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Sté výročí oltářního obrazu Sv. Jakuba většího

	 Farní	kostel	sv.	Jakuba	Většího,	psáno	také	sv.	Jakuba	Staršího,	 je	 tomu-
to	 apoštolovi	 zasvěcen	 od	 samého	 začátku	 a	 je	 doloženo,	 že	 toto	 zasvěcení	 měl	
i	 předcházející	 kostel,	 tedy	 stavba,	 která	 v	 tom	 stejném	místě	 stála	 už	 před	 pře-
stavbou	 kostela	 do	 dnešní	 podoby.	 Při	 přestavbě	 starého	 plochostropého	 koste-
la	provedené	v	 letech	1749-1751	došlo	k	navýšení	původní	věže	a	výstavbě	zcela	
nové	širší	a	snad	i	delší	kostelní	lodi,	tedy	rozšíření	hlavního	prostoru	této	svatyně.
Zasvěcení	 zmíněnému	 svatému	 ale	 nebylo	 zvláště	 po	 návratu	 farnosti	 do	Velkého	
Újezda	roku	1744	dodržováno	či	uplatňováno.	Farnost	byla	za	třicetileté	války	patr-
ně	kvůli	velkému	úbytku	zdejšího	obyvatelstva	přenesena	do	rozsáhlé	farnosti	Oseku	
nad	Bečvou	spolu	s	Kozlovem	a	Ranošovem.	Nevyhovující	zdejší	starý	kostel	byl	vy-
užíván	 pouze	 příležitostně	 jako	 kaple	 Panny	Marie,	 nejdříve	 každou	 čtvrtou	 nedě-
li,	později	 každou	 třetí.	K	obnovení	administrace	 zdejší	 farnosti	došlo	v	 roce	1737	
a	 roku	1744	bylo	Velkému	Újezdu	navráceno	postavení	 farnosti	 v	 plném	 rozsahu.	
Duchovní	 život	 na	 zdejším	 veselíčském	 panském	 statku	 byl	 tak	 jako	 všude	 jinde	
ve	 správě	 zdejší	 vrchnosti.	 Pro	 Podstatské-Lichtensteiny	 bylo	 povinností	 starat	 se	
o	duchovní	náplň	života	poddaných	a	také	o	to,	aby	pro	tuto	činnost	měli	odpovída-
jící	prostory,	zázemí	a	duchovního	zástupce	–	faráře.	Byli	jedni	z	mála,	kteří	měli	při-
dělené	právo	podací,	tzn.	právo	dosazovat	si	pro	své	poddané	na	svém	území	faráře	
dle	svého	uvážení,	aniž	by	museli	přijmout	faráře	vesměs	přidělovaného	olomouckým	
biskupstvím.	Budoucí	duchovní	si	mnohdy	také	nechávali	vystudovat	z	nadaných	dě-
tí	svých	poddaných	a	jejich	studium	hradili.	Toto	právo	podací	měli	přiděleno	patrně	
v	souvislosti	s	tím,	že	jejich	blízký	příbuzný,	který	o	tom	rozhodoval,	byl	olomoucký	bis-
kup	Karel	Lichtenstein,	bratr	matky	Aloise	Arnošta,	kterému	proto	bylo	jako	biskupovu	
synovci	uděleno	právo	sloučení	jména	Podstatský	s	matčiným	jménem	Lichtenstein.
O	 tom,	 že	 i	 přes	 zasvěcení	 kostela	 sv.	 Jakubovi	 Většímu	 (25.	 července)	 zde	 by-
lo	 upřednostňováno	 po	 obnově	 farnosti	 uctívání	 Nanebevzetí	 Panny	 Marie	
(15.	 srpna),	 nás	 instruuje	 zdejší	 první	 farář	 F.	 I.	 Schmidt	 v	 nejstarší	 velkoújezd-
ské	 dochované	 matrice	 narozených.	 Tuto	 tradici	 zde	 založili	 patroni	 kostela	 Pod-
statští-Lichtensteinové	 možná	 právě	 proto,	 že	 v	 době,	 kdy	 obec	 nebyla	 centrem	
farnosti,	 byla	 zdejší	 svatyně	 užívaná	 ne	 jako	 kostel,	 ale	 pouze	 jako	 kaple	 P.	 Ma-
rie,	 (snad	 P.	 Marie	 Nanebevzaté).	 Tato	 úprava	 přenesení	 symboliky	 je	 zdůvodně-
na	 tím,	 že	 se	 právě	 v	 den	 zasvěcence	 sv.	 Jakuba	 konala	 velká	 pouť	 do	 kostela	
sv.	Anny	a	sv.	Jakuba	ve	Staré	Vodě,	takže	by	šlo	o	střet	zájmů.	Dodržování	této	změ-
ny	termínu	zdejších	hodů	doprovázelo	 i	naturální	navýšení	požitků	zdejšího	faráře.
I	 přes	 tyto	 úpravy	 nedošlo	 v	 interiéru	 kostela	 k	 žádné	 změně.	 sv.	 Ja-
kub	 Větší	 zůstával	 nadále	 jako	 hlavní	 oltářní	 obraz,	 kterému	 byl	 kos-
tel	 zasvěcen,	 i	 když	 velký	 obraz	 Nanebevzetí	 Panny	 Marie	 visí	 současně	
na	 zdi	 vpravo	 od	 oltáře	 a	 malý	 oválný	 obraz	 s	 toutéž	 tematikou	 završuje	 oltář.
Už	během	1.	sv.	války	bylo	zapsáno,	že	je	tento	starý	oltářní	obraz	ve	velmi	špat-
ném,	nevzhledném	a	 rozpadávajícím	se	stavu	a	 je	ostudou	 tohoto	stánku.	Přispě-
ním	neznámých	dobrodinců,	 jejichž	 jména	nejsou	 známa,	byl	 proto	pořízen	obraz	
nový	 a	 posvěcen	 byl	 31.	 července,	 tj.	 první	 neděli	 po	 svátku	 sv.	 Jakuba	 Většího	
roku	 1921.	 Neznámí	 dobrodinci	 mohli	 být	 právě	 patroni	 kostela	 Podstastští-Lich-
tensteini,	 kteří	 v	 té	 době	 nechali	 pro	 kostel	 zhotovit	 i	 dřevěné	 vyřezávané	 křeslo	
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a	židli	se	semišovým	čalouněním	umístěné	dodnes	v	oratoři.	Obraz	není	signován,	
autor	malby	je	proto	rovněž	neznámý	a	vzhledem	k	tomu,	že	je	pevně	zaštafírován	
v	oltáři,	není	možné	nahlédnout,	není-li	autorova	signatura	na	zadní	straně	obrazu.	
O	 tomto	 slavnostním	 aktu	 napsalo	 olomoucké	 periodikum	 Našinec	 zprávu,	 která	
přišla	 z	Velkého	Újezda	 (bohužel	 se	 ji	 nezdařilo	 v	 plném	 znění	 vyhledat)	 a	 uvádí,	
že	taková	velkolepá	slavnost	se	koná	jednou	za	sto	či	dvě	stě	let	a	že	obraz	vyniká	
mistrovským	provedením	a	mnohý	farník	byl	pohnut	radostí	a	dojetím	až	k	slzám.		
Pořízení	obrazu	bylo	také	počátkem	toho,	že	následující	rok	po	vyhlášené	sbírce	do-
šlo	k	velké,	takřka	generální	opravě	celé	kostelní	budovy,	při	které	ale	bohužel	došlo	
i	k	odstranění	některých	barokních	prvků	zdobně	završujících	boční	přístavky	průčelí.	
V	roce	1922	pak	bylo	veřejně	prezentováno,	že	kostel	byl	postaven	roku	1720.	To	by	
poněkud	měnilo	současné	poznatky	o	nynější	podobě	kostela	stavěného	roku	1751.	
Tehdy	šlo	ale	především	o	navýšení	věže	a	rozšíření	lodi,	takže	je	docela	možné,	že	
základ	této	stavby,	která	nahrazovala	starou	už	zchátralou	nevyhovující	kostelní	bu-
dovu,	mohl	vzniknout	dříve.	Jenže	to	by	jistě	došlo	po	tehdejší	dostavbě	i	k	daleko	
dřívějšímu	návratu	funkce	farnosti	do	Velkého	Újezda	a	bylo	by	přinejmenším	zdoku-
mentováno	i	jméno	zdejšího	faráře.	Patrně	šlo	o	tehdejší	neznalost	historie	kostela.	
Oltářnímu	 obrazu	 apoštola	 a	 poutníka	 sv.	 Jakuba	 Staršího	 umístěného	 za	 oltá-
řem	 zdejšího	 kostela	 je	 tedy	 v	 těchto	 dnech	 právě	 rovných	 či	 kulatých	 sto	 let.	

Josef	Richter

velký ÚJezd v Chytilově adreSáři

	 					Podobně	jako	začaly	koncem	19.	století	vycházet	seznamy	telefonních	
stanic,	které	vychází	dodnes,	vycházely	i	adresáře	-	spíše	nejrůznějších	informací	než	
adres	-	o	množství	a	národnostním	složení	obyvatelstva	obcí,	členech	obecních	zastu-
pitelstev,	obchodnících	či	řemeslnících	v	místě	působících.	Ty	dnes	slouží	jako	velmi	
cenná	pomůcka	badatelům	v	oblasti	regionální	historie	i	genealogie.	Dát	dohromady	
takové	obrovské	množství	dat	bylo	velmi	těžkým	úkolem,	zvláště	když	si	uvědomíme,	
že	nebyl	 internet,	 telefon	jen	sporadicky	a	navštívit	každou	obec	a	 i	každé	zapad-
lé	stavení	bylo	tedy	tehdy	úkolem	takřka	neřešitelným.	Mělo	jít	především	o	úmysl,	
„aby	podnikání	v	řemesle,	živnostech,	obchodě	i	průmyslu	dostalo	se	včas	orientační	
pomůcky“.	Celkový	rozsah	jednotlivých	vydaných	adresářů	jsou	tisíce	stran	a	několik	
kilogramů	papíru.	Kromě	adres	obsahují	místy	též	různé	přehledové	tabulky	a	inzerci.
	 	 	 	 	 Na	 počátku	 20.	 století	 sestavil	 se	 svými	 spolupracovníky	 řadu	 průběžně	
aktualizovaných	 adresářů	 českých	 zemí	 po	 vzniku	 Československa	 i	 Slo-
venska	 Alois	 Chytil.	 Byl	 to	 český	 redaktor	 a	 první	 informatik	 z	 Kunovic	 u	 Ho-
lešova.	 Začal	 sbíráním	 a	 zpracováním	 informací	 z	 Moravy	 (mimo	 Slezsko,	 to	
vyšlo	 zvlášť).	 	 Jeho	 první	 svazek	 Chytilův	 úplný	 adresář	 Moravy	 z	 roku	 1911	
měl	 1336	 stran	 a	 druhé	 vydání	 z	 roku	 1924	 dokonce	 ještě	 o	 500	 stran	 více.
					V	úvodu	autor	mj.	uvádí:	Předkládaje	veřejnosti	české	tento	prvý	český	adresář	
Moravy	a	prvý	adresář	 toho	druhu	vůbec,	nežádám,	 leč	aby	veřejnost	česká	ujala	
se	ho	jako	díla	obrovské	práce	a	péče	a	aby	co	nejhojněji	užívala	ho	k	těm	účelům,	
jimž	jest	určen:	k	rozhojnění	našich	styků	obchodních	doma	a	k	usnadnění	veškeré	
veřejné	práce	na	Moravě	vůbec.	Vzpomínati	obtíží,	překážek	téměř	nezdolatelných,	
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těžkostí	a	nepřízně?	Nikoliv.	Dílo	jest	hotovo	–	a	na	nepříjemnosti	rádo	se	zapomíná.
						I	přesto,	že	výtisků	těchto	adresářů	vyšly	tisíce,	dochovalo	se	jen	několik	málo	
exemplářů,	které	jsou	vesměs	uloženy	jako	vzácné	tisky	v	archivech	či	knihovnách,	
a	protože	použitý	papír	těchto	publikací	se	už	při	dotyku	takřka	drolí,	ani	se	nepůjčují.	
Zde	zveřejněný	zápis	z	adresáře	o	naší	obci	jistě	i	dnes	po	110	letech	potěší	a	tímto	pře-
tiskem	se	tyto	informace	uchovají	pro	další	generace,	vždyť	jde	vesměs	o	naše	předky.

