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Historie kopané v Újezdû u Brna zaãíná rokem 1927. Tehdej‰í

borci uÏ mûli zelenobílé dresy: zelená jako zemûdûlství, mládí

a pokrok, bílá jako ãest, spravedlnost a ãistota. UÏ v prvním

druÏstvu hrál Leopold Vymazal, místní fiezník, kter˘ se pozdûji

stal mecená‰em újezdské kopané.

Nejdfiíve hrál neorganizovan˘ klub utkání nepravidelnû.

Tehdej‰í Sokol se totiÏ stavûl ke kopané konzervativnû a aÏ do

roku 1931 jej neuznával.

V roce 1926 byla ustanovena Federace proletáfiské tûlov˘chovy

FPT a vznikly kluby Rud˘ch hvûzd. âSAF zakazovalo sv˘m ãlenÛm

hrát s kluby Rud˘ch hvûzd, takÏe zpoãátku hráli nad‰enci jen

mezi sebou.

Oddílu pomáhal také místní autodopravce Petr Spáãil, kter˘

je zpoãátku vozil na korbû náklaìáku na utkání a dopravoval je

i pozdûji.

První doloÏená v˘borová schÛze se konala 12. prosince 1929

v hostinci u FoukalÛ v Újezdû. Z této schÛze vyplynula Ïádost

o povolení hfii‰tû u ml˘na.

Hfii‰tû bylo obecní radou povoleno v roce 1930 za starou ‰kolou

„na Travinkách“ a vznikalo na místû b˘valé Trbolovy zahrady. V roce

1931 má uÏ hfii‰tû plochu, která odpovídá hracímu fiádu a 11. 10.

1931 byl klub pfiijat za ãlena âSAF v Praze a pfiidûlen západomoravské

Ïumpû. První klubovou vlajku zhotovila Pavla Svobodová.

Na poãest prvního mistrovského zápasu jsou zakoupeny nové

dresy, uspofiádána taneãní zábava a uÏ se kope.

Hned zpoãátku má muÏstvo dostatek dobr˘ch hráãÛ, ale potíÏe

s publikem. V polovinû první sezóny musí b˘t speciálnû provádûna

ochrana soudcÛ (dnes rozhodãích).

V roce 1932 byl vybudován plot kolem hfii‰tû za podpory

mecená‰e L. Vymazala, ãímÏ se nepfiímo zlep‰uje i finanãní situace

klubu. V závûru roku je zaloÏen krouÏek stolního tenisu.

Rok 1933 zaãíná pfiestupy tfií hráãÛ, ktefií mûli na úroveÀ zdej‰í

kopané pozitivní vliv. Byli to Eda a Richard Saubermanovi a Oldfiich

·tauder. První dva – Ïidovského pÛvodu, zahynuli v koncentráku.

·tauder – brankáfi, kter˘ pfii‰el ze Slavíkovic.



Obfiad pfiedání Symbolického klíãe od mûsta za pfiítomnosti starosty mûsta ThDr. Jana Hradila, Th.D. v obfiadní
síni

Prezident republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc. pfiebírá Symbolick˘ klíã od mûsta z rukou starosty mûsta
ThDr. Jana Hradila, Th.D.
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DruÏstvo si vede vítûznû v I. B tfiídû. Zásluhu na tom mûli

hráãi: ·vanda, Muric, Jos. Mifek, âenûk Jani‰tin, Jan Haluza, Václav

Tich˘, R. a Eda Saubermanovi, Máca, Lud. Jurák, Eda Haluza,

Vlad. Matou‰ek, Jan Kozák, Alois StaÀa a trenér Bohumil Str˘ãek.

Jsou pofiádány Sportovní dny, které mají pfiivést lidi ke sportu

a zv˘‰it stav klubové pokladny.

Jak vypadal Sportovní den:

• Budíãek v 5 hod. ráno – hudba, pochod v dresech obcí

• Cyklistické závody v 9 hod. – jen pro místní, zápis 5 Kã

• Sportovní bûh pro místní spolky

• Koncert hudby od 10 hod.

• PrÛvod v 13 hod. na hfii‰tû, kde bude sehrán turnaj

• Veãer – zábava

Pfii SK Újezd byl zaloÏen divadelní krouÏek, bylo povoleno

roz‰ífiení hfii‰tû.

Rok 1934 – událo se jedno z nejúspû‰nûj‰ích utkání. 

SK Náchod pofiádal okruÏní turné po Moravû, kde se utkali

s internacionály a siln˘mi druÏstvy vítûznû. Poslední utkání hráli

s újezdsk˘mi. Zápas skonãil 2:2. Za domácí skórovali Jaro‰

a V. Tich˘. Trestn˘ kop, kter˘ provádûl ze 30 m V. Tich˘, byl tak

nádhern˘, Ïe se o nûm dodnes vypráví.

V roce 1936 je valnou hromadou postaven do ãela Leopold

Vymazal a muÏstvo opustil A. Boroviãka, kter˘ byl prodán na

Smíchov za 300 Kã. MnoÏí se incidenty mezi hráãi i mezi

diváky.

Jsou pofiádány sportovní hry, slaví se 5 let ãinnosti. Do ãela

nového v˘boru je postaven Alois Kozák. Pofiádají se zábavy a rÛzné

atrakce – napfi. karneval na rybníce na vorech. MnoÏí se protesty

proti v˘konu soudcÛ a nespravedlnosti Ïupy, které vadí mnoÏství

incidentÛ – tûch pfiib˘vá s profesionalizací muÏstva.

V roce 1938 je v ãele klubu Stanislav Pfierovsk˘. âinnost klubu

je na dva mûsíce pfieru‰ena kvÛli v‰eobecné mobilizaci.

Po okupaci Nûmeckem pfiichází návrh na likvidaci klubu.

V ãinnosti klubu se ale pokraãuje a v ãele stojí O. Popelák. ProtoÏe

sportovat mohli jen ãistí árijci, museli odejít – uÏ navÏdy, bratfii
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Saubermanové. âinnost v‰ech krouÏkÛ, které pfii klubu vznikly,

se stupÀuje a je zaloÏen krouÏek ‰achov˘, pûveck˘ a oddíl lehké

atletiky. V této tûÏké dobû má SK Újezd I. A-muÏstvo, B-muÏstvo

zájezdovku, dvû druÏstva dorostenecká a mnoho benjamínkÛ.

Jedním z hráãÛ je Antonín Kalvoda, kter˘ nastupuje do A-muÏstva

v 15 letech a hraje v nûm témûfi 30 let.

Nesrovnalosti a nedorozumûní s Ïupou vrcholí 18. 11. 1941

a SK Újezd je ‰krtnut z fiad âSF. Je rozhodnuto zfiídit nov˘ klub

pod názvem âSK Újezd, kter˘ bude hrát jen jako host v I.B tfiídû

Ïupy. V ãele stojí Václav Prudil.

V roce 1942 je âSK omilostnûn a stává se opût fiádn˘m ãlenem

Ïupy jako úãastník I.B tfiídy.

