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Kostel sv. Jakuba Staršího

Slovo úvodem
Vážení a milí spoluobčané,
ještě donedávna byla nepříjemná zima, že jsme si málem mysleli, že jaro nikdy
nepřijde, ale správně to kdysi napsal Jaroslav Seifert: „Nevěřte třeba, nechcete-li, ale
ta hra se počíná, vyletí zima přes neděli jak z komína...“
A opravdu najednou přišlo jaro. Sluníčko se směje, i když trochu nesměle, první
kvítka vystrkují svá poupata, prostě jaro je tady. Jaro je spojováno s mládím, ale i my
dříve narozeni se z něho umíme radovat.
Skončila plesová sezona, rád bych touto cestou poděkoval všem spolkům a organizacím, které se podílely na organizování těchto akcí pro naše, ale i přespolní občany. Sám dobře vím, jak náročné je takovouto akci uspořádat. Nechci a ani si nedovolím hodnotit, jakou ten či onen ples měl úroveň, chci pouze organizátorům plesů
moc poděkovat.
Doufám, že i v příštím roce se budeme setkávat v sále ZŠ, až plesová sezona opět
ožije. Přeji Vám příjemně prožité jarní měsíce.
Místostarosta Josef Jelen
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Jak veselíčský pán Karel Kryštof Podstatský
konfiskoval po Bílé hoře majetky
moravské šlechty
Po porážce českých a moravských stavů na Bílé hoře došlo kromě
poprav, věznění a emigrace mnoha šlechtických, ale i nešlechtických rodin
rovněž k rozsáhlému zabavování panského majetku známého jako pobělohorské konfiskace. Vzhledem k tomu, že tento konflikt měl především
náboženský podtext, měl moravské konfiskace v kompetenci tehdejší olomoucký biskup kardinál František z Dietrichsteina, který byl rovněž pobělohorským moravským zemským hejtmanem. Předsedal jako komisař pro
Moravu konfiskačnímu procesu zahájenému v červenci 1622 v Olomouci
a poté v Brně. Za své postoje byl v té době postižen i rod majitelů Velkého Újezda Podstatských z Prusinovic, protože se na straně stavů částečně
rovněž postavil proti císaři. Nejhorším důsledkem jejich rozhodnutí byla
definitivní ztráta jejich rodinného sídla - panství Potštátu.
Přestože Podstatští postupovali spolu se šlechtou v linii stavovské a
protikatolické, veselíčský majitel Karel Kryštof Podstatský se nemohl
zúčastnit, neboť jako člen duchovní správy olomouckého biskupského
dvora musel zůstat v náboženských postojích zdrženlivý a ke svým příbuzným, stojícím na druhé straně, na nichž byl snad i ekonomicky závislý,
být nanejvýš otevřeně kritický. Je přirozené, že po bitvě na Bílé hoře, které se jeho příbuzenstvo zúčastnilo, bylo jeho snahou zachránit, co se dá,
a ochránit když ne rodový majetek, tak aspoň čest rodu a své postavení.
Situace se ale zkomplikovala natolik, že se naopak musel podílet jak na
persekuci svých příbuzných, tak na konfiskaci jejich majetků.
Podstatští žili v Olomouci už od konce 15. stol. a jejich pobyt byl snad
už od počátku spjat především s jejich tamním duchovním působením.
Václav Podstatský z Prusinovic byl už roku 1508 kanovníkem olomouckého kostela a později proboštem. Jeho patrně prasynovec Václav st. Podstatský z Prusinovic byl (cca v polovině 16. stol.) dokonce hofrychtéřem
(tedy radou a pravou rukou) několika olomouckých biskupů a jeho syn
Jetřich nejvyšším písařem Markrabství moravského. Následně se na funkci rady olomouckých biskupů dostal i vnuk Václava st. Karel Kryštof
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Podstatský sv. pán z Prusinovic.
Z rodu Podstatských byli později
v biskupských službách ještě Jan Josef
hrabě Podstatský jakožto olomoucký
kanovník a Leopold Antonín hrabě
Podstatský z Prusinovic známý jako
ochránce malého a chorého W. A.
Mozarta při jeho pobytu v Olomouci.
Olomoucká historiografie si Karla Kryštofa Podstatského spojuje
především (dle Natherovy Kroniky olomouckých domů) s renesančním
domkem v Riegrově ulici č. 19. Dům má kromě přístavby druhého patra původní podobu. Zdobí ho vzácný krásně zdobený renesanční portál bývalého vchodu a nepřehlédnutelný arkýř v prvním patře. Dům je
výjimečný i vzácnými latinskými nápisy, na jejichž pravém významu se
historikové dosud nesjednotili. Karel Kryštof Podstatský si tento dům na
gotických základech údajně nechal postavit v roce 1589 jako své celoživotní rodinné sídlo. Jenže bohužel roku 1589 mu mohlo být maximálně
8 roků, takže jako dítě by si sotva mohl nechat stavět dům a navíc už roku
1594 má dům jiného majitele, byť z téhož rodu. Kromě toho je jeho jméno
za jeho života naopak spjato s dalšími čtyřmi olomouckými domy. Ten
nejzávažnější údaj z jeho života se ale v olomoucké historii dosud neobjevil. Byl totiž předním členem konfiskační komise, která oceňovala zabavované majetky šlechty ze všech koutů Moravy, a přestože musel postihnout i svou rodinu, ze zabavených olomouckých domů získal i několik
konfiskátů. Byl to především dům, na jehož místě rod později vystavěl
tzv. palác Podstatských (ul. Ztracená č. 2), který vlastnil až do vystěhování
rodu do Telče, a dále dům na ulici 8. května č. 8, dům na Dolním náměstí
č. 8 a v Panské ulici č. 9. To už je majetek hodný jeho vysokého postavení,
i když mimo Olomouc toho vlastnil daleko více.
K jeho mimoolomouckým majetkům patřily kromě Veselíčka především Bartošovice, Slavkov u Opavy, Stará Ves nad Ondřejnicí, Zlín a
byl i spolumajitelem hlavního sídla rodu, města Potštátu. Rok narození
je neznámý, ale mohlo to být až po roce 1581. Byl komoří menšího práva
olomouckého kraje a nejvyšší manský sudí. V době bojů byl vojenským
zásobovacím a ubytovacím komisařem a s velkým úsilím sháněl peníze
pro císařské vojsko. Začátkem druhé poloviny dvacátých let byl jmenován
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jedním z politických zástupců - hofrychtéřem kardinála Dietrichsteina pro případy, když kardinál odejel ze země. Roku 1627 mu byl majestátem
císaře Ferdinanda II., s nímž zasedal už dříve v zemském sněmu a jehož
vítal při přijímání za moravského markraběte, potvrzen jeho rytířský stav
a polepšen znak a roku 1637 mu byl na základě žádosti za služby vykonané pro říši od císaře Ferdinanda III. potvrzen starý panský stav svobodného pána, tedy barona.

