ná v˘roba
plnila.
• Byla dokonãena v˘stavba seníku v Îatãanech, vybudovány
nové stájové objekty a v˘krmna hovûzího Ïíru. Byla realizována
v˘sadba vinice za 101 000 Kãs.
• JZD zakoupilo obytn˘ pﬁívûs, kter˘ byl v létû umístûn
v termálních lázních na Slovensku.

172

M ùSTO Ú JEZD

U

B RNA –

HISTORIE A SOUâASNOST

Stav silnice ulice Rozpr˘mova pﬁed opravou rok 2001
Nová vozovka na ulici Rozpr˘mova – foto z roku 2004

