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Licence na dobu ãtyfi mûsícÛ roku 1903 ku sbírání milodarÛ

na Moravû pro úãel stavby modlitebny v Rychmanovû.

Popis osoby: postava prostfiední, obliãej podlouhl˘, oãi sivé,

nos soumûrn˘, ústa obyãejná, vlasy tmavé, stáfií 50 let.

Sbírku milodarÛ smí provádût obcházením znám˘ch dobro-

dincÛ, tedy s vylouãením sbírek od domu k domu. Následuje 50

stran zápisÛ o vybran˘ch sumách, které jsou vût‰inou 40 haléfiÛ,

maximálnû 2 koruny. (Jedin˘ dobrodinec dal 326 K.)

C.K. Zemské ãetnické velitelství 30. srpna 1917

Vzhledem k pfiiloÏené v˘zvû se oznamuje následující.

Zásobovací v˘bor mûsteãka Újezdu se skládá z následujících osob:

Jan Dohnal, uãitel – pfiedseda Rudolf StfiíÏ, kaplan

Ludvík Novotn˘, námezdní dûlník Valentin Frankl

Jakub Formánek, námezdní dûlník Jan Hofírek, rolník

Josef Florián, rolník Otto Mohelsk˘, obchodník

Mouka pro zásobování obce Újezdu, jejímÏ námûstkem starosty

je Vincenc Kalenda, je poukazována C.K. okresním hejtmanstvím

v Hustopeãi obecnímu úfiadu v Újezdu. Vincenc Kalenda

zprostfiedkuje odvezení mouky, coÏ skoro stále obstarává obecní

radní Jan Hofírek.

Mouka se skládá v Újezdu v prázdné místnosti ve staré obecné

‰kole, kde se také obyvatelÛm prodává.

Prodej mouky je svûfien obecnímu radnímu Janu Hofírkovi,

kter˘ má obãas ku pomoci pfiikázány obecní stráÏníky Jana Mifka

a Roberta Kalinu. ProtoÏe Jan Mifek narukoval, pomáhá obãas

jeho manÏelka AneÏka Mifková, bytem v Újezdu 131.



Petro-Pavelské hody rok 1980. Hlavní stárek Emil ·afafiík. Hlavní stárka Hana ·afafiíková
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Újezd Rychmanov ·ternov

MuÏÛ 906 163 118

Îen 1 043 163 145

Dohromady 1 949 326 263 

KatolíkÛ 1 702 157 253

âeskosl. 146 – 3 

Evangel. 10 165 –

âeskobratr.

Bez vyznání 84 4 3

ÎidÛ 7 – 4

NûmcÛ 11 – –

DomÛ 361 73 57

Rodin 421 78 64 

SloÏení obecního zastupitelstva:

13 mandátÛ sociální demokraté, 6 lidová strana, 5 agrární strana

10. února 1924 – ustavující schÛze za pfiítomnosti 38 ãlenÛ.

Svolavatelem schÛze byl Vincenc Jan, Újezd ã. 292.

Programové prohlá‰ení na sjezdu legionáfiÛ 16. 1. 1921:

Láska k bliÏnímu a láska k národu a oddanost k lidstvu musí b˘ti

úãinnou – kdo nepracuje, kdo vykofiisÈuje práci jin˘ch – není âech,

není Slovák, není ãlovûk.

Rychmanov

Pozemková daÀ 270 poplatníkÛ 1731,42 Kã

DaÀ domovní tfiídní 79 poplatníkÛ 427 Kã

DaÀ ãinÏovní 3 poplatníci 85,26 Kã 

DaÀ v˘dûlková v‰eobecná 23 poplatníkÛ 256 Kã

DaÀ v˘dûlková hlava II 3 poplatníci 150 Kã

DaÀ z pfiíjmu 55 poplatníkÛ 14 152,60 Kã 

DaÀ obratová a pfiepychová 158 poplatníkÛ 18 639,75 Kã

PfiiráÏky obecní a kostelní 131 Kã

Celkové 557 Kã

Sãítání lidu
v roce 1921

ZaloÏení jednoty
âeskoslovenské
obce legionáfiské
v Újezdu

Rok 1926
– pfiedpis daní



Z horní fiady: aktivity dûtí ze základní ‰koly
Dolní 2 fotky: fieditelka ‰koly dr. J. Ol‰anská a starosta ThDr. Jan Hradil, Th.D., pfii vyhlá‰ení nejlep‰ích ÏákÛ
za rok 2005/2006
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Sociální demokraté: 73 hlasÛ

Republ. ãsl. venkova: 45 hlasÛ

Strana lidová: 304 hlasÛ

âe‰tí socialisté: 96 hlasÛ

Národní demokraté: 0 hlasÛ

Komunisté: 164 hlasÛ

Îivnostníci: 102 hlasÛ

Strana práce: 47 hlasÛ

Florián Mofiic: 233 hlasÛ

Kalvoda Karel: 75 hlasÛ

V˘Àatky: 

Proã máme volit komunisty v obecních volbách?

…volit ostatní strany znamená podpofiit lupiãe a udûlat z kozla

zahradníka. Máte ostatní posuzovat podle toho co dûlají a ne co

slibují.