Josef	Richter
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Spolek pramene odry
 

	 						Prameniště	řek	byla	vyhledávaná	a	oblíbená	místa	ještě	před	vznikem	
turistiky.	Bylo	tomu	tak	i	s	pramenem	řeky	Odry.	Pramen,	přesněji	dva	prameny	této	
jedné	řeky	navštěvovali	nejen	lidé	z	blízkého	okolí,	ale	 i	z	 jiných	zemí,	kterými	ře-
ka	protékala,	a	to	už	od	počátku	18.	století.	Zatímco	pro	zdejší	byla	taková	návště-
va	 především	 romantika,	 ty	 vzdálené	 návštěvníky,	mnohdy	 až	 ze	 zahraničí,	 lákalo	
např.	poznat	počátek	 řeky,	 jejíž	proud	poháněl	 jejich	mlýny,	pily,	hamry,	umožňo-
val	 lodní	dopravu	apod.	a	 tím	 jejich	 rodinám	poskytoval	 živobytí.	Není	proto	divu,	
že	měl	pramen	své	příznivce	především	v	blízkosti	toku	řeky	od	pramene	až	po	ústí.
	 	 	 	 	 Pramen	měl	 ale	 své	 příznivce	 s	 podivem	 i	 na	 opačné	 straně	 Evropy,	 v	mís-
tě,	 kterým	 řeka	 neprotékala	 a	 které	 patřilo	 do	 povodí	 Moravy,	 řeky	 protékající	
v	 tom	místě	už	 jako	součást	 řeky	Bečvy.	Bylo	 tomu	tak	ve	Vídni,	kde	zvláště	Češi	
a	Moravané	 zakládali	 velice	 aktivní	 vlastenecké	 spolky,	 z	 nichž	mnohé	 přetrvávají	
dodnes.	A	vlastenectví	bylo	patrně	 i	u	vzniku	spolku	pramene	Odry	 -	Verein	Ode-
rquelle	 in	Wien.	K	založení	spolku	došlo	v	roce	1906	a	 jeho	členové,	částečně	 jis-
tě	 i	 ve	 Vídni	 žijící	 rodáci	 z	 této	 části	 Sudet,	 se	 na	 Kozlově	 u	 pramene	 pravidelně	
scházeli.	 V	 neděli	 14.	 srpna	 1910	 právě	 v	 den	 velkoújezdských	 hodů	 zde	 spolek	
uspořádal	 velkou	 slavnost	 s	 hojnou	 účastí,	 a	 to	 přestože	 počasí	 toho	 dne	 výlet-
níkům	 nepřálo.	 Památkou	 na	 tuto	 slavnost	 je	 vydání	 příležitostné	 pamětní	mědě-
né	 medaile	 s	 označením	 Německý	 dobročinný	 spolek	 pramene	 Odry	 Vídeň	 1906	
a	 na	 rubu	 s	 nápisem	 Památka	 na	 lidovou	 slavnost	 u	 pramene	Odry	 14.	 8.	 1910.
				Okázalost	slavnosti	ale	rušila	sešlost	už	67	let	staré	zděné	jeskyňky	zbudované	
nad	pramenem.	V	té	době	byla	stavba	skutečně	označovaná	ne	jako	kaple,	proto-
že	o	žádnou	svatyni	nešlo,	ale	jako	jeskyňka.	Výbor	spolku	proto	už	tehdy	rozhodl	
o	uspořádání	sbírky	na	vybudování	nové	stavby	označující	místo	panského	pramene.	
Na	podporu	sbírky,	a	to	už	ve	Vídni,	vyhlásil	spolek	soutěž	o	nejlepší	návrh	podoby	
stavby.	Kolik	návrhů	se	sešlo	a	který	z	nich	vyhrál,	není	známo,	ale	asi	tři	nejlepší	
návrhy	byly	vydány	v	podobě	pohlednic,	které	měly	zpopularizovat	pramen	Odry	i	zá-
měr	spolku,	a	zisk	z	prodeje	měl	navýšit	finanční	sbírku.	Spolu	s	pohlednicemi	spolek	



vydal	také	emisi	poštovních	známek	s	námětem	podoby	obou	pramenů,	jak	dolního	
vrchnostenského,	 tak	 horního	 církevního,	 dole	 s	 označením	 spolku.	 Známky	 vyšly	
v	pěti	jednobarevných	alternativách,	všechny	s	jednou	pořizovací	hodnotou	2	haléře	
a	vytištěny	byly	ve	Vídni	v	uměleckém	závodě	Carl	Jensen	&	Schwiedernoch,	který	
nám	už	koncem	předcházejícího	století	tiskl	nejstarší	velkoújezdské	pohlednice.	Ne-
šlo	ale	o	známky	poštovní,	ale	pouze	příležitostné,	které	musely	být	na	poštovní	zá-
silce	doplněny	platnou	poštovní	známkou	o	příslušné	hodnotě.	Jedna	z	pohlednic	se	
zobrazením	až	ironického	návrhu	podoby	jeskyňky	pramene	se	dochovala	(viz	foto).	
					Žádný	z	návrhů	ale	nebyl	realizován,	jednak	se	blížila	první	světová	válka	a	jednak	ma-
jitel	kaple	nad	pramenem,	hrabě	Podstatský	z	Veselíčka,	nechal	roku	1912	vybudovat	
nad	svým	vrchnostenským	pramenem	novou	dřevěnou	šestibokou	besídku	ve	vlastní	
režii.	Výnos	sbírky	či	její	část	byla	údajně	věnována	na	církevní	účely	-	na	připravova-
nou	stavbu	kostela	na	Kozlově.	K	tomu	ale	došlo	po	několika	odkladech	až	roku	1927.

Josef	Richter

Foto	pamětní	
medaile	a	sada	
známek,	pře-

vzato	z	publika-
ce	Pramen	řeky	

Odry.				
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překvapivé fotografie

	 V	 minulých	 číslech	 Žibřida	 byl	
zmíněn	sňatek	 i	úmrtí	manželů	Františky	
roz.	Paarové	(1842-1881)	a	Leopolda	III.	
Felixe	(1840-1902)	Podstatských-Lichten-
steinů.	Sňatek	byl	doložen	několika	slav-
nostními	 svatebními	 bránami	 a	 pohřby	
pak	 tzv.	 pohřebními	 štíty.	 Kromě	 zmíně-
ných	 manželů	 zemřela	 na	 tutéž	 nemoc,	
tedy	TBC	i	jedna	jejich	dcera,	tehdy	pouze	
sedmnáctiletá	 komtesa	 Gabriela	 (1840-
1902).	 Podoby	 manželů	 známe	 z	 jejich	
kreslených	 portrétů,	 ale	 podoba	 údajně	
velmi	pěkné	mladé	komtesy	 se,	 jak	bylo	
zmíněno,	 nedochovala.	 Je	 proto	 velkým	
překvapením	a	takřka	zázrakem,	že	dnes	
Vám	můžeme	představit	historické,	velmi	
staré	(cca	150	let)	fotografie	nejen	zmíně-
ných	 manželů	 Podstatských-Lichtenstei-

Manželé Františka a Leopold III. 
Podstatský-Lichtenstein (kol. 1864)



nů,	ale	také	podobu	komtesy	Gabriely,	i	když	pouze	v	jejím	dětském	věku.	Všichni	tři	
jsou	společně	pochovaní	ve	zdejší	rodinné	hrobce.		
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1

2

3

1	 Františka	 Hraběnka	 Podstatská-Lich-
tenstein,	 roz.	 Paarová	 s	 dcerami	 Annou	
(*1865),	Gabrielou	uprostřed	(*1870)	
a	Idou	(*1867)	

2	 Sestry	 Ida,	 Gabriela	 a	 Anna	 (70.	 léta	
19.	století)

3	Františka	hraběnka	Podstatský-Lichten-
stein,	roz.	Paarová	(1842-1881)

Josef	Richter
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božena němCová

Loni	4.	února	uplynulo	200	let	od	naroze-
ní	 nejslavnější	 české	 spisovatelky	 Boženy	
Němcové.
Noviny,	 časopisy	 věnovaly	 tomuto	 výročí	
spousty	článků,	v	TV	jsme	zhlédli	zajímavé	
dokumenty.	Letos	v	lednu	nás	ČT	1	trochu	
opožděně	upozornila	na	své	webovky	plné	
informací	o	životě	a	díle	národní	buditelky.		
Současně	ČT	1	odvysílala	čtyřdílný	televizní	
seriál	o	paní	Boženě,	který	asi	mnohé	z	nás	
uvedl	do	 rozpaků	a	kladli	 jsme	si	otázku:	
„Byla	 Božena	 Němcová	 taková,	 jak	 jsme	
se	o	ní	učili	ve	škole?“		Každopádně	to	by-
la	výjimečná	žena	s	chybami,	nedostatky,	
s	touhou	po	volnosti.		Žena	hledající	oprav-
dovou	lásku	a	vzdorující	tragickému	osudu.	
V	souvislosti	s	tímto	výročím	jsem	si	vzpo-
mněla	na	jinou	Boženu	Němcovou.	Máme	
ji	 doma	 a	 patří	 mamince	 mého	 manžela	
Ludmile	Kleinové.	Trvalo	celý	rok,	než	svo-
lila	vyprávět:

Neobvyklé	dílo,	které	vzniklo	za	velmi	vzác-
ných	 okolností.	 Paní	 Evženie	 Navrátilo-
vá	 (1905-1980)	 i	 její	 manžel,	 zasloužilý	
umělec	 sochař	 profesor	 Vladimír	 Navrátil	
(1907-1975),	byli	jednoho	smýšlení.	Přáli	si,	aby	se	jejich	dům	č.	p.	125	na	Kamenici	
stal	pamětní	síní	sochaře.	
Nedošlo	k	naplnění	jejich	touhy.	Dům	byl	prodán.	Z	ateliéru,	bytu,	půdy	byly	sochy	
odvezeny	do	olomoucké	galerie	výtvarného	umění.	Odsouzeno	k	zániku	zůstalo	ve	
sklepě	tělo	Boženy	Němcové	bez	hlavy.	Poprsí,	ruce,	draperie	oděvu	–	oduševnělá	
krása	Navrátilova	ducha.	Ředitel	galerie	dr.	Jaromír	Lakosil	pohladil	tělo	patinované	
plastiky	a	smutně	prohlásil:	„Co	s	ní?“	Hlava	byla	zřejmě	odřezána	na	některou	ze	
souborných	výstav	v	70.	letech.	Našlo	se	řešení.	Uprosila	jsem	profesora	Zdeňka	Při-
kryla,	kdysi	žáka,	pak	kolegu	na	výtvarné	fakultě	Univerzity	Palackého	v	Olomouci,	
především	však	oddaného	Navrátilova	přítele,	aby	tělu	vdechl	život	a	hlavu	domode-
loval.
Dobrá	věc	se	podařila.	Láska	dvou	velkých	umělců	splynula	v	dílo	pro	mne	krásné,	
cenné,	nebývalé	hodnoty.	Ani	obec,	ani	škola	neprojevily	zájem	o	nově	vzniklou	Bo-
ženu	Němcovou.		Uhradila	jsem	nezbytné	náklady.	Dnes	je	pro	mne	Vladimír	Navrátil,	
Zdeněk	Přikryl,	Božena	Němcová	jeden	pojem,	který	se	stal	pokladem	mého	srdce.