Po válce se vracejí hráãi roztrou‰ení za Hitlera a v roce 1945

hrají nûkolik pfiátelsk˘ch utkání se sovûtsk˘mi a rumunsk˘mi vojáky.

25. 3. 1946 je zvolen nov˘ v˘bor v ãele s Jaroslavem Tureãkem

a je zahájeno jednání o novém mistrovství ZÎ.

V roce 1947 je dokonãena koupelna na hfii‰ti a vykopána

studna. Obnovila se ãinnost krouÏkÛ a pfiidal se hokejov˘ odbor.

V bfieznu 1948 je zvolen akãní v˘bor klubu a dochází ke

sjednocení tûlov˘chovy a sportu v âSR. Ve‰ker˘ majetek klubu

je pfiedán AV Sokol, coÏ nûktefií ãlenové klubu tûÏce nesou.

V kvûtnu 1948 je oddíl vãlenûn do DSO Sokol. Nûkdo se odhlásil,

nûktefií do Sokola nevstoupili.

Rok 1949 je rokem nejvût‰ích sportovních úspûchÛ v celé

historii.

V dÛsledku necitlivé reorganizace brnûnské kopané pfiicházejí

do Újezda Velehradsk˘, Spurn˘, Vesel˘, Hubr, Tlusto‰. Oddíl hraje

krajskou divizi.

Pfiichází opût ne‰Èastná reorganizace a muÏstvo je ze 6. místa

v tabulce pfiefiazeno do druhé tfiídy. Na to odstupuje pfiedseda

Jaroslav Tureãek a do ãela se staví Stanislav Provazník.

Je zaloÏena tradice memoriálÛ, to je turnajÛ na poãest zemfie-

l˘ch hráãÛ a funkcionáfiÛ. Na hfii‰tû je zakoupen rozhlas.

V roce 1950 se projednává nezájem hráãÛ o hru. V rámci

dal‰ích pfiíkazÛ mÛÏe muÏstvo hrát jen okrese Slavkov.



Pfiíjezd k DPS

Vítání s obãany



406 MùSTO ÚJEZD U BRNA – HISTORIE A SOUâASNOST

V roce 1952 je opravena stfiecha na kabinû a upraveno hfii‰tû.

Svou fotbalovou kariéru konãí V. Tich˘, kter˘ reprezentoval

muÏstvo témûfi 20 let.

Sokol Újezd se stal vítûzem pfieboru Slavkovska a zvítûzil nad

Sokolem BlaÏkovice, takÏe postoupil do krajské soutûÏe.

V letech 1954–55 se muÏstvo pohybuje ve stfiedu tabulky.

PrÛmûr náv‰tûvnosti se pohybuje kolem 250 divákÛ. 

V roce 1957 soupefií na‰e muÏstvo se Sokolem Rousínov,

posilnûno vojáky. Uhraje jen remízu a je vyfiazeno ze hry o první

místo. Trenérem se stává internacionál A. Suchánek.

V letech 1958–60 se muÏstvo pohybuje na ‰pici, ale ne-

postupuje. Do muÏstva pfiib˘vají V. a M. Ti‰í, Josef Rozpr˘m, bratfii

Kuglerové. Jako 18letí nastupují Josef StaÀa, M. Buãek, Jos. Haluza,

Jar. Jakubec. Hraje se systém podzim – jaro a muÏstvo je v okresním

pfieboru. Hraje se memoriál A. Kozáka, nastává doba místních

derby.

V roce 1962–63 dal‰í reorganizace, kdy se na‰i dostávají do

I. B tfiídy. V roce 1963 hrají dorostenci Krajsk˘ pfiebor – 3. nejvy‰‰í

soutûÏ âSSR. Trenérem se stává J. Binek, nastupuje brankáfi

L. Provazník.

Na jafie 1964 za pfiedsednictví F. Luká‰e druÏstvo sestupuje

z I. B tfiídy. Stfiídají se pfiedsedové, muÏstvu pomáhají vojáci.

V roce 1968 odchází do ·lapanic Jos. Nesnídal, kter˘ se tam

stává v˘born˘m hráãem. Nastupuje Jifií Kolouch, b˘val˘

reprezentant v hokeji a stává se hrajícím trenérem. MuÏstvo se

zvedá, ale Kolouch byl zranûn a musí po pár mûsících pfiestat

hrát. Neustále se zhor‰uje ãinnost v˘boru a hrozí rozpu‰tûní

oddílu. SchÛzuje se pod ‰ir˘m nebem jen o nejpodstatnûj‰ích

vûcech. Oddíl pfiesto funguje, hrají se memoriály a nûktefií ãlenové

po nûkolika letech dodûlali oplocení.

Sezóna 1973–74 byla jednou z nejãernûj‰ích. Hráãská krize,

trvající nûkolik let, vrcholila sestupem A-muÏstva z OP. To oddíl

probralo. Byl ustanoven nov˘ v˘bor, vyfiazeni ru‰iví elementi

a nov˘mi trenéry se stali Jar. Koneãn˘ a Fr. Haluza. Hrají také

4 vojáci ze Staré hory.



Pan prezident uveden místostarostou Karlem Hradsk˘m

Vítání
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Po první poráÏce pfii‰la série vítûzství. Po dlouhé dobû byla

kopaná na ‰pici a chodilo hodnû divákÛ. Po podzimu bylo muÏstvo

v ãele tabulky. Zimní trénink vedl Du‰an Dovec, kter˘ zkvalitnil

t˘m dal‰ími vojáky.

1974 se v 25. kole rozhodlo o tom, Ïe Újezd se po roce vrací

do okresního pfieboru. Dorost obsadil 2. místo v OP. Pokraãuje

se brigádnû v opravû plotu.

Roku 1974–75 ode‰lo do civilu hodnû vojákÛ a bojovalo se

o záchranu. Trenérem se stal Josef DoleÏal a 12 let vedl muÏstvo

k úspûchÛm.

Sezóna 1975–76 – ãern˘ den 21. 9. 1975 – nejkrutûj‰í poráÏka

po 20 letech, prohra s Moutnicemi na domácím hfii‰ti 1:8. Po

polovinû soutûÏe získalo muÏstvo 11. místo. Dorost pokraãoval

pod vedením L. Pokorného a do podzimu byl na 2. místû. Jako

posila pfii‰el ze Zbrojovky Brno Zdenûk DoleÏal a zaãal se formovat

kvalitní t˘m. Zvy‰ovaly se tréninkové dávky a skonãili na 9. místû

s 26 body.

Sezóna 1977–78 – stoupající tendence, v˘borné v˘kony pfiivedly

spoustu divákÛ. Po podzimní sezónû bylo muÏstvo 2. za Ivanovicemi.

Probûhla rekonstrukce a modernizace kabin, po v˘roãní schÛzi

se pfiedsedou stal Vilém Richter, vedoucím A-muÏstva je Zdenûk

Michl, trenéry dorostu jsou Zachrdla a KruÏík.

V lednu 1978 se konalo první horské soustfiedûní v historii

újezdské kopané v Jeseníkách. Zúãastnilo se jen 8 hráãÛ. Po sérii

poráÏek pfii‰el rozkol uvnitfi muÏstva a na konci sezóny byli rádi

za 3. místo.

