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Slavnostní zahájení stavby Domu s peãovatelskou sluÏbou

se uskuteãnilo 12. dubna 2002 v 11.00 hodin na staveni‰ti

Rychmanovû. Stavba probíhala dva roky. Realizaãní firmou byla

brnûnská stavební spoleãnost Pozemstav. Kolaudace objektu

byla provedena zaãátkem kvûtna 2004.

24. kvûtna v odpoledních hodinách probûhlo slavnostní

otevfiení objektu za pfiítomnosti mnoha v˘znamn˘ch státních

ãinitelÛ v ãele s ministrem práce a sociálních vûcí Ing. ZdeÀkem

·kromachem. Slavnostního otevfiení se také zúãastnili dal‰í

hosté, jiÏ ve valné vût‰inû pfiispûli ke zdárnému prÛbûhu stavby

a jejího finanãního zaji‰tûní. RovnûÏ probûhl Den otevfien˘ch

dvefií pro místní obãany a v‰echny ostatní potenciální uÏivatele.

Objekt byl uveden do provozu 1. ãervence 2004. 

V souãasné dobû je plnû obsazen. Na obecním úfiadû je zalo-

Ïen pofiadník ãekatelÛ na byt v DPS. Kapacita DPS je 78 lÛÏek.

K dispozici je 42 garsoniér pro jednoho obyvatele s vlastním

vchodem a vlastním sociálním zafiízením. Dále je zde 18 bytÛ

pro manÏelské páry 1+1, opût s vlastním vchodem a vlastním

sociálním zafiízením. Byty mají balkóny. DÛm je fie‰en˘ bezba-

riérovû, jelikoÏ obec poãítá s ubytováním tûlesnû postiÏen˘ch.

K dispozici je v˘tah a vefiejná restaurace s kuchyní, odkud bude

moÏné v pfiípadû adekvátního zájmu odebírat obûdy.

V˘stavba penzionu pro dÛchodce v Újezdû u Brna byla

dokonãena v roce 1996 a v tomtéÏ roce byl objekt uveden do

provozu. Provádûcí firmou byla firma Komfort a.s. V budovû

penzionu jsou k dispozici garsoniéry pro jednoho obyvatele

s vlastním vchodem a vlastním sociálním zafiízením, vestavûnou

kuchyÀskou linkou, el. troubou a mal˘m vafiiãem. Dále jsou zde

pro manÏelské páry byty o velikosti 1+1, opût s vlastním vchodem,

vlastním sociálním zafiízením a kuchyÀskou linkou s pfiíslu‰enstvím.

Byty mají vlastní balkóny. V penzionu se nevafií, zafiízení je fie‰eno

jako zafiízení hotelového typu, obyvatelé jsou zde v nájmu

k zfiizovateli – obci Újezd u Brna. V objektu je v˘tah, prádelna,

DÛm
s peãovatelskou
sluÏbou



Pamûtní deska rodáka – letce nadporuãíka Miroslava Rozpr˘ma

Pamûtní deska Dp Karlu Gambovi

Pamûtní deska z rodného domu legionáfie Vil. BlaÏka, padl 24. 12. 1918 na Urale v Rusku
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mandlovna a malá kaple. Souãástí je i zahrada, kde mají obyvatelé

moÏnost pûstovat si vlastní kvûtiny. Správu penzionu vykonává

pracovník obce, kter˘ má sídlo pfiímo v budovû penzionu, a dále

je zde zamûstnána pracovnice na úklid, praní a mandlování prádla

a pro v˘pomoc s úklidem obyvatelÛm penzionu. Penzion je zasazen

do malebného prostfiedí parku na ulici ·tefánikovû v blízkosti fieky

Cezavy.

JiÏ na jafie roku 1950 se konal kurz první pomoci, kter˘ mûl

20 posluchaãek. Vedl jej MUC. Václav Kyselka. Po zkou‰kách byl

ustanoven samaritánsk˘ sbor – pfiedchÛdce organizace âSâK, jehoÏ

vedoucím byl bratr Václav Kyselka.

Místní organizace âSâK byla v Újezdû zaloÏena roku 1951. V roce

1959 byla zaloÏena zdravotnická druÏina a tím se roz‰ífiila a zviditelnila

ãinnost âSâK. Jednalo se o mobilní útvar 26 ãlenek vy‰kolen˘ch na

pomoc pfii hromadn˘ch Ïivelních pohromách ãi haváriích. DruÏina

i místní skupina obdrÏely za svou práci fiadu vyznamenání.

Mimo zdravotnické práce byla skupina ãinná i na kulturním poli.

Od roku 1963 se pofiádaly spoleãenské plesy, poznávací zájezdy po

na‰í republice i do zahraniãí, napfi. do Maìarska, Nûmecka, Ruska,

Francie, Itálie, Chorvatska, ·v˘carska nebo ¤ecka. Byla pofiádána

kulturní vystoupení ve spolupráci se základní ‰kolou, ãlenky místní

organizace pravidelnû nav‰tûvovaly spoluobãany v Domovû

dÛchodcÛ v Sokolnicích o Vánocích a na MDÎ.

V˘znamná je humanitární ãinnost skupiny. Pfii povodních na

Moravû v roce 1997 se vybralo od spoluobãanÛ nejménû za

100 000 korun potravin, dûtsk˘ch plen, obleãení a hygienick˘ch

potfieb, na hotovosti pak 112 498 korun. Ve spolupráci s obecním

úfiadem byla organizována sbírka na povodnû v jiÏních âechách

v roce 1999. Finanãní pomoc ve v˘‰i cca 170 000 korun byla pak

pfiedána starostovi obce Roudná. Z v˘nosÛ plesÛ je kaÏdoroãnû

odesíláno 3 aÏ 5 tisíc korun na pofiádání táborÛ pro zdravotnû

postiÏené dûti. KaÏd˘ rok v kvûtnu je pofiádána sbírka ‰atstva, knih

a hraãek a jiného pro Diakonii Broumov.

O zaloÏení
místní skupiny
âeského
ãerveného kfiíÏe



Pamûtní deska Václava Nechvíle
na ã. p. 463

Pamûtní deska Emila Navrátila
na ã. p. 343
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V základní ‰kole má zdravotnická ãinnost dlouholetou tradici.

Zdravotnick˘ krouÏek zde zaloÏila uãitelka Marie Kuãerová, práci

po ní pfievzala v roce 1972 uãitelka AneÏka Îalkovská. Náplní práce

mlad˘ch zdravotníkÛ bylo poznávání léãiv˘ch rostlin, seznamování

s historií âerveného kfiíÏe, dopravní v˘chova, sportovní hry a soutûÏe

a nauãná ãetba. Nejvíce ãasu bylo vûnováno technice obvazování

a praktickému poskytování první pomoci. V místní, okresních

i krajsk˘ch kolech soutûÏe Mlad˘ch zdravotníkÛ prvního a druhého

stupnû pak místní skupiny mlad˘ch zdravotníkÛ obsazovaly ãelní

místa. Jen pro pfiipomenutí:

Roku 1982 vyhrály okresní kolo soutûÏe mladé zdravotni-

ce: Jolana Hradská, Martina Kalábová, Alena Stfiihavková, Hana

Chrástová, Petra Tichá a Eva Mû‰Èanová. V krajském kole se pak

umístily ãtvrté.

Roku 1990 postoupili do národního kola a umístili se na

5. místû: Vilma Roblíková, Petra Budíková, Milu‰ka Kousalová,

Eva Kalvodová a Jan Konvica.

Roku 1996 se staly vítûzkami okresního kola a postoupily

do krajského kola, kde vybojovaly 3. místo: Jana Hradilová,

Eva Kolková, Zuzana Krbková, Magda Dudáková a Denisa

Harvánková.

Paní uãitelka Îalkovská pfiedala vedení zdravotní ãinnosti ve ‰kole

paní uãitelce Irenû Jandlové v roce 1990. V souãasné dobû vede

zdravotnickou ãinnost ve ‰kole paní uãitelka Mgr. Eva Kolková.

Velitelky zdravotní druÏiny:

• Ludmila Valová, Alena Rivolová, Nina Kyselková, Jarmila

Buchtová, Marie KriÏanová

Pfiedsedové místní skupiny:

• Franti‰ka Trbolová, PhMr. Oldfiich Merlíãek, Alois Florián,

BoÏena Tau‰ová, Nina Kyselková, Jana Bílková

Narodil se 21. 9. 1920 v Újezdû. Po maturitû na církevním gym-

náziu studoval lékafiství. Byl ãlenem âSL. Po únoru 1948 byl

z univerzity vylouãen. Pracoval u místního lékafie MUDr. Hrube‰e

Vzpomínka na
bratra Václava
Kyselku



Pomník rodiny Noe

Pamûtní deska pátera Franti‰ka Bílka

Pamûtní deska pátera Jaroslava Samsona
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jako zdravotník. V té dobû se vûnoval i práci v âSâK. V roce 1954

ode‰el do pohraniãí na R˘mafiovsko uãit. V roce 1959 byl pro svÛj

ideologick˘ názor propu‰tûn. Nastoupil u První brnûnské strojírny

jako pomocn˘ dûlník. V lednu 1960 zde utrpûl smrteln˘ úraz.

Nejstar‰í zprávy o újezdské ‰kole jsou z roku 1785, kdy byla

postavena ‰kola „nová“, ale o staré se nikde nehovofií. Pfii poÏáru

v Újezdu roku 1794 ‰kola shofiela a byla zfiízena nová pro ãtyfii

obce: Újezd, Rychmanov, ·ternov a Zaãany (pozdûji Îatãany).

Podle záznamÛ fieditelky ‰koly Adély StaÀkové, byla první újezdská

‰kola vlevo od fary smûrem ke ·ternovu, nûkde od ãísla 41–47.

Tehdy se domy je‰tû neãíslovaly. âíslování domÛ bylo nafiízeno

aÏ za vlády Marie Terezie (1740–1780).

Druhou ‰kolu vystavûli na prázdném místû proti kostelu roku

1785 a dostala ã. 37. Av‰ak pfii velkém poÏáru v Újezdû

29. ãervence 1794 tato ‰kola vyhofiela. Vrchnost dala spáleni‰tû

obci, aby opatfiila místo pro novou ‰kolu. Bylo opatfieno uÏ

v roce 1795. Potom se tedy vyuãovalo ve ·ternovû ve dvofie na

ã. 1.

Ze Zaãan docházely dûti do Újezdu do roku 1799, potom

docházel újezdsk˘ uãitel vyuãovat do zaãansk˘ch chalup. Újezd‰tí

vystavûli jednopatrovou ‰kolu v roce1862 (nynûj‰í stará ‰kola) se

tfiemi tfiídami a bytem. S pfiib˘váním obyvatel se dal‰í tfiídy

upravovaly v soukrom˘ch domech. Po dlouhém zápase byla

koneãnû v roce1909 postavena nová ‰kola s osmi tfiídami.

Od roku 1912 nemûla mû‰Èanská ‰kola vlastní budovu a mûla

tfiídy v I. poschodí obecné ‰koly. Ta mûla také tfiídy v poschodí

dne‰ní po‰ty.

Pfii oslavách konce války 28. fiíjna 1918 recitovala ‰kolaãka

Marie Rujbrová z tribuny báseÀ, kterou se ve ‰kole uãili:

Ty moje otãino, vy ãeská lada,

má du‰e má vás tak ráda, tak ráda.

KdoÏpak by nemûl rád ten koutek ãesk˘?

VÏdyÈ je tak maliãk˘, vÏdyÈ je tak hezk˘!

·kolství



Park U ml˘na
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Ve ‰kole pak byli trestáni Ïáci, ktefií uÏívali star˘ch nûmeck˘ch

v˘razÛ.

·kolní kronika ve ‰kolním roce 1929–1930 uvádí:

Pro dal‰í v˘voj ‰koly mû‰Èanské bude tento rok rokem

památn˘m, neboÈ po 16 letech se koneãnû pfiistoupilo k postavení

samostatné budovy pro tuto ‰kolu.

Povolení ke stavbû bylo vydáno 22. dubna 1930, stavba v kvûtnu

zadána staviteli Leopoldu Haluzovi za spoluúãasti zednick˘ch mistrÛ

Ant. Matou‰ka ze ·aratic a Roberta Jiráãka ze Sokolnic za pau‰ální

obnos 680 000 Kã. Stavitelé mûli termín od ãervna do 1. prosince

1930. Základní kámen byl poloÏen 18. ãervna 1930.

Místní ‰kolní rada zakoupila pro ‰kolní novostavbu Pekár-

kovo poprsí prezidenta T. G. Masaryka za 600 Kã. 

Ve ‰kolním roce 1930–31 nav‰tûvovalo ‰kolu 165 ÏákÛ, z toho

36,3 % pfiespolních z obcí Îatãan, Tfiebomyslic, Sokolnic, Telnice,

Nesvaãilky, Tû‰an, Mûnína, Lovãiãek, Bo‰ovic a Moutnic-Rozafiína.

V˘nosem kanceláfie prezidenta z 29. dubna 1931 ãíslo

D 2584/31 bylo povoleno, aby ‰kola smûla uÏívat na budovû

‰kolní, ale i na razítku ãestného názvu „Masarykova mû‰Èanská

‰kola v Újezdû“. 

Byla to odmûna obci za obûtavost, s níÏ v hospodáfisky tûÏké

dobû vybudovala ‰kolu.

V té dobû byl starostou Újezdu rolník Mofiic Florián,

Rychmanova Nykod˘m a ·ternova Franti‰ek Procházka.

O tom, jak si kronikáfii váÏili podrobného zaznamenání dûjin,

svûdãí i tento zápis z kroniky:

„Po nûkolika krat‰ích onemocnûních ochuravûla trvale uãitelka Ïen.

ruãních prací AneÏka Víznarová a byla jí v˘nosem ze dne

18. kvûtna 1931, ãís. 2105 udûlena zdravotní dovolená na dobu od

1. do 31. kvûtna. Na tuto dobu ustanovena byla na jejím místû

v˘pomocnû v˘nosem okr. ‰kol. v˘boru ze dne 29. dubna 1931

ã. 850 RÛÏena Men‰íková z Klobouk. KdyÏ pak 1. ãervna 1931

uã. AneÏka Víznarová opût sluÏbu nastoupila, pfiidûlena byla

R. Men‰íková v˘nosem ze dne 9. ãervna 1931, ãís. 1282 ‰kolám

obecn˘m v Krumvífii a Bohumilicích.



Park na starém hfibitovû
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NáboÏenství ãeskoslovenské bylo vyuãováno v jedné skupinû

a obstarával je Jindfi. Hofner z Brna. NáboÏenství ãeskobratrskému

vyuãoval faráfi ãbr. z Nosislavi Jan Ne‰por.“

• Nevyskytlo se niãeho, ãím by byl pravideln˘ chod ‰kolního Ïivota

ru‰en. Zdravotní stav Ïactva i uãitelstva byl dobr˘.

• V˘nosem ze dne 24. ãervence 1930, ãíslo 1516 pfies. nafiízeno

bylo, aby se na kaÏdé ‰kole v âeskoslovenské republice ku

podpofie v˘chovy a pfiípadné sociální podpory zaloÏilo ro-

diãovské sdruÏení, jehoÏ pÛsobnost byla tímto v˘nosem pfiesnû

stanovena.

·kolní oslavy:

28. fiíjen – slavnost obou ‰kol v Sokolovnû

7. bfiezen – oslavy narozenin prezidenta

1. kvûten – oslava vztyãení státní vlajky pfied ‰kolou

Vzpomenuto bylo: Den spofiivosti, Den míru âSâK, Den

Komenského narozenin, V˘roãí sjednocení Jugoslávie a státní svátky

spfiátelen˘ch státÛ.

V Den matek dali na‰i Ïáci sv˘m matiãkám krásná srdíãka, do

nichÏ vepsali svá pfiání. Srdíãka ozdobena byla obrazem choti prezidenta

Masaryka a pûknou básní.

O vzniku matefisk˘ch ‰kol se mluvilo uÏ po první sv. válce. Po

vzniku protektorátu se v ãervenci 1940 v Újezdû u Sokolnic zfiídila

matefiská ‰kola, která byla umístûna v pfiízemí obecné ‰koly. Zafiízení

bylo skromné – pár kníÏek, hraãek, jedna stavebnice. V roce 1941–42

bylo zapsáno 42 dûtí.

