Kde se vzal,
tu se vzal Újezd
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KdyÏ pﬁibliÏnû v jedenáctém století vznikaly nové obce, objíÏdûla
zﬁizovací komise dané území. Odtud vznikl pravdûpodobnû název
Újezd nebo Újezdec (objezdit).
Ná‰ Újezd patﬁí k nejstar‰ím osadám, jejichÏ existence je
doloÏena písemnû. V listinû olomouckého biskupa Jindﬁicha Zdika,
v níÏ se popisuje církevní majetek na Moravû, se uÏ v roce 1131
uvádí celá ves Újezdec jako pﬁíslu‰enství kostela. Olomouck˘
biskup Bruno ze Schauenburgu organizoval biskupské zboÏí do
lén, kter˘mi jednotlivé vsi udûloval ‰lechticÛm i prost˘m lidem;
ta po jejich smrti byla vrácena církvi a opût pﬁidûlena, zpravidla
potomkÛm zemﬁelého. Nejstar‰í dochovaná jména manÛ (nájemci
léna) Újezda jsou Ratmír z Újezda z roku 1295 a Jakub z Újezda
z roku 1318.
Teprve kolem roku 1320 byl vyhotoven˘ kompletní seznam
manÛ olomouckého biskupství. V Újezdû byli tehdy zaznamenáni
jako manové: Svíãek (Czwiczko) 2 lány, Svatomír 0,5 lánu, porybn˘
Oldﬁich 1,5 lánu, Volfart 3 lány, kuchaﬁ Klement 1,5 lánu, Hartleb
1 lán (lán – asi173 metrÛ ãtvereãních), lékaﬁ Konrád 2 lány, rybáﬁ
1,5 lánu, faráﬁ 1 lán a rychtáﬁ 1 lán. Z tohoto seznamu je patrné,
Ïe u Újezdu byl uÏ tehdy rybník a Ïe usedlíci mohli své usedlosti
od vrchnosti zakoupit. Pozemky byly rozdûleny podle lánové
soustavy, existovala samospráva a v niÏ‰ím soudnictví podléhali
újezdskému rychtáﬁi. To, Ïe se v seznamu vyskytují jména ãeská
i nûmecká, je‰tû neznamená národnostní smûs pﬁímo v Újezdû,
protoÏe nûkteﬁí nájemci bydleli v Brnû.
Z této doby také víme, Ïe Újezd uÏ mûl farní kostel, a to
znamená, Ïe byl vût‰í osadou.
Zbytek pozemkÛ, kter˘ nebyl v drÏení manÛ, patﬁil pﬁímo
biskupovi. Tak se stalo, Ïe roku 1388 zastavil biskup Mikulá‰ tvrz
a mûsteãko Modﬁice s pﬁíslu‰enstvím, k nûmuÏ patﬁil také Újezd,
markrabímu Jo‰tovi. V roce 1465 biskup Tas pronajal zboÏí
chrlické, ke kterému patﬁil i Újezd, Matûji Rajsnarovi za 400 hﬁiven
(hﬁivna – 0,25 kg) gro‰Û roãnû.
Doba pﬁedhusitská zanechala více informací o újezdsk˘ch
manech. V roce 1389 byli mezi nájemci biskupsk˘ch statkÛ Markvart,
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Dekret – Franti‰ek Josef I. povy‰uje Újezd na mûstys. 15. záﬁí 1909 VídeÀ