…My v‰ichni cítíme pfiímo na své kÛÏi, Ïe pracujícímu lidu

dafií se uÏ po nûkolik let ãím dál hÛfie, a jenom bohat˘m lidem

dafií se ãím dál tím lépe. Z toho je vidût, Ïe politika tûchto stran

je dobrá jen pro bohaté, kdeÏto pro pracující lid, pro dûlníky,

malorolníky, maloÏivnostníky, státní a vefiejné zamûstnance je to

politika ‰patná. Bohat˘m zvy‰uje pfiepych a blahobyt, chud˘m

zvy‰uje bídu, drahotu, danû a dluhy!

Spoluvinu socialistick˘ch stran na v‰ech tûchto zloãinech

proti pracujícímu lidu braly pfiím˘m podílem spolu s agrárníky,

klerikály a národními demokraty âeské strany socialistické: sociální

demokracie i národní socialisté, neboÈ byly souãástí onûch vlád.

NuÏe, zde máte jasné dÛvody, proã dûlníci, malorolníci,

maloÏivnostníci, státní, vefiejní a jiní zamûstnanci se sv˘mi Ïenami

a dorostl˘mi syny a dcerami nemohou voliti ani agrárníky, ani

klerikály, ani národní demokraty, ani stranu Ïivnostenskou, ani

národní socialisty, ani jiné strany a volební skupiny, n˘brÏ jedinû

komunisty, ktefií tuto protilidovou politiku nejostfieji potírají, zaãeÏ

jsou krutû pronásledováni.

Obecní volby
1927

Komunistická
agitka roku
1927 pro volby
16. fiíjna



První tfii fiady: vyhlá‰ení nejlep‰ích
ÏákÛ Z· za rok 2005/2006, ocenûní
pfiedává ThDr. Jan Hradil, Th.D.,
starosta a PaedDr. Jaroslava
Ol‰anská, fieditelka Z·
Dvû dolní fiady: aktivity dûtí ze
základní ‰koly



372 MùSTO ÚJEZD U BRNA – HISTORIE A SOUâASNOST

Jaké zloãiny se je‰tû chystají:

Na dûlníky chystá se veliké zhor‰ení jejich sociálního poji‰tûní,

úplné zru‰ení ochrany a nûkolikanásobné zv˘‰ení ãinÏí…

PapeÏsk˘ ¤ím má zvítûzit nad Husem!

BurÏoazní vláda za blahovolného souhlasu socialistic. stran

vede vyjednávání s ¤ímem o dohodu, pomocí níÏ mají knûÏí

nab˘t více pravomocí, neÏ mûli za starého Rakouska, a pomocí

níÏ mají b˘ti ponechány církvi v‰echny její velkostatky a vráceny

farské zádu‰ní pozemky, které uÏ byly rozdûleny…

Nebezpeãí války proti sovûtskému Rusku!

Dále konfiskováno…

Poãátkem roku stoupl poãet nezamûstnan˘ch v obci tou mûrou,

Ïe bylo obecní zastupitelstvo nuceno starati se o nouzové práce,

jeÏto poukázky (Ïebraãenky) v hodnotû 10 Kã na odbûr potravin

posílané okresním úfiadem v Hustopeãi, nedostaãovaly. Upravovány

byly obecní cesty, aby si dûlníci aspoÀ nûkolik Kã vydûlali.

Dnes vymizelá jména z kalendáfie

Makarius, Jenovefa, Gordius, Telesfora, Basili‰e, Agathon,

Hygina, Proba, Kanut, Polykarp, Romuald, Simeona, Mansveta,

Hilarius, Valburga, Leandros, Fridolína, Oktavián, Serapion, Isidora,

·kolastik, Ha‰tal, Edeltruda, Ubald, Silvera, Erazim, Klotilda, Basil,

Irenea, Theobalda, Heliodor, Vilibald, Anakleta, Apolináfi,

Pantaleon, Kajetána, Cyriak, Roch, Bernarda, Nikoméd, Nemédia,

Josafata, Damasa, Synesia, Saturnin, Kleofá‰, Narcis, Lambert.

Jsou vzornû zafiízené domácnosti, v nichÏ pamatováno je na

v‰e, ãeho k blahobytu pozem‰Èana je zapotfiebí. ·piÏírny vyka-

zují zásoby zavafieného ovoce, hub, v‰emoÏn˘ch lahÛdek a potfieb

pro Ïaludek. Sklepy jsou bohaty na slibnû vypadající láhve, hro-

mady zelenin a jiné uÏiteãnosti. Kredence a skfiínû chovají ve svém

Nezamûstnanost
v Újezdû 1929

Rok 1929 – ãtení
z kalendáfie

Domácí lékárna



Leteck˘ snímek Domu pro seniory
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nitru ‰áteãky, talífiky, noÏíky, deãky a ubrousky pro v‰echny moÏ-