Dne 4. dubna 1945 byla ‰kola obsazena zákopníky a 17. dubna

bombardována. 24. dubna 1945 ‰kolu obsadila Rudá armáda, která

zde zfiídila nemocnici. Rumunská armáda tu byla ubytována aÏ do

10. ãervna. Pak se muselo zaãít znova s jejím zafiizováním. V záfií

1945 bylo zfiízeno jedno oddûlení dopolední a jedno odpolední.

Po osvobození pfii nárÛstu dûtí byla vybrána nová budova

ã. p. 89 – konfiskát po Nûmcích. Tam vznikla tfii oddûlení ‰kolky.

Historie
matefiské ‰kolky 



Velká voda v roce 2002 – záplavy na ulici NádraÏní 
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Od 1. ledna 1950 ve‰keré náklady ‰kolky hradil stát a jedna

tfiída se zmûnila na tfiídu s celodenní péãí a se stravováním. Byla

pfiistavûna tfiída a um˘várna, ‰kolní hfii‰tû bylo na zahradû.

Postupnû vzniklo brouzdali‰tû pro dûti a pozemek byl oplocen.

V letech 1967–68 byla provedena rekonstrukce – v˘mûna oken

a dvefií, podizolování, úprava fasády, na zahradû vykopaná

studna a nové soc. zafiízení. Od roku 1972 pfiibylo ústfiední

topení.

V záfií 1982 byla v Z· zfiízena ãtvrtá tfiída ‰kolky pro pfied‰koláky.

Konfiskát, kter˘ mûl slouÏit 3, 4 roky, slouÏil ãtyfiicet let, a tak

v roce 1986 otevfieli v Újezdû novou ‰kolku.

První uãitelka – Marie Pe‰ková z Rebe‰ovic

¤editelé matefiské ‰koly:

• Franti‰ek Navrátil

• Marie Stejskalová z Nûmãan

• Franti‰ka Má‰ová z Újezdu

• ·tûpánka Noskaiová z Újezdu

• Lada Budíková z Újezdu

• Marcela Nesnídalová z Újezdu

• Eli‰ka âerná z Újezdu

Aãkoliv farní matriky poãínají rokem 1695, dne‰ní katolická

fara byla postavena v roce 1717 a souãasnou podobu dostal

kostel sv. Petra a Pavla v letech 1845–1846, jsou zmínky

o újezdském faráfii uÏ z roku 1318. Nejstar‰í kostelní zvon na vûÏi

má datum 1536, men‰í pak 1694 a tfietí 1776. Je známo, Ïe po

30leté válce farní stavení vyhofielo a obec byla pfiifafiena do Tufian.

V roce 1703 vystavûl faráfi Janovsk˘ na návr‰í nad Újezdem kapliãku

sv. Antonína. Ta byla v roce 1814 zbofiena a novû postavena aÏ

v roce 1863.

Star˘ hfibitov okolo katolického kostela byl v letech 1845–1846

pfii stavbû nového kostela zru‰en a zaloÏen nov˘ u sokolnické

silnice.

Farnost



Velká voda 2005
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V Újezdû byl kolem roku 898 zaloÏen uãedníky Cyrila a Me-

todûje chrám sv. Petra a Pavla. Lze tak usuzovat ze zápisu ve

farní kronice ze dne 18. 10. 1798, kde stojí, Ïe Aujezdsk˘ chrám

apo‰tolsk˘ch kníÏat sv. Petra a Pavla stojí jiÏ 900 let. Tento první

chrám byl cel˘ ze dfieva. V letech 907–908 byl témûfi úplnû

zniãen maìarsk˘mi hordami, které bojovaly proti BavorÛm.

V domácím protokolu farnosti se dále pí‰e, Ïe v Újezdu existoval

farní kostel ve 14. století. Jednalo se o kostel jiÏ ãásteãnû zdûn˘,

v románském slohu, kter˘ vyrostl na místû zniãeného kostela.

To také potvrzují slova faráfie z roku 1318, kter˘ hovofií o ro-

mánském kostele újezdském, postaveném na místû zbofieného.

Svatynû v‰ak nestaãila postupem ãasu pojmout vzrÛstající poãet

farníkÛ. Proto se faráfii Janovsk˘ a Koutn˘ rozhodli vybudovat

nov˘ chrám, kter˘ by svou prostorností poãtu farníkÛ vyhovoval.

Obrátili se roku 1839 na arcibiskupa olomouckého s prosbou

o stavbu nového kostela. A tehdej‰í arcibiskup Maxmilian Josef

a L. B. Somerau-Bekh vyhovûl. Dozor nad stavbou mûl tehdej‰í

faráfi P. K. Budafi. Slavnostní akt poÏehnání nového kostela byl

vykonán 19. záfií 1847 opatem P. Victorem Schossarem. Vy-

svûcení nového chrámu provedl biskup brnûnsk˘ Ant. Arno‰t

hr. Schaffgotsch.

Pfied vstupní bránou nového kostela byl uloÏen základní kámen

z ãerného mramoru s letopoãtem 1847 a nápisem M.AE.V.B.

(Maximilian postavil, Victor poÏehnal).

V dobû 2. svûtové války 7. dubna 1942 byly z obce odvleãeny

4 zvony o váze 877 kg.

Pfii opravû kostela v roce 1992 byly dány do vrcholu vûÏe

listiny s údaji, kdo opravu provádûl, rozsah oprav a náklad oprav.

Kapli nechal vystavût roku 1703 újezdsk˘ faráfi Jan Josef Ignác

Janovsk˘ (1695–1713). Vybral k tomu místo farské vinice na vrchu

Kfiiby. Stavba kaple zapoãala v roce 1703 a v kvûtnu téhoÏ roku

na ní byl vztyãen sv. kfiíÏ. Patronem kaple byl olomouck˘ biskup

Karel II. vévoda Lotrinsk˘ (1659–1710). Do vínku získala kaple

Kaple
sv. Antonína
Paduánského

Katolick˘ chrám
sv. Petra a Pavla



Zasedání obecního
zastupitelstva (2002–2006)
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znaãné jmûní, které se zaãalo úãtovat aÏ za patronátu posledního

olomouckého biskupa Maxmiliana hrabûte Hamiltona (1701 aÏ

1776). 

Kaple slouÏila 82 let aÏ do roku 1785, kdy ji nechal císafi Josef II.

zavfiít na dal‰ích ‰est let. Roku 1791, rok po císafiovû smrti, byla

kaple urãena k prodeji. Koupili ji obãané Újezdu a faráfi za 30

zlat˘ch, kaple tak pfie‰la do majetku obce. Zvon z kaple byl

odnesen, sochy pfied ní odstranûny, kamenn˘ kfiíÏ darovan˘

Floriánem Trbolou pfienesen na nov˘ hfibitov (u sokolnické cesty)

a vysvûcen. O kapli se pak nikdo nestaral, a ta chátrala.

2. prosince 1805 u kaple stanul Napoleon Bonaparte, Francouzi

si v kapli udûlali sklad sena. V ranních hodinách toho památného

dne byla od kaple vypálena první dûlová koule, která oznamovala

tfiem císafiÛm poãátek bitvy pozdûji nazvané slavkovské. V poledne

pak odtud Napoleon pozoroval své vítûzství.

V následujících letech kaple chátrala dál, aÏ byla roku 1814

zbofiena úplnû. NezÛstala by po ní ani stopa, kdyby ji nenechal

pan faráfi Josef Pernica (1823–1844) oznaãit mezníky. 49 let po

zniãení byla kaple znovu postavena. Na místo tehdy zavítal pan

Thiers, historik a profesor na pafiíÏské Sorbonnû a pozdûj‰í ministr

a prezident Francie. Ten vyhledal újezdského faráfie Ludvíka Tídla,

kter˘ umûl francouzsky. Faráfi Tídl na ThiersÛv popud nechal kapli

znovu postavit k tisícímu v˘roãí pfiíchodu vûrozvûstÛ. Na jafie

roku 1863 byly tedy vykopány základy a v kvûtnu byla kaple pod

stfiechou. Dostala podobu starokfiesÈanské rotundy a z kaple

v Rychmanovû byl sem pfienesen a zavû‰en zvon. Svatynû byla

vyzdobena oltáfiem, obrazy sv. Cyrila a Metodûje, sv. Antonína,

sv. Jana Sarkandra, sv. Bohorodiãky a sochami sv. Josefa, sv.

Václava a sv. Jana Nepomuckého. Na stavbu pfiispûli i obãané

okolních vesnic, napfi. mûnínsk˘ mlynáfi Johann Svoboda daroval

na kapli 84 zlat˘ch.

O Vánocích roku 1924 se do kaple vloupali zlodûji a odcizili

sochu sv. Josefa a 4 cínové svícny, rozbili okna a po‰pinili vnitfiek

kaple. Po‰kozená okna a zneãi‰tûnou kapli dali farníci opût do pofiád-

ku, ale ‰koda byla nenapravitelná. Kaple byla opût po‰kozena pfii



Slavnostní odhalení pamûtní desky
legionáfie Viléma BlaÏka, nahofie vlevo
hejtman Jihomoravského kraje
ing. Juránek
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osvobozování Újezdu 23. dubna 1945 a náklady na její novou v˘stav-

bu nesl továrník Vladislav Máca, vdova Eva Peclová vûnovala zvon

a Marie Horníková plech na pokrytí stfiechy. Nové vysvûcení kaple

se konalo 1. záfií 1946 faráfii Franti‰kem Bébarem a Karlem Gam-

bou.

K historii pfiíchodu evangelíkÛ. Do obce Rychmanov vzniklé

roku 1753 pfii‰li osadníci hlavnû z horského poliãanského okresu,

ktefií byli pfieváÏnû evangelického vyznání. Po sto letech 1890 tu

roku Ïilo 320 obyvatel, z nich 156 bylo katolíkÛ a 162 evangelíkÛ.

Roku 1928 mûla obec 326 obyvatel, z nich 165 vyznání

ãeskobratrského-evangelického a 157 fiímskokatolického. Katolíci

a lidé bez vyznání byli pfiifafieni do Újezdu a evangelíci do Nosislavi.

V‰ichni zemfielí se pochovávali na spoleãném hfibitovû. Po vykázání

ze ‰koly konala církev ãeskoslovenská-husitská bohosluÏby v kostele

na Rychmanovû.

Tento kostel mají evangelíci na Rychmanovû od roku 1906.

Byl vystavûn proto, aby nemuseli chodit do kostela aÏ do Nosislavi.

Vlastní hfibitov mûli v‰ak evangelíci jiÏ od roku 1857. Stavbu

kostela provedl stavitel Franti‰ek Doãekal z Miroslavi podle návrhu

arch. Adolfa Bachara z Brna. Základy byly poloÏeny na podzim

roku 1905 a zjara roku 1906 se pokraãovalo ve stavbû. Cihly byly

dováÏeny z Kfienovic, dovezeno bylo 40 500 kusÛ a 18 metrÛ

krychlov˘ch kamene z Her‰pic. Dovoz provedli ãlenové církve

zdarma. Pfii stavbû nechal stavitel vykopat u kostela studnu, aby

nemusel dováÏet vodu.

V roce 1928 byl na vûÏ zavû‰en zvon o váze 177 kg. Za

2. svûtové války byl zvon odebrán na váleãné úãely. Dnes zvon

v kostele není. V roce 1945 byl kostel znaãnû po‰kozen váleãn˘mi

událostmi. AÏ v roce 1985 byla postavena pfiístavba vzadu za

kostelem, kde se v zimû konaly bohosluÏby. Stavba byla provedena

svépomocí a za materiál se dalo 41 000 korun.

Evangelická
farnost

Evangelick˘
kostel



Setkání starosty mûsta ThDr. Jana Hradila, Th.D. se slovensk˘m prezidentem Ga‰paroviãem

Setkání starosty mûsta ThDr. Jana Hradila, Th.D., se slovensk˘m pfiedsedou Dzurindou
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Rychmanov‰tí evangelíci se po zaloÏení sboru po dlouhá

léta scházívali k náboÏnostem po rÛzn˘ch soukrom˘ch domech.

V roce 1857 si zfiídili vlastní hfibitov, v roce 1906 si vystavûli

vlastní kostel, ale náleÏeli k farnímu sboru v Nosislavi po dobu

142 let. V roce 1904 byla zfiízena kazatelská stanice, ale matefisk˘

sbor byl pfiíli‰ daleko, a proto se rozhodli poÏádat brnûnsk˘

sbor, aby je vzal do svého svazku. Tak se stalo 16. listopadu

1925.

Teprve 1. fiíjna 1941 povolali svého prvého vlastního kaza-

tele. Kazatelská stanice se zmûnila ve filiální sbor 1. prosince

1942 a byly zfiízeny ve‰keré matriky.

Pfii osvobozování Rudou armádou byl kostel zasaÏen dvûma

ranami z dûla, okna vytluãena, dvefie roz‰típány, harmonium

shozeno shÛry a rozbito na tfiísky. Dnes je v‰e opraveno.

Duchovní správa se v Újezdû pfiipomíná k roku 1318, kdy nezná-

mému faráfii patfiil lán polí.

1350 Bernard

1517 se zde usadil Tomá‰, nekatolick˘ knûz, kter˘ byl

vzápûtí vypovûzen

1560 zemfiel ·tûpán

1560 BlaÏej

1564 Martin Matou‰

1566 ·ebestián

1592 byl ·vábensk˘mi vyÏádán za faráfie Bartisolanec

1640 do toho roku Valentin Heidonius, kter˘ pfii‰el do

Újezdu roku 1634 a pÛsobil i v Îatãanech

1640–1641 Matûj Lambetius

1641–1659 Jifií Tobonius

1651 vyhofielo farní stavení a tím pfiipadly farnosti Újezd

a Îatãany do Tufian

1660–1666 Jifií Antonín Hule‰insk˘

1666–1667 Jifií Alois Kfielovsk˘

1668–1671 Matou‰ Gregor

Újezd‰tí faráfii
katolické církve

Ze správy
Filiálního sboru
ãeskobratrské
církve
evangelické
v Rychmanovû



Kladení základního kamene DPS – ministr Lachnit

Raut u pfiíleÏitosti kladení základního kamene DPS, na fotografii arch. ·emberová Hana, ThDr. Jan Hradil,
Th.D., ing. Karel Macháãek, prof. Bohumil Potrusil
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1695–1713 Josef Ignác Janovsk˘

1717 Tadeá‰ Ignác Zoubek

1715–1719 Franti‰ek Josef Waysch

1722–1723 Jifií Josef Satnisterie

1723–1733 Matûj Xaver Mador

1733–1750 Jifií Mo‰inovsk˘

1750–1758 Karel Rudolf ‰l. Wippler

1758–1768 Matûj Boháãek

1768–1777 Tomá‰ Gerlien

1779–1796 Jan Koutn˘

1796–1823 Franti‰ek Holásek

1823–1844 Josef Pernica

1844–1849 Karel Budafi (zapoãata pfiestavba kostela)

1849–1867 Ludvík Tídl, zapoãal stavbu kaple sv. Antonína,

vydal kancionál

1867–1909 dr. Karel Beránek, byla dokonãena vûÏ kostela

a pofiízeny hodiny (1905)

1909–1946 Franti‰ek Bébar, postavena kapliãka v NádraÏní

ulici, kaplanem byl dr. Karel Gamba

1947–1951 Franti‰ek Pazderka, zatãen komunisty

1951–1974 Franti‰ek Bílek

1974–1990 Jaroslav Samson

1991–2000 Josef Danûk

2000–2002 Antonín ·paãek

2003–2005 Miroslav Dibelka

od roku 2005 Miloslav Kabrda

V pamûtní knize fary z roku 1860 je poznaãeno: U vchodu do

Újezda ze Ïatãanské strany daroval ‰ternovsk˘ familiant Josef

âern˘ kfiíÏ z litiny na kamenném podstavci, jejÏ církevnû posvûtil

místní faráfi a dûkan Ludvík Tídl.

KfiíÏ mûl i svÛj fond k udrÏování, kde pfiib˘vala procenta.

„Dne 14. srpna 1890 v sobotu pfied slavností Nanebevzetí panny

Marie k 7. hodinû veãerní zastfielo se náhle nebe mraky, vznesla se

KfiíÏ Josefa
âerného za
·ternovem



Náv‰tûva premiéra Jifiího Paroubka. Pfiedání jmenovací listiny o ustanovení obce Újezd u Brna mûstem.
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dûsivá vichfiice, blesky se kfiiÏovaly a hrom dunûl neustále. Lidé doma

trnuli, plakali, na polích zamûstnáni octli se v nebezpeãí Ïivota.