Sezóna 1978–79 byl hráãsk˘ kolektiv oslaben o nûkolik hráãÛ.

MuÏstvo hrálo prÛmûrnû a utkání s Jedovnicemi dalo tfii vlastní

branky!

Sezóna 1979–80 prÛmûrné v˘sledky, aÏ v âs. poháru prohrálo

muÏstvo aÏ ve finále.

Rok 1980–81 pfiestoupil z Velk˘ch Hostûrádek Karel Ouda.

Vytvofiilo se B-muÏstvo, hrál se memoriál Theodora Haluzy. A t˘m

mûl problémy, protoÏe nûktefií hráãi ode‰li do B-t˘mu. Po podzimu

bylo muÏstvo na 7. pfiíãce, zato B-muÏstvo skonãilo páté. 



Pfiivítání prezidenta na rautu v DPS

Ing. Petratur, CSc., hraje prezidentovi
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Hrálo se o existenci v OP a pfii infarktovém zápase o zachování

s Opatovicemi zachránil muÏstvo v 90. minutû gólem J. DoleÏal.

Újezd skonãil 11., zato B-t˘m skonãil ãtvrt˘.

Sezóna 1981–82 – vítûzství v Memoriálu Th. Haluzy. Po podzimu

byli druzí za Doma‰ovem, zimní pfiíprava byla ale katastrofální. Na

jafie z prvních 5 kol získali jen jeden bod, nakonec skonãilo muÏstvo

páté. B-t˘m vyhrál svou skupinu IV. tfi. a postoupil o soutûÏ v˘‰.

V dubnu opustil sportovní rodinu Zdenûk Michl – legenda

újezdského fotbalu a dlouholet˘ kapitán.

Sezóna 1982–83 v dobû nejvût‰í krize zaãal trénovat muÏstvo

Václav Bahensk˘, kter˘ t˘m nesmírnû zlep‰il. Dosáhli dobr˘ch

v˘sledkÛ, ale trenér zase brzy ode‰el. Demisi podal cel˘ v˘bor,

kádr hráãÛ se zúÏil, pfii‰la krize kopané. 

Pfii‰el zázrak – dva dny pfied prvním mistrákem pfii‰el nov˘

trenér – Josef Benda. T˘m skonãil na 7. místû, B-muÏstvo poslední

ve své tfiídû, dorost na 5. místû v OP.

Rok 1983–84 orgány svou reorganizací znechutily kopanou

mnoha lidem a pfiestali chodit diváci.

Rok 1984–85 zaãal pracovat novû sloÏen˘ v˘bor, pfiedsedou

je Karel Ouda. Zranil se kapitán muÏstva Milan Michl a potom

uÏ se do muÏstva nevrátil, coÏ byla ztráta pro muÏstvo. Roman

Vá‰a ode‰el na vojnu a muÏstvo uhrálo 4. místo. Potom pfii‰lo

neãekané a problematické rozhodnutí OV FSâSTV – nucen˘ sestup

do III. tfiídy. Proti tomuto rozhodnutí se muÏstvo nûkolikrát bez

úspûchu odvolalo.

Zapoãaly práce na rekonstrukci fotbalového hfii‰tû a hrálo se

zatím na hfii‰ti Îatãan.

Sezóna 1985–86 – snaha o vrácení Újezdu do okresního

pfieboru. V podzimní ãásti muÏi obsadili 1. místo, dorost a Ïáci

kaÏd˘ 2. místo. Ve III. tfiídû muÏstvo vyhrálo a vrátilo se do pfieboru.

Dorost skonãil tfietí, Ïáci na druhém místû.

V ãervenci 1986 se poprvé zazelenala nová plocha

zrekonstruovaného hfii‰tû.

Rok 1986–87 odchází trenér J. DoleÏal. Úkolem muÏstva je

skonãit do 6. místa. aby se udrÏelo v OP, coÏ se podafiilo. Dorost



Místostarosta Karel Hradsk˘ pfiivítal prezidenta na rautu v DPS

Prezident republiky si objednává píseÀ
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má nedostatek hráãÛ, stra‰í hráãi vyhráli svou skupinu a postoupili

do skupiny o pfieborníka okresu (díky trenérovi Vl. StáÀovi).

I mlad‰í Ïáci postoupili do bojÛ o pfieborníka okresu (vedoucí

Libor DoleÏal a Milo‰ Matula).

V roce 1985 se nov˘ v˘bor rozhodl pro rekonstrukci hfii‰tû

a pozval odborníka na travnaté plochy Dr. Ing. Franti‰ka Bure-

‰e Csc., kter˘ po odborné prohlídce vypracoval plán prací

k rekonstrukci, provedl úpravu a osev plochy.

Rok 1987–88 pod vedením trenéra Zachrdle zaãal dobfie, ale

vrcholil poráÏkami. MuÏstvo skonãilo tfietí a sestoupilo do III. tfiídy.

Sezóna 1988–89 – pod vedením trenéra Pleskota na jafie

usilovali o postup a skonãili druzí.

Rok 1989–90 – muÏstvo bylo na podzim první, ale na jafie se

rozsypalo a skonãilo ãtvrté.

Rok 1990–91 moÏnost návratu do OP. Postupovala tfii druÏstva

a újezdské skonãilo páté. Trenérem byl J. DoleÏal.

Sezóna 1991–92 se nevydafiila. Kádr byl nestabilní a skonãili

pátí.

Rok 1992–93 posílil muÏstvo A. Kalvoda, muÏstvo skonãilo

druhé.

Sezóna 1993–94 – zaãátek byl dobr˘, skonãili ale tfietí za

·lapanicemi a Bluãinou.

Opût vyvrcholila krize v újezdské kopané. O postup do OP se

bojovalo pfiíli‰ dlouho a ãlenové v˘boru byli psychicky unavení.

Hrozilo úplné zru‰ení oddílu. Díky pochopení obecního úfiadu

byl na poradû z mnoÏství pozvan˘ch b˘val˘ch hráãÛ a funkcionáfiÛ

kopané sestaven nov˘ v˘bor, kter˘ pfiislíbil kopanou udrÏet.

Pfiedsedou se stal J. Ko‰eck˘, trenérem J. Ma‰ka.

Sezóna 1994–95 zaãala pravideln˘mi tréninky a upevÀováním

hráãské disciplíny. Bûhem podzimu se muÏstvo dávalo dohromady,

po tvrdé zimní pfiípravû s pfiísn˘m harmonogramem bylo muÏstvo

pfiipraveno. Hráãi pak s pfievahou a bez poráÏky vyhráli jarní ãást.

Sezóna 1995–96 – z rozhodnutí nového v˘boru kopané byl

oddíl osamostatnûn, vyãlenûn od Sokola a zaregistrován jako

obãanské sdruÏení SK Újezd.



Pan prezident pfii slavnostním rautu v DPS

âernohorské pivo
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• Postup do OP

• Zahájena pfiestavba kabin na ubytovnu.

• S pomocí OÚ zahájena pfiístavba soc. zafiízení a klubovny.

• Trénink pod vedením trenéru Z. DoleÏala a Ma‰ky.