né pfiípady a okolnosti. Ale málo kde uvidíme malou skfiíÀku, kte-

rá by dokumentovala, Ïe prozíravost hospodynû pamatuje oprav-

du na v‰e a poãítá se v‰emi pfiípady: tedy i s tím, Ïe nebude vÏdy

pfiíslu‰níkÛm domácnosti blaze na zemi, Ïe mohou pfiijít kru‰né

chvilky, kdy hlava ãi Ïaludek, nos nebo útroby vypoví poslu‰nost

sv˘m majitelÛm, nebo Ïe kousek kÛÏe a masa zÛstane za nûja-

k˘m zrádn˘m hfiebíkem ãi noÏem. Taková malá skfiíÀka, opatfie-

ná prostfiedky k ulehãení v‰ech podobn˘ch trampot, je domácí

lékárna. VyÏaduje nepatrného nákladu, nepomûrného s v˘ho-

dami, jeÏ poskytuje a je proto s podivem, Ïe tak málo hospody-

nûk uznává její nutnost. ¤ízne-li, spálí-li se nûkdo, shání se olej,

hadfiíky na obvazy, bolí-li hlava a Ïaludek, vafií se v‰emoÏná kofie-

níãka – ale to pravé, ãeho je skuteãnû zapotfiebí, se zpravidla

doma nenajde.

Máme-li malou lékárniãku dobfie zásobenou hned pfii

ruce, mÛÏeme klidnû hledût vstfiíc rÛzn˘m mal˘m nehodám,

které ãasto velmi podûsí bezradnou hospodyni, i náv‰tûvu

lékafie mnohdy u‰etfiíme, zásobíme-li se pfiedem potfiebn˘mi

léky.

• Hoffmanské kapky pro mdlobu, zemûÏluã pro Ïaludek.

• Proti bolení hlavy: aspirin a pyramidon.

• Proti prÛjmu: tinktura opiová. Pak dobr˘ ãaj, jehoÏ velmi siln˘

odvar rovnûÏ dobfie staví. 

• Projímadlo: ·aratice, listy seny, novopuren.

• K uti‰ení nervÛ: bromové tablety.

• Pro spaní: bromural.

• Pro pfiípad poranûní: ãist˘ benzin na vymytí rány, tinktura

jodová na vytfiení rány, Ïelezitá vata na stavûní krvácení,

hydrofilová gáza v roztoku. Octan hlinit˘ na pfiikládání na

ránu, kalikové obvinovadlo na obvazy.

• Na popáleniny a opafieniny: lnûn˘ olej s vápennou vodou.

âi‰tûná vata.

• Proti angínû (bolení a zánût v krku): roztok chlorkali neb

hypermanganu na kloktání.



Pfiedávací protokol ze dne 18. záfií 2006 „Symbolického klíãe“ prezidentu republiky prof. ing. Václavu 
Klausovi, CSc. spojeného s udûlením ãestného obãanství mûsta Újezda u Brna
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• Pro pocení: salycil sodnat˘, lipové thé.

• Na vfiedy: lnûné semeno (uvafií se na teplou ka‰i a v hadfiíku

se pfiikládá).

• Na li‰eje: zinková mastiãka, ãistá vaselina.

• Na vym˘vání oãí: 3procentní borová voda, která se pouÏívá

buì na vym˘vání neb teplá k obkladÛm.

• Proti opruzení: olej, ãistá r˘Ïová mouãka.

• Proti reuma: francovka Alpa.

• Proti ochraptûní: skleniãka medu, kafrov˘ líh.

• Na masáÏ: francovka Alpa.

Prvá pomoc pfii úrazu aj.

• Zásada: Naprostá ãistota rukou, sterilita nástrojÛ a obvazÛ!

• Krvácení nosu: Hlavu dáti na znak a ‰Àupati studenou vodu.

• Pfii neustálém krvácení poloÏiti na znak, ruce dáti za hlavu

a ‰Àupati ledovou, pfiípadnû osolenou vodou.

• Krvácení úst: âisté kousky ledu rozpou‰tûti v ústech.

• Oznobenina: Dotyãnou ãást tûla obloÏiti nebo tfiíti snûhem,

pfiípadnû studen˘mi obklady. Pozor, aby kÛÏe nebyla odfiena,

vystfiíhati se ohfiívání! Pozdûji namazati olejem, jod. Kolodiem,

jodvasoxynem „Eko“ s kafrem.

• Rány: âistiti zfiedûn˘m roztokem kysliãníku vodiãitého, potfiíti

jodovou tinkturou a sterilisovan˘m obvazem obvázati.

• Sluneãní úÏeh: ·aty uvolniti, poloÏiti do stínu, ledové obklady

na hlavu.

• U‰tknutí hadem: OkamÏitû u‰tknuté místo rozfiíznouti a jed

vyssáti, pití lihovin aÏ k opojení, teplé lÛÏko a pocení.

• Tonoucí: Rychle svléci a tûlem tfiásti, poloÏiti tûlo hlavou dolÛ,

by voda z plic mohla unikati. Umûlé d˘chání: Kleknouti za

hlavu a rychle ze sebou rukama hrudník a Ïebra stlaãovat

a uvolÀovat. Jazyk vytáhnouti a jím pohybovati. Ruce kfiíÏem

pfiekládat a roztahovat, údy tfiíti a dávati teplé obklady. Hluboko

do sebe nassáti vzduch a vdechovati mu do úst. V‰e stále

opakovati.