Her‰ík a Petr. O rok pozdûji Her‰ík prodal dva dvory 1,5 lánu pÛdy
a dva úroãní podsedky za 100 hﬁiven gro‰Û Martinu Brablecovi.
To jen na ukázku tehdej‰ího hodnocení jmûní. Za husitsk˘ch válek
ves zcela zpustla, byla v‰ak velmi brzy znova osazena.
Urbáﬁ biskupsk˘ch panství z roku 1465 obsahuje popis Újezdu
té doby: V Újezdu bylo 32 lánÛ a ml˘n, z nichÏ se úroãilo
o sv. Jiﬁí a o sv. Václavu z kaÏdého 48 gro‰Û, z osmi chalup pak po
3 gro‰ích a z ostatních ‰esti po 1,5 gro‰i. Tﬁi chalupy byly opu‰tûné.
Biskupství tedy dostávalo z Újezdu na sv. Václava a na sv. Jiﬁí 26
hﬁiven a 8 gro‰Û. Rybník uÏ nemohl b˘t obnoven a na jeho místû
byla louka, ze které se sváÏelo 70 vozÛ sena. Dal‰í biskupovy pﬁíjmy
plynuly z vinohradÛ, o nichÏ se hovoﬁí uÏ v roce 1391. Kromû desátkÛ
také v‰echny ryby z rybníkÛ a povinnost obyvatel Újezdu pﬁiváÏet
ke stavûní do Brna nebo do Vy‰kova 40 vozÛ kamení nebo dﬁíví.
V roce 1461 osvobodil olomouck˘ biskup Tas Újezd od práva
odúmrtního. Do té doby totiÏ pﬁipadal majetek tûch, kdo zemﬁeli
bez pﬁím˘ch dûdicÛ, biskupu olomouckému. Teprve od té doby
mohl kaÏd˘ svÛj majetek odkázat komukoli za Ïivota, nebo na
smrtelné posteli.
Újezdsk˘ rybník byl za husitsk˘ch válek pust˘ a biskupství jej
v roce 1478 pronajalo.
Dal‰í dÛleÏitou svobodu poskytl Újezdu v roce 1543 biskup
Jan. Do té doby museli Újezd‰tí posílat Ïence na vy‰kovské panství,
takÏe nestíhali vlastní úrodu. Podle nového ﬁádu platil Újezd za
kaÏdého Ïence pût gro‰Û úﬁedníkovi ve Vy‰kovû, kter˘ za tento
obnos najímal Ïence jinde.
Tent˘Ï biskup Jan v roce 1550 prodal Újezd králi Ferdinandovi I. k hradu ·pilberku, takÏe Újezd byl nakrátko zboÏím
zemûpansk˘m. UÏ o deset let pozdûji koupili od krále hrad ·pilberk,
a s ním i Újezd a Hostûrádky, stavové morav‰tí za 35 000 kop gro‰Û.
Ti v‰ak obû obce prodali je‰tû téhoÏ roku olomouckému biskupu.
V roce 1552 nechal král Ferdinand I. vybudovat velk˘ rybník
nad Újezdem.
Pﬁed tﬁicetiletou válkou mûl Újezd 48 usedlostí a pﬁibliÏnû
360 obyvatel. Po válce zbyla osídlen˘ch usedlostí jen polovina,
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ostatek zpustl. Újezd, kter˘ se rychle vzpamatoval po husitsk˘ch
válkách, tentokrát stagnoval. Po tﬁicetileté válce do roku 1674
se pomûry naopak zhor‰ily, protoÏe v posledních dvaceti letech
byly osazeny jen tﬁi usedlosti, obdûlával se jen zlomek pÛdy
a zpustly také vinohrady.
Marie Terezie se snaÏila zdanit i panské pozemky, a tak v roce
1750 musela pﬁiznat svÛj majetek i vrchnost. Ta mûla tehdy
v drÏení pﬁes ‰est mûﬁic vinohradu a rybník s 500 kopami kaprÛ.
Újezd‰tí byli povinni vy‰enkovat 46 mázÛ panského vína, platit
úrok z gruntÛ, z vinohradÛ, ze zahrad, za neodebrané panské
víno, z pastou‰ky, za nepﬁedení panské pﬁíze, ze sklepÛ, ﬁezníci
20 liber loje, mlynáﬁ nájem z ml˘na. Robotovalo 18 sedlákÛ po
cel˘ rok ‰est dní v t˘dnu se dvûma koÀmi, 23 pololáníkÛ od sv.
Václava do sv. Jana dva dny t˘dnû se dvûma koÀmi a jeden den
pû‰ky, 10 ãtvrtláníkÛ pracovalo od sv. Václava do sv. Jana tﬁi dny
v t˘dnu pû‰ky, zbytek roku ‰est dní pû‰ky a 13 ãtvrtláníkÛ za
roboty platilo.
Speciální míra byla pûtãtvrtiláník, kter˘ platil danû za roboty,
za nepﬁedení panské pﬁíze, na biskupské vojáky a je‰tû robotoval
jako pÛldruhaláník.
Pﬁi Ïních a senoseãi dostával kaÏd˘ robotník bochník chleba
o dvou librách (1 libra – 0,5 kg) a o Ïních pivo (celkem ãtyﬁi
beãky). Pﬁi rybolovu dostával rychtáﬁ a kon‰elé po dvou bochnících
chleba a dvou mázech (máz – 1,4 l) piva, robotníci jen bochník
chleba.
ProtoÏe byla v Újezdu nouze o palivové dﬁíví, pﬁenechávala
vrchnost poddan˘m rákosí z rybníkÛ. Pﬁi poÏáru, neúrodû nebo
úhynu dobytka vrchnost poddan˘m vypomáhala penûzi, obilím
nebo úlevou od roboty. Újezdsk˘ faráﬁ dostával od poddan˘ch
desátku – ãást snopu Ïita a stejnû ovsa, 6 zlat˘ch a 39 krejcarÛ.
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Kde Újezd
najdete?
(star˘ záznam)