Jana	Kleinová



matriční záznam Úmrtí a pohřbu františky paarové,
provdané podStatSky - liChtenStein

Přepis	textu:
1881,	únor	4.	ve	Vídni,	8.	ve	Velk.	Újezdě	Vysokorodá	
hraběnka	Františka	Podstatský	Lichtenstein,	choť	
vysoceurozeného	hraběte	Leopolda	Podstatský	–	
Lichtensteina,	c.	k.	komořího,	majitele	panství	
na	Veselíčku	atd.	
dcera	vysocerozeného	knížete	Karla	Paar,	
majitele	panství	v	Bechyně	v	Čechách	
a	Idy	rozené	Lichtenstein.				
39	let.
Úmrtí:	Na	spálu	dle	úmrtní	listiny	ve	Vídni	ze	dne	5.	2.	1881,	
čís.	33163/VIII.	Z	Vídně	převezena	do	hraběcí	hrobky	ve	Velkém	Újezdě.
Svátostmi	umírajících	zaopatřena	ve	Vídni.
Gustav	hrabě	Belrupt,	světící	biskup	v	kapitole,	děkan	…?	farnosti.

Rodné	příjmení:	Paar	
Narození:	10.	5.	1842,	Vídeň
Úmrtí:	4.	2.	1881,	Vídeň
Partneři:	Podstatzky-Lichtenstein	Leopold,	25.	6.	1840	
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Děti:
Podstatzky-Lichtenstein	Ida,	23.	10.	1865	(otec	Podstatzky-Lichtenstein	Leopold)	
Podstatzky-Lichtenstein	Amalia,	14.	12.	1867	(otec	Podstatzky-Lichtenstein	Leopold)	
Podstatzky-Lichtenstein	Gabriele,	11.	4.	1870	(otec	Podstatzky-Lichtenstein	Leopold)	
Podstatzky-Lichtenstein	Alois,	2.	3.	1873	(otec	Podstatzky-Lichtenstein	Leopold)
Podstatzky-Lichtenstein	Karl,	7.	6.	1874	(otec	Podstatzky-Lichtenstein	Leopold)	
Podstatzky-Lichtenstein	Marie,	19.	3.	1878	(otec	Podstatzky-Lichtenstein	Leopold)	

Popis:
Franziska	byla	osmá	z	jedenácti	dětí	knížete	Karla	Paara	(1806-1881)	a	Idy	Liechten-
steinové	(1811-1884).	Za	hraběte	Leopolda	Podstatského	se	provdala	roku	1862	ve	
Vídni.	Z	manželství	se	narodilo	šest	dětí,	čtyři	dcery	a	dva	synové.	Franziska	zemře-
la	po	devatenácti	letech	manželství,	roku	1881	ve	Vídni,	ve	věku	nedožitých	39	let.	



Stromy kolem varhošŤSké
 Navázali	 jsme	na	náš	podzimní	–	 zimní	úklid	pod	 stromy	na	Varhošťské.	
Stromečky	jsme	pohnojili	NPK	a	odstranili	pletivo,	které	chránilo	jejich	korunky	před	
okusem	zvěří.	Koruny	se	 rozrostly	a	pletivo	už	nebylo	potřeba.	Stromy,	které	 jsou	
majetkem	obce,	jsou	od	letošního	jarního	období	 i	v	její	údržbě	a	ošetřování.	Čle-
nové	výboru	zahrádkářské	organizace	nemají	z	tohoto	počinu	vůbec	žádnou	radost,	
ale	nebylo	vyhnutí	a	museli	přikročit	k	takovému	rozhodnutí	vzhledem	k	tomu,	že	ze	
zdravotních	důvodů	či	vzhledem	k	pokročilému	věku	nejsou	členové	spolku	schopni	
se	nadále	o	alej	starat	tak,	jak	by	si	sami	představovali	a	jak	by	si	to	stromy	a	jejich	
okolí	zasloužily.	

ZVONKOVÉ
Ke	svému	článku	zveřejněnému	v	posledním	
Žibřidu,	který	se	týkal	jabloní	a	jablek	odrůdy	
Zvonkové,	bych	chtěla	dodat	svou	zkušenost	
s	jeho	uskladněním	a	konzumací.	Toto	jablko	
mě	nezklamalo	ani	v	tomto	ohledu.	Poslední	
kusy	jsme	spotřebovali	až	po	dvacátém	květ-
nu.	Jeho	vzhled,	nádherná	žlutá	barva,	vůně	
a	 hlavně	 chuť	 byly	 stále	 vynikající.	 Během	
celé	doby	uskladnění,	tedy	od	konce	října	do	
konce	května,	jsem	nebyla	nucena	vyhodit	–	
vyřadit	jediný	kus,	který	by	byl	napaden	hni-
lobou	či	plísní.	Nějaké	flíčky	nebyly	vůbec	na	škodu,	nezpůsobily	další	kazivost	jabl-
ka.	Potvrdila	se	tedy	slova	letitých	pěstitelů	této	odrůdy,	která	jsem	citovala	minule.
Také	Kleinovi	budou	rádi,	když	si	je	zase	přijdeme	natrhat,	a	uvítají	i	další	zájemce,	
pokud	se	Zvonkové	opět	urodí.
 
REVEŇ  - REBARBORA
V	květnu	jsem	si	udělala	výlet	na	venkovní	tržiště	v	Olomouci,	jakmile	to	bylo	možné	
v	rámci	uvolnění	restrikcí	spojených	s	covidovou	pandemií.	Bylo	to	v	sobotu,	plocha	
byla	zaplněna	pěstiteli	–	prodávajícími	a	přeplněna	kupujícími.	Ti	všichni	si	chtěli	vy-
nahradit	tu	„zameškanou	dobu“	jak	prodeje,	tak	nákupu	a	následného	sázení	zeleni-
nové	i	květinové	přísady.	Všimla	jsem	si,	že	na	několika	prodejních	pultech	byla	k	dis-
pozici	přísada	rebarbory.	Vzpomněla	jsem	si,	jak	ji	pěstovali	i	moji	rodiče,	když	jsem	
byla	ještě	dítě.	Tatínek	ji	vyřezal,	listy	odřízl	a	řapíky	přinesl	do	kuchyně	ke	zpracová-
ní.	Maminka	z	nich	podélně	sloupla	tenkou	slupku,	řapíky	pak	nakrájela	na	kostky	–	
spíš	„patvary“	o	síle	1	–	1,5	cm.	Ty	pak	v	míse	spařila	horkou	vodou.	Vykynuté	těsto	
rozválela	na	tukem	potřený	plech,	nasypala	a	rovnoměrně	rozprostřela	nakrájenou	
rebarboru,	kterou	zakryla	posýpkou.	Rebarbora	byla	kyselá	jak	„ščór“,	proto	posýpky	
muselo	být	více,	než	kolik	se	dávalo	na	jiné	ovoce.	Někdy	namísto	klasické	posýpky	
ušlehala	v	páře	bílky	s	cukrem,	a	až	byl	koláč	téměř	upečený,	tímto	pevným	sněhem	
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ho	potřela,	pak	znovu	vložila	do	trouby	a	už	jen	zvolna	dopekla	-	spíš	sušila	až	do	
jemné	růžové	barvy	sněhu.	Před	několika	lety	jsem	si	i	já	zakoupila	několik	řapíků	na	
tržišti	od	paní	pěstitelky,	která	mi	poradila,	že	lepší	než	pouhé	spaření	je	zkaramelizo-
vat	cukr	a	na	ten	nasypat	a	nechat	prohřát	nakrájené	řapíky.	Tehdy	jsem	to	vyzkou-
šela	a	bylo	to	opravdu	moc	dobré.	
Nikdy	jsem	o	této	zelenině	nijak	hluboce	nepřemýšlela,	proto	mě	docela	překvapilo	
to,	co	jsem	se	o	ní	nedávno	dočetla:
Rebarbora	je	zelenina	více	tváří	-	je	velmi	zdravá	a	nebezpečná	zároveň.	Proto	je	její	
správná	příprava	tak	důležitá.	Teprve	když	správně	zacházíte	s	kyselinou	šťavelovou,	
kterou	rebarbora	obsahuje,	dokáže	vaše	tělo	využít	obsažené	zdraví	prospěšné	látky.	
Sezona	rebarbory	je	krátká,	proto	bychom	se	v	květnu	a	červnu	měli	vrhnout	na	její	
nákup	či	sklizeň.
Rebarbora	je	ceněnou	zeleninou	hlavně	pro	velký	obsah	vitamínů	a	minerálů,	je	bo-
hatá	na	kyseliny	citronovou	a	 jablečnou,	obsahuje	vitamíny	skupiny	B,	 je	zdrojem	
hořčíku,	fosforu,	železa,	jódu,	draslíku	a	manganu,	detoxikuje	organismus,	je	močo-
pudná,	podporuje	metabolismus,	pomáhá	při	ochablosti	střev	a	zácpě	(přírodní	projí-
madlo),	posiluje	krvetvorbu,	pokožku	i	vlasy,	aktivuje	energii	buněk.
Je	však	 i	nebezpečná.	Kontroverzní	 látkou,	kterou	 rebarbora	obsahuje,	 je	kyselina	
šťavelová.	Obecně	se	mluví	o	její	škodlivosti,	některé	studie	uvádějí,	že	tato	kyselina	
přímo	v	těle	porušuje	iontovou	rovnováhu	vápníku	a	vápník	se	díky	tomu	z	těla	vylu-
čuje.	Díky	obsahu	kyseliny	šťavelové	by	si	rebarboru	měli	odpustit	lidé	trpící	revma-
tismem,	dnou	nebo	ledvinovými	kameny.	Rebarboru	by	rozhodně	neměli	konzumovat	
lidé,	kteří	mají	problémy	s	ledvinami,	močovým	měchýřem	a	se	žaludečními	kyselina-
mi.	Opatrně	také	na	podávání	dětem,	těhotným	a	kojícím	ženám.

a na závěr reCept na reveňový džem, nazvaný „SladkokySelý zázrak“:

1,5	-	2	kg	rebarbory,	1	kg	krystalového	cukru,	1	dcl	rumu,	1	citron
Řapíky	rebarbory	omyjte	a	oloupejte.	Nakrájejte	na	cca	0,5	cm	široké	kousky.	Vložte	
je	do	rendlíku	a	zalijte	vodou	tak,	aby	byly	úplně	ponořené.	Povařte,	dokud	rebarbo-
ra	nezměkne	a	voda	nezhoustne.	Poté	přidejte	cukr,	rum	a	šťávu	z	citronu.	Ke	směsi	
nastrouhejte	citronovou	kůru.	Míchejte	 tak	dlouho,	až	směs	zhoustne	a	připomíná	
marmeládu.	Poté	směsí	naplňte	čisté	sklenice	a	lehce	zalijte	rumem.	Sklenice	dobře	
utěsněte	a	zavařte.
Pokud	vás	lákají	exotičtější	varianty,	zkuste	obměnit	ingredience.	Místo	citronu	může-
te	použít	kousky	pomeranče	a	pomerančový	likér.	Zajímavá	je	také	marmeláda	ochu-
cená	čerstvým	zázvorem	a	mátou.	



vrabCi – pokračování
V	 minulém	 čísle	 jsem	 čtená-
ře	 seznámila	 s	 našimi	 ptačími	
„podnájemníky“	v	zimě.	A	jak	to	
s	 nimi	 vypadá	nyní?	Azyl	 v	 na-
šem	živém	plotě	už	nepotřebují,	
jenom	 občas	 se	 některý	 z	 nich	
přiletí	 podívat,	 co	 je	 u	 nás	 no-
vého,	 a	 obšťastní	 nás	 veselým	
švitořením.	
Během	svých	zimních	rejdů	nám	
rostliny	plotu	vydatně	pohnojili,	
takže	 se	 na	 jaře	 nádherně	 za-
zelenal,	 zvláště	 když	 měl	 letos	
v	tomto	období	nebývalý	dosta-
tek	vláhy.	

Věra	Bednaříková

ovoCná aleJ k novému vrtu

	 Navazuji	na	svůj	článek	otištěný	v	minulém	čísle	Ži-
břidu.	Chtěla	bych	vás	postupně	informovat	o	odrůdách	jablo-
ní	a	hrušní	v	nově	vysázené	aleji.
	 Protože	bude	brzy	léto,	zaujala	mne	letní	hrušeň	Čer-
vencová,	jejíž	3	stromky	jsou	vysazeny	na	pozici	10,	17,	21	na	
levé	straně,	pokud	půjdeme	od	silnice	vedoucí	do	Výklek.
Tentokrát	jsem	si	vzala	na	pomoc	starší	pomologické	pojedná-
ní	Atlas	tržních	odrůd	ovoce	autorů	Kamenického	a	Kohouta,	
rok	vydání	1958.	Zde	se	píše,	že	jde	o	francouzskou	odrůdu		
vypěstovanou	v	roce	1857	ve	školkách	v	Rouenu.	Stromy	jsou	
otužilé,	 zdravé,	 tvořící	 vysoké	 koruny,	 nerostou	 ale	 bujně.	
Ovoce	dozrává	v	druhé	polovině	července,	tedy	v	době,	kdy	
jiného	jádrového	ovoce	 je	pomálu.	Po	sklizni	vydrží	ve	výborném	stavu	10-14	dní.	
Plody	jsou	menší,	zelenavě	žluté	s	červeným	líčkem.	Chuť	je	uspokojivá.	Červencová	
začíná	plodit	hned	po	výsadbě,	plodí	pravidelně	a	stejnoměrně,	což	je	pro	nás	dobrá	
zpráva.

	 Červencovou	 zřejmě	 máme	
doma	 v	 Ivančicích	 na	 zahradě.	 Říká-
me	jí	ale	Jakubka,	protože	dozrává	na	
ivančickou	 svatojakubskou	 pouť.	 Pra-
videlně	jsem	už	jako	malá	holka	v	ten	
čas	lezla	do	její	koruny	a	pochutnávala	
si	na	sice	menších,	ale	chuťově	výbor-
ných	plodech.	
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počaSí

	 Co	si	myslet	o	letošním	počasí?	V	zimě	se	několikrát	prostřídaly	mrazivé	dny	
bohaté	na	sníh	s	oblevou.	Pár	dní	mrzlo	tak,	že	jsme	mohli	bruslit	na	všech	rybnících	
a	děti	si	užily	 i	sáňkování.	V	březnu	jsme	se	těšili	na	teplé	jarní	dny,	ale	těch	bylo	
pomálu,	i	v	dubnu	několikrát	sněžilo.	V	televizi	jsme	viděli	pěstitele	meruněk	a	bro-
skví,	jak	v	sadech	zapalují	obří	svíce,	aby	zachránili	svoji	úrodu	před	mrazy.	V	létě	se	
ukáže,	jestli	se	jim	to	povedlo.	Že	je	studené	jaro,	ukázaly	i	šeříky,	které	jsou	jindy	
začátkem	května	v	plném	květu,	letos	v	tu	dobu	měly	jen	malá	poupata.	No,	a	taky	
čekáme,	zda	nás	letos	nepostihne	zase	takové	sucho	jako	v	letech	předešlých.	Mnozí	
tyto	vrtochy	počasí	přísuzují	globálnímu	oteplování	.	Jisté	ale	je,	že	si	počasí	dělalo,	
dělá	a	bude	dělat,	co	chce.	Mohu	to	ukázat	na	dvou	příkladech	z	historie:
	 Ve	 výše	 zmiňované	 knize	 Atlas	 tržních	 odrůd	 ovoce	 se	 píše,	 že	 v	 zimě	
1928/29	 bylo	 středoevropské	 ovocnictví	 postiženo	 krutými	 mrazy.	 Teplota	 několi-
krát	poklesla	pod	-35	℃	ve	všech	oblastech	naší	země	a	na	Českobudějovicku	i	pod	
-42	℃.	Tak	nízké	teploty	naše	ovocné	stromy	většinou	nesnesly.	Jen	v	Citolibech	na	
Lounsku	a	na	 jiných	 tehdejších	 schwarzenberských	panstvích	 zahynulo	 celkem	asi	
59	000	ovocných	stromů.
	 Druhý	příklad	je	z	velkoújezdské	kroniky	z	válečných	let	1914-1918.	Kronika	
byla	vystavena	pod	sklem,	ale	její	kopie	byla	k	dispozici	na	výstavě	ke	stému	výročí	
konce	války	a	vzniku	Československa.	Opsala	jsem	si	některé	zápisy.	Kronikář	Livečka	
Rudolf,	zastupující	správce	školy,	o	počasí	roku	1917	píše:	“Letošní	rok	byl	prapodiv-
ný.		Z	počátku	se	zdálo,	že	nebude	žádné	zimy.	Minulého	roku	až	asi	do	Vánoc	bylo	
krásně,	ale	pak	nastala	velmi	krutá	zima,	že	bývalo	až	přes	-20	℃,	a	držela	až	do	
dubna.	V	dubnu	nastalo	deštivé	počasí,	takže	selo	se	až	v	květnu.	Sotva	bylo	zaseto,	
udeřilo	takové	sucho,	jakého	není	pamětníka,	a	trvalo	až	do	srpna.	Sena	bylo	málo	
a	drahé.	Otavy	nebylo	a	za	měřici	sena	se	platilo	až	400	K	(před	vojnou	60	K).	Jařiny	
většinou	zaschly.	Ozimy	byly	řídké	a	krátké…”		Zápis	ze	začátku	roku	1919:	“Celý	du-
ben	byl	chladný	s	častými	prškami	sněhovými.	Tak	chladný	duben	nikdo	nepamatuje.		
Na	stromech	ani	květu,	ani	lístečku.	Lidé	sejí	v	kožiších.”			

hnoJení Stromků
 
	 V	pátek	29.	dubna	bylo	krásné	odpoledne	pro-
voněné	kvetoucími	stromy	a	keři.	Bylo	jak	stvořené	pro	
procházku	do	přírody.	Členky	 výboru	ZO	ČZS	 využily	
pěkného	počasí	a	provedly	pohnojení	mladých	strom-
ků	 na	 Varhošťské	 a	 na	 Sušírně.	 K	 přihnojení	 zvolily	
granulované	hnojivo	NPK	stejně	jak	v	minulých	letech.		
Mladé	stromky	pak	udělají	během	léta	pěkné	nárůsty.	
Na	Sušírně	pomáhali	i	nejmladší	“zahrádkáři”.	V	dalších	
dnech	několikrát	pršelo	a	hnojivo	se	pěkně	rozpustilo	
ke	kořenům.

Jana	Kleinová



užovky v naší zahradě

	 V	přírodě	začíná	nový	jarní	život.		Moc	doufám,	že	se	stejně	jako	v	loňském	
roce	setkám	s	nájemníky	naší	zahrady,	a	to	s	užovkou	hladkou	a	užovkou	obojkovou.																																																																								
	 Bylo	mé	velké	překvapení,	když	jsem	poprvé	uviděla	užovku	hladkou	v	do-
mnění,	že	je	to	zmije.	Užovka	hladká	se	vyhřívala	na	schodech	před	vchodem	do	do-
mu.	Tento	rituál	několikrát	zopakovala	a	dala	mi	možnost	si	ji	vyfotit.	Chtěla	jsem	mít	
jistotu,	proto	jsem	tuto	věc	konzultovala	s	odborníky	přes	plazy.	Bylo	mi	řečeno,	že	to	
není	zmije,	ale	opravdu	již	zmiňovaná	užovka.																																			
	 Stejně	tak	se	mi	podařilo	na	zahradě	vyfotit	více	rozšířenou	užovku	oboj-
kovou,	která	se	většinou	vyskytuje	v	blízkosti	vody.	Naše	zahrada	sousedí	s	Dolním	
rybníkem.
užovka hladká	 žije	 na	 tep-
lých	slunných	místech	i	na	kra-
jích	 lesů.	 	Dosahuje	délky	45-
75	cm.		Zpravidla	se	dožívá	10	
let.	Její	základní	zbarvení	je	še-
davé	až	šedé.	Kresba	na	hřbetě	
může	 připomínat	 kresbu	 zmi-
je	obecné.	Má	poměrně	malou	
trojúhelníkovou	 hlavu,	 krk	 je	
slabě	zúžen.	Jejím	charakteris-
tickým	znakem	jsou	oči	s	ovál-
nou	kulatou	zřítelnicí	(zmije	má	
štěrbinovitou	svislou	zřítelnici).																																																																																																																																					
																												Aktivní	je	ve	dne.	
Její	hlavní	potravou	jsou	různé	druhy	hadů,	slepýši,	ještěrky	a	někdy	i	mláďata	ptáků,	
kteří	hnízdí	na	zemi.	Naopak	mezi	její	nepřátele	patří		dravci,	kunovité	šelmy,	ježci,	
případně	volně	chované	slepice.	Užovka	hladká	zimuje	od	října	do	dubna	v	děrách	
pod	kořeny	dřevin.	Krátce	po	probuzení	v	dubnu	se	hadi	páří.	Jde	o	jedinou	živoro-
dou	užovku.	Březost	trvá	3-4	měsíce,	poté	samice	klade	8-14	živých	mláďat	dlouhých	
12-20	cm.	Užovka	hladká	patří	mezi	nejedovaté	hady.	Když	cítí	nebezpečí,	je	útočná	
a	může	kousnout.	Ránu	stačí	jen	běžně	ošetřit.	V	ČR	je	chráněná	jako	silně	ohrožený	druh.