• Na podzim bylo muÏstvo první.

• V 6. kole po inzultaci hl. rozhodãího pfii‰lo druÏstvo o 3 body

a skonãilo s jednobodovou ztrátou aÏ tfietí.

Sezóna 1996–97 –  v˘bor se rozhodl bojovat o postup a vytvofiil

pro to podmínky. DruÏstvo absolvovalo letní soustfiedûní, byl

získán J. S˘kora jako trenér. Podzim muÏstvo vyhrálo o bod pfied

Pozofiicemi a Mûlãanami. Na jafie druÏstvo vyhrálo náskokem 16

bodÛ. Po deseti letech se v Újezdû opût bude hrát OP.

V roce 1938 se ustavil oddíl házené s vlastním vedením jako

souãást újezdského Sokola a v tomtéÏ roce vstupuje poprvé

dorostenecké druÏstvo do soutûÏe Ïupy. Zakládajícími ãleny byli

bratfii: Antonín Kubi‰, V. Kroupa, J. Rujbr, Alois Král, Z Mervart,

O. DoleÏal a J. Îampach.

Úspûchy druÏstva trvají do roku 1940, kdy se na turnaji druÏstev

z celé Moravy umístili jako tfietí. Toho roku uÏ bylo v‰em hráãÛm

18 let a z dorostencÛ bylo tfieba udûlat oddíl muÏsk˘. Ten pak

pokraãoval do roku 1941, kdy byl Sokol zru‰en. Úspû‰n˘ byl dál

pod názvem MNS Újezd. Zru‰ením MNS pfiestoupila házená

k fotbalovému oddílu, opou‰tí hfii‰tû za sokolovnou a hraje do

roku 1945 na fotbalovém hfii‰ti. Házená je v Újezdu velmi populární

– má dvû druÏstva muÏÛ, druÏstvo Ïen, tfii druÏstva dorostencÛ,

dvû dorostenek a dvû druÏstva ÏákÛ – celkem 125 registrovan˘ch

hráãÛ. Velk˘ kus práce pro házenou udûlal jednatel Jenda Rujbr.

DruÏstvo muÏÛ postoupilo do moravské divize, kde hrálo na

‰pici, dorostenci se dostali do pfieboru Moravy, kde byli druzí.

V pováleãn˘ch letech se házená tfií‰tí – ãást hráãÛ se vrací pod

Sokol, ãást do Orla a ãást hraje pod âSK. Nastal úpadek, kter˘

trval do roku 1950. V roce 1954 postupuje oddíl znova do celostátní

soutûÏe, v roce 1958 získali muÏi druhé místo v oblastní soutûÏi.



Prezident obdrÏel darem kouli z bitvy u Slavkova

Prezident republiky a manÏelka starosty dr. Jana Hradilová



Mezinárodní
házená
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V roce 1954 postoupily dorostenky do celostátního pfieboru.

Rokem 1958 zaãala nûkterá druÏstva pfiecházet na mezinárodní

házenou. Na‰e druÏstvo je v té dobû mezi nejlep‰ími v kraji. Dva

roky se ale marnû pokou‰í o postup do druhé ligy.

Letní mûsíce roku 1961 byly posledními pro ãeskou házenou

v Újezdû, na podzim uÏ zaãíná druÏstvo v mezinárodní házené.

V handbalu se na‰emu oddílu moc nedafií, a tak roku 1963

ãást muÏÛ ukonãuje ãinnost. Nov˘ mlad˘ kolektiv teprve v roce

1965 postoupil do krajské soutûÏe. Pfiedsedou byl v tûchto letech

Bohumil Holub. Bylo zaloÏeno B-muÏstvo muÏÛ.

V sezónû 1965–66 se oddílu muÏÛ dafiilo a skonãilo páté.

V roce 1968 druÏstvo A muÏÛ sestoupilo a návrat do divize

byl tûÏk˘. V postupu jim zabránil neregulérní v˘sledek a po zápase

(Sokolnice – Telnice B) ukonãili v‰ichni star‰í hráãi ãinnost.

Bylo nutné sestavit nové muÏstvo z dorostu. Za vedení ·enky-

fiíka, Kleina a Jakubce se podafiilo v roce 1970 znovu postoupit

do divize. DruÏstvo konãilo v první ãásti tabulky.

V roce 1972 pfii utkání v Lovosicích se seznámili hráãi s tvrdou

hrou, kterou pfiinesl svûtov˘ trend. PfiizpÛsobili se a hráli úspû‰nû

do roku 1975, kdy se zaãalo s opravou hfii‰tû.

Hlinito-písãit˘ terén hfii‰tû mnohdy bránil mistrovsk˘m

zápasÛm, a tak zaãala pfiíprava na v˘stavbu nového. Byl

vytvofien v˘bor pro v˘stavbu hfii‰tû. Provádûlo se vymûfiování

plochy, mechanizace na úpravu terénu, vykolíkování hfii‰tû,

drenáÏe atd.

Odvodnûní drenáÏemi a poloÏení 700 tun podkladového

‰tûrku se zvládlo bûhem jara 1976. Pak byly vybudovány terasy,

zabraÀující splavování hlíny, vystavûny stoÏáry vefiejného

osvûtlení (pak se trénovalo i veãer), zapojena elektroinstalace,

pokládání antuky a okolní úpravy. V‰echno se odpracovalo ve

volném ãase brigádnû. (3 200 brig. hodin, z toho 2 600 ãleny

oddílu). Nové hfii‰tû bylo slavnostnû otevfieno na jafie roku

1977.



Úãastníci rautu
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Sezóna 1978–79: MuÏi A obsadili 3. místo a oni i druÏstvo

B se umístili ve stfiedu tabulky. Dorost na podzim vedl tabulku

a na jafie vyhrál a postoupil do krajského pfieboru. Star‰í Ïáci

postoupili do okresního finále, mlad‰í se umístili na 3. místû.

Sezóna 1979–80: A-muÏstvo úspû‰nû bojovalo o záchranu

v krajském pfieboru. MuÏi B skonãili pfiedposlední. Dorostenci skonãili

tfietí, mlad‰í Ïáci také tfietí, star‰í Ïáci se do finále neprobojovali.

Sezóna 1980–81: Do oddílu pfii‰el zaslouÏil˘ mistr sportu Jaroslav

Koneãn˘ zvan˘ „Bagr“ – mistr republiky, stfiíbrn˘ na Olympiádû

v Mnichovû. Strhl hráãe, pfiibylo vítûzství i fanou‰kÛ. Pfii zápase si

ale pfietrhl achilovku a zranûn byl i Antonín Koláãek, a to byl konec

nadûjím. DruÏstvo se rozpadalo, pfiib˘valo poráÏek. Na podzim bylo

A-muÏstvo na 6. místû a skonãilo ve stfiedu tabulky. B-muÏstvo se

zlep‰ilo v docházce na tréninky (trenér Jan Cupák) a skonãilo na 7.

místû. Dorost úspû‰nû bojoval o záchranu, mlad‰í Ïáci skonãili druzí.