Mûsto Újezd leÏí 15 km jihov˘chodnû od Brna na rozhraní tﬁí
b˘val˘ch okresÛ: hustopeãského, brnûnského a vy‰kovského
(podle kronikáﬁe, dnes uÏ zcela neplatí).
LeÏí na pravém bﬁehu Cezavy, pod návr‰ím Kﬁiby a památnou
Starou horou (307 m), jimiÏ se konãí v˘bûÏky Drahanské planiny,
kterou oddûluje Cezava od ChﬁibÛ.
Na Moravû je 24 ÚjezdÛ a tento se li‰il názvem Újezd u Sokolnic
podle Ïelezniãní stanice. Na kopci Kﬁiby stojí bílá kapliãka
sv. Antonína v románském slohu. PÛl hodiny od Újezda na
Prateckém kopci stojí Mohyla míru (26 m) postavená na památku
slavkovské bitvy. Do Újezdu patﬁí také dvû samoty: „Stﬁíbrná
koule“ u Otnic, cihelna u Telnice a polovina sokolnického nádraÏí.
Lidová mluva tu má typické znaky hanácké, kroj a lidové
v˘robky zanikají. Újezd b˘val rolnickou obcí, ale vinaﬁství
a rybníkáﬁství ustoupilo.
K místním prÛmyslov˘m závodÛm patﬁily: sladovna, ml˘n,
kruhová cihelna, velkouzenáﬁství R. Vymazala, v˘roba hoﬁké
minerální vody ·aratica a ·ternovka.
¤emesel a Ïivností bylo v roce 1928 v Újezdu uÏ 98.
V moãálech se vyskytovali vzácní kor˘‰i, lupenoÏky a ÏábronoÏky. V cihláﬁské dílnû se na‰ly mamutí kosti, na Staré hoﬁe
v tﬁetihorním vápenci zbytky moﬁského Ïivoãi‰stva, tﬁetihorní
písky obsahují Ïraloãí zuby, v píseãnicích hnízdí bﬁehule. Na Staré
hoﬁe roste vzácn˘ kosatec a rostliny slanomilné.
Nálezy popelnic a skrãen˘ch koster jsou dÛkazy pravûkého
osídlení.
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PeãeÈ obce pﬁidûlává 45 dnÛ po pov˘‰ení Újezda na mûstys

Gratulace starostovi mûstyse Újezdu
Franti‰ku Cupákovi k jeho padesátinám
28. ledna 1944
od prof. Edvarda Zbûhlíka
Proã dnes Újezdsk˘ch v˘‰in stránû,
vinorodé kdys – na jiÏní stranû,
tak radostnû se tváﬁí
ve slunka jasné záﬁi?
Proã jindy klidná Litava
se sv˘mi vlnkami si pohrává?
Proã i blízká Mohyla míru
v tom dne‰ním svûta víru
radostnûji hlásá do ‰irého kraje:
„Chléb a mír dej nám Pane,“
aÈ nic zlého u nás nenastane
a její usmívá se stráÏce ·tûpánek,
jak mil˘ pan Vymazal Pepánek,
a pﬁi tom na ‰almaj si hraje?
Proã i ten ãtveraãiv˘ mûsíãek
vesele jen mûní kotouãek.
A s nebes na ãíslo 495 se dívá
a David na harfu hraje a zpívá:
„·tûstí dej domu tomu, Pane BoÏe,
aÈ neupne se na nûm strastí hoﬁe:
V nûm bydlí Újezda pan starosta,
jenÏ právû k uvítání Abrahama se chystá.“
Proã v‰e se to asi dûje,
kam ta radost v‰echna spûje?
Na to odpovûì je jasná,
plynoucí ze srdce krásna:
Újezd‰tí obãané dobré vÛle,
jimÏ je cizí lidská zvÛle,
velik˘ dnes svátek svûtí
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Obecní úãet z roku 1749

pﬁátelské úcty, lásky ve objetí:
Jejich spoluobãan, rodák mil˘,
znám˘ mistr sv. Josefa ﬁemesla,
jenÏ nyní je na lodi Újezda u vesla,
padesáté narozeniny slaví v této chvíli.
V‰ichni jeho pﬁátelé a Újezda obãané
otvírají svá srdce,
jeÏ bijí proÀ prudce,
by blahopﬁáli Mu k práci poÏehnané.
I já, ãeského Brna emigrant pouh˘,
jenÏ dennû obchází Újezdské strouhy,
pﬁipojuji se k ﬁadû gratulantÛ
za rÛzn˘ch pﬁání variantÛ,
abych vám, váÏen˘ pane starosto, blahopﬁál
a se na v˘sluní jich mile hﬁál:
„By ve stálém zdraví, spokojenosti
rodiny své ten blahu a pﬁátel ten radosti
jste se tímto svûtem dlouho bral“ –
pﬁi va‰í pracovitosti je to jisto –
aÈ provází vás vÏdy jen radost – nikdy Ïal.
Míjejí vteﬁiny, minuty, hodiny,
dny, roky padají u vûãnost hlubiny
a neÏ se nadûjeme setkáme se s dnem,
jenÏ nám v mládí pouh˘m snem.
Kdo s Abrahamem se setkal,
mnoho zku‰eností v Ïivot svÛj vetkal.
Bylo to více bolu neÏ radosti,
bylo to více zklamání neÏ úspûchÛ –
to v‰ak budiÏ pro na‰i útûchu,
Ïe nás v‰echny pozemãany,
aÈ je to z té nebo oné strany,
Ïivot ná‰ tak mûnivû hostí.
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Náv‰tûva vrchního ‰kolního rady a zemského inspektora Václava Komárka za doprovodu okresního ‰kolního
inspektora Osvalda Baráãka a rady politické správy hejtmana Dr. Josefa Drábka.
Obrázek uãitelského sboru pﬁi této ojedinûlé inspekci z období let 1927–1931