ShromáÏdûné davy pfied
újezdskou radnicí – pohled
z balkónu

Lidé ãekající na prezidenta
u újezdské radnice
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Prvá pomoc pfii otravû

• Co nejrychleji povolati lékafie. Pfii nebezpeãí z prodlení moÏno

zatím neÏ pfiijde lékafi uÏíti tûchto pokynÛ: Co nejrychleji

pfiivoditi vrhnutí, to docílí se dráÏdûním hrtanu buì prstem

nebo pírkem a pfii otravû:

• Houbami: Zvracení, projímadlo, lihoviny, led na hlavu, horká

ãerná káva.

• Alkoholem: Zvracení, ãichání ãpavku, silná ãerná káva, hofiãiãné

náãinky na l˘tka, zahfiáti v pefiinách, studené obklady.

• Arsenem: Pálená magnesie s vodou, zvracení, Ïádné tuky.

• Benzinem: Zvracení, cognac, ãerná káva, ãerstv˘ vzduch, teplé

lÛÏko, tfiení tûla.

• Kokainem: Horká ãerná káva, fiídká smí‰enina hofiãice s teplou

vodou vnitfinû, cognac, náãinky na povrch srdce a Ïaludku.

• ZkaÏen˘m masem, rybami, s˘rem: Zvracení, projímadlo,

dráÏdûní pokoÏky, do postele a vypotiti.

• Karbolovou kyselinou, kreosotem: Cukrov˘ syrup se slabou

pfiísadou vápna, bílek, mléko, voda okyselená octem, odvar

krup, lnûného semene.

• Lysolem: Zvracení, hojnû oleje, tuku a bílku, Ïádnou vodu!

• Morfinem, opiem: Ledov˘ obklad na hlavu, zahfiívací láhve,

na nohy hofiãiãné náãinky, ãernou kávu, tanin, klystery.

• Nikotinem: Silná ãerná káva, cognac, ãerstv˘ vzduch, umûlé

d˘chání, na lÛÏko – pocení.

• Fosforem: Îádn˘ olej nebo tuk! Siln˘ ocet, fiidké tûsto, vrhnutí.

• Svítiplynem: OkamÏitû vynésti na ãerstv˘ vzduch, umûlé

d˘chání, silná ãerná káva.

Deník hospodyÀky

Je nezbytn˘ zápisník pro kaÏdou domácnost. UmoÏÀuje po cel˘

rok rychl˘ denní zápis nejrÛznûj‰ího vydání bez dlouhého vypisování

jednotliv˘ch pfiedmûtÛ, poskytuje mûsíãnû jasn˘ pfiehled kaÏdého

druhu vydání. Se zapisováním moÏno kdykoliv poãíti. Cena krásnû

vázaného Deníku pouze Kã 8,-, nakladatelství Ol. Pazdírek Brno

Reklamy



Rozdávání dvou tisíc koláãkÛ

Sokoli ãekající na dekoraci – vzadu reprezentanti cechu cukráfiského

Vítání skauty
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NOVIS!

VypÛjãte si a pfiesvûdãte se pfiedem, neÏli koupíte

Zastoupení a pÛjãovna elektrického vyssavaãe prachu

Elegantní svût nosí v˘hradnû obuv Viktorin a spol!

Reklama na zeleny patáãke

Melhoba: ¤eknite mnû, prosím vás, stréãko, jak to pfiende, Ïe ve

nigdá neka‰lete a Ïe máte tak seln˘ hlasesko, jak neboÏtûk pátr

Cebolka?

Stréãek Kfiópal: Ví‰, to je, Jakóbko, tak. Já se fiidim podlivá zpûvákÛ,

fieãníkÛ atd. Ti comló celé deÀ te zeleny patáãke od apatykáfie ·aura.

To só tak zvany prsni karamele. ·marjájózef! Te propocojó kukyryhák,

seberó ‰leme a niãijó bacile a podobnó ÏóÏel. Paklike za 1,50 K a 3 K.

Atres: Lékárna „Nov˘ Ïivot“. Mr. Jaroslav ·aur, Brno

Kudy? Kudy? Kudy?

cestiãka, ptá se mnoh˘, kdo je‰tû nekoupil kufiácké potfieby, hole,

de‰tníky, koÏené, voÀavkáfiské, galanterní a solingenské zboÏí,

elektrické svítilny, baterie RADION KUDA, zapalovaãe, kuÏelky

a koule, ‰achy u KUDY

V˘roba ve‰kerého cementového zboÏí.

Vlastní v˘roba lisovan˘ch vzorkov˘ch dlaÏdic, cement. sloupÛ

k ohradám, Ïlaby pro hovûzí a vepfiov˘ dobytek, skruÏe na studny

vrtané a vût‰ích rozmûrÛ na kopané studny, kanalisaãní roury

v‰ech rozmûrÛ. Prodej cementu a v‰ech stavebnin. ZboÏí vyrábím

prvotfiídní se zárukou a za ceny mírné!