Mnoho ‰kod bylo na stfiechách, domech, polích a vinicích zpÛsobeno

vichorem a lijákem.

KfiíÏ za ·ternovem byl vyvrácen a roztfií‰tûn, podstavec v‰ak

aãkoliv rozmetán, nicménû nepo‰kozen.“

Nov˘ lit˘ kfiíÏ byl pofiízen ‰ternovskou obcí a od místního faráfie

Dr. Karla Beránka 12. fiíjna slavnostnû posvûcen.

Pamûtní listina, která byla 11. fiíjna 1890 faráfiem Karlem

Beránkem napsána a do podstavce pod kfiíÏ zazdûná ve zvlá‰tní

plechové schránce, konãí takto: „Tak se stalo l. p. 1890, kdyÏ

církev sv. katolickou fiídil vûhlasn˘ papeÏ Otec Lev XIII., na trÛnu

císafiském v Rakouské fií‰i panoval zboÏn˘ císafi a král Franti‰ek

Josef I. z rodu Habsburského, a diecézi brnûnskou spravoval

J. M. biskup Franti‰ek Sálesk˘ Baur“ atd...

KfiíÏ pfiíli‰ zastiÀovala hospodáfiská stavení, a tak byl pfieloÏen

na obecní místo ke bfiehu Cézavy, kter˘Ïto pozemek nesmí b˘t

pouÏit jinak, neÏ jako parcela pro kfiíÏ. Tehdy byla vyÀata pÛvodní

listina a roku 1933 nahrazena novou, ãleny obecní rady po-

depsanou.

KfiíÏ Josefa âerného z roku 1860 pfieãkal bez úhony 40 let

komunismu do roku 1989. Po budování kanalizace a vodovodu

v obci v roce 1990 byla v blízkosti kfiíÏe skládka stavebního

materiálu. Pfii neopatrné manipulaci velk˘mi stroji s materiálem

byl kfiíÏ zniãen.

KfiíÏ byl dán na opravu a v roce 2000 byl uloÏen na

fiímskokatolické fafie.

Na jafie roku 2002 vyvinuli obãané iniciativu k navrácení kfiíÏe

ke ‰ternovskému mostu. Do schránky v podstavci kfiíÏe byla

vloÏena pÛvodní opsaná listina, nynûj‰í zápis a mince: 9 mincí

z doby císafie Franti‰ka Josefa I., 4 mince z doby âeskoslovenské

republiky 1930 a 8 mincí z roku 2002.



Uvítání ministra práce a sociálních
vûcí na radnici referentkou Gitou
Kalvodovou

Pfii otevírání DPS se starostou mûsta
ThDr. Janem Hradilem, Th.D.

Náv‰tûva ministra ·kromacha
– na fotografii s velitelem Obecní
policie Jaroslavem Procházkou
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C. k. místodrÏitelství nevidí se na oznámení Karla Pleského v Újezdû

a soudruhÛ, pfiedloÏené c.k. okresnímu hejtmanství v Hustopeãi za-

kázati zfiízení nepolitického spolku pod názvem „Katolick˘ vzdû-

lávací a podporovací spolek dûlníkÛ textilních farnosti újezdské“

se sídlem v Újezdû. Dle znûní pfiedloÏen˘ch stanov (viz archiv).

ZároveÀ dodává se vzorec v˘kazÛ, jeÏ spolek kaÏdoroãnû má

pfiedkládati ve dvou opisech u c.k. okresního hejtmanství

v Hustopeãi ihned po uplynutí správního roku…

Stanovy spolku byly sepsány, na schÛzi projednány a prvními

ãleny v˘boru byli zvoleni: Karel Plesk˘, Václav BlaÏek, Rafael

Adametz, Bartolomûj Rozkydal, Antonín Frankl, Martin Sedlafiík,

pfiedsedou byl zvolen Karel Plesk˘.

Stanovy obsahují 26 ãlánkÛ, ve kter˘ch je podchycen úãel,

proã byl spolek zaloÏen.

20. kvûtna 1903 podává pfiedseda Karel Plesk˘ na c.k. hejt-

manství Ïádost, Ïe hodlá zakoupit odznaky s ãervenobílou stuhou

a stfiíbrn˘m tfiepením.

17. prosince 1903 Ïádá spolek o zmûnu stanov – bude

vypu‰tûno slovo textilních z názvu i z jednotliv˘ch ãlánkÛ.

Dále: Spolek jest oprávnûn míti svÛj prapor.

Ku razítku musí b˘t dány nejménû 3 podpisy. I z razítka jest

vypu‰tûno slovo textilních.

13. záfií 1905 byl pfiedsedou spolku zvolen Rafael Adametz.

12. 1. 1919 se spolek rozchází pro nedostatek ãlenÛ.

Zvolena 8. kvûtna 1921:

Pfiedseda: Franti‰ek Vymazal, zámeãník

Místopfiedseda: Julie Peclová

Pokladník: Jan Kroupa, dûlník

Tajemník: Ant. Klíma, skladník

Hospodáfi: Marie Ondrujová

âlenové v˘boru: J. Vymazal, fiezník

Rudolf Zábrana, dûlník

Frant. Kroupová, Josefa S˘korová

Církev
âeskoslovenská
Husitská

Zfiízení
katolického
spolku
13. bfiezna 1900



Ministr financí Ing. Bohuslav Sobotka v základní
‰kole s poslancem Mgr. Michalem Ha‰kem
a starostou ThDr. Janem Hradilem, Th.D.

Náv‰tûva ministra Sobotky
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Po vykázání ze ‰koly koná církev ãeskoslovenská-husitská

bohosluÏby v kostele na Rychmanovû.

Újezd hodnû utrpûl pfii tfiicetileté válce. Roku 1799 táhla obcí

ruská pomocná vojska, v roce 1805 tu byla svedena bitva

u Slavkova. Za velk˘ch manévrÛ u Tufian roku 1834 stál císafi

Franti‰ek I. s císafiovnou u újezdského hfibitova. 

Mezi Brnem a Slavkovem se 2. prosince 1805 utkaly dvû

mohutné armády v bitvû, která do té doby nemûla na na‰em

území obdoby. Srazila se tu spojená rusko-rakouská armáda

ãítající 90 000 muÏÛ a armáda francouzského císafie Napoleona,

která mûla asi 75 000 vojákÛ. Za první den bitvy zÛstalo na boji‰ti

leÏet okolo 17 000 padl˘ch, druh˘ den uÏ jich bylo 28 000

a spousty ranûn˘ch, ktefií na svá zranûní umírali je‰tû dlouho po

bitvû. Obûtí bylo i 7 000 civilistÛ.

V bitvû tfií císafiÛ tehdy zvítûzil francouzsk˘ císafi Napoleon,

zdrcující poráÏku tu utrpûli rusk˘ car Alexandr I. a rakousk˘

císafi Franti‰ek I.

Napoleon zvítûzil nad poãetnûj‰í armádou díky strategii

a taktice, kterou vyvinul bûhem Velké francouzské revoluce.

Prvofiad˘m strategick˘m cílem pro Francouze bylo obsazení

území a ne likvidace protivníka. VojevÛdce dal armádû novou,

pevnou organizaci a pfiekvapoval nov˘mi zpÛsoby boje.

Na uctûní památky padl˘ch této krvavé bitvû byl postaven

památník Mohyla míru. Zde se kaÏd˘ rok na první nedûli

v prosinci scházejí lidé z celého svûta, aby si pfiipomnûli bitvu.

Probíhá tu i její rekonstrukce ve stejnokrojích v‰ech tfií armád

a s dobov˘mi zbranûmi. Na boji‰ti armády poznáte podle

uniforem – Francouzi mûli od revoluce modr˘ stejnokroj

s ãerven˘mi v˘loÏkami, rakouskou armádu charakterizovaly bílé

uniformy s barevn˘m límcem, manÏetami a v˘loÏkami. V ruské

armádû vévodila zelená uniforma s barevn˘mi v˘loÏkami.

Bitva
u Slavkova

Pamûtihodné
události



Náv‰tûva poslance Vlastimila Tlustého v roce 2005

Náv‰tûva ministra Ïivotního prostfiedí Libora Ambrozka. Zleva: ThDr. Jan Hradil, Th.D., Karel Hradsk˘, Jifií
Îivotsk˘, RnDr. Libor Ambrozek, ing. Karel Macháãek, dr. Jaroslav Macháãek
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Napoleon zvolil datum bitvy druhého prosince i proto, Ïe rok

pfied tím byl v toto datum korunován v PafiíÏi císafiem a vítûzstvím

si chtûl pfiipomenout obrovské ovace, které zaÏil v chrámu Notre

Dame – to byl jeho nejvût‰í motiv k bitvû u Slavkova. Pro Moravu

se nejspí‰ rozhodl proto, Ïe tam mohl rychle pfiesunout svá vojska

od R˘na a Vídnû.

Napoleonovi k vítûzství pomohly i náhody – vycházelo obrovské

purpurové slunce, které oslepovalo Rusy a na bitevní pole se

snesla neprostupná mlha. Bitva trvala ãtyfii hodiny a víc neÏ

‰edesát let patfiila k nejkrvavûj‰ím u nás. Po bitvû se obyvatelé

ujali nûkter˘ch ranûn˘ch a zbûhÛ z francouzské armády, a tak

jsou dodnes na jiÏní Moravû francouzská pfiíjmení jejich pfiím˘ch

potomkÛ.

Na noc pfied bitvou si vybral Napoleon na pfiespání slavkovsk˘

zámek KounicÛ a podle Slavkova tedy bitvu pojmenoval.

Pfied bitvou bylo nûkde mezi Slavkovem a Vy‰kovem do zemû

zakopáno dvanáct soudkÛ stfiíbrn˘ch a zlat˘ch mincí z celého

svûta, které mûli po bitvû dostat ru‰tí vojáci jako Ïold. ProtoÏe

nikdo z tûch, kdo peníze zakopávali, bitvu nepfieÏil, poklad je

zakopan˘ dodnes.

(V˘Àatky z ãlánku, kde bitvu komentoval ThDr. Jan Hradil, Th.D)

Mohyla míru je nejnav‰tûvovanûj‰ím památkov˘m objektem

v areálu boji‰tû bitvy u Slavkova roku 1805. Mohyla byla

postavena podle projektu Josefa Fanty v letech 1909–1911

a vefiejnosti otevfiena roku 1912. ZpodobÀuje staroslovanskou

mohylu, zavr‰enou mûdûnou bání se staroslovansk˘m kfiíÏem

a zdobenou architektonick˘mi prvky lidového umûní slovansk˘ch

národÛ.

Na nároÏích mohyly stojí ãtyfii sochy ‰títono‰Û akademického

sochafie âeÀka Vosmíka. Sochy symbolizují bojovníky tfií

bojujících armád, ãtvrt˘ pfiedstavuje celé boji‰tû. V mohyle je

kaple s oltáfiem z bílého kararského mramoru a byzantující

mozaika madony s andûly.

Mohyla míru
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Zvlá‰tností kaple je mimofiádná akustika, která umoÏÀuje sly‰et

‰epot z diagonálních rohÛ. Do hrobky pod kaplí jsou ukládány

pozÛstatky padl˘ch, které se je‰tû stále objevují na polích boji‰tû.

Mohyla míru vznikla na popud brnûnského knûze prof.

Aloise Slováka, kter˘ bojoval za mír uÏ pfied I. sv. válkou. Mohyle

vévodí muzejní trakt z roku 1925. 

Na jafie 1990 byla opravena kaple. Probûhly vnitfiní i vnûj‰í

stavební práce, elektroinstalace, odizolování zdiva, vymalování

kaple, oprava staroslovanského kfiíÏe. Celková oprava byla

provedena nákladem asi 300 000 Kã. 

V roce 1991 do‰lo k dal‰í rekonstrukci objektu muzea a obãer-

stvení.

6. dubna 1991 byla otevfiena nová expozice, kde je moÏno

najít zbranû, heraldiku a tfieba i obvazov˘ materiál, kter˘ pfiipomíná

dobu slavkovské bitvy. Promítá se tu videozáznam ze vzpomínko-

v˘ch oslav.

Velké poÏáry postihly obec v roce 1651 (fara), 1794 (‰kola),

1830 (4 domy), 1834 (4 domy), 1842 (celá pravá strana se

·ternovem), 1846 (5 domÛ). Roku 1796 postihlo obec velké

krupobití, v roce 1719 zemfielo na nemoci 120 lidí, roku 1720

dal‰ích 107 lidí. V první svûtové válce narukovalo ze zdej‰ích obcí

495 vojákÛ, z nichÏ zemfielo 48, 14 bylo nezvûstn˘ch. LegionáfiÛ

bylo 28 a zemfieli dva.

Smutné události podle „Pamûtních zápiskÛ“ obecního

stráÏníka Jana Mifka, které psal 1899–1937, tedy za 38 rokÛ.

PoÏáry obytn˘ch stavení, stodol, kÛlen – bez udefiení blesku 29

PoÏáry po udefiení blesku 4

Úder blesku bez zapálení 3

Úder blesku se zabitím osob 1

Úder blesku se zabitím krávy 1 

Dal‰í v˘znamné
události

Expozice
v areálu
Mohyly míru
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Za 38 rokÛ tedy udefiil blesk 9x

SebevraÏdy obû‰ením 8

Pfiejetí vlakem chtûné nebo ne‰Èastné 11

Utopení 3

Smrteln˘ mrtviãní záchvat na cestû do práce nebo zpût 2 

SebevraÏdy

– noÏem 1

– zastfielení doma 1

– na vojnû 2

– elektrick˘m proudem sám 2

Pfiejetí dûlníka v továrnû 1

Otrava krve s úmrtím – poranûní v práci 1

Zasypání pískem pfii jeho sesutí – spoleãnû Ïeny 2 

Padnutí do mlátiãky /Ïena /rozdrcení pravé ruky po rameno 1 

Pfii‰el o ruku pfii práci – muÏ 1

Otrava lyzolem – úmrtí 1

Ufiíznutí dvou prstÛ na ruce 1

Pfiejetí autem bez úmrtí 1

Polití milé benzinem a zapálení, sám 2 rány z revolveru 1

Posekala si hlavu, hodila dítû do studny a pak se obûsila 1

Mnozí potfiebovali spí‰ odborného lékafie neÏ odsouzení, proto

jména neuvádím, pí‰e Jan Mifek.

Dne 28. ãervence prohlá‰ena byla válka mezi Rakouskem

a Srbskem, z ãehoÏ povstala válka svûtová. Do I. v˘zvy povoláni

byl i v‰ichni vojíni do 37 rokÛ, do II. v˘zvy vojíni aÏ do 42

rokÛ. V listopadu byl odvod mladíkÛ 20let˘ch a hned po

odvodu museli narukovat. V roce 1915 byl odvod v‰ech od

18 do 55 rokÛ, ktefií byli doma, pak byl odvod v roce 1916

a v roce 1917.

Z Újezdu bylo povoláno do války celkem 420 vojínÛ, z nichÏ

pfies 50 padlo nebo byli nezvûstní. Sám Jan Mifek narukoval do

I. sv. války 14. kvûtna 1916.

Smutné závûry
I. svûtové války
podle Mifka



Starosta ThDr. Jan Hradil, Th.D., pfiebírá z rukou pfiedsedy PS Lubomíra Zaorálka Dekret o jmenování mûstem

Zprava: dcera Dana âobejová a Vûra Plevová, paní Marie ·uláková narozena 24. 6. 1894 (zemfiela, kdyÏ
mûla 103 let), dcera Alena Roblíková, matrikáfika Jifiina Punãocháfiová. Zleva nahofie: místostarosta
Vladimír Nedoma, starosta Franti‰ek Kotolan + zástupce OSSSZ Brno-venkov.
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Obecní stráÏník, Hybe‰ova ul. ã. 231. 

Narozen 11. 12. 1872, Ïenat˘ od 12. listopadu 1899.

1. ledna 1907 nastoupil jako obecní sluha a zaãal natahovat

hodiny na vûÏi.

V roce 1911 jmenován s Robertem Kalinou obecním stráÏ-

níkem, slib vûrnosti skládali v Îidlochovicích.

14. kvûtna 1916 narukoval do I. svûtové války.

22. února 1922 byl jmenován definitivním obecním stráÏníkem.

Po nûm nastoupil do sluÏby roku 1933 Benedikt Klein, ale Pamûtní

zápisky psal Mifek do roku 1937 vãetnû.