užovka oboJková	 je	 náš	 nejběž-
nější	 a	 tedy	 i	 nejznámější	 nejedovatý	
had.	 Vyskytuje	 se	 většinou	 v	 blízkosti	
vody.	 Je	 výborný	 plavec	 a	 dovede	 se	
dobře	potápět.	Dosahuje	délky	až	120	
cm.	Může	se	dožít	15-20	let.	Barvu	má	
nejčastěji	hnědou	nebo	tmavě	zelenou	
s	charakteristickými	žlutými	nebo	oran-
žovými	černě	a	bíle	lemovanými	půlmě-
síčitými	skvrnami	za	hlavou.																																											
	Užovka	 obojková	 se	 živí	 hmyzem,	 ry-
bami,	 obojživelníky	 i	 jinými	 drobnými	
živočichy.	Páří	se	v	dubnu	až	v	květnu	
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krátce	po	probuzení	ze	zimního	spánku.	Na	jaře	se	však	nejdřív	svléká.	 	V	červnu	
a	červenci	klade	8	až	40	kusů	vajec.	Vejce	většinou	klade	do	hromad	dřeva,	listí	a	taky	
do	kompostů.	Asi	proto,	že	vejce	potřebují	teplotu	nejméně	21	°C.	Právě	díky	kom-
postům	se	užovky	velmi	rozšířily.	Mladí	hadi	jsou	dlouzí	15-20	cm	a	ihned	po	vylíhnutí	
jsou	samostatní.																																																																																																		
Užovka	 obojková	 je	 neobyčejně	 rychlá.	 Jejím	 největším	 nepřítelem	 je	 člověk,	 dá-
le	pak	ježci,	kočky,	 lišky,	jezevci	 i	divoká	prasata.	V	ČR	je	chráněná	jako	ohrožený	
druh.																																																																																																																																																																						
	 V	české	přírodě	se	můžeme	také	setkat	s	užovkou	podplamatou	a	vzácnou	
užovkou	stromovou.

Jaroslava	Zlámalová

tip na výlet
	 						Manžel	někdy,	když	se	vrací	z	daskabátských	pastvin,	říká:	„Dnes	byl	
krásně	vidět	Chlum“.	Kopec	Chlum	se	vypíná	nad	Velkým	Týncem	do	výšky	344	m,	
leží	v	Tršické	pahorkatině,	která	 je	nejjižnější	součástí	Nízkého	Jeseníku.	Chlum	je	
někdy	krásně	vidět	i	ze	Sušírny.	Rozhodla	jsem	se,	že	na	tento	kopec	podniknu	výlet	
a	z	jeho	vrcholu	se	podívám	do	kraje.	Známí	mě	ale	upozornili,	že	na	Chlum	nevede	
značená	cesta,	kopec	je	zalesněný,	proto	žádné	výhledy.	Ale	že	nad	Velkým	Týncem	
je	ještě	Hradisko	299	m,	odkud	bych	se	mohla	porozhlédnout.
							Jednoho	nedělního	dopoledne	jsme	podnikli	rodinný	výlet	a	vydali	se	zdolat	tyto	
dva	kopečky	nápadně	vybíhající	z	rovin	Hané.	Nejdřív	autem	přes	Doloplazy,	Vaca-
novice	do	Hostkovic,	zde	jsme	projeli	vesnici	směrem	na	V.	Týnec	a	na	jejím	konci	
u	křížku	zaparkovali.		Potom	jsme	pokračovali	pěšky	cestou	mezi	poli.	Asi	po	deseti	
minutách	chůze	cesta	končila	a	dál	jsme	šli	po	zelené	turistické	značce	vlevo	směr	
Přestavlky.		Asi	po	400	m	jsme	ze	zelené	odbočili	vpravo	na	cestu,	která	nás	dovedla	
do	lesa.	Po	dalších	200	m	opět	odbočení	vpravo.	Teď	už	se	šlo	rovně	do	kopce,	brzy	
se	cesta	před	námi	začala	svažovat	dolů.		Byli	jsme	na	vrcholku	Chlumu.	Jaké	pře-
kvapení,	lesním	průsekem	po	kůrovcové	kalamitě	na	severovýchodním	svahu	se	nám	
otevřelo	panorama	Oderských	vrchů,	Nízkého	Jeseníku,	Svatý	Kopeček,	dole	pod	ná-
mi	Olomouc	a	další	města	a	vesničky	úrodné	Hané.



							Při	návratu	z	Chlumu	jsme	minuli	cestu	do	Hostkovic	a	pokračovali	dál	po	ze-
lené	směr	Velký	Týnec.	Na	Hradisko	to	už	byl	jen	kousek	příjemné	chůze.	Kdysi	tu	
prý	bývalo,	jak	název	napovídá,	opevněné	hradiště.	Dnes	je	odtud	krásný	výhled	na	
Velký	Týnec,	Olomouc	a	okolní	krajinu.	Nápomocné	byly	pultíky	s	fotografiemi	a	na	
nich	vyznačená	místa,	která	jsme	z	kopce	mohli	shlédnout.	Od	roku	2010	tuto	lokalitu	
částečně	pokrývá	tzv.	Háj	Malého	Noe	(Nadace	Malý	Noe	společně	s	obcí	Velký	Tý-
nec	zde	postupně	vysadila	101	listnatých	stromů).	Hlavním	turistickým	lákadlem	jsou	
nejen	krásné	výhledy	do	kraje,	ale	také	kamenný	Památník	osvobození,	vybudovaný	
na	náklady	V.	Týnce	v	roce	1921.	Slavnostního	odhalení	se	v	září	1921	zúčastnil	pre-
zident	T.	G.	Masaryk	a	tuto	událost	připomíná	pamětní	kámen	s	vytesaným	nápisem.	
Na	Hradisku	jsme	se	zdrželi	déle	a	poseděli	na	sluníčku	na	lavičkách	umístěných	ko-
lem	velkého	ohniště.	Pak	následoval	návrat	k	autu	po	stejné	cestě	a	příslib	zaslouže-
ného	nedělního	oběda.

				Pokud	by	bylo	parné	léto,	výlet	by	se	asi	protáhl	na	celý	den.	Z	Hostkovic	bychom	
přes	Vacanovice	a	Lipňany	dojeli	do	Penčic	a	zbytek	dne	strávili	na	místním	letním	
koupališti	s	velkým	a	dětským	bazénem,	občerstvením,	a	dokonce	i	s	diskrétní	nudi-
stickou	terasou.	
						Penčice,	patřící	nyní	pod	Přerov,	letos	oslaví	880	let	od	první	zmínky	o	obci.	Domi-
nantu	vesnice	tvoří	kostel	sv.	Petra	a	Pavla	s	hrobkou	hraběte	Antonína	Braidy	a	jeho	
rodiny.	Určitě	stojí	za	to	prohlédnout	si	prostranství	před	kostelem,	kde	se	nachází	
tři	hodnotné	barokní	sochy,	jež	patřily	k	výzdobě	kláštera	Hradisko	a	byly	do	Penčic	
přemístěny	pravděpodobně	po	roce	1793.	Jde	o	sochy	sv.	Josefa,	sv.	Jáchyma	(po	
stranách	schodiště)	a	sochu	sv.	Libora	(naproti	kostelu).

Jana	Kleinová
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ohlédnutí za velikonočními aktivitami pro děti z mateřSké školy 
ve velkém ÚJezdě

	 Z	důvodu	plošného	uzavření	mateřských	škol	v	měsíci	březnu	a	v	části	dub-
na	tohoto	školního	roku	bylo	zahájeno	v	mateřské	škole	ve	Velkém	Újezdě	distanční	
vzdělávání	všech	dětí,	nejen	předškoláků,	kteří	plní	povinné	předškolní	vzdělávání.	
Rodičům	dětí	z	oddělení	Motýlků,	Koťátek	a	Broučků	byly	každý	týden	elektronicky	
zasílány	přípravy	pro	distanční	vzdělávání	jejich	dětí	dle	témat	uvedených	ve	Školním	
vzdělávacím	programu	Duhové	království.	Dětem	byly	také	nabízeny	různé	aktivity	na	
školkovém	facebooku.	Období	před	svátky	jara,	Velikonocemi,	jsme	se	snažily	dětem	
ozvláštnit	a	zpříjemnit	tvořivými,	zábavně	vzdělávacími	i	trochu	dobrodružnými	akti-
vitami.	Pedagogové	pro	děti	připravili	tři	aktivity	-		Zdobení	újezdského	vajíčkovníku,	
Jarní	úkoly	na	plotě	a	Cestu	na	horu	za	hledáním	velikonočního	pokladu.	
	 U	školky	byl	připravený	jeden	z	vajíčkovníků	a	14	jarních	aktivit	na	plotě.	
Rodiče	s	dětmi	tak	měli	možnost	dojít	k	mateřské	škole	a	užít	si	pobyt	alespoň	v	okolí	
školky.	Spousta	z	nich	se	se	svými	dětmi	zapojila	do	velikonočního	tvoření.	Společně	
přinesli	nazdobené	vajíčko	a	zavěsili	ho	na	vajíčkovník,	který	následně	zdobil	vstup	do	
budovy.	Jarní	úkoly	na	plotě	byly	(jak	už	jejich	název	napovídá)	zaměřeny	na	veliko-
noční	a	jarní	období.	Celkem	14	úkolů	umožnilo	dětem	procvičit	si	různé	dovednosti	
a	vědomosti.
	 Cesta	na	horu	za	hledáním	velikonočního	pokladu	byla	taktéž	úspěšná.	Děti	
byly	motivovány	ke	zdolání	Cesty	na	horu	za	hledáním	velikonočního	pokladu	klasic-
kou	pověstí	o	pokladu,	který	je	schovaný	v	hoře	a	lze	jej	objevit	a	získat	jen	v	době	
velikonočních	 svátků.	 Dobrodružná	 trasa	 děti	 vedla	 po	 zelených	mašlích	 od	 kaple	
Panny	Marie	Lurdské	stále	stoupající	starou	lipovou	alejí	a	lesem	Na	Výletním	a	byla	
ukončena	malebným	výhledem	na	městys	Velký	Újezd.	Po	cestě	děti	za	pomoci	rodičů	
či	jiných	blízkých	plnily	deset	různorodých	úkolů	a	cvičily	postřeh	počítáním	obrázků	
velikonočních	beránků.	Na	konci	cesty	hora	dětem	vydala	své	tajemství	–	počet	veli-
konočních	beránků	bylo	heslo,	za	které	děti	zaslouženě	získaly	sladký	poklad	a	oma-
lovánky	v	místních	potravinách	Šubrt.
	 Pokud	 se	 dětem	 nabízené	 velikonoční	 aktivity	 líbily	 a	 zapojily	 se	 do	 nich	
s	chutí	a	radostí,	tak	nás	tím,	pedagogické	pracovníky	mateřské	školy,	nevědomky	
nejvíce	potěšily.
     