Viktorin OndrÛj, Újezd u Sokolnic

Barvy, laky, kÛÏe a stfielivo. V sezonû ryby a plodinová semena

Vilém Stanûk, zaloÏeno 1835

V‰echny druhy odûvÛ zhotovuje pfiesnû dle míry

Pfierovsk˘ Cyril, krejãí v Újezdû u Brna



Brno Brass Quintet a na‰e Ïeny v krojích

Davy lidí i reportérÛ pfied újezdskou radnicí



382 MùSTO ÚJEZD U BRNA – HISTORIE A SOUâASNOST

Lékárna U nadûje Ph. Mr. Theodor Merlíãek

Telefon ã. 3

Na skladû: Tu – i cizozemské speciality, sílicí vína pro nemocné

a rekonvalescenty, v˘Ïivné pfiípravky pro slabé dítky a kojence,

obvazy a gumové zboÏí, desinfekãní prostfiedky, toiletní

a kosmetické pfiípravky, prá‰ky pro dobytek, minerální vody atd.

Îádejte oblíbené uzeniny Vymazalovy

Raimund Vymazal, Újezd u Sokolnic. Tel. 1

„Dûlnické vefiejnosti!“ Chudáãek Ludvík, závod krejãovsk˘

Sv˘m vkusn˘m provedením dovoluji si takto nabídnouti své sluÏby.

Hygienická parostrojní pekárna fy Antonín Vrzal

Dodává dvakrát dennû ãerstvé peãivo, samoÏitn˘ chléb

Obuv podle míry

Zhotovuje a téÏ kaÏdé staré stfievíãky pfiebarvuje, Ïe jsou jako nové

Florián Klein, obuvník v Újezdû

Vladimír Pecl, moderní válcov˘ ml˘n v Újezdû u Sokolnic

OkamÏitá v˘mûna obilí za mouku. Prodej ve‰ker˘ch druhÛ krmiv

a cizích mouk.

Obrazy, rámy, sklo, zrcadla. V˘bavy pro nevûsty. Zasklívání oken.

Hubert Mouka

Dámsk˘ a pánsk˘ kadefinick˘ salon

Stfiíhání v‰ech tvarÛ a mód dle pfiání, ondulování, mytí hlavy,

maskování pfii divadlech a jiné do oboru spadající práce

Kalvoda Josef, holiã a kadefiník

Ve‰ker˘ druh cukrovinek, peãiva a dortÛ. Velikonoãní a vánoãní

kolekce zde k dostání za nejlevnûj‰í ceny u firmy

Ferdinand Ma‰a



Zleva: ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta, senátor ing. Ivo Bárek

Zleva: starosta, referentka Gita Kalvodová, Mgr. Bc. Ivo Nejezchleb

âekající na pfiíjezd prezidenta
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Pánské obleky podle nejnovûj‰í módy zhotovuje levnû

Matûj Máca

Václav Voln˘, obchodník v Újezdû

Doporuãuje v˘borná m˘dla v‰eho druhu. Kostelní a pohfiební

svíce, jakoÏ i svíãky pro domácnost.

Okresní úfiad v Îidlochovicích panu Václavu Mariánkovi,

dlaÏdiãi.

Sdûluje, Ïe byl zbaven funkce ãlena obecního zastupitelstva

a finanãní komise v Újezdû.

DÛvod: Byl jste zvolen z kandidátky, která znûla na jméno

Komunistické strany ãeskoslovenské, která byla roku 1938

zastavena a vládou rozpu‰tûna….

…PrÛkazu o tom, Ïe jste byl kandidován proti své vÛli, nebo

Ïe jste ze strany vystoupil dfiíve neÏ pfied ‰esti mûsíci, jste v dané

lhÛtû nepodal.

Va‰e vyjádfiení ze 17. ledna 1939, které naz˘váte odvolání,

aã jím nemÛÏe b˘ti, jelikoÏ o ztrátû va‰ich funkcí se teprve tímto

rozhoduje, a kter˘m hájíte politickou ãinnost komunistické strany,

jest bezpodstatné pro rozhodnutí o ztrátû mandátu, pro nûÏ je

rozhodující, Ïe strana komunistická byla rozpu‰tûna a vy jste byl

na její kandidátce zvolen.

Proti svému odvolání mohl se dlaÏdiã dovolati pouze v pfiípadû,

kdyby vyhlásil, Ïe byl kandidován komunistickou stranou proti

své vÛli.

Ale dlaÏdiã Václav Mariánek se neztratil. V ãervnu 1946 je

podepsán jako t.ã. jednatel KSâ pod listinou kandidátÛ pro

obnovení /nové vytvofiení/ místního národního v˘boru podle

vlád. Nafiízení ã. 120/1946 Sb.

Do schÛze obecního zastupitelstva na den 26. 1. 1939

nebyli jiÏ ãlenové komunistické strany pozváni: Václav

Mariánek, Franti‰ek Vozdeck˘, Ludvík Mifek, Kamil Navrátil, Václav

Rozkydal, Franti‰ek DoleÏal a Alois Trbola ml.