Pﬁemáhejme v‰e odvahou a pílí
a ‰Èastnû dojdem k Ïivotnímu cíli.
Vy, váÏen˘ pane starosto,
to tvrditi moÏno na jisto,
touto cestou jste se bral
a mnohou tíhu Ïivota na se vzal.
V‰emocn˘ Ïehnal va‰emu pﬁiãinûní
a pﬁi své snaze dojdete jeho ocenûní,
bude nadále Ïehnati Va‰emu poãínání
aÏ do Va‰eho Ïivota – do skonání.
Dnes, ve v˘znamn˘ den svého Ïití
radostí naplnûn mÛÏete b˘ti
a hrdû mÛÏete pohlédnout zpût
co vykonal jste za padesát let.
Za to Vám spláceti bude Va‰e drahá rodina
úctou, láskou a vdûãností
v srdci svém s nejvût‰í radostí
a bude to její radost jediná.
I spoluobãané Va‰i milí
zahrnou Vás láskou v této chvíli,
za to, Ïe v tûÏkém dne‰ním svûta hnutí
vedení obce ujal jste s odhodláním – s chutí.
NechÈ kaÏd˘ krok Vá‰ pro blaho obce,
pro niÏ Va‰e – rodáka, srdce bije prudce,
V‰emocn˘ Pán tam na nebes ten posvûtí
na dlouhá je‰tû léta v zápûtí.
Za va‰i starostlivost a péãi
aÈ se Vám obãané vdûãí.
Újezd pod Va‰ím otcovsk˘m vedením
aÈ stále mohutní, roste a zkvétá
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Pamûtní zápisky z roku 1909

po v‰echna dal‰í a ‰Èastná léta
pﬁed Va‰ím klidn˘m, dobr˘m svûdomím!
AÈ k milé vzpomínce ãestného obce souseda
prvního starosty vesnice Újezda
pana Cupáka Augustina,
jehoÏ práce dosud syny Újezda jímá –
pojí se radostná, vdûãná vzpomínka jiná
na pana Franti‰ka Cupáka starostu,
nyní jiÏ Újezda – pana mû‰Èanostu.
AÈ vûãnû Ïije ve vdûãné Újezdsk˘ch pamûti,
Za svoji lásku ku rodné obci, za Tvé pro ni obûti.
Toto zaslouÏí si plnou mûrou muÏ,
jenÏ od nastoupení svého úﬁadu uÏ
za zuﬁícího svûta lidského bûsu,
jenÏ pﬁiná‰í nám tolik dûsu,
zavázal se vésti tûÏk˘ úﬁad svÛj
a pracovati pro blaho obce stÛj co stÛj.
Nakonec, veleváÏen˘ pane starosto,
je‰tû jedno vroucí pﬁání mám,
jeÏ projeví Vám slova popûvku:
Dlouho buì zdráv!
NechÈ Ti láska vûnce splétá,
nechÈ Tû v‰echno miluje,
nechÈ Ti blaho v‰ude vzkvétá,
s Tebou se v‰e raduje
na dlouhá, dlouhá léta.
Dlouho, dlouho buì zdráv!
Ke své gratulaci pﬁipojil profesor Zbûhlík nenásiln˘ pﬁehled
o historii Újezda:
Mûstys Újezd leÏí 16,3 km jihov˘chodnû od Brna pﬁi Ïelezniãní
trati Brno – Pﬁerov na rozhraní 3 okresÛ…
autor: prof. Zbûhlík – neupraveno
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âlenové obecní rady a zastupitelstva v letech 1927 aÏ 1931.
Sedící – Franti‰ek Rujbr – sedlák, Franti‰ek Trbola – sedlák, Florián Moﬁic – sedlák – starosta, Karel Piln˘ –
uãitel, Viktorin Cupák, Gustav Provazník – sedlák, Ludvík Novotn˘ – domkaﬁ, Petr Popelák – dûlník.
1. ﬁada – Roman Chrást – ﬁídící uãitel, Franti‰ek Jurák, Tomá‰ Jani‰tín – tesaﬁ, Ondﬁej Viktorín – cementáﬁ,
Ladislav Máca – továrník, Franti‰ek Hrozek – sedlák, Leopold Haluza – handlíﬁ, Vincenc Pﬁerovsk˘ – hrobaﬁ –
ponocn˘, Josef Mifek – policajt.
2. ﬁada – Stanislav Kalvoda – sedlák, Jan Popelák, Leopold Popelák – sedlák, Karel Kalvoda – sedlák, Martin
Novotn˘ – sedlák

V soupisu církevního majetku na Moravû v roce 1131 se
jmenuje Ugezdec, na úﬁedních peãetích po roce 1860 Aujezd
bei Brunn. Název Újezd u Sokolnic je neúﬁední a zavedl jej po‰tovní
úﬁad v roce 1908.