Zemfiel 23. dubna 1939 na rakovinu Ïaludku.

Jeho materiály – Matriku a Pamûtní zápisky na‰el Petr Svoboda

pfii koupi domu po Janu Mifkovi a pfiedal obecnímu kronikáfii.

Podle kroniky jediného kronikáfie hasiãÛ Drahomíra Kozlíka:

V Újezdû ãasto hofielo. Velké ohnû jsou zaznamenány v roce

1651, kdy vyhofiela fara, v roce 1794 ‰kola, v roce 1830 ãtyfii

domy. V Bluãinû v roce 1835 vypukl poÏár, pfii kterém shofielo

128 domÛ, 80 stodol se v‰emi zásobami a o Ïivot pfii‰lo ‰est osob.

Uhofielo 25 kusÛ hovûzího dobytka a 6 kusÛ vepfiového, drÛbeÏe

bezpoãtu. V roce 1842 vyhofiela celá strana dne‰ní Masarykovy

ul. i se ·ternovem (vyhofielo 59 ãísel kromû stodol a palírny),

v roce 1846 vyhofielo pût domÛ. Ha‰ení domÛ bylo tehdy velmi

primitivní a teprve po tûchto událostech byl v Újezdu zaloÏen

PoÏární sbor. Jeho motto bylo: Bohu ke cti, bliÏnímu ku pomoci.

Obec tehdy mûla 216 domÛ, sladovnu a drobné venkovské

Ïivnosti. Nebylo Ïádné poji‰tûní a pomoc vyhofiel˘m poskytovala

jen rodina, sousedé a lidé z okolí.

V roce 1885 zaloÏil Dr. Jan ·antrÛãek, prakt. lékafi Sbor

dobrovoln˘ch hasiãÛ v Újezdu. Toho ãasu byl v Újezdu

starostou Franti‰ek Cupák. Obec darovala ãtyfikolovou ruãní

stfiíkaãku a 30 m hadic.

Prvním náãelníkem sboru se stal Dr. ·antrÛãek a jednatelem

fiídicí ‰koly âenûk âermák. Po 13letém pÛsobení se stal v roce

Hasiãi

Jan Mifek 



1898 náãelníkem Jan Máca a starostou fiídicí âermák. Jednate-

lem byl Jan Heilig.

V té dobû sbor vlastní stfiíkaãku a jiné náfiadí v cenû 1 000 zlat˘ch.

Zasahoval jiÏ pfii 63 poÏárech. S touto technikou hasili na‰i pfiedchÛdci

poÏáry. AÏ po I. sv. válce dochází k pfievratu v poÏární technice.

V roce 1927 je zakoupena dvoukolová stfiíkaãka s pfiíslu‰enstvím.

Známé jsou pfiedev‰ím ze zápiskÛ stráÏníka Jana Mifka:

Bez udefiení blesku postihl poÏár 29 obytn˘ch stavení, stodol

a kÛlen. Blesk zpÛsobil ãtyfii poÏáry, tedy za 38 let Mifkov˘ch

zápiskÛ (1899–1937) 33 poÏárÛ.

Záznam z roku 1910:

Toho roku dal opravit sochu sv. Floriána (svého patrona)

Spolek dobrovoln˘ch hasiãÛ. Nejdfiív stála socha ve v˘klenku

nade dvefimi vedoucími na obecní jatka. KdyÏ byla jatka rozbofiena,

byla pro sochu ve farské zdi postavena kapliãka. Potom socha

záhadnû zmizela. Farní úfiad zmizení nehlásil, ponûvadÏ faráfi

nebyl tehdy doma a na obci se o zmizení dozvûdûli aÏ za ãtrnáct

dní. Lidé si mysleli, Ïe je socha patrona hasiãÛ sv. Floriána je‰tû

u hasiãÛ v opravû.

1906–1909 Matula Jan 1957–1961 Novotn˘ M. 

1910–1912 Jelínek K. 1962 Koneãn˘ V. 

1913–1925 Fabin Fr. 1963–1970 ·ikula B. 

1926 ·troblík K. 1971 Rujbr Jar.

1927–1931 Rujbr Fr. 1972–1985 Stukart Mir. 

1932–1936 OndrÛj V. 1986–1990 Îampach Josef 

1937–1939 Rujbr Fr. 1991–1995 Rozpr˘m Jifií st. 

1940–1954 Kugler Jan 1996 Palí‰ek Bohdan st.

1955 Ma‰ka Felix 1997–1999 Ocásek Jar. 

1956 Budík Jan 2000–2006 Svoboda Fr.

Záhadné
zmizení sochy
sv. Floriána 

Poãet poÏárÛ

Pfiedsedové
Sboru hasiãÛ
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1906 Zapletal J. 1933–1936 ·ik L. 

1907 Heilig J. 1937–1954 Ma‰ka Felix 

1908–1909 Fabin Fr. 1955 Hanák Boh.  

1910–1911 Slezák R. 1956 Má‰a Frant.  

1912 Florián M. 1957 Kozák Jos.  

1913 ·troblík K. 1958 BlaÏek N. 

1914–1918 Jelínek K. 1959 Pfiíhoda B. 

1919 Jurák Fr. 1960–1961 Tychna B. 

1920–1922 Popelák J. 1962 Sedláãek 

1923 Florián M. 1963 Krãmáfi J. 

1924 OndrÛj V. 1964–1965 VûÏník J. 

1927 Florián M. 1966–1979 Palí‰ek B. 

1928–1931 Vymazal K. 1980–2001 Václavík Fr. 

1932 Fabin O. 2002–2006 Vítek Milan

AÏ do roku 1936 ãinnost sboru celkem stagnovala. Teprve

13. 6. 1937 se uskuteãnily oslavy 50. v˘roãí trvání sboru. Byl

zvolen nov˘ v˘bor a práce se zaãala rozvíjet.

Vyúãtování ze slavnosti:

Celkov˘ pfiíjem 3 458,50 Kã

Celkové vydání 3 417,50 Kã

Zisk 41 Kã

Zaznamenány jsou i údaje k prvnímu hasiãskému plesu tohoto

roku: Byl v Sokolovnû a vstupné bylo stanoveno neobvykle vysoké

– 6 korun, coÏ byl prakticky v˘dûlek za jeden den napfi. okopávání

fiepy.

Rok 1938

• 20. srpna je poplachové cviãení.

• Vstupné na zábavu stálo ãtyfii koruny.

Rok 1940

• Je snaha o pofiízení automobilové stfiíkaãky. Pan Spáãil dal

k dispozici svÛj vÛz, ale je slab˘ a jedná se o zakoupení nového

Náãelník – velitel
Sboru hasiãÛ



auta. Nakonec se zakoupilo za vypÛjãen˘ch 15 000 Kã plus

úprava karosérie na hasiãské – celkem vypÛjãeno 18 000 Kã. 

• 27. ãervence toho roku skládali ãlenové sboru pfiísahu:

Pfiísaháme pfii v‰em, co je nám svato a v plné shodû se sv˘m

svûdomím a pfiesvûdãením, Ïe budeme vûrnû slouÏiti své vlasti a svÛj

Ïivot ochotnû dáme na její obranu a za její svobodu.

Pfiísaháme, Ïe budeme poslu‰ni v‰ech zákonÛ a nafiízení, v‰ech

nadfiízen˘ch ãinovníkÛ a bez odmluvy plniti jejich nafiízené hasiãské

stanovy a fiády a vÏdy a v‰ude i v nebezpeãí, bez váhání a bez

odporu.

Pfiísaháme, Ïe budeme tûlem i du‰í pfiipraveni pomoci bliÏnímu,

Ïe budeme druh druha milovati, k sobû bratrsky vûrnû státi, v nebezpeãí

se neopou‰tûti, ale aÏ do konce se brániti, jak nám káÏe muÏná ãest

a vûdomí povinností obãansk˘ch a hasiãsk˘ch. Tak pfiísahám!

Rok 1941

• 11. ãervence – pfiibírání sester do sboru. Pfiihlásilo se jich 15

a jako náãelnice byla zvolena Valburga Popeláková.

• Ve sbírce na zaplacení poÏárního sboru bylo mezi obãany

vybráno 14 735 Kã, takÏe se zaplatily dluhy.

Rok 1945

• První valná hromada Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v osvobozeném

âeskoslovensku se konala v hostinci U ·ikÛ 3. srpna.

• Vzpomínalo se na zrádce, ktefií napomáhali nacistÛm a na

odbojáfie. Z místních hasiãÛ nebyl uveden Ïádn˘.

Rok 1946

• Oslavy 60. v˘roãí trvání Sboru a ukázka cviãení ãlenÛ sboru

se strojem. 

• Jedná se o zakoupení nového vozu, ale chybí prostfiedky, a tak

jen opravili dosavadní stroj.

• PenûÏní sbírkou získal sbor 42 225 Kã, které uloÏili u Obãanské

záloÏny v Újezdu.

• Slabá úãast na schÛzích a liknavost v plnûní úkolÛ.
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Rok 1947

• V˘dûleãn˘ ples a ostatky, pût ãlensk˘ch schÛzí a úãast v krojích

na oslavách 9. kvûtna.

• Odbornost se zvy‰uje ‰kolením, dokonãují se práce na stfiíkaãce,

jsou pofiízeny nové odûvy, zakoupena pumpa na benzín.

Rok 1948

• Hasiãi pfiedev‰ím vydûlávali na plese, ostatcích, zábavû

a petropavlovsk˘ch hodech celkem kolem 20 000 Kã. 

• Opût ‰kolení, cviãení v Îidlochovicích a úãast na závodech

o putovní cenu zemského velitele br. Ing. J. Weisse.

Rok 1949

• V˘dûlek z plesu a ostatkÛ. Br. Ma‰ka se pro nemoc vzdává

funkce a je zvoleno nové vedení. Na pfiíkaz Okresní hasiãské

jednoty je ale svolána mimofiádná valná hromada a rozhodnuto,

Ïe Felix Ma‰ka musí zÛstat ve funkci.

Rok 1950

• Uvádí se opût ãist˘ zisk z hasiãského plesu a na v˘roãní schÛzi

Ïádají revizofii úãtÛ, aby byly nûkteré poloÏky fiádnû vysvûtleny

pokladníkem. Nûkteré poloÏky nesouhlasí a jednalo se o tom

na v˘borové schÛzi – v˘sledky zápis neuvádí.

Závazky ke Dni vzornosti:

• Oprava motorové dvojkolky 130 hod.

• Úpravy ve zbrojnici 33 hod.

• NádrÏ na vodu 1 350 hod.

• ÎÀové hlídky 448 hod.

• SluÏba v kinû 312 hod.

• V˘cvik 3 devítek 900 hod.

• Prohlídky komínÛ 48 hod.

• V˘cvik strojmistra 126 hod.

• Samaritánské ‰kolení 168 hod.

• Povinné ‰kolení v okresu 120 hod.



Starosta ThDr. Jan Hradil, Th.D.,
se vítá s panem Vladimírem
Îelezn˘m pfii fotbalovém utkání
v roce 2005

Starosta ThDr. Jan Hradil, Th.D.,
uvádí pfiátelské utkání v roce
2005. V pozadí roztleskávaãky
a herec Zdenûk Junák

Roztleskávaãky
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• O‰etfiování v˘stroje a v˘zbroje 90 hod.

• Sbor se zavazuje odpracovat obci 100 hod.

• Celkem se sbor zavazuje na 4 480 hodin práce

• 29. bfiezna byla provedena kontrola programu na T˘den

vzornosti. Bratr okresní starosta nabádá, aby byl co nejvíce

roz‰ífien samaritánsk˘ sbor a aby bylo pfiijato co nejvíce

Ïen.

Rok 1951

• Do v˘boru byli zvoleni mladí ãlenové. 

• Je poÏadována nová místnost na rekvizity, kterou si ãlenové

sami upraví, protoÏe dosavadní zbrojnice je nevyhovující. Nic

se ale neudûlalo – pr˘ aÏ v pfií‰tím roce.

• Byla pofiízena nová siréna za 8 000 Kã a umístûna na stfie‰e

staré ‰kolní budovy (nynûj‰í po‰ta).

• Oprava stoÏáru na su‰ení hadic, která se protahovala.

• Nové uniformy a z okresu pfiivezena nová v˘stroj – uniforma,

brigad˘rka, vázanka, ponoÏky a polobotky. V˘stroj dostali ti,

ktefií nejaktivnûji pracovali.

• V prosinci byl na schÛzi proveden nábor do Svazu pfiátel SSSR

a hned se pfiihlásili: Václav Koneãn˘, Franti‰ek Mû‰Èan, Franti‰ek

BlaÏek, Miroslav Ma‰ka, Felix Ma‰ka a Bohumil Hanák.

Záznam 12. záfií 1980 obsahuje první setkání 9 Ïaãek a 8 ÏákÛ.

PrÛmûrnû pracovalo stále asi 15 mlad˘ch poÏárníkÛ ve vûku od

10 do 12 let.

Kromû ‰koly a obecní vefiejné lidové knihovny tu byly spolky:

Sokol, Orel, Dûlnická tûlov˘chovná jednota (Federace), Legionáfii

(1920), Spolek hasiãsk˘ (1888), ¤emeslo – Ïivnostenská beseda

(1902), pohfiební Spolek (1873).

Vût‰ina tûchto spolkÛ pofiádala pfiedná‰ky, divadla a zábavy.

Mladí poÏárníci

Kulturní Ïivot



Fotbalové druÏstvo starostové
CEZAVY a zastupitelé obce

Starosta ThDr. Jan Hradil, Th.D.,
pfii úvodu fotbalového utkání
v roce 2004

Roztleskávaãky

Herec Bolek Polívka, v pozadí
velitel obecní policie Jaroslav
Procházka a dr. J. Kravka



310 MùSTO ÚJEZD U BRNA – HISTORIE A SOUâASNOST

Do obecní trafiky kolem roku 1920 pfiicházejí Lidové noviny

(40 kusÛ), Za svobodu (15), Legionáfisk˘ smûr (15), Rovnost (10),

Socialistická budoucnost (26), Nov˘ lid (35), âeskoslovenské

noviny (15), Cep (30), Svoboda (5), Den (50), Selka (50).

Jiráskova knihovna, pozdûji zvaná Místní lidová knihovna,

byla pÛvodnû ve staré ‰kole – dnes v budovû po‰ty.

JiÏ roku 1909 mûla svou knihovnu Národní jednota, pak

Sokol, Orel a nûkteré spolky. Jejich slouãením vznikla roku 1934

Jiráskova knihovna.

Druh˘ prostor knihovny byl v NádraÏní ulici, na tfietí místo

se knihovna stûhovala do místností na MNV.

Dnes je knihovna opût v budovû po‰ty, ale v poschodí –

tedy jiÏ na 4. místû.

Knihovnu pfievzal Rudolf Kopeãek a na jeho prosbu mu

pomohl stolafi Roblík, kter˘ bezplatnû místnost vybavil policemi

na knihy. Spolu s Ïáky pak knihy pfiebalil, obarvil podle oborÛ

a sefiadil. Knihy se pÛjãovaly 5 hodin t˘dnû a mezi tím jezdil

Kopeãek vybírat do Brna knihy. Svépomocí se také vymûnila

vyhnilá podlaha.

Dále zadarmo pracoval na rekonstrukci zedník a vedoucí

Umûleck˘ch fiemesel St. Hrbek udûlal plány nového zafiízení.

Podle nich pak zase pomáhali stolafii.

Rudolf Kopeãek byl pfieloÏen na ‰kolu do Sokolnic a tím

jeho úloha knihovníka skonãila.

Obecní úfiad, 3 správy ‰kol (obecná, mû‰Èanská, pokraãovací

Ïivnostenská), farní úfiad fiímskokatolick˘, po‰tovní úfiad (z roku

1908), ãetnická stanice (1921) a Ïelezniãní zastávka (1922).

Obãanská záloÏna (1921) vykazuje roãní obrat témûfi dva a pÛl

miliónu, Reiffeisenka milión tfii sta ‰edesát tisíc.

âasopisy

Knihovna

Úfiady kolem
roku 1920



Roztleskávaãky

Spojené fotbalové druÏstvo Starostové
a zastupitelé sdruÏení CEZAVA
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Do roku 1848 spravoval obec purkmistr, volen˘ obcí, a rychtáfi,

zastupující vrchnost, kterého tato jmenovala na návrh obecní

valné hromady. Rozhodla v‰ak vrchnost.