Pikantní
pfiíhoda
z 20. ledna 1939



Horní snímek – starosta, místostarostka
paní Alena Stará, sleãna Krist˘nka
Sekaninová, JUDr. Petr ·ulc, prezident,
Mgr. Bc. Ivo Nejezchleb

Krist˘nka pfiedává kytici



A je‰tû z roku
1939
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A je‰tû z roku 1939

Pamatuji se na zákaz prodeje lihovin v hostincích velmi dobfie.

Pfii‰el-li do hostince ná‰ ãlovûk, tak hostinsk˘ ·ik nalil kaÏdé mnoÏství

lihoviny, pfii‰el-li Nûmec, oznámil mu struãnû ãesky: Nemám!

Aãkoli Nûmec musel vidût, Ïe u vedlej‰ího stolu se popíjí slivovice.

Málo bylo tak nebojácn˘ch lidí v Újezdû… bez podpisu

Z nafiízení Ministerstva hospodáfiství a práce v Praze bude

se konati v dobû od 1. do 15. listopadu 1943 sbírka tkanin

a obuvi. V˘tûÏek ze sbírky je urãen pfiedev‰ím pro dûlnictvo

a jejich rodiny.

Které vûci se sbírají

Sbírají se pfiedev‰ím staré tkaniny v‰eho druhu (hadry), které

se jiÏ nedají nositi nebo jakkoliv uÏíti, i kdyÏ jsou roztrhané,

nevyprané, zneãi‰tûné nebo zaolejované…

Staré, je‰tû pouÏitelné ‰atstvo a prádlo…

Boty a stfievíce v‰eho druhu… podle moÏnosti pouÏitelné

a nutnû svázány v párech, nejlépe drátem…

Sbírka zahrnuje v‰echno obyvatelstvo Protektorátu. PonûvadÏ

sbírka má obecn˘ ráz, nemÛÏe minouti nikoho, ani chudé

obyvatelstvo obce…

Narodil se 28. února 1920 v domû svého dûdeãka, rolníka

Franti‰ka Kulicha v Masarykovû ul. v Újezdu.

Na jafie 1939 se devatenáctilet˘ hoch stal ãlenem tajného

krouÏku stfiedo‰kolákÛ, kter˘ má se zbraní v ruce pomoci vlasti.

Po maturitû téhoÏ roku odjíÏdí do Ostravy, odkud se chce dostat

za hranice. Hranice do Polska pfie‰li za Radvanicemi a dostali se

do Polska, kde prodali v‰echno, co mûli. Pokraãovali do Krakova

a po dvou dnech cestování se hlásí na ãs. konzulátû u provûfiovací

komise, kde zasedal i L. Svoboda. Tam byli vãlenûni do vojenské

skupiny ãs. dobrovolníkÛ v Polsku a ubytováni na Rynku Glówn˘m. 

Sbírka tkanin
a obuvi v roce
1943

Vzpomínka
na Miroslava
Rozpr˘ma



Prezident Václav Klaus pfii uvítání pfied radnicí, v pozadí paní Alena Stará podávající chléb a sÛl

Otázky obãanÛ na prezidenta republiky
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âeská skupima kolem Rozpr˘ma byla pojmenována „Luk‰e“.

V Mal˘ch Bronovicích u Krakova zapoãal v˘cvik a po tfiech t˘dnech

odjeli do Gdynû a odtud záoceánskou lodí Chrobr˘, která mífií

do JiÏní Ameriky. âeská skupina vystoupila v kanále La Manche

a odtud pokraãuje vlakem do Lille. Tam podepsali závazek

pûtiletého pobytu ve francouzské cizinecké legii. Pokraãovali

vlakem do Marseilles, kde následují pfiísné zdravotní prohlídky

a odjezd do severoafrického Oranu a do Sidi-Bel-Abbes – stfiediska

prvního pluku cizinecké legie.

„Zde zji‰Èujeme, Ïe jsme nejen nic neznamenajícími ãísly, ale

k tomu je‰tû Nûmci, jichÏ zde bylo víc neÏ dost, nenávidûn˘mi âechy.

Na‰tûstí to konãí pouze mdlobou ve 40stupÀovém vedru ve v˘hni

afrického slunce.“

Oãkování, kopance, pohlavky od NûmcÛ a koneãnû odjezd

do posádek. Vût‰ina âechÛ zÛstala pohromadû v Saidû, která

pfiipomínala evropská mûsta. V posádkách zaãal Ïivot podobn˘

na‰í „mírové vojnû“, ale bez penûz, bez balíkÛ od maminky, beze

zpráv o svûtû a v horku.