Sezóna 1981–82: A muÏstvo navázalo druÏbu s Motorem

Lipsko. U B muÏstva bylo druÏstvo pfiihlá‰eno do soutûÏe s velk˘mi

rozpaky. Po podzimní soutûÏi byli mlad‰í Ïáci na 1. místû.

Sezóna 1982–83: DruÏstvo A skonãilo na 7. místû a udrÏelo

se v pfieboru. Neúplná docházka na tréninky nedovolovala

zlep‰ení. Dorost se umístil na 7. místû, ale kvÛli hráãÛm odstoupil

trenér J. Klein. Neukáznûnost se projevila v takové mífie, Ïe oddíl

skonãil poslední a vinûn byl trenér a v˘bor oddílu.

Byla zaloÏena pfiípravka dûtí 6–10 let. Vûnovali se jim Levíãek

st. a Jaroslav StaÀa. DruÏstvo mlad‰ích ÏákÛ vyhrálo svou soutûÏ,

stalo se pfieborníkem okresu a pod vedením trenéra Jaroslava

Stani postoupilo do pfieboru Jihomoravského kraje, kde skonãili

na druhém místû. 

MuÏi B se vût‰inou na zápasy se‰li jen v minimálním poãtu

hráãÛ a skonãili pfiedposlední bez zisku bodu.

Sezóna 1983–84: A-muÏstvo se umístilo na 4. místû a po-

kraãovalo v druÏbû s Lipskem.

B-muÏstvo se zlep‰ilo a skonãilo v horní polovinû tabulky.

Dorost pfievzal trenér Jan RoÏnovsk˘ a skonãili také v horní polovinû.

Star‰í Ïáci postoupili do finále, mlad‰í byli v popfiedí tabulky.



Bifimování 2006

spodní obrázek – zleva biskup
ThDr. Jan Hradil, Th.D.
v rozhovoru s biskupem
mons. ThLic Vojtûchem Cikrlem
a Ing. Pavlem Petlákem



Popis
vycházkového
kroje pro ãleny
Federace
proletáfiské
tûlov˘chovy
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Sezóna 1984–85: A-muÏstvo hrálo o záchranu (chybûl Jar.

Koneãn˘ a V. Máca), ale udrÏelo se v krajském pfieboru.

B-muÏstvo bylo na 8. místû, dorostenci v polovinû tabulky,

ml. Ïáci nebyli pfiihlá‰eni pro nedostatek vedoucích a trenérÛ,

star‰í Ïáci skonãili ãtvrtí na okresním pfieboru.

Zaãátkem roku 1985 odstoupil star˘ a nastoupil nov˘ v˘bor:

Vl. Máca, A. Levíãek st., Ivo Roblík, Slávek Kukla, Josef Slezák a Eva

Vymazalová.

Léta 1985–88 ovlivnil dlouhodobé problémy s v˘chovou

mládeÏe. MládeÏnická druÏstva nenavazovala po roãnících, mûla

velké mezery a z mládeÏnick˘ch druÏstev vycházeli hráãi aÏ po

tfiech i více letech. Hodnû dobr˘ch dorostencÛ zanechalo aktivní

ãinnosti. V sezónû 1985–86 muÏi skonãili aÏ 10. a muselú nastoupit

ke kvalifikaci s muÏstvy z niÏ‰í soutûÏe. Star‰í dorost sestoupil

z krajského pfieboru.

V roce 1986–87 byl pfiihlá‰en do soutûÏe mlad‰í dorost, jehoÏ

trenérem byl Sláva Kukla, star‰í dorost vedli Jan RoÏnovsk˘

a Jaromír Jirgala, mlad‰í Ïáci mûli Josefa Slezáka a muÏi mistra

sportu Jar. Koneãného. MuÏstvo A pokraãovalo ve ‰patn˘ch

v˘konech a skonãilo pfiedposlední.

Do sezóny 1987–88 nastoupilo druÏstvo muÏÛ oslabené

o hráãe, ktefií ukonãili aktivní ãinnost: Jar. Koneãn˘, Jar. Jirgal,

Slávek Kukla, Ivo Roblík a Vl. Máca.

Nad‰ení a elán pro budování hfii‰tû brzy v‰echny opustil a do-

konãovací práce – kabiny pro hráãe, rozhlasová kabina… se dokonãily

v letech 1982–87 jen díky tomu, Ïe slouÏí na hody jako stánky.

Vycházkov˘ kroj se skládá z bílé ko‰ile, ‰ed˘ch dlouh˘ch kalhot,

‰edého kabátu, ãervené kravaty, vázanky, ãepice a ãerného

koÏeného pásu, kter˘m jsou kalhoty v pase staÏeny.

Pro ãlenky:

Vycházkov˘ kroj sestává z bílé blÛziãky, ãervené stuÏky, ‰edé

suknû a kabátu a ‰edého baretu.



24. 9. 2006 – bifimování



Sokol
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Sokolstvo v otázce vzdûlávání svého ãlenstva nemÛÏe

postupovat tendenãnû, stranicky, ale povzneseno jsouc nad lidská

zafiízení a v‰echno kastovnictví, upírá zraky na skvûlé vzory na‰ich

dûjin: na Husovu pravdu, Komenského vzdûlanost, Havlíãkovu

neohroÏenost, Tyr‰ovu harmonickou dokonalost tûla a du‰e

a Masarykovu humanitu.

Kronikáfika Adéla StaÀková

První pokusy zaloÏit sokolskou jednotu spoleãnosti Havlíãek

v hostinci u SlezákÛ ztroskotaly.

Teprve 1. ãervna roku 1905 zakládá nûkolik nad‰en˘ch

mladíkÛ z Újezda, Rychmanova a ·ternova „Odbor tûlocviãné

jednoty zbej‰ovské“ se sídlem v Rychmanovû.

Heslo zní: „Povznést národ, bystfiit mysl a rozum, pûstovat tûlo

i ducha, aby docíleno oné slávy národu ãeskému, které praotcové

kdysi poÏívali.“

Prvními ãleny byli: Petr Haluza, Petr Havli‰, Petr Kalenda,

Tomá‰ Kalenda, Florián Kozák, Matûj Kulí‰ek, Frant. Matula, Jakub

Mezuláník, Stan. Otfiísal, Bohumil Sítafi, Frant. Stanûk a Frant.

·enkyfiík.

Petr Kalenda se stal vedoucím, sídlo mûli v hostinci p. StruÏky

a cviãilo se v létû ve Zbej‰ovû, v zimû v hostinci.

UÏ v ãervenci 1905 pofiádali první vefiejné cviãení za

rychmanovsk˘mi stodolami. Prodával se odznak za 20 haléfiÛ

a strÏilo se 146 K, ze kter˘ch se koupilo náfiadí, hrazda, mÛstky

Ïínûnky…

Pfiedpláceli si ãasopisy a opatfiili si obraz Tyr‰e a Fügnera.

„Zavádûli téÏ mezi sebou dobrou kázeÀ, dbajíc, aby ãlenstvo

neoddávalo se hfie v karty a pití pfii zábavách.“

Pfiijatí nováãci ale vystupovali pro slovní uráÏky nebo byli

vylouãeni za neplacení pfiíspûvkÛ. Tu vstoupil do Sokola bratr

Josef Novotn˘, kter˘ se stal náãelníkem i v‰ím ostatním. 