učitelky	mateřské	školy	ve	Velkém	Újezdě

 mš velký ÚJezd
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školní družina
Školní	družina	je	součástí	Základní	školy	a	Mateřské	školy	Velký	Újezd.	Družinu	mo-
hou	navštěvovat	 žáci	1.	–	4.	 třídy,	 kapacita	 je	120	žáků.	V	 současné	době	máme	
4	oddělení.	Školní	družina	nabízí	žákům	smysluplné	využití	volného	času	po	ukončení	
vyučování.	Činnosti	a	aktivity	žáků	ve	školní	družině	se	uskutečňují	v	oblasti	sportov-
ní,	estetické,	pracovní,	rekreační	a	společenskovědní	výchovy.	Obsahová	náplň	těch-

to	oblastí	navazuje	na	učivo	vyučovacích	předmětů	a	probíhá	v	souladu	se	školním	
vzdělávacím	programem	školy.	Výchovné	aktivity	jsou	rozvrženy	v	týdenní	skladbě	za-
městnání.	Pravidelně	se	střídají	činnosti	různého	charakteru.	Během	školního	roku	se	
děti	aktivně	zapojují	do	všech	činností	školní	družiny.	Vychovatelky	se	snaží	vytvářet	
příjemné	a	podnětné	prostředí,	dbají	na	dodržování	pravidel	slušného	chování,	přá-
telských	vztahů	mezi	dětmi,	vedou	je	k	dodržování	bezpečnosti	a	k	šetrnému	zachá-
zení	s	hračkami	i	dalším	vybavením	třídy.	Režim	školní	družiny	navazuje	na	vyučování	
i	časovou	organizaci	zájmových	kroužků.
V	průběhu	celého	školního	roku	se	opakovaně	pořádají	akce,	které	u	dětí	získaly	vel-
kou	oblibu:	drakiáda,	Halloween,	čertovské	radovánky,	karneval	se	soutěží	o	nejhez-
čí	masku	a	soutěže	mezi	 jednotlivými	odděleními	(o	nejkrásnějšího	draka).	V	zimě	
chodí	děti	sáňkovat,	v	letním	období	využíváme	školní	hřiště	ke	sportovním	aktivitám	
a	relaxaci.		

 zš velký ÚJezd
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Školní	družina	se	také	zapojila	do	projektů	Šablony,	v	rámci	kterých	byly	uspořádá-
ny	pro	děti	projektové	dny:	Putování	s	malým	princem	a	Kuchařem	školní	družiny.	
V	rámci	těchto	projektů	jsme	spolupracovali	s	knihovnou	obce	Velký	Újezd,	kdy	paní	
knihovnice	Alena	Tošenovská	představovala	pilota	ztroskotaného	na	poušti.	Její	pou-
tavé	čtení	úryvků	z	knížky	(Malý	princ)	za	doprovodu	relaxační	hudby	děti	dokonale	
vtáhlo	do	děje	a	mohlo	přijít	na	řadu	plnění	jednotlivých	disciplín.	
Druhý	jmenovaný	projektový	den	„Kuchařem	školní	družiny“	byl	zorganizován	ve	spo-
lupráci	s	SOŠ	a	SOU	služeb	Velký	Újezd,	kdy	nám	pan	Mgr.	Jan	Blažek	představil	záze-
mí	profesionální	kuchyně	a	seznámil	dě-
ti	se	základy	zdravého	stravování.	Děti	
si	domů	na	památku	odnesly	kuchařku	
a	vařečku	 se	 svým	 jménem	a	názvem	
projektového	dne.	Projektový	den	jsme	
zakončili	s	plnými	bříšky.
Další	 zajímavý	 projekt,	 do	 kterého	 je	
naše	školní	družina	zapojena,	nese	ná-
zev	 –	 Sportuj	 ve	 škole.	 Jeho	 cílem	 je	
podněcovat	pohybové	aktivity	mládeže	
mimo	vyučování	a	formovat	vztah	dětí	
ke	 sportu	 již	 od	 1.	 stupně	 ZŠ.	 Vycho-
vatelky	 učí	 děti	 základům	 oblíbených	
sportů,	jako	je	fotbal,	volejbal,	házená.	
Využívají	 vyzkoušené	 metodiky	 navr-
žené	 odborníky.	 Nejvíce	 však	 děti	 ba-
ví	překonávání	různých	„opičích	drah“	a	hry	vztahujících	se	k	jednotlivým	sportům.	
Za	zmínku	jistě	také	stojí	krásný	projektový	den	s	názvem	„Zasaď	svůj	strom	aneb	
Obnovme	 naše	 lesy“.	 Akce	 byla	 pořádána	 pod	 záštitou	 Lesní	 správy	 Velký	 Újezd	
v	čele	s	panem	správcem	Ing.	Palánkem.	Děti	si	mohly	poslechnout	zajímavou	be-
sedu	o	lesním	hospodaření,	o	problémech	s	kůrovcem	a	kalamitou	jím	způsobenou.	
V	neposlední	řadě	se	naučily	počítat	stáří	stromů	a	pochopily,	proč	je	důležité	sbírat	
a	třídit	odpad.	Každý	pak	měl	možnost	zasadit	si	na	předpřipravené	pasece	svůj	stro-
mek.	Celkem	jsme	zasadili	přes	100	buků.	Za	svou	snahu	byly	děti	odměněny	věcnou	
upomínkou	a	hřejivým	pocitem,	že	k	obnově	našich	lesů	přispěly	svou	prací.
Na	webových	stránkách	naší	školy	se	o	všech	akcích	a	projektech	školní	družiny	do-
zvíte	ještě	více.		

kolektiv	vychovatelek	školní	družiny
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Studená válka očima deváŤáků

	 V	devátém	ročníku	se	žáci	seznamují	s	dějinami	20.	století.	Nedávno	se	tak	
setkali	s	pojmy,	jako	jsou	Východ	a	Západ,	studená	válka	či	železná	opona.	
	 Porozumění	učivu	měla	ověřit	skupinová	výtvarná	aktivita.	Na	čtvrtku	papí-
ru	žáci	symbolicky	znázorňovali	rozdíl	mezi	východním	a	západním	blokem,	podstatu	
jejich	vzájemného	soupeření.
	 Většina	využila	závody	v	dobývání	vesmíru	či	ve	zbrojení.	Někteří	porovnali	
styl	života	pomocí	typizovaných	postav,	jiní	upozornili	na	rozdělené	Německo.
	 Práci	žáků	9.	B	si	můžete	prohlédnout	na	následujících	fotografiích.

Michaela	Janotová



rekonStrukCe v zš aneb škatule, škatule, heJbeJte Se

	 Protože	 v	 září	 naše	 škola	 přivítá	 dvě	 nové	 třídy	
prvňáčků,	bylo	třeba	udělat	pár	prostorových	změn.	
	 V	místnosti,	kde	se	původně	nacházel	zookoutek,	
právě	probíhá	rekonstrukce,	a	to	pěkně	od	podlahy	(až	ke	
stropu).	V	krásném	novém	prostředí	se	tu	prvního	září	se-
jdou	naši	prvňáčci.	
	 Zvířátka	 se	 odstěhovala	 do	 menšího	 prostoru,	

který	původně	sloužil	jako	školní	knihovna.	Vášniví	čte-
náři	 se	ovšem	nemusí	bát,	 že	by	o	možnost	půjčování	
knížek	 přišli.	 V	 zadní	 části	 školní	 chodby	 byla	 vytvo-
řena	 přepažením	 krásná	
prosluněná	místnost,	kam	
byla	„duševní	strava“	pře-
místěna.	
	 Děti	 zde	 nově	
mohou	 kromě	 spousty	
knih	nalézt	také	naši	paní	
psycholožku.	

Michaela	Janotová

ÚJezdSký vaJíčkovník

	 Barevnost	 letošních	 velikonočních	
svátků	 a	 také	 rukodělnou	 tvořivost	 občanstva	
podpořila	místní	mateřská	 a	 základní	 škola	 ve	
spolupráci	s	městysem	Velký	Újezd	dobrým	ná-
padem.	 	 Každý,	 kdo	 chtěl,	 mohl	 ozdobit	 keř	
na	 horním	 náměstíčku	 a	 větve	 kroucené	 vrby	
u	školky	vlastnoručně	vyrobenými	kraslicemi.	
Věříme,	že	vznikla	nová	tradice	a	za	rok	se	bu-

dou	 větvičky	 prohýbat	 pod	 zá-
plavou	nádherně	 zdobených	va-
jíček.

Arnošt	Rybář
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šikovné ruCe našiCh Spoluobčanů 
					Tak	se	jmenovala	jedna	z	hodových	výstav,	kde	jsme	si	mohli	prohlédnout	a	obdi-
vovat	krásné	výrobky	a	výpěstky	našich	spoluobčanů,	někdy	doslova	umělecká	díla.	
Šikovné	ruce	má	také	náš	spoluobčan	z	řad	nejmladší	generace	David	Vlček.	Jeho	ru-
ce,	ruce	klavíristy	dovedou	interpretovat	umělecká	díla	lahodící	našemu	sluchu	i	duši.	
Úsměvnou	historku	mi	vyprávěla	jedna	z	pamětnic:	„O	hodech	stál	maličký,	asi	tříletý	
David	před	tribunou	a	trsal	s	kapelou	na	pomyslnou	kytaru	tak,	že	mu	to	snad	každý	
uvěřil.”	Už	tehdy	bylo	jasné,	že	se	hudba	stane	jeho	osudem.	

Z	údajů	od	Davidova	otce	Romana	Vlčka	zpracovala	medailon	Ludmila	Kleinová.