Rybníkáﬁství

Úrodná pÛda doliny litavské (cezavské) lákala hospodáﬁe uÏ
za doby PﬁemyslovcÛ, kdy byly zakládány velké dvory, ale
i rybníky.
Dne‰ní úrodná pÛda pﬁi toku Litavy (Cezavy) jsou vlastnû dna
b˘val˘ch rybníkÛ.
Nejstar‰í záznamy mluví o 5 velk˘ch rybnících v oblasti
újezdsk˘ch dvorÛ:
Zaãansk˘ (Îatãansk˘) rybník byl nejvût‰í z nich a vytrval
nejdéle. B˘valo v nûm 1 000 kop (kopa – 60 kusÛ) kaprÛ a byl
vypu‰tûn roku 1834 a na jeho dnû vzniklo pole dnes zvané
„Rybník“ nebo „Ostrovy“.
Druh˘ nejvût‰í byl rybník Újezdsk˘, kter˘ byl vypu‰tûn za
husitsk˘ch válek (1421) a v roce 1552 na rozkaz Ferdinanda I.
znova napu‰tûn tak, Ïe zaplavil i ãást polí, jeÏ císaﬁ vykoupil.
B˘valo v nûm 600 kop kaprÛ.
Tﬁetí rybník se jmenoval Nesvaãil a b˘valo v nûm 500 kop kaprÛ.
âtvrt˘, Hraniãník, míval 300 kop kaprÛ a pát˘, Jezírko, se
rozléval v místû dne‰ní obce Nesvaãilky, která vznikla roku 1715.
Ten míval 110 kop násady kaprÛ.
Pro v‰echny tyto rybníky se choval potûr v Nad˘maãi, kam
se dováÏel z Tﬁebíãe.

Vinaﬁství

Kromû rybníkáﬁství prosperovalo v Újezdû i vinaﬁství.
Poslední v˘bûÏek Drahanské vrchoviny – 306 m vysoká Stará
Hora, byla na jiÏních stráních poseta vinohrady a ovocn˘mi sady.
Postupem ãasu vinice mizely, ale teì jsou znova zakládány. Vinné
sklepy se zachovaly aÏ do dne‰ní doby (v Sádkách je jich sedm)
a slouÏí jiné hospodáﬁské ãinnosti.
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Dobová kresba Romana Chrásta z dvacát˘ch let – kapliãka
Rudolf Kopeãek – ·ulákovo ã. 37, konec kvûtna 1990

O tom, Ïe újezdské víno mûlo v˘bornou kvalitu, svûdãí zápis
z roku 1465, kdy biskup Tas âernohorsk˘, jako doãasn˘ drÏitel
Újezda, pronajal uÏitky z panství svému úﬁedníku; vymínil si v‰ak,
aby: „V‰echny vína, která v Modﬁicích a v Újezdû do na‰ich desátkÛ
pﬁijdou – ty nám dovézti – má lidem kázati.“
Toto víno ochutnával také císaﬁ Franti‰ek I., kdyÏ s císaﬁovnou pﬁihlíÏel manévrÛm u Tuﬁan od hﬁbitova újezdského a pochvaloval si ho.
V prosinci 1805 kolovala zpráva, Ïe kdyÏ se 1. prosince utáboﬁila na Staré hoﬁe pomocná vojska ruská, jejich generál se tak
nadchl místním vínem, Ïe potom pﬁi dob˘vání Telnice obsazené
Francouzi, neuspûl, jak byl opil˘.

Kroj

Star˘ újezdsk˘ kroj nevynikal zvlá‰tním stﬁihem, ani h˘ﬁiv˘mi
barvami.
Star‰í Ïeny nosívaly soukenné kabátky zvané „du‰e“ na hoﬁe
s vykasan˘mi, dole úzk˘mi rukávy. Do velkého v˘stﬁihu se vkládal
hedvábn˘ kvûtovan˘ ‰átek.
MuÏi mívali soukenné vesty, v zimû nosili Ïluté koÏichy, na
hlavû vysoké beranice.
Stárky nosily ãerné botky, ‰iroké, na‰krobené bílé suknû, které
‰ustûly, pestrou kordulku, hedvábn˘ barevn˘ fûrtoch, vy‰ívanou
„pÛlku“ na krku. ·iroké barevné pentle spl˘valy vzadu zároveÀ
se sukní.
Nosily bílé vy‰ívané rukávce, na hlavû ãerven˘ vídeÀsk˘ ‰átek,
z jehoÏ cípu si dûlaly na hlavû roÏky.
Stárci nosili vysoké boty, Ïluté koÏanky, ãervenou korduli
s leskl˘mi knoflíky, bílou ko‰ili a bíl˘ plátûn˘ klobouk s kytkou.

