VáÏení ãtenáﬁi,
dostává se vám do rukou kníÏka, o které nelze ﬁíct, Ïe je ke
ãtení. Jde spí‰e o to, aby nám texty volnû plynoucí pﬁipomínaly
mozaiku dûjin lokality, kde z historické nutnosti vyrostl Újezd
u Brna. Podíváme-li se na prvé nejstar‰í písemné údaje, zjistíme,
Ïe ‰lo o lokalitu, která je obydlená minimálnû tisíc let. VÏdyÈ
datum 1131 není zmínkou vzniku, ale je zmínkou o jiÏ existující
osadû. To mne nutí poloÏit si otázku, co v‰echno probûhlo
v tûchto místech, kolik krásy, kolik smutku a tragédií, které
zapadly, protoÏe o tom nebyly udûlány Ïádné zápisy.
Sbírali jsme mozaiku z útrÏkÛ, zmínek. Vznikla kniha, která
pﬁipomíná chrámové okno, skrze neÏ vstupuje svûtlo do na‰eho
ãasu, abychom pochopili svÛj vlastní pÛvod. V nûkter˘ch
chvílích si kaÏd˘ z nás poloÏí otázku: Odkud jdeme? Kam
pﬁicházíme? Co pﬁijde po nás? TáÏeme se, zda mnohá lidská
trápení, úspûchy a neúspûchy nezapadnou v toku dûjin a my
sami se postupnû staneme bezejmenn˘mi, dokonce neznám˘mi
obyvateli vlastního bytí. Dokladem jsou na‰e tﬁi hﬁbitovy, ano
tﬁi. Z jednoho je jiÏ park, kde uÏ nedokáÏeme identifikovat,
kdo tam leÏí, kdy se narodil, kdy zemﬁel. Zb˘vající dva nám
dávají moÏnost procházky v ãase i mimo ãas, kdy nápisy nám
mnohdy nic neﬁíkají, ale nûkdy pﬁipomenou, kdo tam vlastnû
leÏí. V tuto chvíli si pak moÏná uvûdomíme, Ïe jednou i my
skonãíme putování tímto svûtem se smyslem i beze smyslu,
v té kráse bytí s tûÏkou zkou‰kou zapomnûní. Pﬁikryje nás Stará
hora tich˘m ‰umem obvinûní, Ïe jsme své Ïivotní úkoly splnili
ãi nesplnili. A tak dej BÛh, abychom nebyli obvinûni, Ïe po nás
nic nezÛstalo. Ani krása ani láska, pouze sobectví svého bytí.
Zde máme dÛvod, proã vydat tuto knihu. ProtoÏe
zapomnûní je tím pﬁekonáno, není dÛvod ke skepsi – jednou
nás objeví, kdyÏ budou ãíst.
KdyÏ procházíme krásou tohoto kraje, zji‰Èujeme, Ïe aã
rovina, pﬁesto má svá kouzla, nad kter˘mi majestátnû stojí Stará
hora – pamûtnice v‰eho dûní. A tak nezÛstává nic jiného
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v povinnosti, neÏ pﬁiloÏit mapku, která kaÏdé místo jménem
vyznaãuje. Kde se vzaly tyto názvy? Co jsou to Pranty, Frejunky,
Glóznû, Chﬁibky, Malá flonka, Padûlky, Proskorky, Pﬁidánky?
V‰echno zní s nûÏností jména krásné Ïeny, av‰ak je to pÛda,
která je Ïivila a byli vdûãní. Chápu toto pﬁirovnání. Tato pÛda
dala Ïít lidem v okolí, byla vûrná, vrátila v‰echno, co jí ãlovûk
dal. Projdûte si pﬁiloÏenou mapku a pohrajte si se slovy, která
v‰ak neukr˘vají pouze název místa. Ukr˘vají chvíle mileneck˘ch
dvojic, schovan˘ch v ãase a prostoru, aby mohly b˘t samy
spolu v kráse bytí.
A tak prosím kaÏdého, kdo úvod pﬁeãetl, aby pro‰el okolí
a pak se ke knize vrátil s laskavostí, bez kritiky, protoÏe nejde
o dûjiny, ale o kousky bytí.

Vá‰ starosta Jan Hradil
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Proã se nemá
zapomínat

B˘valo kdysi normální, Ïe si lidé psali deníãky, záznamníãky,
ba kroniky, kde pro sebe a pro své potomky zaznamenávali to
nejdÛleÏitûj‰í, co s sebou pﬁiná‰ely dny. Tenhle bohulib˘ zvyk
v‰ak skomírá v dobû, která se dívá pouze dopﬁedu a zaznamenávají
se jen plány. ·koda. ·koda v‰eho, co bude zasypáno v minulosti,
a co uÏ nikdy nepotû‰í, nevaruje, nepouãí.
Vesniãky a vísky mívaly svého patriota, písmáka, místního znalce.
B˘val to ãlovûk velmi váÏen˘ a vyhledávan˘, kter˘ s láskou
zaznamenával v‰e, co se v jeho kraji odehrálo zajímavého. VÏdyÈ
kraj, kter˘ je nám domovem, to je také Ïivoucí organismus a má
své orgány, pocity, záÏitky a následky, stejnû jako lidské tûlo. Prochází
obdobím zrození, proﬁezávání zoubkÛ, dospívání, zamilovanosti,
sÀatku, rozvodu, pﬁátelství, klidu a pohody. Pﬁíroda to v‰e doprovází
slzami de‰tû ãi bouﬁí, poÏáry i úrodou. Mûsta uÏ jsou pﬁíli‰ veliká
tûla na to, aby bylo moÏno tak jednodu‰e zaznamenat v‰echno
dÛleÏité o takovém kvantu lidsk˘ch osudÛ a proÏitkÛ. Pﬁesto jsou
takoví hrdinové, Ïe se pokusili zaznamenat historii nejen mûst, ale
i národÛ. My se podíváme do osudÛ dﬁíve mûstyse, dnes mûsta
Újezdu, kter˘ mûl to ‰tûstí, Ïe se zde na‰li lidé, jiÏ chtûli zanechat
zprávu pro pﬁí‰tí generace. Zprávu, Ïe tu byli a co v‰echno proÏívali.
Pro mnohé je to jistû dobrodruÏství mnohem dÛleÏitûj‰í a vût‰í,
neÏ poselství pro mezigalaktické civilizace.
Je to jen jeden mûstys a jen drobn˘ ãasov˘ úsek, ale je nesmírnû
dÛleÏit˘ pro celou na‰i civilizaci, protoÏe zobrazuje doby a lidi tak,
abychom se mohli pouãit a rozpomenout. Taky se trochu pobavíme
a zasmûjeme nad tím, co dﬁív lidem dûlalo starosti a ãím se radovali.
Snad nás toto nahlédnutí do historie pﬁinutí srovnat si své vlastní
dny a udûlat si pár vlastních poznámek o tom, co jsme sami proÏili
a proÏíváme a co budeme jednou sv˘m dûtem vyprávût.
Díky v‰em písmákÛm, kteﬁí nebyli líní a fascinováni zdánliv˘mi
maliãkostmi, nechali nám úÏasné zprávy z dob, do nichÏ se uÏ
jinak nepodíváme.
KdyÏ jsem proãítala záznamy, které nám tu kronikáﬁi zanechali,
uvûdomila jsem si, v ãem jsou problémy dne‰ní doby jiné a v ãem
se naopak historie opakuje.
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