Na zimu se museli rozpustit pro nedostatek ãlenÛ.



Biskup mons. ThLic Vojtûch Cikrle v rozhovoru se starostou a biskupem ThDr. Janem Hradilem, Th.D.

Biskup mons. ThLic Vojtûch Cikrle v druÏném rozhovoru s ing. Pavlem Petlákem, zastupitelem
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V roce 1906 se konala první valná schÛze, byla zfiízena

knihovna, organizovaly se vycházky, vefiejná cviãení. Na podzim

pfiesídlil odbor do Újezdu, kde hostinsk˘ Nekvapil zfiídil sál.

Na jafie 1907 se chystali na V. v‰esokolsk˘ slet. Nacviãily se tfii

divadelní hry.

V roce 1908 nastal rozkvût sokolského odboru díky br. Janu

Hromádkovi, kter˘ se pozdûji stal uãitelem tûlocviku v Rusku.

V roce 1908 pfiibylo ãlenÛ i dorostu, vstoupily i Ïeny. Prvními

byly: M. Bohatcová, L. Cupáková, R. âermáková, T. Felmanová,

M. Haluzová, â. Kalvodová, T. a L. Kulí‰ková, â. MuÏíková,

F. a R. Novotná, D. Otfiísalová, R. Koutná, L. ·vandová, A. Richtrová

a A. Vítková. Pofiádaly se i taneãní hodiny, knihovna vzrostla pfiipo-

jením knihovny Národní jednoty a ¤emeslnické besedy. Byl zalo-

Ïen stavební fond na tûlocviãnu, kde byl základní vklad 27 K.

V dubnu roku 1909 byly schváleny stanovy a odbor se stal

samostatnou jednotou. Byl zaloÏen spolek „Katolické omladiny“

– „Usilovnou prací a kázní mÛÏeme ãelit OrlÛm, Nikdy neustupujme,

ale nikdy nevyhledávejme sporÛ!“ Poprvé cviãí Ïeny prostná, a tím

bylo získáno vefiejné mínûní, takÏe Ïeny uÏ smûly do tûlocviãny.

V roce 1910 je sokolská jednota silná a zakládá dva odbory

v Hostûrádkách-Re‰ovû a v Îatãanech. Jednota mûla svou

knihovnu, hrála divadelní pfiedstavení.

V roce 1911 po ‰estileté práci odchází bratr Novotn˘.

Na jafie 1912 byl roz‰ífien sál, postaveno nové jevi‰tû a uãinûna

smlouva s majitelem. Na v‰eslovansk˘ slet do Prahy jelo 18 bratfií

a 4 sestry. Ve‰kerá cviãební, hudební a kulturní ãinnost se

odehrávala v sále hospody u Matou‰kÛ.

V roce 1913 bylo zakoupeno pole na „FjeruÀkách“ s cílem

postavit na nûm sokolovnu. Pole stálo 5 000 korun a ãástka byla

splacena do roku 1918. Na slet do Ostravy odjelo 23 bratfií.

Rok 1914 – 28. ãervna jelo do Brna na slet v kroji 19 muÏÛ,

8 dorostencÛ a 7 Ïen. KvÛli sarajevsk˘m událostem v‰ak slet nebyl

dokonãen. Byli svûdky nûmeck˘ch násilností, nástup k prostn˘m

a pak zavlál ãern˘ prapor na kasárnách. Chystané vefiejné cviãení

na první srpnovou nedûli zkazila mobilizace.



Z ptaãí perspektivy
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Léta 1914–1919 – úbytek ãlenstva – mobilizace. ZÛstaly ãinné

Ïeny a dorostenci. âlenové hráli alespoÀ divadlo, jehoÏ v˘tûÏek

vûnovali „pomocnému váleãnému komitétu“. Konaly se schÛze

spiklenecké. âlenové v˘boru si tajnû rozdûlili majetek Sokola

formálnû mezi sebe.

V záfií 1917 bez krojÛ, tajnû probûhlo vefiejné cviãení na

OstrÛvku u ml˘na, jako projev národního vzdoru. Hrály se

divadelní hry a houfnû se ãetlo Jiráskovo Temno.

2. února 1918 se valná hromada konala pod heslem

„Pracovat, pracovat, aby nás doba nezastihla nepfiipraveny!“

V hostinci u Matou‰ka se hovofiilo o vzniku „âeského srdce“,

byl ustaven jeho místní v˘bor, kter˘ uspofiádal sbírku penûz

a potravin. Jednota âeskému srdci vûnovala 600 K – v˘tûÏek

z divadla a koncertu.

Konaly se jiÏ pravidelné schÛzky, nastal fiád a kázeÀ. Tûlocviãna

byla vybílena, vyzdobena obrazy buditelÛ, opraveno jevi‰tû,

vypracovány rozvrhy cviãení. âlenové se zaãínají vracet z války.

Sokol byl jedin˘ zdej‰í spolek, kter˘ projevoval ãinnost. V kvûtnu

jelo mnoho ãlenÛ na ozdobn˘ch vozech do Îidlochovic, kde sloÏili

národní pfiísahu. Konala se divadla, koncerty, besedy – koupil se

klavír, zaplatilo pole na stavbu tûlocviãny. Samostatnost ãeského

státu oslavila Jednota 29. fiíjna velk˘m lampiónov˘m prÛvodem.

První ãlenská schÛze ve svobodném státû se konala 17. listopadu

za manifestaãní úãasti.

Rok 1919 se vyznaãuje snahou o budování tûlocviãny – konají

se sbírky, ale hospodáfiská krize a pováleãné pomûry tomu nepfiejí.

Sociální nespokojenost a zpolitizování Ïivota vedlo k rezignaci

sokolského v˘boru. Na valné hromadû pak byl star˘ v˘bor znova

zvolen.

Hovofiilo se o oãistû ãe‰tiny, sázely se lípy Svobody, konaly se

vycházky po okolí, dûtsk˘ den. Na Slovensku do‰lo k maìarskému

vpádu a 46 bratfií se pfiihlásilo do sokolského pluku StráÏe svobody.

Roku 1920 byl ustanoven stavební odbor. Knihovna vûnovala

své knihy Jiráskovû vefiejné knihovnû. Oslavuje se Masaryk, Hus,

Mánes, chystá se VII. slet.



Z ptaãí perspektivy
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Roku 1921 ãinnost stavebního odboru pod vedením bratra

Pilného se stupÀuje. Pofiádá se zájezd na Slovensko, hraje se divadlo,

organizují besedy, ale také se sváÏí materiál a pracuje se na stavbû

Sokolovny. V srpnu byla velkolepá slavnost Kladení základního

kamene. Do základÛ se poloÏila krabice s památkami doby,

následoval prÛvod. V nûm 176 bratfií v kroji, 65 dorostencÛ, 128

ÏákÛ, 47 sester v úboru, 72 dorostenek a 145 Ïaãek. Na OstrÛvku

pak provedli cviãení. Následovala veselice. Cel˘ podzim se pracovalo

na stavbû a v lednu roku 1922 se schÛze konaly jiÏ v nové Sokolovnû.