Purkmistr zastupoval obec pfied úfiady i pfied vefiejností. Pfied

ním b˘valy ujednány kupní smlouvy, k‰afty, svatební smlouvy…

Purkmistr byl zástupce obãanÛ.

Rychtáfi jako zástupce vrchnosti od ní dostával pozemky a byl

osvobozen od robotních bfiemen. AÏ do roku 1848 byl v obci vel-

k˘m pánem. Jeho práva byla sepsaná na pergamenu a stvrzena

vrchnostenskou peãetí. Jeho odznakem bylo „rychtáfiské právo“

– hÛl potaÏená koÏí a pobitá mosazn˘mi hfiebíky. Tímto „právem“

udefiil rychtáfi na stÛl, kdyÏ zahajoval schÛzi nebo hromadu, tres-

tal provinilce… K jeho právÛm a povinnostem totiÏ patfiily soudy

a ve‰kerá fiízení v obci, chytání rekrutÛ a provádûní tûlesn˘ch tres-

tÛ. Mûl také dozor nad vykonáváním roboty a plnûním poddan-

sk˘ch povinností.

Posledním rychtáfiem v Újezdu byl rolník Augustin Cupák,

kter˘ byl také prvním starostou v obci.

Od roku 1848 do roku 1945 bylo v Újezdu 16 starostÛ. Pak

byli pfiedsedové MNV. Dnes v ãele obce stojí opût starosta.

Purkmistr i rychtáfii vyfiizovali svÛj úfiad doma nebo v hos-

podû.

V zájezdním hostinci proti kostelu byl i první obecní úfiad.

Chodilo se vraty pfies prÛjezd vlevo do pfiedsínû. Vlevo z ní byl

obecní úfiad, vpravo taneãní místnost. V místnosti obecního úfiadu

se vyfiizovaly v‰echny záleÏitosti a byli sem i pfiivádûni provinilci

„pod bodákem“.

12. bfiezna 1929 zadala obec stavbu nového obecního domu,

kter˘ byl postaven na místû staré obecní pastou‰ky na rohu

Hybe‰ovy a Komenského ulice, naproti staré ‰kolní budovû.

Podle Mifkov˘ch zápiskÛ z roku 1929 se 13. kvûtna zaãalo

s bouráním starého obecního domu a zaãalo budování nového,

které provádûl stavitel Josef Zahradník. Dále Mifek uvádí, Ïe

18. srpna byla hasiãská slavnost, otvírání nového obecního

domu a zkou‰ka nové motorové stfiíkaãky.

Obecní úfiad



Pfiátelské utkání v kopané herci a zpûváci proti spojenému druÏstvu starostÛ spolku CEZAVA
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Mifkovy zápisky jsou poznámky stráÏníka Josefa Mifka, kter˘

zanechal dvû knihy: zapsal v‰echny domy v obci a jejich majitele

i obyvatele plus poznámky o úmrtí a sÀatcích, ve druhé knize popsal

události z roku 1899–1937.

Od roku 1848 do roku 1945

1848–1863 Cupák Augustin ã. 99, Komenského ul.

1864–1869 Haluza Franti‰ek ã. 2, Komenského ul.

1870–1873 Matula Zachariá‰ ã. 108, Komenského ul.

1873–1876 Fatka Franti‰ek ã. 48, Masarykova ul.

1876–1882 Zapletal Augustin ã. 32, nám. Svobody.

1882–1888 Cupák Franti‰ek ã. 34, nám. Svobody

1888–1889 Kulich Franti‰ek ã. 52, Masarykova ul.

1889–1894 Matula Zachariá‰ ã. 108, Komenského ul.

1894–1904 Fojtl Matûj ã. 10, nám. Svobody

1904–1907 Groch Florian ã. 31, nám. Svobody

1907–1914 Matula Jan ã. 108, Komenského ul.

1914–1918 Groch Florián ã. 31, nám. Svobody

1918–1923 Kalvoda Karel ã. 53, Masarykova ul.

1924–1931 Florián Mofiic ã. 53, Masarykova ul.

1931–1937 Kalvoda Stanislav ã. 36, nám. Svobody

1937–1945 Cupák Franti‰ek ã. 495, NádraÏní ul.

V‰ichni tito starostové byli rolníci, jen Karel Kalvoda (13) byl

stolafisk˘ pomocník a Franti‰ek Cupák (16) tesafisk˘ mistr.

Franti‰ek Cupák byl starostou vletech 1937–1945 a vyjádfiil

se: „Nebylo to lehké starostování v období okupace. Kdo v této dobû

neÏil, tûÏko to pochopí. Po vyhrané bitvû jsou v‰ichni generálové,

v‰ichni tomu rozumûjí. Nejvíce ti, ktefií nezastávali v té tûÏké dobû

odpovûdné funkce, nebo se jich zavãas a chytfie zbavili a hledûli si

pûknû jen svého. Tak tomu v Ïivotû b˘vá!“

Koncem II. svûtové války byl v Újezdu ustaven revoluãní

národní v˘bor a po válce byly organizovány národní v˘bory –

Starostové
Újezda



Zpûvák Bohu‰ Josef, herec Ivan Trojan – pfiátelské utkání v kopané

DruÏstvo Top Real Praha
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krajsk˘, okresní a místní (MNV). Obec jiÏ tehdy nefiídil obecní

úfiad se starostou, ale místní národní v˘bor s pfiedsedou.

Po „nûÏné“ revoluci 1989 obec opût fiídí obecní úfiad se

starostou v ãele.

Pfiedsedové MNV a starostové od roku 1945 do roku 2006

1945 vznikl RNV – Revoluãní národní v˘bor, pfiedsedou

se stal Karel Jani‰tín

1946–1954 Josef ·utera

1954–1960 Petr StaÀa

1960–1976 Miroslav Rozkydal

1976–1981 Ing. Josef Peãínka

1981–1990 Karel Hradsk˘

1990–1998 Franti‰ek Kotolan

1998–2002 Karel Hradsk˘

2002–2006 ThDr. Jan Hradil, Th.D.

AlmuÏny chud˘m obãanÛm 

Rok 1910

• 1910 Ïádosti Svobodky stran udûlení jí almuÏny se vyhovuje.

• 30. 1. Îádosti Rosalie StaÀkové, zdej‰í pfiíslu‰nice, ohlednû

udûlení jí podpory ve stáfií, se vyhovuje, av‰ak v˘hradnû

v tom smyslu, Ïe dostane almuÏnu v místû zvyklou, totiÏ

chodûní a vybírání této dÛm od domu, o ãemÏ má starosta

tuto uvûdomiti.

• 28. 5. Îádosti vdovy po Mofiici Kozáku stran udílení jí od

obce jisté podpory se nevyhovuje, ponûvadÏ má majetnou

pfiízeÀ a proto nechÈ se jmenovaná na tuto obrátí. Dále pak

z dÛvodu toho, Ïe nemÛÏe obec ve v‰ech pfiípadech

jednotliv˘ch ÏadatelÛ vyhovûti, neb je tûchto velk˘ poãet.

Rok 1911

• 28. 1. Za almuÏníka se pfiijímá Kroupa Matou‰, pfii ãemÏ vzato

na vûdomí, Ïe jmenováno dodává se nákladem obce uhlí ku

Protokol
obecního
v˘boru Újezd



Fotbal – muÏi A
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otopu do obecního ‰pitálu a Ïe zaplaceno obci Stfielicím za

stravu a dary jmenovaného obnos 10 K

• 20. 9. Obecní v˘bor se usná‰í odpovûdûti vdovû Franti‰ce

DoleÏalové: „Bude dostávati v obci obvyklou almuÏnu dÛm od domu.“

• 28. 11. Usneseno dopsati Janû Kostikové, Ïe dle zákona jsou

v první fiad její dûti povinny ji Ïiviti. V pfiípadû, Ïe by musela

b˘t obcí podporována, má se jí dáti almuÏna dÛm od domu.

Rok 1914

• 3. 3. Îádosti Marie Cupákové ze Îabovfiesk se vyhovuje v tom

smyslu, by se odstûhovala do Újezda, kde se jí poskytne

almuÏna v místû zvyklá – dÛm od domu.

• 13. 4. Îádost „Mácky,“ vdovy po zemfielém vinohradském

hlídaãi, se jednoznaãnû zamítá, ponûvadÏ je je‰tû mladá a zdravá.

Rok 1915

• 27. 11. Na Ïádost Jana Popeláka, by obec mu nûjakou penûÏní

podporu udûlovala, usneseno, Ïe mÛÏe chodit po obci jako zdej‰í

almuÏník.

• Janu Mifkovi a Robertu Kalinovi se pfiiznává pro rok 1915

kaÏdému po 20 K jako drahotní pfiídavek.

Rok 1909

• Mluví se o sloÏení zástupcÛ v obecním v˘boru a bylo v nûm

60 % rolníkÛ a 40 % ÏivnostníkÛ. Dûlníci a chudí neprojevili

zájem, protoÏe by stejnû proti ostatním nic nezmohli.

• Témûfi v‰echna jednání odb˘vala se „strejcovsky“. Obecní rétofii

si mastili kapsy na úãet obce pfii zfiízení elektriky, pfii stavbû ‰koly,

správû silnic a nebo tzv. „pastou‰ky“ (nyní obecní dÛm).

Rok 1910

• S chud˘mi nemajetn˘mi obãany a dûlníky obecní tatíci se nemalovali

a také se nijak nestarali. Poji‰tûní tehdá nebylo a vyskytli-li se

nûktefií potfiební obãané, usnesení v˘borÛ bylo následující:

V˘pis
z protokolní
knihy obce Újezd
1909–1934



Házená
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Protokol z 28. 5. 1910

• Îádosti Svobodky stran udûlení jí almuÏny se vyhovuje. A jaká

to byla almuÏna viz v˘‰e.

• Îádosti obecního sluhy Jana Mifka za jeho propu‰tûní ze sluÏby

se vyhovuje v tom smyslu, Ïe mÛÏe do sv. Václava, kdy roãní

doba jeho sluÏby konãí, za nûho tuto zastávati jeho syn Jan

za odmûnu, kterou si mezi sebou ujednají a jemu jako sluÏby

neschopnému bude se dnem 1. 6. 1910 poãínajíc vypláceti

mûsíãní podpora 8 korun z obecní pokladny.

• 26. 6. Îádost p. Floriána Grocha vyfiízena v tom smyslu, Ïe

mají si jednotlivci kde silnice na vrchním konci bydlící obnosy

na nû pfiipadající sami na tuto opravu pumpy zaplatiti.

• 26. 6. Pan Karel Stroblík má dûlat písafie pfii obecních volbách

v‰ech tfií sborÛ za odmûnu 5 korun, které se mu z obecní

pokladny vyplatí.

Rok 1912

• 11. 4. Obecní v˘bor se usná‰í zv˘‰iti obecním stráÏníkÛm sluÏné

(Kalina a Mifek) pro kaÏdého na 310 K roãních jednomu

kaÏdému.

Rok 1913

• 3. 3. OV usnesl se vybírati stavební poplatek za povolení

novostavby cizím obãanÛm aneb místním, ktefií se stavbou pro

obchod zab˘vají (Fr. Jurák, podnikatel) za kaÏd˘ 1 m2 zastavûné

plochy z obytného stavení 1,50 K a za poschoìov˘ 3 K.

ZdÛvodnûní: JelikoÏ pfiíliv dûlnického lidu obná‰í pfies 90 %, kdy

takoví, ktefií na obecní pfiiráÏku na obecní v˘daje nejmen‰í mûrou

pfiispívají a obec na‰e má jen skrovné pfiíjmy ze sv˘ch pozemkÛ

pro stoupající náklady na na‰e ‰koly jiÏ po více rokÛ 100% obecní

pfiiráÏku.

• 3. 5. Dle pfiípisu c.k. okresního hejtmanství v Hustopeãi zvolení

za ãleny komise pro zemské volby Jakub Formánek, Leopold

Popelák a Ludvík Novotn˘.

Protokolní
kniha obce
Újezd  



Házená
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• 18. 5. âestn˘mi obãany mûstyse Újezdu byli jmenováni:

slovutn˘ pán, pan Petr, rytífi z EhrenfeldÛ a svobodn˘ pán,

pan Tomá‰ Silingr, fií‰sk˘ a zemsk˘ poslanec.

• 20. 9. OV navrÏen˘ do komise k zemsk˘m volbám Jakub

Formánek nebyl c. k. hejtmanstvím jmenován. Na jeho místo

nastoupil Leopold Provazník.

• 28. 11. OV usnesl se poskytovati Evû Mifkové, vdovû po obecním

sluÏebníku, od 1. 12. 1913 podporu v obnosu 2 K kaÏdého mûsíce.

• 31. 12. Îádosti Franti‰ka Sekaniny ze Sokolnic, by smûl bydleti

ve spoleãné domácnosti s Katefiinou Jelínkovou, 54 rokÛ starou

Ïebraãkou, stále v Újezdû, OV nevyhovûl a uloÏil jim lhÛtu

6 mûsícÛ, tj. do 30. ãervna 1914 k vystûhování z Újezdu.

Rok 1915

• 27. 11. Okresní hejtmanství Ïádá o provedení sbírek pro

bulharsk˘ ãerven˘ kfiíÏ, sirotãí spolek v Îidlochovicích Ïádá

téÏ o pravidelné sbírky.

• Na tyto Ïádosti neusneseno niãeho, neboÈ OV jest si vûdom,

Ïe ze zdej‰í obce jest nárokováno na 300 osob, kter˘m musejí

zde pozÛstalé rodiny ãasto vypomáhati odûvem, Ïivobytím

a nejãastûji obnosem penûÏním. ZároveÀ jest v místû téÏ ãasem

sbírka pro poãet zde uveden˘ch vojínÛ neb jejich pozÛstalé

manÏelky a dítky a proto Ïádostem vyhovûti jest nemoÏno.

V roce 1922

11 obuvníkÛ 9 stolafiÛ

16 obchodníkÛ (9 smí‰ené zboÏí, 1 uhlí, 2 dfiíví, 3 látky,

1 papírník)

9 ‰vadlen 6 hostinsk˘ch 4 kováfii 

7 fiezníkÛ 6 hokynáfiek 3 zámeãníci 

7 uzenáfiÛ 5 krejãí 3 zedníci

3 holiãi 3 cementáfii 3 pokr˘vaãi

2 ko‰íkáfii 2 koláfii 2 tesafii

2 pekafii 2 malífii 2 fotografové

¤emesla
a Ïivnosti



Fotbal – muÏi B
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1 hodináfi 2 bednáfii 2 klempífii 

1 sedláfi 1 ãepiãáfi 1 hadráfi

2 kvûtináfiky 2 trafikanti 1 zahradník

2 mlékafii

Hlas kovadliny znala celá obec, a kdyÏ mistra vyná‰eli v rakvi

z domu, znûla mu symbolicky jeho kovadlina, na které cel˘ Ïivot

tvofiil.

Dlouholet˘m rychmanovsk˘m kováfiem byl Rudolf Ohnisko.

Stafií obãané si je‰tû pamatují kovárnu pod dnes uÏ zru‰en˘m

hfibitovem ã. 72 v NádraÏní ulici, jejímÏ majitelem byl Alois Kozák.

Jako kováfii jsou známi Má‰ovi. Tento kováfisk˘ rod pochází

ze Slovenska. V roce 1848 ode‰el kováfisk˘ tovary‰ Jan Má‰a na

Moravu. Pronajal si obecní kovárnu u hfibitova a koupil dÛm

ã. 14 ve ·ternovû, kde zafiídil kovárnu. S Barborou Haluzovou

mûl tfii syny a dceru: Petr a Franti‰ek byli kováfii. Petr si zafiídil

kovárnu v dûdinû, v Masarykovû ul. ã. 60. Franti‰ek zÛstal ve

·ternovû v kovárnû otcovû. Nejstar‰í dva Petrovi synové zÛstali

vûrni ãernému fiemeslu. Roku 1922 se star‰í Ludvík oÏenil, otci

postavil dÛm v NádraÏní ul. a zamûstnával mlad‰ího bratra

Franti‰ka. Ten si pak zbudoval vlastní kovárnu v NádraÏní ul. ã.

543 vedle Sokolovny. Kovárna ve ·ternovû zanikla, protoÏe

Franti‰ek nemûl pokraãovatele. LudvíkÛv syn Jan ovládal fiemeslo,

ale vûnoval se zemûdûlství.