V záfií 1939 vstupuje Francie do války a âe‰i jsou staÏeni

zpût do Oranu a nalodûni do torpedoborcÛ, mífiících na

Marseilles. V Agde je provizorní tábor, kde se cviãí 15 000

âechoslovákÛ. Po kapitulaci Francie je situace pro âechy o to

hor‰í, Ïe po nich chtûjí, aby se vzdali také. Nakonec mífií pfies

Gibraltar do Británie. Tam jsou v Cholmondeeley Castle

ubytováni jako pfiátelé. Kant˘na, kaple, odv‰ivení – zase jsou

lidmi, jsou zváni do rodin, produkují muziku. âekají je dvû

náv‰tûvy Masaryka a pravá hanácká zabijaãka. Ve stfiední Anglii

idylku naru‰í bombardování a po dal‰ím v˘cviku jsou jako

1. ãs. motorizovaná brigáda vyznamenáni, proÏívají vánoce

a dovolenou u znám˘ch v Anglii: tenis, golf, honitba… zaãíná

‰kola pro zá‰kodníky: fiidiãské kurzy, skoky padákem… Cviãení,

dal‰í dovolená, náv‰tûva Churchilla…Tady se dozvídají

o heydrichiádû. 



Z náv‰tûvy prezidenta 2006

Starosta mûsta Jan Hradil vítá prezidenta republiky Václava Klause pfii pfiíjezdu k radnici



Inspektorát
ãs. letectva
ve Velké Británii
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Podporuãík letectva Miroslav Rozpr˘m, narozen˘ 28. 11. 1920

v Újezdû u Sokolnic, byl od prvního poãátku války vynikajícím

pfiíslu‰níkem ãeskoslovenského bombardovacího letectva. Po

pádu Francie pfiijel s ostatními do Anglie, byl na vlastní Ïádost

pfiidûlen k letectvu a po pfiedepsaném v˘cviku pfiidûlen k ãs.

bombardovací peruti. Vykonal celou fiadu bombardovacích náletÛ

na Nûmecko a obsazená území a svou odvahou se zaslouÏil…

Dne 10. prosince 1942 letûl se svou posádkou na letounu

typu Halifax na ostrov Maltu a pfii zpáteãní cestû jeho letoun nad

mofiem beze stopy zmizel.

Ve‰keré pátrání po jeho osudu bylo bezv˘sledné, a proto byl

úfiednû prohlá‰en za mrtvého.

PoloÏil svÛj Ïivot v boji proti nepfiíteli jako vûrn˘ syn své zemû

a stateãn˘ obhájce na‰ich spoleãn˘ch ideálÛ a svobody.

Za své bojové úspûchy byl vyznamenán ãs. medailí za chrabrost

a ãs. váleãn˘m kfiíÏem.

K. Janou‰ek div. generál ãs. letectva ve Velké Británii

Pofiad slavnosti:

• Pfiivítání hostÛ a sefiazení prÛvodu pfied ‰kolními budovami

o 13.30 hod.

• Hlá‰ení ãestné vojenské ãety.

• PrÛvod obcí k otcovskému domu v ulici dr. Edvarda Bene‰e

ã. 375 o 14. hodinû.

• Zahájení vojenskou hudbou.

• Zahájení ãlenem MRO poruãíkem Stan. Pfierovsk˘m.

• Projev zástupce ONV v Hustopeãi osvût. Insp. Ant. Flodra

a pfiedsedy MNV Jos. ·ustery.

• Slavnostní fieã zástupce zahraniãních letcÛ plukovníka g‰t.

Karla Mrázka.

• PíseÀ „Kdo za pravdu hori v svetej obeti…“

• Odhalení pamûtní desky.

• Shození vûnce z letadla.

• Chorál „KdoÏ jste boÏí bojovníci“ – vojenská hudba.

• PoloÏení vûnce k pamûtní desce.



Prezident republiky dekoruje prapor SOKOLU za pfiítomnosti starosty SOKOLU ing. Jaromíra Zapletala

Odjezd k DPS
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• Pfiedání desky do ochrany rodné obce a rodiny.

• UÏ mnû konû vyvádûjí… – zpívají Ïaãky Masarykovy mû‰Èanské

‰koly.

• Hymna.

• Dopoledne budou o 10.30 hod. slavnostní bohosluÏby

v místním chrámu Pánû.

• Po slavnosti v˘stavka památek na ãinnost zahraniãních letcÛ

v Sokolovnû.

V pondûlí 16. dubna nûkolik leteck˘ch soubojÛ nad Újezdem

vylákalo asi 200 zvûdavcÛ ke kapliãce sv. Antoníãka, odkud bylo

moÏno dobfie pozorovat tuto vzácnou podívanou, kterou jiÏ nikdy

v Ïivotû neuvidí. Radûji potlaãili v sobû strach z moÏného zranûní

nebo snadné ztráty svého Ïivota. Byl to jen zaãátek pfií‰tích váleãn˘ch

událostí, o kter˘ch nemûli lidé ani tu‰ení, jak hluboce zasáhnou

v nejbliÏ‰ích dnech do jejich pokojn˘ch myslí, proto se tak nebáli.

Narodil se 12. ãervence 1914 jako jedno ze sedmi dûtí v rodinû

nemajetného zedníka Rudolfa Haluzy ve ·ternovû.

Velk˘ vliv na nûj mûla matka Julie, která ho pfiihlásila do Orla.

I její zásluhou pût jejích synÛ vystudovalo vysokou ‰kolu.

Jan vystudoval brnûnské osmileté gymnázium a po maturitû

roku 1934 zaãal studovat práva. Nûkolik dní pfied okupací

promoval a stal se doktorem práv. 