¤eka Litava
– Cezava

Název téÏe ﬁeky je v horním toku Litava, v dolním toku Cezava.
âasto se vedou spory o tom, kde je vlastnû rozhraní tohoto
pojmenování. Podle Dûjin Bluãiny má Litava název Cezava pod
soutokem s Dunávkou. A 1 200 m jiÏnû od hranice bluãinského
okresu je soutok Svratky a Cezavy, odkud odtékají do âerného moﬁe.
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Rudolf Kopeãek – ·ulákovo ã. 37, ãerven 1990
Rudolf Kopeãek – Rychmanov 1967 (kapliãka – ev. kostel)

Jméno Cezava má také pravûké sídli‰tû na kopci vlevo pﬁed
Bluãinou. Toto sídli‰tû mûlo v pravûk˘ch dûjinách jiÏní Moravy
velk˘ v˘znam. Vedla tudy cesta z Podunají Dyjsko-svrateck˘m
úvalem podél Litavy smûrem na Vy‰kov, dále Moravskou
branou na Ostravu do Polska a potom aÏ k Baltu pro jantar.
Jantarovou cestu dosvûdãují i jantarové nálezy na sídli‰ti Cezavy
u Bluãiny. I do Ruska se cestovalo tudy, nikdo ne‰el pﬁes
Karpaty.
Z rybáﬁského lexikonu: Cézava: Pﬁítok Svratky od ústí do Svratky
v Îidlochovicích aÏ k jezu ml˘na v Rychmanovû se v‰emi pﬁítoky
mimo lí‰eÀskou ﬁíãku. Míra kapra 40 cm.

Kámen z lomu
na Staré hoﬁe

Kámen z lomu na Staré hoﬁe je litothaminov˘ vápenec (oznaãován
jako litavsk˘). Litothaminové vápence vznikaly v tﬁetihorním moﬁi –
ve vy‰‰ích ãástech spodního tortonu – asi 15 milionÛ let – a vznikaly
usazováním pﬁi ústupu spodnotortonského moﬁe.
Hmotu vápencÛ vytvoﬁila moﬁská redochovitá ﬁasa Litothamnion,
která vyluãuje vápenec ve sv˘ch bunûãn˘ch blanách. Tím vznikaly
mocné útesy a jedním z nich je Stará hora, ale i BluãiÀák.
V lomu na Staré hoﬁe je vidût souvrství organogenních vápencÛ
s polohami silnû vápenat˘ch hrubozrnn˘ch pískÛ s vrstvami
slínit˘ch jílÛ.
Ve vápenci je hodnû zkamenûlin dírkovcÛ, mûkk˘‰Û, ulit
bﬁichonoÏcÛ, schránky kelnatek, foraminifery a jiné.
Kámen z lomu se dob˘val na stavbu obytn˘ch domÛ, mostÛ
pﬁi budování trati a na stavbu Mohyly míru.

Koﬁeny Újezda

V Újezdu b˘valy dva svobodné dvory: PruskauerÛv a FlammenÛv. PruskauerÛv statek mûl v drÏení na poãátku 17. století
dÛchodní písaﬁ Jan Hanák a po jeho smrti poúmrtním právem
pﬁipadl biskupství. Tento dvÛr byl kardinálem Dietrich‰tejnem
osvobozen v roce 1610 od robot, platÛ a dávek a byl prodán
AlÏbûtû Pergarové z Pergu.
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Znak a peãeti obcí z rÛzn˘ch let: ·ternov, Rychmanov, Újezd u Sokolnic

Té bylo dovoleno drÏet 24 dojnic, 20 jalovic, 300 ovcí a 60
vepﬁÛ, které smûla pásti na újezdsk˘ch pozemcích. Pﬁedkupní
právo v‰ak mûli biskupové. Tento dvÛr za tﬁicetileté války drÏel
Schulz, kter˘ ho nechal zpustnout. Pozdûji koupil dvÛr Martin
Bedﬁich Pruskauer a novû jej vystavûl. V kvûtnu 1659 získal
potvrzení v‰ech nadání svobodného dvora a pozdûji se mu ﬁíkalo
dvÛr MoravcÛv a právû parcelací tohoto dvora v roce 1786 vznikla
osada ·ternov.
Svobodn˘ dvÛr Probo‰tsk˘ se na poãátku 17. století jmenoval
Humprovsk˘. V roce 1674 jej drÏel Schonwitz a pozdûji Babka.
Roku 1750 byl majitelem dvora Maxmilian von Flammen, brzy
potom ho koupila vrchnost, která jej rozparcelovala a zaloÏila na
jeho pozemcích ves Rychmanov.
V roce 1834 mûl Újezd 50 domÛ a 272 obyvatel. V roce 1845
byl vystavûn farní kostel sv. Petra a Pavla.
Od roku 1909 je Újezd mûstysem, nyní Újezd u Brna.