Mûl v Újezdu u Sokolnic od roku 1932 Matûj Cedivoda se

spoleãníkem Leopoldem Haluzou. Kupovali v Újezdu a okolí aleje

tfie‰ní a „hamerdlat“. KaÏdé léto je ãesáãi sklidili a s koÀmi se

jezdilo prodávat do Brna. Cedivoda pozdûji koupil dodávku ·koda

422 a nechal ji upravit na malé nákladní auto, se kter˘m

obchodoval.

KdyÏ do tfie‰ní hodnû pr‰elo, otfiepaly se a vypálila se z nich

v Bo‰ovicích u pana Neãase tfie‰Àovice.

Kováfiství

Obchod
s ovocem,
zeleninou
a drÛbeÏí



Koupali‰tû

Hfii‰tû na koupali‰ti
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„Muselo se prostû pracovat, aby se nûco vydûlalo a mohlo se Ïít.

Byla taková doba. Ale nafiíkat se nemuselo – komu se chtûlo dûlat.

Taková to byla doba pro chud˘ lid. Jinak jako dûti si nemÛÏeme

nafiíkat, Ïe bychom mûli hlad a bídu. Mûli jsme se dobfie,“ fiíká Mirek

Cedivoda.

„KdyÏ nastal rok 1956, sebrala se otcovi Ïivnost, kterou mûl

napsanou na matku. Tím skonãil obchod a na stáfií ‰el otec dûlat

do Zbrojovky. Dûlal v lisovnû a kdyÏ na práci nestaãil, tak dûlal aÏ

do dÛchodu vrátného,“ pokraãuje Mirek Celivoda.

Rudolf Kopeãek zaznamenal i dal‰í tehdej‰í jev: „Dnes jsme

svûdky i dal‰ího smutného úkazu. U silnice jsou jiÏ pod stromy Ïebfie

a je tedy vidût, Ïe se budou tfie‰nû trhat. Zákaz trhání je napsán na

stromech. Ale pfiijede celá rodina v autû a rodiãe i dûti ovoce kradou.

Tak je tomu tfieba i s cibulí. Pak stafií bûdují, jaká je ta dne‰ní mládeÏ!

Jak˘ otec – takov˘ syn!“ R. K.

Smaltovna zaloÏená roku 1914 zanikla bûhem války.

Cihelny

Kruhovka u ml˘na z roku 1909 a malá cihelna pod Telnicí.

Na polích mezi Újezdem a Otnicemi zaloÏil ‰ternovsk˘

velkostatkáfi studny, ze kter˘ch se ãerpá hofiká voda chemického

sloÏení jako ·aratice, prodávaná pod jménem ·ternovka.

Na mezinárodní v˘stavû v Neapoli byla ·ternovka roku 1910

vyznamenána zlatou medailí, v Turínu 1911 stfiíbrnou a ãestn˘m

diplomem ve Vídni.

Nadmofiská v˘‰ka jímacího území je asi 200 m, plocha

25 ha. Voda prochází nánosem pravûk˘ch mofií a odtud bere

své souãásti.

V posudku podepsaném p. univ. profesorem MUDr. G. Kabr-

helem prohlá‰ena jest zkoumaná voda za minerální vodu

hofikou. Je charakterizována velk˘m obsahem síranÛ a lithia,

bez ru‰iv˘ch pfiímûsí. Úãinná je zejména na nemoci stfievní

a Ïaludeãní.

PrÛmysl



Uvítání 3000 obãánka mûsta v prosinci 2005, tímto obãánkem se stala Veronika Pecáková
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Továrna nábytku

Vladislav Máca, Komenského ul. 454

Stolafiskou firmu Máca zaloÏil v roce 1890 Tomá‰ Máca, kter˘

s nûkolika spolupracovníky provozoval stolafiskou a natûraãskou

Ïivnost. Dílna byla v Masarykovû ul. ã. 61. V roce 1927 zaãal jeho

syn Vladislav Máca stavût novou stolafiskou provozovnu v ul.

Komenského. Objekt se postupnû roz‰ifioval pfiístavbami dal‰ích

v˘robních prostorÛ a koneãnou podobu získal roku 1941. Po

únoru1948 byl podnik roku 1950 zaãlenûn do UP závodÛ

Rousínov. V roce 1952 pfievzalo provozovnu kovodûlné v˘robní

druÏstvo Drukov Brno. Stolafiská v˘roba byla zru‰ena.

Sladovna

Cukrovar v Sokolnicích vznikl roku 1856. Patfiil velkostatkáfii

Vl. Mitrovskému, po pfievratu jej koupila akciová rolnická

spoleãnost. Velkostatek prodal tehdy cukrovar akciovce proto,

Ïe nemohl zajistit dostateãné mnoÏství fiepy. Po pfievratu nebyl

by vÛbec udrÏel provoz cukrovaru bez selské fiepy.

Cukrovar je pro zdej‰í rolníky náhradou za jejich sladovnu,

kterou si v roce 1873 spoleãnû postavili, ale brzy promarnili

‰patn˘m hospodafiením, takÏe ji museli v roce 1885 prodati.

Firma Schindler a Stein, která sladovnu koupila, uãinila z ní

obrovsk˘ podnik, jenÏ zpracoval v roce 1928 aÏ 700 vagónÛ

jeãmene moravského pÛvodu a vyroben˘ slad prodával do

celého svûta. Nejvíc do Nûmecka, Anglie, Japonska a JiÏní

Ameriky.

Podnik byl dÛleÏit˘ zamûstnáváním obãanÛ (kolem 100 dûlníkÛ

v kampani) a odvádûl do obecní pokladny pfii 200% pfiiráÏce pfies

32 000 Kã, tedy ãtyfiikrát víc neÏ v‰ichni Ïivnostníci v Újezdu

dohromady.

Újezdská sladovna mûla smutn˘ konec za osvobozeneck˘ch bojÛ

koncem II. sv. války. Za bojÛ 23. dubna 1945 Nûmci zapálili

sokolnick˘ cukrovar a téhoÏ dne zapálili Nûmci i sladovnu, která

tehdy byla majetkem firmy âeskomoravské v˘vozní sladovny a.s.

V hofiej‰ích místnostech (pÛdách) hlav. objektu bylo skladi‰tû ovsa



Starosta ThDr. Jan Hradil, Th.D. pfiedává dary rodiãÛm 2999, 3000 a 3001 obãánka mûsta v prosinci 2005
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a jeãmene, dole na humnech zabrala místnosti v dobû protektorátu

„Flugmotorwerke Ostmark“ v Lí‰ni na dílny, kde se vyrábûly pumy

pro letadla. V dobû totálního nasazení tady pracovalo asi 2 000 lidí.

Uskladnûného obilí bylo 250 vagónÛ, z toho asi 100 vagónÛ

jeãmene. Stroje Ostmarky byly poÏárem silnû po‰kozeny. Z celé

sladovny se zachovala jen zadní ãást – pytlárna, v níÏ bylo uskladnûno

asi 30 000 pytlÛ, z nichÏ velká ãást byla bûhem války rozkradena.

Hofiící sladovna byla dlouhou dobu zásobárnou zdej‰ího obyvatelstva.

Lidé odhrabávali ohofielé obilí a spodní vrstvy vlhké a zaãazené

odná‰eli v pytlích domÛ. Bylo to pr˘ dobré krmení pro dobytek.

KdyÏ v roce 1930 hledala správa sladovny hlubinn˘m vrtem

pitnou vodu, narazila v hloubce 90 m na vrstvu tfietihorního písku

prosáklou zemním olejem. V dÛsledku toho bylo vyvrtáno nûkolik

hlubok˘ch studní k tûÏbû ropy, coÏ v‰ak bylo tajeno.

• Vydáno Spolkem prÛmyslníkÛ vlnûného zboÏí na Moravû v Brnû

• … Dûti do 14 let se nepfiijímají. Mladiství zamûstnanci jsou

povinni udati jména a byt sv˘ch rodiãÛ nebo poruãníkÛ…

• …Mladistv˘ch zamûstnancÛ muÏského pohlaví do 16 let

a Ïenského do 18 let stáfií smí se uÏívati jen ku pracím lehk˘m,

které nejsou na újmu jejich zdraví a nepfiekáÏejí tûlesnému jejich

v˘voji…

• …Ku pracím noãním, tj. ku pracím v dobû od 10. hod. veãer

do 5. hod. ráno, mladistv˘ch zamûstnancÛ a Ïen nesmí se

pouÏívati…

• …·estinedûlky lze pfiipustiti teprve 6 nedûl po slehnutí ku

pravidelné práci v závodû.

Pracovní doba:

• Skuteãná t˘denní pracovní doba obná‰í 48 hodin.

• …V‰echny v‰ední dny jsou dny pracovními. Pracovní klid jest

v nedûli a ve velké svátky: Nov˘ rok, pondûlí velikonoãní,

pondûlí svatodu‰ní, 1. kvûten, BoÏí tûlo, 6. ãervenec, 28. fiíjen

a oba vánoãní dny.

V˘Àatky
z pracovního
fiádu z roku
1928



Oslava svátku matek v roce
2005 

Zastupitelka ing. Marie
Kozáková se starostou
ThDr. Janem Hradilem, Th.D.

Dûti ze základní ‰koly –
Dominik Hladk˘ a Diana
Sychová
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• V nedûli a velké svátky jsou dovoleny tyto práce: Práce, které

slu‰í konati, aby Ïivnostenské místnosti a závodní zafiízení byly

vyãi‰tûny a v dobrém stavu udrÏeny…

• …Mzda vyplácí se vÏdy za uplynul˘ t˘den koncem pfií‰tího

t˘dne…

Zvlá‰tû se zamûstnancÛm zakazuje:

• Koufiení…

• Pití lihov˘ch nápojÛ…

• Jakékoliv obchodování…

• âtení ãasopisÛ a rozhovory pfii práci…

• Vykonávání soukrom˘ch prací...

• Vodûní cizích osob, pfiijímání náv‰tûv...

• PoÏívání pokrmÛ mimo pracovní pfiestávky k tomu stanovené

a mimo místnosti k tomu urãené…

• Pfieru‰ování práce bez zvlá‰tní nutnosti...

• Odkládání a zahazování rÛzn˘ch pfiedmûtÛ, i kdyÏ se zdají

b˘ti bezcenné…

• Roz‰ifiování tiskopisÛ, pofiádání penûÏních sbírek…

• Vyvû‰ování oznámení…

Rozvázání pracovního pomûru:

• U dûlníkÛ v hodinové nebo úkolové mzdû v den v˘platy mzdy,

a to po v˘slovné, nejpozdûji do ãtvrtka 9 hodin ráno prohlá‰ené

v˘povûdi. U dûlníkÛ noãní smûny musí v˘povûì b˘ti dána do

stfiedy 7 hodin veãer…

• KaÏd˘ dûlník musí k v˘slovné Ïádosti zamûstnavatele pfiekonati

osmidenní dobu zku‰ební, poãínajíc dnem vstupu do práce,

bûhem které má zamûstnavatel právo dûlníka kdykoliv ihned

propustiti, kdeÏto dûlník kdykoliv mÛÏe ihned vystoupiti.

• Pro okamÏité rozvázání pracovního pomûru pfiicházejí

v úvahu následující ustanovení Ïivnostenského úfiadu.

• Dfiíve neÏ uplyne v˘slovnû nebo mlãky ujednaná doba pomûru

pracovního, mÛÏe pomocn˘ pracovník bez v˘povûdi ihned

propu‰tûn b˘ti v následujících pfiípadech:



Na‰i furianti
– Divadelní spoleãnost Újezd u Brna,
2005
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• KdyÏ uzavíraje pracovní smlouvu oklamal majitele Ïivnosti

pfiedloÏiv fale‰né nebo zfal‰ované kníÏky pracovní nebo

vysvûdãení…

• KdyÏ shledán byl neschopn˘m k ujednané práci.

• Stane-li se opilcem a opûtnû marnû byl napomínán.

• KdyÏ dopustil se krádeÏí, zpronevûfiení…

• KdyÏ prozradil obchodní nebo v˘robní tajemství…

• KdyÏ práce neoprávnûnû zanechal, nebo trvale sv˘ch povinností

zanedbává.

• KdyÏ dopustí se hrubé uráÏky na cti, tûlesného úrazu nebo

nebezpeãného vyhroÏování.

• KdyÏ jest stiÏen odpuzující nemocí.

• KdyÏ déle neÏ 14 dnÛ jest vûznûn.

• Pfiestane-li Ïivnost nebo zemfie-li pomocn˘ pracovník, zanikne

pracovní pomûr sám sebou.

První my‰lenka na postavení Dûlnického domu v Újezdu u So-

kolnic vznikla roku 1922 u funkcionáfiÛ a ãlenÛ Federované dûl-

nické tûlocviãné jednoty, která mûla sídlo v hostinci u MácÛ

ã. 59. Cviãilo se tam na dvofie, ve stodole, nûkdy i mimo hosti-

nec. V pfiední hostinské místnosti se hrávala divadla. Jednota se

dostala do rozporu s panem Mácou. Nedorozumûní vyvrcholilo

10. února 1922 a 26. února se konala valná hromada, která roz-

hodla o odchodu z hostince.

Veãer 3. bfiezna byla svolána do hostince u ·afafiíkÛ porada

sloÏek a na ní bylo usneseno postavit újezdskému dûlnictvu vlastní

útulek.

Na této schÛzce byli pfiítomni: Eliá‰ Tomá‰ ã. 243, Janistin

Frant. ã. 89, Rozkydal Tomá‰ ã. 397, StaÀa Jan – ·ternov ã. 4,

Mariánek Václav ã. 459, DoleÏal Frant. ã. 193, a Rozkydal Jan

ã. 178.

Bylo usneseno navázat jednání s obchodníkem Tomá‰em

Haluzou v ãísle 4 o odprodání stodoly u „Adamcovy lÛÏe“. Po

zásahu ãesk˘ch socialistÛ Tomá‰ Haluza prodej odfiekl, ale potom

Dûlnick˘ dÛm
– Rychta



Koncert zrakovû
postiÏen˘ch v DPS

I. Reprezentaãní ples
obecního úfiadu
a Mysliveckého sdruÏení
– leden 2005
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stodolu prodal je‰tû lacinûji, neÏ bylo stanoveno pÛvodnû,co mu

za ni dávali dûlníci. Zástupci dûlnictva jednali s hostinsk˘m

La‰tÛvkou i Matou‰kem o pronájmu volného sálu.

Stále ale zÛstávala my‰lenka postavení vlastního Dûlnického

domu. 13. dubna se obecní zastupitelstvo usneslo darovati FDTJ

stavební parcelu ã. 3125/1 ve v˘mûfie 603 m ãtvereãních. Nûktefií

obãané proti tomuto podali stíÏnost zemskému v˘boru v Brnû.

Projednání tohoto protestu trvalo pfies dva roky. Ale poté byly

námitky zamítnuty a darování pozemku schváleno. Od La‰tÛvkÛ

se pfie‰lo do hostince u Matou‰kÛ a bylo rozhodnuto Dûlnick˘

dÛm postavit. 12. ãervence 1925 byl U Matou‰kÛ zaloÏen spolek

Dûlnick˘ dÛm a zaãaly se na nûj opatfiovat prostfiedky. Bylo

zaÏádáno o hostinskou koncesi pro dÛm, ale ke zklamání v˘boru

nevstupovala masa ãlenÛ do spolku a v˘bor zÛstal bez ãinnosti.

Do spolku nevstoupili ani v‰ichni ãlenové v˘boru, ani v‰ichni

ãlenové stranick˘ch orgánÛ. Ale i tak se zaãalo pracovat.

Nebyla uÏ otázka Dûlnick˘ dÛm postavit, ale jak ho zaplatit

a zadluÏení udrÏet. Nûco slibovala hostinská koncese. Nûkdo na

stavbû dfiel pfies noc, nûkdo ji sabotoval a napfi. byly zatopeny

základy. 15. ãervence 1928 byl poklepán základní kámen.

Pofiád je‰tû v‰ak nebyla udûlena hostinská koncese.

Stavba pokraãovala – Královopolská spofiitelna poskytla hypo-

téku na 80 000 Kã, ãímÏ bylo postavení sálu zaji‰tûno.

OdpÛrci Dûlnického domu v‰ak dosáhli hostinskou koncesi

pro Sokolovnu a na dvû koncese byla obec malá.