Nová tûlocviãna byla odevzdána 29. ledna slavnostní Besedou.

4. února se v nové Sokolovnû konal první ples.

Starostové Sokola do roku 1922:

1906 Frant. ·enkyfiík 1915 Adolf Ma‰ek

1907 Matûj Otfiísal 1916–19 Josef Pecl

1908–14 Frant. Kloc 1920–22 Matûj Kalvoda

Náãelníci Sokola:

1905 Petr Kalenda 1910 Frant. Matula

1906 Arno‰t Mû‰Èan 1911 Ondfiej Kroupa

1907 Josef Novotn˘ 1912–13 Franti‰ek Matula

1908 Rajmund Danûãek 1914–21 Ondfiej Kroupa

1909 Arno‰t Mû‰Èan 1922 Franti‰ek Matula

Stavba Sokolovny:

Kámen – 2 060 Kã

Cihly – 125 400 ks za 35 000 Kã

Písek – 400 fÛr za 1 800 Kã

Vápno – 225 q z cukrovaru za 900 Kã, 125 q za 6 800 Kã

od vápeníkÛ

Cement – 55 q za 4 100 Kã

Dfievo tesané – 53 m3 Za 18 500 Kã

Krytina – 10 000 ks za 11 650 Kã

Prken – 60 m krach. Za 15 000 Kã

HfiebíkÛ – pfies 200 q za 1 777 Kã… atd.
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Sokolovna byla celkem postavena za 220 000 Kã, za vnitfiní zafiízení

se zaplatilo 55 000 Kã. Úãetnictví vedl bratr Karel Piln˘

Z popisu Leopolda Haluzy (rok 1922):

Cviãební sál je 10 m ‰irok˘, 18 m dlouh˘, 5,80 m vysok˘,

k nûmu pfiipojeno stálé jevi‰tû o téÏe ‰ífice a 6 m hloubce s pro-

vazi‰tûm a propadli‰tûm. K sálu po levé stranû pfiiléhá spolková

místnost 10 m x 4,50 m, která prozatím slouÏí i za ‰atnu cvi-

ãencÛ. S jevi‰tûm pak sousedí ‰atna divadelní. Z chodby mezi

obûma uveden˘mi ‰atnami pfiístupno je propadli‰tû, z nûhoÏ po

dfievûn˘ch schÛdkách moÏno dostati se na jevi‰tû i do sálu. V zad-

ní ãásti sálu je galerie, získaná v prvním patfie nad vestibulem.

Mimo to v I. patfie umístûna kinooperaãní komora a prozatimní

byt sokolníkÛv. Z chodby vedle sálu pfiístupny jsou klosety a um˘-

várna. Podlaha v sále provedena z dubov˘ch parket – v ostat-

ních místnostech a ‰atnách prkenná, ve vestibulu ze ‰amotov˘ch

dlaÏdic, na chodbách a klosetu z dlaÏdic cementov˘ch. Strop

nad sálem cviãebním proveden trámov˘ na Ïelezn˘ch nosiãích.

Nad provazi‰tûm nahrazen strop, aby byl získán prostor mani-

pulaãní, o‰alováním a omítnutím rákosovou omítkou spodní plo-

chy stfie‰ní. Umûlé osvûtlení elektrické prozatím z vlastního zdro-

je – dynama pohánûného benzinov˘m motorem – neÏ postaví

se místní elektrická síÈ v obci.

Pro ventilaci zfiízen na stropû prÛduch s elektrick˘m venti-

látorem a dva prÛduchy komínové ve zdích.

Otápûní dûje se Ïelezn˘mi trvale hofiícími kamny s pfiehfiívaãi.

Vnitfiní zafiízení budovy omezeno na nejnutnûj‰í míru. Náfiadí:

posuvná hrazda, cívkové kruhy a visutá hrazda, americká hrazda

pfienosná, bradla, kÛÀ, koza a nûkteré druhy podruÏného náfiadí,

jako kladiny, skok, ãinky, stálky, kuÏele, tyãe aj.

Obûtavostí ochotn˘ch bratfií vybaveno i jevi‰tû tak, aby vyhovo-

valo poÏadavkÛm pomûrÛ a doby. Nedokonãená malovaná figurální

opona je práce bratra fieditele Ar. âermáka. Promûny: selská svûtnice,

moderní pokoj, baroková svûtnice s dvojitou vloÏkou, les, náves,

park, otevfiená krajina a fiada pfiístavkÛ – maloval bratr Pepa Máca.
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Pozemek, na nûmÏ budova postavena, je vlastnictvím jednoty.

Mûfií asi 67 arÛ a bude upraven kolem budovy jako sad, za

budovou ke dráze zfiízeno pfií‰tím rokem bude hfii‰tû, letní cviãi‰tû

a park.

Náklad na stavbu i se v‰emi dary a prací ãlenstva zdarma,

ãítaje v to i pozemek i vnitfiní zafiízení, ãinil by okrouhle pÛl miliónu

Kã. Jednota v‰ak pofiídila stavbu ochotou a obûtavostí ãlenstva

dle zúãtování skoro za polovic.

Film a jeho v˘znam

Motto:

Nûkdo má rád pûkné ‰aty,

jin˘ dobré víno,

a já ze v‰eho mám nejrad‰

v Sokolovnû kino.

âerpáno z Ing. C. Vladimíra Richtera

Je‰tû pfied stavbou Sokolovny zab˘vali jsme se pevn˘m

úmyslem zfiíditi i u nás kinematograf. Nakonec byl od âeského

srdce v Brnû zakoupen projekãní stroj znaãky Gaumont s ostatním

pfiíslu‰enstvím, ale v obci stále je‰tû nebyl zaveden elektrick˘

proud. ZapÛjãili tedy benzinov˘ motor o v˘konnosti 5 HP.

KINO

Sokola v Újezdû

hraje

kaÏdou nedûli a svátek veãer v Sokolovnû

nejnovûj‰í filmy ãeské i cizí s bohat˘m obsahem.

Úchvatné snímky pfiírodní.

Napínavé filmy zábavné, filmy v˘chovné i pouãné.
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Historie
spoleãnosti
Thermotechnika
Bohemia

Spoleãnost THERMOTECHNIKA BOHEMIA vznikla v roce 1992

jako pokraãovatel dlouhodobého v˘robce chladicích zafiízení

v Nov˘ch Zámcích na Slovensku. Zpoãátku pÛsobila Brnû jako

obchodní a servisní spoleãnost. V prÛbûhu let rostl prodej i sluÏby,

které byly poskytovány zákazníkÛm. Díky tomu byla spoleãnost

nucena nejen roz‰ifiovat svoje fiady, ale také hledat nové provozní

prostory. V roce 2000 se spoleãnost pfiestûhovala do vlastních

zrekonstruovan˘ch prostor v Újezdû u Brna. Kromû nov˘ch dílen

tady získala i velké skladové prostory, ãímÏ do‰lo k nav˘‰ení

skladov˘ch zásob, a tím i ke zkvalitnûní a zrychlení dodávek

zákazníkÛm. Nové sídlo spoleãnosti se nyní nachází v pfiíjemném,

pohostinném a vlídném mûstû.