Za protektorátu pracoval jako dûlník na skr˘vce zeminy

a pfiátelé mu pomohli k místu uãitele tûlocviku na Arcibiskupském

gymnáziu v Praze.

Ve dvaadvaceti zaãal s vytrvalostním bûhem a získal medaile

na dvou Katolick˘ch olympiádách.

V roce 1942 je uÏ znám˘m bûÏcem a pfiijal nabídku do

sportovního klubu do Zlína, kde ho zamûstnal BaÈa.

Byl poÏádán, aby se vûnoval zaãínajícímu bûÏci – Emilu Zátop-

kovi – stal se jeho prvním trenérem. Vytvofiili spolu tréninkovou

Letecké souboje

Vzpomínka na
Jana Haluzu



Roztleskávaãky pfii pfiivítání prezidenta âR u radnice

Pan prezident mezi mlad˘mi
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a pozdûji i závodní dvojici. Zátopkovi vytvofiil tréninkov˘ plán

a vûnoval se mu.

„Velice ti dûkuji, Ali (pfiezdívka Haluzy), za to, Ïes byl pfii mnû

na poãátku mé kariéry, neboÈ neb˘t tebe, nebylo by Zátopka,“ –

vzkázal Zátopek po padesáti letech.

Za války sportoval – mûl jídlo na pfiídûl stejnû jako sportovní

obleãení a boty. Odmûnou za vítûzství byl jeden pomeranã. 

Na konci války se jako partyzán zapojil do boje v oblasti Beskyd.

Po osvobození vstoupil do âSL a byl ãlenem jejího Ústfiedního v˘boru.

Orelská a sokolská mládeÏ se organizovala proti komunistÛm

– Haluza odmítl vstoupit do KSâ a byl ãlenem protikomunistické

skupiny Zlín. Byl zatãen 27. záfií 1948 ve 12.30, kdy ho StB násilím

odvlekla pfiímo z práce.

NíÏe podepsaní obãané obcí Újezda, ·ternova a Rychmanova

protestují tímto proti nespravedlivému rozdûlení pÛdy po Nûmcích

Wolfovi a Obristovi z tûchto dÛvodÛ:

JiÏ pfii volbû místní zemûdûlské komise byli Ïadatelé nesprávnû

informováni o provedení volby, nebylo hlasováno o kaÏdém

jednotlivci zvlá‰tû a zástupci komisí byli zvoleni, aniÏ by o nich

bylo hlasováno. Pfiídûly jednotliv˘ch kusÛ pole byly ÏadatelÛm

pfiidûleny bez jakékoliv dohody s nimi a celé jednání komise bylo

prohlá‰eno za tajemství. Proto mají podepsaní obãané dojem,

Ïe komise jednala stranicky a Ïe se starali nejdfiíve o sebe a své

nejbliÏ‰í pfiíbuzné. Domnûnku lze dokázati kontrolou pfiídûlu pÛdy

u v‰ech ãlenÛ místní komise.

Mnoh˘m ÏadatelÛm se ztratily pfiihlá‰ky a nebyla jim dána

dodateãná lhÛta k dodání nov˘ch. Je‰tû pfied jednáním komise

se nûkteré i ztratily…

Nespokojenost ÏadatelÛ, ktefií byli nebo dosud jsou zamûstnáni

na statku u Wolfa…

Odmítnuto bylo téÏe mnoho ÏadatelÛ úpln˘ch bezzemkÛ,

ktefií sami nebo jejich manÏelky hospodafií v˘hradnû v zemûdûlství

– na polích pronajat˘ch…

StíÏnost na
Okresní
rolnickou komisi
23. 5. 1946



Prezident republiky Václav Klaus s klíãem od mûsta – 2006
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Mnoho drobn˘ch zemûdûlcÛ bylo odmítnuto jen proto, Ïe

jim bylo pfiifiknuto asi 200 m ãtvereãních zahrádek…

Îivnostníci byli mylnû informováni. Tvrdilo se jim, Ïe nemají

nárok, takÏe vût‰ina maloÏivnostníkÛ na základû mylné informace

Ïádost o pfiidûlení pÛdy nepodala.

…Ve shora uveden˘ch pfiípadech jen ãásteãnû naznaãujeme

kfiivdy, jeÏ místní zemûdûlská komise provedla na Ïadatelích

o pfiidûlení pÛdy….pfii dobré vÛli místní zemské komise

a spravedlivém rozdûlení konfiskované nûmecké pÛdy mohli b˘t

v‰ichni Ïadatelé uspokojeni a nemuselo dojít k tak velkému

poboufiení místního obyvatelstva…

Na základû shora uveden˘ch pfiípadÛ jest zfiejmo, Ïe místní

komise se nefiídila dekretem prezidenta republiky o rozdûlování

cizácké pÛdy, a proto podepsaní Ïádají o zru‰ení provedeného

pfiídûlu pÛdy a zavedení nového.

Následuje 110 podpisÛ – viz archiv



Prezidenta republiky vítá manÏelka starosty dr. Jana Hradilová

Pan prezident podepisuje kroniku mûsta