Pov˘‰ení
Újezdu na
mûstys

Újezd byl pov˘‰en na mûstys císaﬁem Franti‰kem Josefem I.
15. záﬁí 1909.
âtyﬁi barevné listiny o pov˘‰ení jsou uloÏeny ve fialov˘ch
deskách se zlacen˘m znakem Rakouska (dvouhlav˘m orlem)
a opatﬁeny císaﬁskou ãervenou peãetí, která je v tûÏkém kovovém
pouzdﬁe na závûsu. Spatﬁit je mÛÏete ve Státním okresním archivu
Brno-venkov v Rajhradû.
Na druhém listû je vlastní rozhodnutí o pov˘‰ení s datem, na
tﬁetím listû podpis císaﬁe a ministra vnitra. âtvrt˘ list je potvrzením
obce o pﬁevzetí pov˘‰ení dne 25. ﬁíjna 1909. Podepsán je starosta
obce Jan Matula a radní Franti‰ek Jurák. Je zde jiÏ nové razítko obce
jako mûstyse i razítko dosavadní. Celé prohlá‰ení je psáno ãesky.
K tomuto dokumentu jsou pﬁiloÏeny ãtyﬁi listy:
Informace okresního hejtmanství v Hustopeãi k Ïádosti
o pov˘‰ení.
Îádost téhoÏ hejtmanství o doklad k jednání.
Pokyny hejtmanství k pov˘‰ení.
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Tomá‰ Máca – zakladatel stolaﬁské dílny, kterou pozdûji pﬁevzal, roz‰íﬁil a pﬁestûhoval na ulici Komenského
jeho syn Vladislav (vpravo od otce). Druh˘ syn (vlevo) Josef jako dospûl˘ zbudoval továrnu na v˘robu divadelních
kulis, pozdûji dal‰ích jevi‰tních potﬁeb. Po znárodnûní – Divadelní sluÏba. Kateﬁina Mácová – manÏelka Tomá‰e
drÏí v rukou dceru AlÏbûtu v dospûlosti provdanou Kolkovou. DÛm je na ulici Masarykovû (pozdûj‰í majitel
Ma‰ka)

Záznam MNV v Újezdû bez bliÏ‰ího urãení z roku 1951:
V roce 1909 se jednalo jen o Újezd u Sokolnic, ke slouãení
Újezda, Rychmanova a ·ternova do‰lo pozdûji.
Obec uÏ v dubnu, pﬁed sv˘m pov˘‰ením na mûstys, získala právo
trhÛ, a to dvou v˘roãních – ve stﬁedu pﬁed ostatky a na 3. stﬁedu
v srpnu, a 2 trhy dobytãí – ve ãtvrtek po v˘roãních trzích.
Co znamenalo jmenování na mûstys:
Mûstys (nûmecky Markt) byl mûsteãko, tedy ﬁemeslnické a trÏní
stﬁedisko regionálního v˘znamu, které v rozsahu svého hospodáﬁského
pÛsobení a v organizaci svého vnitﬁního Ïivota nedosahovalo úrovnû
mûst. Tû‰il se rÛzn˘m právÛm a v˘sadám, ty v‰ak nemívaly takov˘
dosah jako mûsta. Byl men‰í, neopevnûn˘ a znaãn˘ podíl na v˘robû
si udrÏoval zemûdûlstvím. Plnoprávní obyvatelé mûsteãka mívali
statut mû‰ÈanÛ, pánem b˘val svûtsk˘ nebo duchovní feudál.
Rok 1909 podle Mifkov˘ch Pamûtních zápiskÛ:
• Dne 12. ledna zemﬁel v Pﬁerovû a byl pﬁevezen do Újezda
a tam pochován Dr. Jan ·antruãek – jeden ze zakládajících
ãlenÛ hasiãského sboru
• Obec Újezd byla pov˘‰ena na mûstys
• Byla dostavûna kruhová cihelna Josefa Pecla
• Obvodním lékaﬁem byl ustanoven Dr. Bohuslav Viederman
• 5. ãervna roku 1909 zemﬁel v Újezdu b˘val˘ uãitel na odpoãinku
Vincenc Smola
• 26. ãervence se nechal u zastávky pﬁejet vlakem Martin
Újezdsk˘ z Damboﬁic
• 29. srpna se svûtila nová ‰kola v Újezdu
• Obec prodala pozemek zvan˘ Charvatsko obãanÛm na
stavební místa
• 27. dubna se utopil Karel OndrÛj (·ternov 21)
• Byla zboﬁena obecní jatka
Rudolf Kopeãek vidí události tohoto roku takto:
• Pov˘‰ení obce na mûstys
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Stavba silnice na Komenského ulici
Pohlednice z roku 1928 – Masarykova ulice v Újezdû