Spoleãnost THERMOTECHNIKA obchodnû spolupracuje

s holandskou spoleãností Gamko, jejichÏ chladiãe v licenci vyrábí

v Nov˘ch Zámcích na Slovensku. Kromû tohoto v˘hradního

dodavatele spolupracuje s nûkter˘mi renomovan˘mi spoleãnostmi

v západní a stfiední Evropû (Selbach, Micro Matic, FAS, C.E.M.,

John Guest, Rehau, DSI a mnohé dal‰í). Mezi nejvût‰í zákazníky

spoleãnosti patfií belgick˘ nadnárodní pivovar InBew. Jako dal‰í

zahraniãní odbûratele nelze opomenout pivovary Heineken a BBH.

V tuzemsku patfií k nejvût‰ím odbûratelÛm Pivovary Staropramen,

Starobrno, Pivovar Hanu‰ovice, Pivovar Zubr v Pfierovû, âerná

Hora, Litovel, Krakono‰ v Trutnovû. 

V souãasné dobû má spoleãnost 24 pracovníkÛ v âR,

29 pracovníkÛ ve v˘robním závodû DITL METAL na Slovensku

a 18 pracovníkÛ v na‰í moskevské poboãce BOHEMIA LINE. Kromû

toho spoleãnost spolupracuje formou v˘hradních zástupcÛ

v Ukrajinû, Kazachstánu, Bulharsku. Na území celé âeské republiky

THERMOTECHNIKA spolupracuje se sítí servisních spoleãností. Roãní

obrat spoleãnosti se od roku 1999 pohybuje nad úrovní 4 mil. EUR.
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Podûkování patfií a ãerpáno bylo z materiálÛ, dûl a kronik:

Roman Chrást

Jan Mifek

Karel Piln˘

Rudolf Kopeãek

Adéla StaÀková

PhDr. Ladislav Hosák, DrSc. (Dûjiny Újezda u Brna)

Petr Kozák (pojednání o ·ternovû)

Drahomír Kozlík (zápis o hasiãích)

Bohumil Preininger

Vojtûch Kozák

Karel Doãekal

Jan Pûãek

A podûkování spoustû dal‰ích, ktefií poskytli jednotlivé materiály

a podklady, jimÏ není lhostejno, aby historie Újezda upadala

v zapomûní, ale byla zachována pro pfií‰tí vûky.

Nejvût‰í dík patfií panu starostovi ThDr. Janu Hradilovi, Th. D.,

kterého nápadem i spoluúãastí tato kniha vznikla.

Autorka knihy.

Dûkuji, protoÏe se tom má.

Dûkuji, protoÏe práce má b˘t pochválena, obzvlá‰tû je-li

konána s láskou.

Dûkuji Milenû Blahotové, Gitû Kalvodové, ing. Pavlu Petlákovi,

Blance Tiché, dr. Janû Hradilové, Jaromíru RÛÏkovi i tûm dal‰ím

nejmenovan˘m.

ThDr. Jan Hradil, Th.D.
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Podûkování …Doãetli jste aÏ do míst, kde jednou pfiijdou nové údaje, které

budou svûdãit o tom, Ïe mûsto Ïije dál. Prosím vás, odpusÈte,

pokud v citovan˘ch textech jsou chyby nebo ‰patné gramatické

vazby. Dále, prosím, odpusÈte, pokud kronikáfii uvedli nûkteré

z nepfiesností. Nám, ktefií jsme spolupracovali na tvorbû této

knihy, nepfiináleÏí opravovat historické texty, aã jsme si v‰imli

nûkter˘ch nepfiesností. Autenticita textu je mimofiádnû dÛleÏitá.

V‰echny pfiíspûvky jsou dokladem, Ïe pisatelé toto mûsto mûli

rádi. Vyjádfiení zápisu bylo vÏdy úmûrné zku‰enostem, vzdûlání,

a tak nejdfiíve bychom mûli podûkovat uãitelÛm, ktefií zanechali

spoustu v˘kresÛ, záznamÛ, neopakovateln˘ch zku‰eností.

Jmenovitû pan fiídicí uãitel Rudolf Kopeãek, fieditel ‰koly pan Jan

Pûãek a spousta bezejmenn˘ch.

Já osobnû musím podûkovat Okresnímu státnímu archivu

Brno-venkov v Rajhradû, kter˘ poskytl digitalizované kroniky.

TaktéÏ musím vyjádfiit podûkování nejbliÏ‰ím spolupracovníkÛm:

Ing. Pavlu Petlákovi, újezdskému zastupiteli, kter˘ je autorem

vût‰iny nov˘ch fotografií. Jeho um zachytit ducha místa je vskutku

neopakovateln˘. Souãasnû v‰ak jeho pokora, kdy není ochoten

pfiijmout ani podûkování. Vedle nûj energická referentka Margita

Kalvodová vûnovala textÛm, ale i v˘bûrÛm archiválií mnoho

hodin. Logicky, jak jinak, vÏdyÈ je archiváfikou mûsta. Není moÏné

opomnût podûkovat kronikáfice paní Blance Tiché, nejenom za

to, Ïe kroniku pí‰e, ale také za to, Ïe posbírala mnoho materiálÛ,

které posléze Mgr. Milena Bohatová zpracovala. 

Spisovatelka Milena Bohatová je autorkou tfií kniÏních

bestsellerÛ: „Na mou du‰i do psích u‰í“, „Olga“ a „Na pokraji

Ïivota“. Av‰ak práce na této knize byla pfiece jen trochu jiná.

Nejdfiíve jsme museli pro ni vybrat materiály. Byly to ãtyfii

nepfiehledné volnû loÏené krabice star˘ch a nov˘ch textÛ. Poté

jsem je odvezl do Prahy, do‰lo k vyhodnocení, roztfiídûní archiválií,

a pak jiÏ jenom komentáfie, jak ze strany autorky, tak ze strany

mé. Nemohu opomenout ani svou choÈ PhDr. Janu Hradilovou,

která neuhlazenou ãe‰tinu s mnoha chybami dala alespoÀ do

relativní „‰tábní kultury“. 
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Zvlá‰tû v‰ak dûkuji panu Jaromíru RÛÏkovi, fiediteli reklamního

studia F.R.Z., kter˘ mne donutil, abych se tématem zaãal zaobírat.

Je v‰ak nutno dodat, Ïe to bylo 14 zastupitelÛ, ktefií Usnesením

ã. 48 pfiivedli toto dílo na svût.

Kniha není vûdeck˘m dílem. Je pouze pfiipomenutím, Ïe

v tomto místû Ïili lidé s vlastním my‰lením, s vlastní kulturou,

s vlastními lokálními dûjinami. Jde o svûdectví na‰ich pfiedkÛ, ale

i na‰e. Jde o obrazovou dokumentaci v˘voje, kter˘ je neopako-

vateln˘, a proto nesmí zapadnout prachem.

Jan Hradil, 

starosta mûsta
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