ÚSpěCh – Střípek radoSti

						Jmenuji	se	David	Vlček.	Je	mi	16	let.	Navštěvuji	
střední	pedagogickou	školu	v	Přerově.
						Moje	vášeň	je	hra	na	klavír.	V	pěti	letech	jsem	
začal	 chodit	 do	 ZUŠ	 ve	 Velkém	 Újezdě	 (pobočka	
olomoucké	ZUŠ	Žerotín)	pod	vedením	paní	učitelky	
Palíkové.	 Zde	 jsem	 se	postupně	 zdokonaloval	 pod	
vedením	paní	učitelky	Štědroňové	a	posléze	Haná-
kové	(nyní	Krulíkové).
					Jako	talentovaný	žák	jsem	byl	nominován	na	své	
první	 soutěže	 a	 reprezentativní	 vystoupení.	 Opa-
kovaně	jsem	postupoval	až	do	celostátních	soutěží	mladých	klavíristů	a	pravidelně	
získával	ocenění	v	podobě	stříbrných	či	zlatých	pásem	(diplomy).	Vystupoval	 jsem	
na	mnoha	místech	naší	vlasti,	nejvíce	pak	v	Olomouci,	Litovli,	Zábřehu,	Šternberku,	
Poličce,	Opavě	a	Kamenici.
Nemohu	opomenout	vánoční	a	hodové	koncerty	ve	velkoújezdském	kostele,	kde	jsem	
si	poprvé	vyzkoušel	hru	na	varhany	díky	Fr.	Tomkovi	ml.	Byl	to	pro	mě	impuls	pro	no-
vé,	i	když	jen	přechodné	období,	kdy	jsem	se	začal	věnovat	také	hře	na	varhany	pod	
vedením	pana	učitele	Gottwalda	ze	ZUŠ	Žerotín.	Mohl	jsem	si	tak	vyzkoušet	hru	na	
varhany	na	benefičních	koncertech	v	bazilice	na	Sv.	Kopečku	či	v	kostele	sv.	Michala	
v	Olomouci.
								Školní	rok	2016-2017	byl	pro	mě	zlomovým,	neboť	jsem	přestoupil	do	kmenové	
ZUŠ	v	Olomouci.	Zde	dosud	působím	pod	vedením	paní	učitelky	PhDr.	Hany	Švajdové.
Mám	radost	z	ocenění	v	mnoha	soutěžích	 (Magický	klavír	v	Opavě,	Mozart	v	Olo-
mouci,	soutěžní	přehlídka	ve	čtyřruční	hře	a	hře	na	dva	klavíry	s	Kristýnou	Košovou	
Dvořákův	Lipník	a	Olomouc	a	další).	Mezi	své	úspěchy	mohu	také	zařadit	zdařilá	re-
prezentativní	vystoupení	v	 těchto	prostorech:	Tereziánský	sál	Klášterního	Hradiska	
Olomouc	v	rámci	Dnů	světového	kulturního	dědictví,	Klavírní	sál	Leoše	Janáčka	v	Br-
ně	v	rámci	Klavírní	soboty,	Česká	klavírní	moderna	v	kostele	sv.	Vavřince	v	Praze,	Po-
cta	Karlu	Svobodovi	v	domě	U	Kamenného	zvonu	na	Staroměstském	náměstí	v	Praze,		
absolventský	koncert	v	kapli	Božího	Těla	jezuitského	konviktu	v	Olomouci,	benefič-
ní	koncert	v	bazilice	Navštívení	Panny	Marie	na	Sv.	Kopečku	a	v	kostele	sv.	Michala	
v	Olomouci	a	další.
								Pod	dohledem	svého	pedagoga	se	pokouším	i	o	vlastní	tvorbu.	Moje	skladby	
Groteska	a	Variace	modré	vyšly	knižně	ve	Sborníku	skladeb	doby	koronavirové.
									Za	hrst	genů,	které	mi	osud	na	cestu	dal,	patří	můj	dík	rodičům	a	prarodičům.
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Venkovní	rodinné	hry	pořádané	Výborem	pro	rozvoj	městyse	měly	velký	úspěch!		
	 V	polovině	března	2021	pro	všechny	z	Velkého	Újezda	připravil	Výbor	pro	
rozvoje	městyse	první	venkovní	rodinnou	hru	zaměřenou	hlavně	na	děti	do	15	let.	
Název	této	hry	byl	Jak	dobře	znáš	Velký	Újezd.	Hra	byla	aktivní	od	15.	března	do	
28.	 března	 2021	 a	 zapojilo	 se	 do	 ní	 celkem	 91	 soutěžících.	 Z	 tohoto	 obrovského	
množství	 odpovědí	 Výbor	 pro	 rozvoj	městyse	 vylosoval	 5	 účastníků,	 kteří	 obdrželi	
hodnotné	ceny.	Jednalo	se	o	oblíbené	stavebnice	LEGO.	Na	tuto	výhru	dosáhla	Tereza	

Janoszková,	Simona	Fišerová,	Kristý-
na	Galásková,	Míša	Pacák	a	Anastázie	
Janotová.	Potěšil	nás	velký	zájem	dě-
ti,	ale	i	rodičů,	takže	jsme	rozdali	ješ-
tě	tři	ceny	útěchy	v	podobě	dětského	
šampaňského.	 Tuto	 odměnu	 obdržel	
Ondřej	Sochor,	Vojtěch	Langer	a	Na-
tálie	Poučenská.	Pro	děti	bylo	připra-
veno	 15	 otázek,	 které	 je	 zavedly	 na	
spoustu	 míst	 naší	 obce.	 Díky	 těmto	
procházkám	se	děti	i	rodiče	dozvěděli	
něco	o	obci,	ve	které	žijí.		

Velmi	nás	potěšil	zájem	veřejnosti,	takže	jsme	rychle	připravili	další	hru.	Tentokrát	
luštící	s	názvem	Velikonoční	rodinná	hra.	Na	této	trase	děti	s	rodiči	navštívili	10	míst	
a	rozluštili	tajenku,	za	niž	dostali	odměnu,	kterou	sponzoroval	pan	Šubrt	a	také	měs-
tys	Velký	Újezd.	Do	této	hry	se	zapojilo	65	dětí,	a	to	je	opravdu	úctyhodný	výsledek.	
Tato	hra	byla	aktivní	totiž	pouze	od	29.	března	do	4.	dubna	2021.	
Přemýšleli	jsme,	jakou	hru	vymyslet	dál,	a	tak	jsme	na	začátku	května	přišli	s	třetí	za-
jímavou	variantou.	Tu	jsme	směřovali	ale	na	starší	generaci	–	primárně	na	seniory,	ale	
do	slosování	jsme	zařadili	i	karty	dospěláků.	Z	losování	jsme	ale	vyřadili	děti,	které	se	
s	radostí	zapojily	i	do	této	hry.	Odměnu	tentokrát	získalo	5	účastníků.	Na	šťastné	vý-
herce	čekal	kreativní	balíček.	Na	ten	dosáhli	Iveta	Niesnerová,	Roman	Langer,	Pavlína	
Talandová,	Illiada	Perutková	a	Olga	Caputová.		Další	tři	odměny	v	podobě	lahvinky	
vína	sponzorovali	místní	zahrádkáři.	Tuto	cenu	vyhrála	Eva	Tomková,	Hana	Štěpáno-

vá	a	Jarmila	Hajtlová.	Hra	byla	
aktivní	 od	 soboty	1.	 května	do	
neděle	23.	května	2021.	
Ještě	 jednou	 děkujeme	 všem	
účastníkům.	Doufáme,	že	jste	si	
tyto	hry	užili	a	zároveň	si	plný-
mi	 doušky	 vychutnávali	 pobyt	
na	 čerstvém	vzduchu	a	přitom	
se	 dozvěděli	 něco	 zajímavého	
o	naší	obci.		

 Za	VRM	Martina	Havlasová

 výbor pro rozvoJ měStySe
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rybářSký Spolek SumeC

Náš	spolek	má	12	členů.	Hospodaříme	na	Vrchním	rybníku.	Loni	na	podzim	se	nám	
náš	 rybníček	 opět	 podařilo	 zarybnit	 (kapr,	 amur,	 štika).	 Ryby	 dovážíme	 ze	 sádek	
v	Tovačově.	
V	dubnu	letošního	roku	jsme	provedli	brigádu,	kde	jsme	uklidili	a	osekali	křoví	kolem	
břehu	rybníku.	V	plánu	máme	ještě	v	létě	uspořádat	rybářské	závody	jak	pro	děti,	
tak	pro	dospělé.
Dále	jsme	koupili	čerpadlo,	které	nám	slouží	k	okysličování	vody	v	rybníku,	jelikož	se	
nám	stává,	že	v	letních	suchých	obdobích	vyschne	přítok	vody,	a	proto	voda	po	určité	
době	značně	zapáchá	a	také	dochází	k	velkému	úhynu	ryb.	
Na	 závěr	 bych	 chtěl	 poděkovat	městysi	 Velký	Újezd	 za	 nemalou	 finanční	 podporu	
a	našim	dobrovolným	hasičům	za	vypůjčení	kádě	na	vodu	pro	přepravu	ryb.

Předseda	rybářského	spolku	Sumec	
Jan	Ingriš	

 rybáři



závěrečné praktiCké učňovSké zkoušky 
oboru zahradník na Střední odborné škole 
a Středním odborném učilišti Služeb velký ÚJezd, S.r.o.
	 Školní	 rok	2020/2021	byl	poznamenaný	virovou	pandemií,	 žáci	 se	museli	
učit	distančně	doma.	Hlavní	snahou	všech	vyučujících	třetích	ročníků	bylo	připravit	
učně	k	úspěšnému	složení	závěrečných	zkoušek	v	červnu	a	k	získání	výučního	listu.	

	 Tak	 jako	každý	rok	 i	 letos	všichni	 tře-
ťáci	dostali	za	úkol	vypracovat	samostat-
nou	 odbornou	 práci	 (SOP),	 kterou	 za-
dává	 ředitelství	 školy.	Téma	 letošní	SOP	
u	 zahradnického	 oboru	 bylo	 „Pocta	 uči-
teli	 národů“	 a	 garant	 teoretické	 čás-
ti	 Vladimíra	 Vitoslavská,	 učitelka	 floris-
tiky,	 to	 měla	 letos	 ztížené,	 poskytovala	
konzultace	 prostřednictvím	 online	 výu-
ky.	 Žáci	měli	 navrhnout	 a	 zhotovit	 slav-
nostní	vypichovanou	kytici	na	hrob	J.	A.	
Komenského	 v	 nizozemském	 Naarde-
nu.	Byl	dán	 tvar	a	velikost	 kytice	 s	 tím,	
že	 živé	 květiny	 a	 stuhy	 budou	 zvoleny	
v	 národních	 barvách.	 V	 úvodu	 písemné	
práce	žáci	představili	život	a	dílo	veliká-
na,	 jehož	pedagogické	 zásady	 jsou	 stá-
le	aktuální.	Dále	vytvořili	ručně	kreslený	
návrh	 květinového	 aranžmá	 s	 vysvětliv-
kami.	 Součástí	 práce	 byl	 také	 seznam	
použitého	 materiálu	 a	 pomůcek,	 včet-

ně	 popisu	 zhotovení	 aranžmá	 krok	 za	 krokem.	 Žáci	 také	 stanovili	 cenu	 za	 ho-
tové	 dílo	 a	 napsali	 fiktivnímu	 zadavateli	 této	 zakázky	 Ministerstvu	 zahraničí	 ČR	
průvodní	 dopis.	 V	 závěru	 nechybělo	 zamyšlení	 nad	 přínosem	 odborné	 práce.		
	 Na	teorii	navázala	praktická	část	v	době,	kdy	už	se	mohlo	docházet	do	pra-
xe.		Žáci	pod	vedením	Dagmar	Hegerové,	učitelky	odborného	výcviku,	aranžovali	vy-
pichovanou	kytici	podle	svého	návrhu.		
	 Hotové	floristické	výrobky	pak	zdobily	chodbu	školy	a	fotodokumentace	se	
stala	součástí	SOP.																																																																																																																																																																																					
	 Samotná	 závěrečná	praktická	učňovská	 zkouška	 se	uskutečnila	2.	 června	
2021	dle	jednotného	zadání	daného	MŠMT	ČR.	V	první	části	žáci	měli	za	úkol	určit	
40	druhů	rostlin	(dřeviny,	květiny,	zeleninu,	plevele)	a	v	druhé	části	aranžovali	dvě	vy-
pichované	vazby	ze	živých	květin	na	výzdobu	stolu.	Dle	výsledného	hodnocení	všichni	
praktickou	zkoušku	úspěšně	zvládli.	Výuční	list	budoucí	zahradníci	získají	až	po	vyko-
nání	ústní	zkoušky,	která	je	ještě	čeká	17.	června	2021.	
	 Vždy	nás	potěší,	když	naši	vyučenci	získají	práci	v	oboru	a	mohou	tak	využít	
všechny	vědomosti	a	pracovní	dovednosti,	které	jsme	se	jim	snažili	za	tři	roky	předat.