• Otevﬁení nové ‰kolní budovy – národní ‰kola ã. 284
• Likvidace star˘ch újezdsk˘ch jatek – pûkn˘ prostor v Masarykovû
ulici
• Postavení kaple ve farské zdi k domu ã. 39 pro so‰ku sv. Floriána,
která byla nad vjezdem do jatek, dnes ukradena
C.k. okresní hejtmanství v Hustopeãi
V Hustopeãi, dne 13. dubna 1909
â: 5935/M
Pov˘‰ení na mûstys
Na Ïádost ze dne 29. kvûtna 1908
JEHO C. a K. APO·TOLSKÉ VELIâENSTVO ráãilo Nejvy‰‰ím
usnesením ze dne 15. bﬁezna 1909 vesnici Újezd nejmilostivûji
na mûsteãko pov˘‰iti.
Následkem v˘nosu c.k. ministerstva vnitra ze dne 20. bﬁezna
1909 ã. 6576 uvûdomuje se o tom tímto pﬁedstavenstvo obce
s tím podotknutím, Ïe se jemu na vÛli ponechává, za pﬁíãinou
vystavení listiny o tomto Nejvy‰‰ím milostivém úkazu za vydání
Nejvy‰‰ího diplomu o pov˘‰ení vesnice Újezdu za mûstys zaÏádati.
Nebude-li se pﬁi tom ãiniti nároku na vedení erbu, tedy buì
za tento diplom poplatek vyhotovení per 262 K/ dvû stû
dvaa‰edesát korun kanceláﬁi v˘pomocn˘ch úﬁadÛ pﬁi ministerstvu
vnitra ve Vídni zaslán.
Hodlá-li mûstys Újezd téÏ povolení ku uÏívání erbu obdrÏeti,
bylo by nutno dotyãné Ïádosti pﬁipojiti téÏ heraldicky, a to
v barvách, proveden˘ návrh dotyãného erbu, kter˘ má do diplomu
b˘ti pojat, mimo popisu jeho a bylo by koneãnû pﬁiloÏiti kvitanci
o zapravení taxy za propÛjãení erbu v obnosu 210 K/ dvû stû
deset K/ u úﬁadu dotyãného Taxamtskasse ve Vídni – III, Vordere
Zollamtsstrasse Nr. 5, anebo u c.k. berního úﬁadu v Îidlochovicích.
V tomto pﬁípadû bylo by poplatek za vyhotovení na 350 K zv˘‰en˘
ﬁeditelství pomocn˘ch úﬁadÛ ministerstva vnitra zaslati.
C.k. správce úﬁadu: Slavûtínek Pﬁedstavenstvu obce v Újezdû
u Sokolnic
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V˘stava makety obce po válce
V˘roãní trh konan˘ na námûstí sv. Jana

Obecní peãeÈ

Na peãeti z roku 1749 o prÛmûru 28 mm je v peãetním poli
barokní, v bocích vykrojen˘ ‰tít. Na ‰títû dva zkﬁíÏené, uchy dolÛ
obrácené petrské klíãe o tﬁech zubech, smûﬁující k bokÛm ‰títu.
Dva petrské klíãe v peãetním znamení si Újezd zvolil proto,
ponûvadÏ náleÏel k olomouckému biskupství. Proã byl jeden klíã
nahrazen ‰avlí? Zﬁejmû jako vzpomínka na bitvu u Slavkova. Pﬁi
pov˘‰ení na mûstys Újezd znak nedostal a nikdy svého peãetního
znamení neuÏíval. Proto se peãetní znamení nestalo znakem
mûsteãka a nemûlo Ïádné barvy.
Roku 1874 zaãal Újezd uÏívat v peãetním poli klíã obrácen˘
vrchem dolÛ a dvûma zuby vlevo, zkﬁíÏen˘ se ‰avlí poloÏenou
rukojetí dolÛ, ostﬁím vzhÛru a ‰picí vpravo.
Po pov˘‰ení na mûstys roku 1909 bylo na razítku stejné peãetní
znamení s opisem majuskulou: MùSTYS ÚJEZD a pak v první
ãtvrtinû 20. stol. s opisem majuskulou: OBECNÍ RADA mûstyse
ÚJEZDA U SOKOLNIC.

Shrnutí – jak to
tedy s Újezdem
bylo?

Újezd pÛvodnû vznikl jako spojení nûkolika lén – jako ves.
Z nûkter˘ch svobodn˘ch statkÛ se postupnû staly vsi Rychmanov
a ·ternov. Nejstar‰í zmínka o Újezdu u Sokolnic je z roku 1131.
Koncem 13. století byl Újezd lénem olomouckého biskupství
a náleÏel k modﬁickému obvodu, po roce 1465 k chrlickému
panství. 15. záﬁí 1909 byl pov˘‰en na mûsteãko – mûstys a bylo
mu udûleno znakové privilegium. V roce 1952 se Újezd slouãil
s Rychmanovem a ·ternovem a získal jméno Újezd u Brna.
Postupnû náleÏel okresÛm: hustopeãskému, Ïidlochovickému,
brnûnskému, slavkovskému a od roku 1960 patﬁí k okresu
Brno-venkov.
Podle Mikulovského sympózia z roku 1978 v‰ak první zmínka
o Újezdû není z roku 1131, ale aÏ z podzimu 1141 nebo aÏ z jara
1142.
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Dobov˘ obrázek místní sladovny
Akcie Rolnické sladovny v Újezdû