Bylo tedy tfieba dal‰ích v˘pÛjãek. Nûktefií ãlenové jmenovitû

sv˘m majetkem ruãili za dal‰í pÛjãky v hodnotû 35 000, 20 000

a 18 000 Kã, dále 5 000 Kã od potravinového spolku a 30 000 Kã

bezúroãnû od ãlenÛ a pfiíznivcÛ.

Poãátkem roku 1930 byl tedy dÛm vnitfinû dohotoven. A dûlala

se fasáda.

1. ãervna 1930 se slavnostnû otevíral Dûlnick˘ dÛm. Hod-

nota nového Dûlnického domu byla stanovena na 500 000 Kã.

DluhÛ v‰ak bylo mnoho – celkov˘ seznam ãinil 218 000 Kã. 



Starosta pfii uvedení plesu
se zpûvaãkou kapely
Bonaparte

Cimbálová muzika Donava

II. Reprezentaãní ples MûÚ
v lednu 2006 – pfiedtanãení
roztleskávaãek
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Program slavnostního otevfiení dûlnického domu

konaného 1. ãervna 1930

Sobota 31. kvûtna 1930 o 8. hod. veãer

Slavnostní divadelní pfiedstavení

DRAÎBA NA NEVùSTU
Opereta o tfiech jednáních. Napsal E. Star˘

Nedûle 1. ãervna 1930 dopoledne

• Ráno o 5. hodinû budíãek

• O 9. hodinû slavnostní valná hromada spolku Dûlnick˘ dÛm

• O 10. hod. fotbalov˘ zápas F.K. Újezd – F.K. Rudá Hvûzda

Lí‰eÀ. Pfii zápase koncertuje hudba pana Pfierovského

Odpoledne

• O 1. hodinû vítání hostÛ

• O 2. hodinû vyjde prÛvod od zastávky k Dûlnickému domu

• Zahájení, proslov

• Po proslovu odchod na cviãi‰tû, kde koná J.P.T. Újezd

Vefiejné cviãení

• Veãer – Taneãní zábava

Pro lep‰í srovnání pfiidávám vzorek trÏních cen z roku 1926:

chléb – 2 Kã, kilo pepfie – 30 Kã

kilo hovûzího pfiedního masa – 14 Kã kilo cibule – 2 Kã

kilo hovûzího zadního masa – 18 Kã kilo cukr – 5 Kã

litr mléka – 1,20 Kã litr petroleje – 1,80 Kã

1 vejce – 0,54 Kã kilo m˘dla – 6,40 Kã

kilo brambor star˘ch 1,20 Kã kilo uhlí – 38,20 Kã

kilo brambor nov˘ch 5 Kã

Pfii‰la tûÏká doba nezamûstnanosti, kdy dûlnické rodiny na

tom byly nejhÛfie. Na splátky dluhÛ a úrokÛ bylo tfieba mûsíãnû

1 800 Kã. Taneãní zábavy, divadla a jiné akce, na kter˘ch se mûlo

vydûlávat, byly ztrátové a dluhy se jen zvy‰ovaly.



Závody mlad˘ch rybáfiÛ na rybníãku v Rychmanovû – léto 2006



340 MùSTO ÚJEZD U BRNA – HISTORIE A SOUâASNOST

Poãátkem roku 1932 spolek neplnil závazky a pfiicházely upomínky,

hrozily Ïaloby. Byl jmenován nucen˘ správce dûlnického domu.

V roce 1933 bylo udrÏení domu beznadûjné.

Funkcionáfii Dd se rozhodli pro jeho likvidaci – bylo tfieba

rozprodat inventáfi. V ãervnu 1933 se valná hromada usnesla na

likvidaci spolku. DÛm mûl pfiebrat Potravní spolek, kterému Dd

také dluÏil. To v‰ak zamítl Ústfiední svaz v Brnû. Jak˘koliv v˘dûlek

musel b˘t pfiedán nucenému správci, úroky neplatil nikdo. Jednota

proletáfiské tûlov˘chovy zaplatila sice danû, ale roku 1935 byla

jiÏ na Dûlnick˘ dÛm vypsána draÏba za 112 000 Kã. Ke draÏbû

se ale 3. 4. 1935 nikdo nedostavil.

11. 2. 1936 se se‰lo pfiedstavenstvo Reiffeisenky, Lidové jednoty

a Orla a získali v‰echen majetek Dûlnického domu za112 000 Kã.

Reiffeisenka pak získala hostinskou koncesi a dÛm byl pfiejmenován

na Spolkov˘ dÛm, kam pfie‰la lidová strana a v‰echny její sloÏky.

Po osvobození v dubnu 1945 se Dûlnick˘ dÛm vrátil do rukou

tûch, ktefií ho budovali. ZÛstal v‰ak knihovnû pfiipsán na

Hospodáfiskou záloÏnu v Újezdu, která vznikla z Reiffeisenky.

10. kvûtna 1945 byla svolána schÛze, kde se rokovalo o nov˘ch

pomûrech. Pak bylo jednáno se záloÏnou o pronájmu Dûlnického

domu. Nájemní smlouva byla podepsána 26. srpna 1945 a nájem-

níkem se stává místní organizace KSâ za 20 000 Kã roãnû.

Váleãné ‰kody na domû byly odhadnuty na 76 650 Kã a na

jevi‰ti 45 000 Kã. 

Nov˘ spolek Dûlnick˘ dÛm, kter˘ mûl 97 ãlenÛ, pak usiluje

o odkoupení Dûlnického domu za 300 000 Kã. 

Nastala v‰ak dlouhá jednání a rozepfie mezi Orlem, Hospo-

dáfiskou záloÏnou a Dûlnick˘m domem.

Teprve 6. 8. 1948 bylo rozhodnuto o prodeji Dûlnického

domu – od 12. srpna 1948 pfievzal dÛm Dûlnick˘ spolek.

Jak to vidûli komunisté:

„DraÏbou, která se konala 12. února 1936, dostal se dÛm, jenÏ

mûl slouÏit za kulturní stánek dûlníkÛm, dÛm, ve kterém mûlo

dûlnictvo pfiipravovati se k zápasu o lep‰í zítfiek sv˘ch dûtí, do rukou



Starosta mûsta s ãarodûjnicí 2006
– Hanou Franklovou

Pálení ãarodûjnic – 30. 4. 2005
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strany lidové, a tak se zde místo revoluãnû sm˘‰lejících dûlníkÛ

scházely vrstvy obãanÛ lidovcÛ, a také újezd‰tí fa‰isté.

Pln˘ch devût rokÛ nevkroãilo mnoho soudruhÛ a soudruÏek mezi

scházející se tam spoleãnost. Teprve pfiíchodem osvoboditelÛ na‰eho

národa – slavné Rudé armády, dostává se Dûlnick˘ dÛm – i kdyÏ

jako nájem, do rukou tûch, ktefií jej zbudovali.

A tak, jak pfied devíti lety pro jeho ztrátu plakali, tak zase znovu

vstupují do domu se slzami radosti v oãích a s díky na rtech slavn˘m

rud˘m bojovníkÛm, jejichÏ zásluhou jsme se v‰ichni svobody

doãkali.“

Pro jihozápadní Moravu bylo dÛleÏité rozhodnutí o vybudování

elektrárny v Oslavanech. Byla tu moÏnost spalování hor‰ího uhlí

v revíru a pomûrnû blízko Brna s rychle se rozvíjejícím prÛmyslem.

Blízko byla i voda a Ïeleznice.

Po vytvofiení akciové spoleãnosti se zaãalo na podzim roku

1911 s v˘stavbou elektrárny, kterou provádûla rakouská poboãka

firmy AGG v Berlínû. Elektrárna byla postavena za jeden a pÛl

roku. TûÏká zafiízení se dováÏela z nádraÏí v Dolních Kounicích.

Poãátkem roku 1913 mohlo uÏ Brno odebírat elektfiinu. I pfies

I. sv. válku se v˘roba ãtyfinásobnû zv˘‰ila.

Elektrifikace Újezdu byla provedena v roce 1922. Zavedení

elektrické sítû pro obce stálo 318 000 Kã, pfiivedení z oslavanské

centrály 250 000 Kã a obec se musela stát ãlenem Západo-

moravsk˘ch elektráren zakoupením akcií v obnosu 78 000 Kã.

Aby se obnos umofiil, platilo se za Kwh pfii osvûtlení 3,40 Kã, na

síÈ 1 Kã, u motorÛ Kwh 2,20 Kã. Pro mnohé byla elektfiina drahá

a celá domácnost vystaãila s jedinou levnou Ïárovkou.

Za panování Karla VI. (1711–1740), otce Marie Terezie, byla

zjevná zaostalost habsburské fií‰e za západními zemûmi. Proto

na radu sv˘ch ekonomÛ dal budovat panovník v âechách silnice

s pevn˘m povrchem. KvÛli obchodníkÛm i vojensk˘m oddílÛm.

Elektrifikace
Újezda 

Silnice



Pálení ãarodûjnic – 30. 4. 2005
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V roce 1725 byl pro vídeÀskou silnici vystavûn starobrnûnsk˘

most pfies Svratku.

Za vlády Marie Terezie byla vystavûna b˘valá císafiská silnice

z Brna nad Rajhradem do Pohofielic, Mikulovic a Vídnû.

• 1748 silnice z Brna do Jihlavy

• 1752 Brno – Praha

• 1780 Brno – Slavkov a do Uher

• 1786 pfies Cejl k Zábrdovicím

• 1850 – okresní silnice od Brna aÏ k mostu pfies Litavu

• 1857 – upravena cesta ze ·ternova k ÎatãanÛm

• 1890 – Jan Mifek: pokraãuje budování silnice od mostu pfies

Litavu pfies Rychmanov k Otnicím

• Byla postavena okresní silnice od kostela k ÎatãanÛm, kterou

dûlal stavitel Jakub Herold

• 1894 Boh. Preininger: cesta podél Cezavy byla promûnûna

v silnici

• 1900 – byla postavena silnice od staré ‰koly k HostûrádkÛm

• 1923 – Na Fûrunkách nákladem 3 600 Kã

• 1924 – v úvoze k Balounovému a k Formánkovému – nákladem

9 300 Kã

• 1925 – dláÏdûní silnice v obci

• 21. ãervna toho roku kostel prodal ve vefiejné draÏbû zídku

kolem kostela (podle farní kroniky pr˘ kostel vyhovûl Ïádosti

okresní správy silnic o ustoupení prostoru), tím se silnice

zmírnila v zatáãce, vyrovnala se a roz‰ífiila

• 1925 – dláÏdûní silnice pfied Újezd nákladem 56 000 Kã

• Podle Mifka byl náklad na úpravu silnice od staré ‰koly

k Drkalovému a od nové ‰koly k nádraÏí 56 000 Kã. 

• 1926 – dlaÏba od staré ‰koly k Rychmanovu za 48 000 Kã. 

• 1927 – silnice u Dokoupilového za 13 000 Kã

• 1928 – silnice v Revoluãní za 36 000 Kã

• 1930 – v záfií byla vydláÏdûna silnice od Revoluãní k zastávce

• 1931 – stavûla se silnice k Mohyle míru, u nové ‰koly ke

·ternovu, v ul. Vinohrádkách

• 1932 – 17. srpna kolaudace silnice k Mohyle míru
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• 1935 – v fiíjnu vydláÏdûna ul. Palackého nákladem 20 320 Kã,

v Nové ul. silnice nákl. 25 564 Kã. 

• 1936 – silnice v Pfiíãní prodlouÏena k silnici ve ·tefánikovû

DláÏdûní silnice v Újezdû

Bylo provádûno za starosty Mofiice Floriána, kter˘ byl zvolen

v obecních volbách 15. záfií 1923.

DláÏdûní bylo udûláno v roce 1925 a 1926.

Z chodníku kolem kostela zmizela krásná stará dlaÏba pod

asfaltem.

Rathaus (hospoda proti kostelu)

Hospoda Rathaus patfiila k panství chrlickému. Bylo to nízké,

do‰ky kryté stavení s mal˘mi okny, které mûlo tabulky ze zvífiecích

mûch˘fiÛ.

Hospoda byla vrchností pronajímána rÛzn˘m pacht˘fiÛm. 

V roce 1695 byl na hospodû BartoÀ ·norch se Ïenou Lidmilou,

roku 1710 ‰enk˘fi Valentin, 1730 Tomek, 1750 Jakub Chmelafi

s manÏelkou Annou, 1754 krãmáfika Johana Foltaukin, 1756

Polaschek Jindfiich se Ïenou Teresií.

20. dubna 1762 zemfiel na ã. 3 krãmáfi újezdsk˘ Josef Schmith

ve vûku 27 let. 21. listopadu se oÏenil vdovec Franti‰ek Pisch,

krãmáfi újezdsk˘ s Annou, dcerou zedníka Matûje Kally. Zemfiel

ve vûku 46 let. V roce 1779 byl na hospodû Josef Gerlich, roku

1790 Ïid Daniel Purkmann, na kterého si obãané stûÏovali

u vrchnosti. 

StíÏnost se zachovala: 

Roku 1794 zadala se suplika ke kníÏeti pánu skrze Ïida, jenÏ

obci záhubou jest dle následujících punktÛ:

1. Îe pfii sluÏbách BoÏích vefiejnû ‰enkuje a lid skrz takové ‰enkování

se opije a m‰i svatou zme‰ká.

2. Îe roku 1790 skrz ‰enkování takové kofialky pfii muzice smrtelnû

zranûn byl Matou‰ Mifek a také v tom zemfiel.

Historie
nûkter˘ch domÛ
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3. Îe roku 1793 Karel Balon byl v hospodû u Ïida tak pobit˘, aÏ

u lazebníka 6 nedûl se hojil. Lazebníkovi museli zaplatit ti, ktefií

zranûní zpÛsobili, a to Jakub Kozák 10 zlat˘ch, Izidor StaÀa

10 zlat˘ch a Mates StaÀa 10 zlat˘ch. Petr Trbola, kter˘ nemûl ãím

zaplatit, musel jít na vojnu.

4. Îe dvakrát oheÀ vznikl u Ïida, jednou v kuchyni a podruhé

v ma‰tali, kdyÏ v lucernû nechali hofiet lampiãku, která se skácela

do slámy. Skrzeva to byli jsme cit˘rováni do kanceláfie v Chrlicích,

kde se v‰e dokazovalo pfied panem vrchním Karlem Zatoãilem

a pfied panem kontrolorem Franzem Prakerem.

25. dubna 1796 byla vrchností do obce vyslána komise, která

dle uchovaného zápisu mûla na místû samém zjistit, jak˘m

zpÛsobem Ïid obci ‰kodí. Hospodáfii pfied komisí vypovídali, Ïe

Ïid Daniel Purkmann bere veliké interese (úroky z pÛjãek).

V jednom pfiípadû vzal 92% úrok.

Z mnoÏství piva vy‰enkovaného v Rathausu za rok dostávala

obec dÛchod do obecní pokladny. Roku 1763 dostala obec

z vy‰enkovan˘ch 84 beãek 12 zlat˘ch 36 krejcarÛ.

Hospoda byla prodána Ka‰paru Jahodovi, celoláníku na ã. p. 62,

kter˘ chatrné stavení zbofiil a z gruntu znova zaãal stavût. 14. ãervence

1805 vznikl poÏár u souseda Hermana Haluzy, kdyÏ podruhynû

Kaãa Doláková, která v chaloupce bydlela a byla na jedno oko slepá,

chtûla na ohni‰ti v síni péci vdolky. Hospoda vyhofiela také.

Budovu v dne‰ní ulici ·tefánikovû zaãal stavût v roce 1940

pan Oldfiich Popelák, kter˘ do té doby pracoval ve stolafiské dílnû

u Ma‰kÛ v ulici Masarykova ã. p. 61. V roce 1944 byla budova

postavena a zaãalo zde fungovat stolafiství. V letech 1944–1947

pokraãoval pan Popelák ve v˘stavbû pfiilehlého domu ã. p. 130

v ulici Hybe‰ovû, kam se se svou rodinou v roce 1947 pfiestûhoval.

Jeho stolafiská ãinnost v‰ak nemûla dlouhého trvání. V roce 1950

do‰lo ke znárodnûní jak stolafiské fabriky, tak i jeho vlastního

domu. V domû mohl nadále se svou rodinou bydlet, ale musel

Historie
budovy
újezdského
kina
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platit státu nájem z vlastního domu. Po pfielomov˘ch událostech

v roce 1969 do‰lo k navrácení rodinného domu, ale b˘valé

stolafiství zÛstalo v majetku státu. 