Jana	Kleinová
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zo čSv velký ÚJezd v roCe 2020
Včelařský	 spolek	 ve	 Velkém	Újezdě	 pokračoval	 ve	 své	 činnosti	 i	 v	 roce	 2020,	 ale	
i	jeho	činnost	byla	ovlivněna	epidemií	COVIDu-19.	Z	těchto	důvodu	jsme	museli	zru-
šit	plánovanou	exkurzi	na	Včelařské	učiliště	a	do	botanické	 zahrady	v	Nasavrkách	
(20.	6.	2020)	i	omezit	pravidelná	setkávání	první	pátek	v	měsíci	na	spolkovém	vče-

líně.
A	 to	přitom	rok	2020	začal	 tak	optimis-
ticky:
Plánované	 kontrolní	 vyšetření	 na	 mor	
včelího	 plodu	 dopadl	 pro	 všechny	 naše	
členy	 negativně	 –	 mor	 nebyl	 na	 kata-
strech	spravovaných	naší	organizací	pro-
kázán.
Dne	 8.	 března	 2020	na	 výroční	 členské	
schůzi	 jsme	 si	 zvolili	 staronové	 vedení	
našeho	spolku.	Ve	vedení	našeho	spolku	
na	další	pětileté	období	pokračují:	Marek	

Vaculík	 (předseda),	Milan	Hrabal	 (místopředseda),	 Jan	Boháčik	 (jednatel)	 a	 Jakub	
Hadam	(pokladník).	Dosavadní	členové	Kontrolní	komise	Jan	Heger	(předseda),	Vla-
dimír	Janota	a	Břetislav	Šišma	se	po	dlouholeté	práci	pro	spolek	rozhodli	vzdát	ve-
řejných	funkcí	ve	spolku	–	tímto	jim	spolek	děkuje	za	všechna	ta	léta	obětavé	práce,	
kterou	pro	spolek	odvedli.	Novými	členy	Kontrolní	komise	našeho	spolku	jsou	Ondřej	
Čekan	 (předseda),	Petr	Babiánek	a	Stanislav	Dostalík.	Důvěrníky	 jednotlivých	obcí	
jsou	pak	Josef	Švébiš	(Výkleky,	Lazníčky),	Ondřej	Čekan	(Velký	Újezd),	Jaromír	Chodil	
(Daskabát),	Pavel	Polián	(Slavkov/Hranice),	Jan	Boháčik	(Staměřice)	a	Marek	Vaculík	
(Olomouc).
Krátce	 po	 výroční	 členské	 schůzi	 došlo	 k	 omezení	 veřejného	 života	 kvůli	 epidemii	
COVID-19,	které	se	dotklo	i	našeho	spolku.	Z	těchto	dů-
vodů	byly	zrušeny	veřejné	akce	plánované	na	zbytek	roku	
2020,	 ovšem	 starost	 o	 naše	 včely	 jsme	 přerušit	 ani	 ne-
mohli,	ani	nechtěli	a	naše	včely	se	nám	v	roce	2020	odmě-
nily	necelými	8,5	tunami	medu	a	přibližně	třemi	metráky	
vosku.	V	tomto	roce	drželo	našich	52	včelařů	celkem	565	
včelstev	(k	1.	9.	2020).
Vzhledem	 k	 pokračujícím	 omezením	 veřejného	 života	
v	 souvislosti	 s	 probíhající	 epidemií	 neplánuje	 náš	 spolek	
pro	rok	2021	žádné	velké	kulturní	nebo	vzdělávací	akce.	
Členové	se	budou	věnovat	péči	o	své	včely	i	spolkový	vče-
lín.	Výroční	členská	schůze	je,	s	ohledem	na	epidemickou	
situaci,	plánovaná	na	září	2021	místo	obvyklého	jarního	termínu.
V	roce	2022	budeme	slavit	120	let	výročí	trvání	našeho	spolku	a	věříme,	že	epidemic-
ká	situace	nám	umožní	uspořádat	i	několik	veřejných	akcí	k	těmto	našim	kulatinám.
Pokud	se	chcete	dozvědět	více	o	včelaření	ve	Velkém	Újezdě,	navštivte	naše	webo-
vé	stránky:	http://vcelari-velkyujezd.wz.cz	nebo	nám	napište	na	náš	spolkový	email:	
zovelkyujezd@vcelarstvi.cz.

Za	ZO	ČSV	Velký	Újezd	Jakub	Hadam
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ukliďme Svět, ukliďme čeSko 
Tato	kampaň	vznikla	spojením	mezinárodní	kam-
paně	Ukliďme	svět!	(Clean	Up	the	World),	orga-
nizované	v	ČR	Českým	svazem	ochránců	přírody	
již	od	roku	1992,	a	projektu	Ukliďme	Česko,	který	
začal	organizovat	spolek	Ekosmák,	jenž	pomáhá	
černé	skládky	mapovat	prostřednictvím	aplikace	
ZmapujTo.	
Cílem	kampaně	je	čištění	životního	prostředí	a	ší-
ření	osvěty	zodpovědného	vztahu	k	přírodě.	
Ukliďme	svět,	ukliďme	Česko	motivuje	a	zapoju-
je	každý	rok	na	tisíce	dobrovolníků	do	úklidů	ve-
řejných	prostranství	a	přírody	v	celé	ČR.	
Od	 roku	 2020	 patronát	 nad	 kampaní	 převzala	
Veolia	Česká	republika,	a.	s.			

Rok	2020	v	číslech,	Česká	republika:
Ač	byl	rok	2020	ovlivněn	covidovou	situací,	zapojilo	se	30	021	osob,	
z	toho	15	200	dětí	a	mládeže	do	18	let,
cca	200	škol	a	dětských	oddílů,
celkem	proběhlo	1	440	registrovaných	akcí.

Také	 ve	 Velkém	 Újezdě	 a	 je-
ho	 okolí	 proběhla	 10.	 dubna	
2021	 tradiční	 jarní	 úklidová	 ak-
ce.	Za	 letošní	velkou	účast	chci	
moc	 poděkovat	 všem,	 kteří	 se	
do	úklidu	obce	a	širokého	okolí	
zapojili.	 Jako	 vždy	 nejvíce	 při-
šlo	malých	skautů	pod	vedením	
paní	 Bittnerové.	 Také	 pomohli	
manželé	Kličkovi,	když	přes	so-
ciální	 sítě	 přizvali	 několik	 mla-
dých	rodin	s	dětmi.	Celkem	nás	
bylo	kolem	třiceti	a	naplnili	jsme	
spoustu	 pytlů.	 Prosím,	 snažme	

se	všichni	průběžně	udržovat	pořádek	v	naší	krásné	obci.	
Za	rok	se	těšíme	na	shledanou.	
               
 
          

Ivana	Nováková
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 Úklid kapličky

	 Jednou	 v	 pátek	 jsme	 se	 s	 klubem	 Big	 Trees	 rozhod-
li,	 že	 uklidíme	 kapličku.	 Tak	 jsme	 si	 vzali	 motyky	 a	 smetáky	 a	 šli	 na	 to.	 ;)	
	 Vymetli	 jsme	 listí	 a	vytrhali	plevel	 	a	 trávu	mezi	 kachličkami.	Další	pátek	
jsme	vzali	květiny,	které	jsme	dostali	od	zahradnictví	Kováříků,	a	nasadili	je	do	truh-
líků	v	kapličce.	
Myslíme,	že	kaplička	teď	vypadá	o	dost	lépe.			

Big	Trees	(Loviska,	Berča	J.,	Liduška,	
Lucka,	Nikola,	Berča	Š.	a	Miška)

faCebooková Skupina velký ÚJezd

	 Zajímáte	se	o	dění	v	městysi?	Chcete	se	včas	dozvědět	informace	o	akcích	
v	obci	a	okolí?	Potřebujete	radu,	kdo	upeče	skvělý	dort	k	narozeninám,	kdo	vkusně	
ostříhá	manžela?	Sháníte	šikovného	řemeslníka?	Chtěli	byste	se	podělit	o	přebytky	
z	úrody,	zbavit	se	něčeho	nepotřebného,	co	jiný	upotřebí?	Ztratila	se	vám	kočka	nebo	
klíče,	našli	jste	zaběhnutého	psa?	Budou	mít	obchody	v	obci	na	svátek	otevřeno?	Rá-
di	byste	se	pochlubili	okolí	hezkou	momentkou?	Máte	zájem	si	podebatovat	o	životě	
v	městysi?	Toužíte	se	podělit	se	svým	úspěchem	nebo	strastí?	Hledáte	aktuální	infor-
mační	servis	na	jednom	místě?	Staňte	se	členem	skupiny	Velký	Újezd!!!	Stačí	zadat	
do	vyhledavače	na	Facebooku	název	skupiny	„Velký	Újezd“.	

Arnošt	Rybář



Jarní Úkoly na plotě
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první Jízdní kolo ve velkém ÚJezdě, 
CCa 1875

(Archiv J. Richter)
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program hodovýCh SlavnoStí měStySe velký ÚJezd 
2021

Pátek	13.	8.	
Náměstí:
17:00	–	22:00	 	 posezení	se	skupinou	Elixír

Sobota	14.	8.	
Náměstí:
15:30	–	17:30	 	 hry	pro	děti		
15:00	–	18:00	 	 tetovačky/malování	na	obličej	pro	děti
15:00	–	19:00	 	 písničky	a	hry	s	Popovou	školou	Dětského	domova	
	 	 	 v	Olomouci	
16:00	 	 	 HAJIME	s	Energy	judo	team	 		
Horní	náměstí:	 	 		
17:30	–	18:00	 	 řádění	v	pěně
Hřiště	TJ	Sokol:
20:00	–	02:00	 	 hodová	zábava	se	skupinou	Forum	II

Neděle	15.	8.	
Kostel	sv.	Jakuba	Staršího:
8:00	–	9:00	 	 mše
9:00	–	11:00,	
15:00	–	16:00	 	 otevřená	krypta	a	kostel
16:00	–	17:00	 	 hodový	koncert	duchovní	hudby
Náměstí:
9:00	–	12:00	 		 posezení	se	skupinou	Dallas
9:00	–	17:00	 	 jarmark	tradičních	výrobků	
10:30	 	 	 HAJIME	s	Energy	judo	team
14:00	–	17:00	 	 ukázka	hasičské	techniky	
14:00	–	20:00	 				 posezení	se	skupinou	Peters	music
14:30	a	16:00	 	 vystoupení	kejklíře	Tomáše	Křupaly
Klubovna	městyse:
9:00	–	17:00	 	 výstava	Planeta	je	život	aneb	Tvoříme	s	ohledem	na	
	 	 	 přírodu
Kaple	Panny	Marie	Lurdské:
14:00	–	14:30		 	 pobožnost	

Výbor	pro	rozvoj	městyse	Velký	Újezd	a	starosta	městyse	děkují	také	ostatním	spo-
lupořadatelům:

ZO	Českého	zahrádkářského	svazu	Velký	Újezd		
Římskokatolická	farnost	Velký	Újezd

TJ	Sokol	Velký	Újezd
S	klub	Velký	Újezd
SDH	Velký	Újezd

Změna	programu	je	vyhrazena.	
Akce	může	být	za	nepříznivé	epidemiologické	situace	zrušena.



ze Setkání S paní hraběnkou

(Archiv J. Richter)
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