V budovû postupem let mûly svou ãinnost ÚP Závody, potom

zde byl sklad obuvi, aÏ nakonec od 70. let 20. století zde bylo

zfiízeno kino. Po roce 1989 náv‰tûvnost kina upadala a poãátkem

90. let 20. století byla budova v restituci opût navrácena

manÏelÛm Popelákov˘m. Budova byla po 40 letech státního uÏí-

vání v naprosto dezolátním stavu. V druhé polovinû 90. let ji od

manÏelÛ Popelákov˘ch odkoupil soukrom˘ podnikatel a je v jeho

drÏení dodnes. V ãásti budovy je dnes provozována v˘robní

podnikatelská ãinnost. Dal‰í prostory slouÏí zlatnictví a kvû-

tináfiství.

V roce 1932 se v Újezdu novû umístila prodejna a správkárna

bot firmy BaÈa – Zlín.

KdyÏ se budovala Ïelezniãní traÈ Brno – Pfierov v roce 1868,

která byla dána do provozu roku 1869, stavûly se kolem trati stráÏní

domky. V Újezdu vznikla zastávka, k níÏ byl pfiistavûn dfievûn˘

domek na prodej lístkÛ. Nejprve zde zastavovaly jen dûlnické vlaky

ráno, odpoledne a veãer. Kdo ‰el na vlak „na sedmiãku“– ‰koláci

a studenti do Brna, musel jít na nádraÏí do Sokolnic. Po vybudování

Ïeleznice se Újezd rychle rozrÛstal a nechtûl se ani jmenovat podle

nádraÏí a zámku Újezd u Sokolnic, ale chtûl b˘t Újezd u Brna. Na

Ïelezniãní trati se nesmûlo fotografovat.

Zamûstnán u âSD byl Karel Kaplan, kter˘ se sv˘m synem

Janem sázeli u zastávky stromky a kefie. Nûkteré ofiechy z té doby

jsou tam dodnes. Zastávce se fiíkalo „U Kaplanového“.

V roce 1931 pfievzala sluÏbu rodina Parãova, kter˘ch tady

bydlelo sedm. Zastávka z doby Parãov˘ch byla ãistá a zametená,

kvûtiny byly po celé délce zastávky od silnice, tráva posekaná.

K rannímu vlaku uÏ bylo v ãekárnû zatopeno.

Zastávka
v Újezdu u Brna

BaÈa v Újezdu
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O tomto domû víme ze zápisÛ R. Kopeãka. Dnes uÏ podél

silnice proti kostelu nestojí. V obecní kronice je psáno, Ïe od roku

1788 do roku 1810 bylo prodáno na obecní chaloupky 12

stavebních míst. Z toho vypl˘vá, Ïe ã. 37 bylo po poÏáru roku

1794 volné a bylo prodáno na stavbu. Z kaÏdé nové chaloupky

se platily do obecní pokladny 3 zlaté.

Roku 1811 Ïil na ã. 37 Jakub Kozák, ale uÏ 1816 vdova

Kozáková. Je‰tû roku 1838 je uveden Jan Kozák, ale uÏ 1840 Josef

Pospí‰il a za 6 let nato Jakub Frankl – obchodník se smí‰en˘m

zboÏím. Jeho rod byl pÛvodem z Rakouska, pozdûji z Buãovic

a Frankl byl Ïid, kter˘ pfiestoupil na katolickou víru. Bydlel tu je‰tû

roku 1855, ale pak obchod prodal a koupil si hospodáfiství.

Roku 1876 je na ã. 37 uvádûn lékafi Jan ·antrÛãek, kter˘ roku

1885 zaloÏil v Újezdu Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ.

Tento – zatím první znám˘ lékafi v Újezdu, ode‰el roku 1908

na odpoãinek do Pfierova, kde do roka zemfiel a roku 1909 byl

v Újezdu, kde Ïil 32 let, pochován.

V roce 1907 je na ã. 37 uvádûn lékafi MUDr. Bohumil Rejtnart.

Po odchodu Rejtnarta dostala dÛm jeho zdravotní sestra Marie

Havelková a od ní pak koupil stavení kameník Josef ·ulák. To byl

poslední obyvatel domu, kter˘ byl koncem roku 1990 zlikvidován.

Josef ·ulák se narodil roku 1909 a zemfiel 1982. Jeho manÏelka

RÛÏena, rozená Nohelová, byla dcerou rychmanovského starosty.

Dnes Ïije v obci jeho dcera Dana s manÏelem Miroslavem Prnkou

v Komenského ul. ã. 259.

„Nemá i dÛm vlastní osud? Má! Kolik rodÛ a generací se zde

vystfiídalo? Dnes po nûm není ani památky. Proto to pí‰i,“ dodává

R. Kopeãek.

15. bfiezna 1927 se na schÛzi vût‰ina ãlenÛ obecního zastu-

pitelstva postavila proti návrhu komunistÛ, aby ulice NádraÏní

byla pfiejmenována na Leninovu. 

Zápis z protokolu zní: ProtoÏe vût‰ina nesouhlasila, aby ulice

byla naz˘vána jménem muÏe, kter˘ není pfiíslu‰níkem na‰eho národa,

Osud domu
ãíslo 37
v Újezdu

Snaha
o pfiejmenování
ulic



Mohyla míru

Zábûry z rekonstrukce bitvy u Slavkova – 200. v˘roãí



354 MùSTO ÚJEZD U BRNA – HISTORIE A SOUâASNOST

vyÏádal si Franti‰ek Trbola pfiestávku na poradu a poté ohlásil, Ïe

nebude-li jejich návrh pfiijat, odejdou komunisté ze schÛze. ProtoÏe

odchodem 6 ãlenÛ by nebyla schÛze usná‰eníschopná, odloÏil starosta

hlasování o názvu ulice do pfií‰tí schÛze.

10. kvûtna 1927 byl zamítnut návrh Fr. Trboly, aby se ul. Ná-

draÏní jmenovala Leninova a schváleno, aby zÛstaly názvy ulic jako

doposud.

Obecní pastou‰ka byla obcí újezdskou postavena v letech

1820–1830 a bydlel v ní obecní past˘fi. Na dvofie obecního domu

byl chlév pro obecní b˘ky a u bytu past˘fiova obecní ‰atlava.

Obec zadala 12. bfiezna 1929 stavbu nového obecního domu,

kter˘ se postaví na místû staré obecní pastou‰ky. O stavbu

obecního domu se ucházelo 5 oferentÛ a nakonec stavbu provádûl

stavitel Josef Zahradník z Újezdu. Pfii stavbû byly shledány nûjaké

nedostatky a celkov˘ náklad byl 132 376,70 Kã. 

Pfii prudkém de‰ti nad Starou horou se valily spousty vody,

které braly i velké kameny a v tûchto místech se rozlilo koryto

fieky, které zanechalo jen rozpukanou hlínu. Pfii vojenském cviãení

tu byla protiletadlová dûla, a tak byl cel˘ terén zniãen˘. V roce

1934 uãitel Karel Piln˘ jako ãlen obecního zastupitelstva podal

návrh, kter˘ byl schválen˘ – tento prostor hluboko poorat. S Ïáky

potom zeminu upravil a vysázeli zde mnoÏství stromÛ.

Topoly, které mûly zpevÀovat hráz hlavního svodu, byly

zniãeny. Pfiesto v‰ak pfiiãinûním uãitele Pilného a jeho ÏákÛ existuje

dne‰ní park, kter˘ se pozdûji roz‰ífiil aÏ k silnici ke ml˘nu.

V prosinci 1929 odprodala obec Laìovi Mácovi dvû ‰pice

s jeho domem sousedícího pozemku za 5 000 Kã. Za tento obnos

koupila pak obec od Rajmunda Vymazala, fiezníka, stodolu proti

domu sleãen âermákov˘ch v Su‰ilovû ul. Stodola se mûla rozbofiit

Park u ml˘na
1935

Opatfiení místa
pro pomník
padl˘m

Obecní
pastou‰ka
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a na jejím místû zfiídit park pro pomník padl˘ch hrdinÛ v I. sv.

válce. Hlubok˘ pfiíkop pro odpadovou vodu, kter˘ bûÏel pod

stodolou, má b˘t opatfien nov˘m betonov˘m potrubím a zasypán.

(Pí‰e se o pomníku padl˘ch, pozdûji o pomníku padl˘ch s bustou

T. G. Masaryka a nakonec se vÏilo jen pomník T. G. Masaryka.)

Jan Mifek ve sv˘ch zápiscích z roku 1937 uvádí:

Dne 28. fiíjna byla slavnost odhalení pomníku p. presidenta

a padl˘m vojínÛm svûtové války.

Jak se Vymazalova stodola bourala a budoval se park, to

v kronikách není. AÏ roku 1933 je oti‰tûn program slavnostního

shromáÏdûní obãanstva 28. fiíjna 1933 v Parku obûtí svûtové války

k 15. v˘roãí ãeskoslovenské samostatnosti. Pofiadatelem byl

Osvûtov˘ sbor pro Újezd, Rychmanov a ·ternov.

Roku 1937 14. záfií zemfiel T. G. Masaryk a 15. záfií byla

smuteãní schÛze zastupitelstva. V nedûli 19. záfií byla v parku

Obûtí svûtové války smuteãní slavnost v‰eho obãanstva a kronikáfi

Karel Piln˘ dal zhotovit sádrovou bustu T. G. Masaryka (podle

návrhu Úprky), aby mohla b˘t odhalena 28. fiíjna 1937. Pomník byl

dfievûn˘ se sádrovou bustou T. G. M. Letopoãet 1938 na zadní stranû

pomníku tedy není rokem odhalení, ale úpravy pomníku.

Na stranách druhé ãásti pomníku jsou uvedena jména a data

padl˘ch z Újezdu /49/, Rychmanova /10/ a ze ·ternova /6/. Celkem

65 obûtí. Na základní, spodní ãásti pomníku, byly pak po II. sv. válce

uvedeny obûti této války.

Po postavení pomníku Klementu Gottwaldovi u MNV byla tato

ãást jako mramorová deska pfiidûlána na tento pomník, kter˘ byl

po revoluci roku 1989 zlikvidován a deska dána zpût na pÛvodní

místo.

Busta T. G. M. byla zachránûna za II. sv. války skupinou sokolÛ,

ktefií bustu vãas sundali a uschovali. Byla zabalena a ukryta ve stodole

Ferdinanda Fialy, a i kdyÏ tato stodola pozdûji vyhofiela, busta nebyla

po‰kozena.
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Újezd u Brna má 4 zákonem chránûné památky, které jsou

v‰echny vlastnictvím farního kostela.

Farní kostel sv. Petra a Pavla:

• me‰ní kalich

• zvon Maria (zvonice ve vûÏi)

• zvon sv. Petr a Pavel (zvonice ve vûÏi)

fara:

• plastika bl. Jana Sarkandra

Podle evidenãních listÛ:

• Me‰ní kalich

Umístûní – skfiíÀ v sakristii v kostele sv. Petra a Pavla, materiál –

mosaz a ãásteãné zlacení, stfiíbrn˘ dekor, velikost – 28,5 cm.

• Zvon Maria

Materiál – zvonovina, srdce Ïelezné na koÏeném závûsu, na

dfievûné stolici, velikost – v 89 cm, prÛmûr dole 101 cm, váha

575 kg.

V horní ãásti nápis Ave Maria gratia plena Dominus tecum (1536).

Vytvofien anonymem v roce 1536, renesanãní kovolitecké

umûní, slouÏí jako cimbál hodin.

• Zvon Maria (podle farní kroniky 680 kg) 

Zápis z farní kroniky:

Dne 7. dubna 1942 byly odvleãeny 4 zvony ve váze 877 kg.

·Èastnou náhodou ná‰ nejvût‰í zvon Maria z roku 1536 byl

právû v Památkovém úfiadu v Praze na Maninách. Byl v tajnosti

pfiechován po dobu války (mezi mnoÏstvím dal‰ích zvonÛ,

takÏe byl problém ho po ãase mezi ostatními identifikovat),

pfiivezen a znova vytaÏen na vûÏ 23. záfií 1945.

Rudolf Kopeãek o zvonu Maria:

âeho v‰eho byl ten zvon svûdkem za 456 let? Kolik vojska kolem

nûj pfie‰lo? Je‰tû za války tfiicetileté, vojáci bitvy tfií císafiÛ roku 1805,

vojáci války prusko-rakouské 1866. Kolik smutku i radosti zaÏil za

Újezdské
památky



Obsazení radnice

Podpis kapitulaãní listiny

Kapitulaãní listina

Místostarosta ãte kapitulaãní listinu



360 MùSTO ÚJEZD U BRNA – HISTORIE A SOUâASNOST

ta léta?…zvonil v nedûli – 456 x 52, 3x v nedûli a o svátcích, v sobotu

veãer, zvonil umíráãek, roky nemocí, cholery… Není za v‰ech dob

ãlovûka, kter˘ by nemûl rád hlas zvonu. Je to pamûtník, kter˘ v‰echny

osadníky obce spojoval a spojuje.

• Zvon sv. Petra a Pavla

Materiál – zvonovina, Ïelezné srdce na koÏeném závûsu,

rozmûry – v 61 cm, prÛmûr dole 60 cm, váha 154 kg, nahofie

mezi dvûma linkami reliéfní nápisov˘ vlys: Honorem s. Petri

et Pauli fusa est anno 1694 (kolem vegetabilní ornament), na

plá‰ti reliéf sv. Petra a Pavla, autor – anonym 1694, barokní

kovolitecká práce, slouÏí jako cimbál hodin.

• Plastika bl. Jana Sarkandra

Socha svûtce, volná plastika stojící na obláãkovém podstavci,

obleãen˘ v ãervenou kleriku, pfies kterou má pfiehozenou bílou

rochetu s ãervenou ‰tólou. V pravé ruce drÏí kfiíÏ s Kristem,

v levé ruce zavfienou knihu.

Anonym, 3. ãtvrtina 18. století, krucifix novodob˘, barokní dfievûná

plastika. Roku 1958 pertifikace a rekonstrukce v dílnû bfií KotrbÛ.

Dopisem Místního národního v˘boru Újezdu u Brna se Ïádá

Krajské stfiedisko státní památkové péãe a ochrany pfiírody v Brnû

o to, aby do seznamu památek obce byla zahrnuta také socha

sv. Jana Nepomuckého (z roku 1766) na návsi.

Socha stojí u ml˘na na bfiehu Litavy pod mohutn˘m ka‰tanem,

je pamûtníkem bitvy u Slavkova 1805. Naproti je cihelna, kde byly

roku 1922 nalezeny mamutí kosti a dal‰í pravûké archeologické

nálezy.

Zápisem z pozdûj‰ích let jsou vyjmenovány tyto chránûné

památky:

Kostel sv. Petra a Pavla, kaple sv. Antonína, socha sv. Jana

Nepomuckého, busta Klementa Gottwalda a zvonice.
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Byla zafiazena mezi státem chránûné památky roku 1965.

Zvonice na návsi byla pÛvodnû dfievûná, roku 1852 zbudována

z kamene. Roku 1863 daroval rychmanovsk˘ osadník Antonín Frodl

na zvonici zvon, kter˘ byl odebrán za I. sv. války. Po válce

rychmanovská obecní rada a zastupitelstvo zakázaly opatfiit zvon

nov˘, a tak vznikl dlouholet˘ spor. Zvonice stojí na obecním pozemku

a nebyla zapsána do pozemkové knihy farního kostela v Újezdu, ani

jako vlastnictví v pozemkové knize farního kostela, ani jako vlastnictví

katolíkÛ v Rychmanovû. Státní památkov˘ úfiad se ujal sporu a zakázal

zvonici zbofiit. ZáleÏitost se dostala aÏ ke Krajskému soudu v Brnû,

kter˘ po tfiech letech roku 1929, rozhodl v neprospûch farního kostela

v Újezdu a urãil zvonici do vlastnictví obce Rychmanova.

Pfii slouãení obcí roku 1959 byly pfiipevnûny na zvonici

tlampaãe, které byly sundány aÏ roku 1990. Zvonice byla

dobrovolníky kompletnû opravena, ale zvon dosud nemá.

(Nov˘ zvon o váze 177 kg mûla roku 1928, ale byl odebrán

za II. sv. války.)

Rychmanovská
zvonice



Petropavelské hody v roce 2004 – pod Májí a u Rychmanovské zvonice