Podpis Karla Kryštofa Podstatského z 27. května
1633. (originál vídeňský archiv)

Karel Kryštof Podstatský byl třikrát ženatý a měl sedm dětí. Zemřel
roku 1645 snad ještě na Potštátě, snad ve Veselíčku, a protože Olomouc,
v níž měla rodina v kapli sv. Alexeje při kostelu sv. Michala hrobku, byla
obsazena švédskými vojsky, byly jeho ostatky pochovány na jeho panství
ve Zlíně. Bohužel i hrobka zlínského kostela byla následně Švédy vyrabována, takže o uchování jeho ostatků není nic známo.
Jak již bylo naznačeno, Karel Kryštof Podstatský byl při pobělohorském konfiskačním procesu jmenován členem oceňovací komise stvrzené
přímo císařem Ferdinandem II. Pořídil celou řadu zámeckých a hospodářských inventářů, které byly nedílnou součástí oceňovacích protokolů.
(Např. majetky: Helfštýn, Hranice na Moravě, Lipník nad Bečvou, Brodek
u Prostějova, Dřevohostice, Bludov, Líšeň, Nové Zámky, Fulnek, Čechy
pod Kosířem, Moravská Třebová, a mnohé jiné.) Jeho výchozí sociální
pozice nebyla sice tak dobrá jako u jiných komisařů, ale patrně mu tato
jeho práce pomohla nejen k majetku, ale také k následujícímu velkému




Jeden z olomouckých domů Karla Kryštofa Podstatského v ulici 8. kvěna č. 8
Jeden ze zámků Karla Kryštofa Podstatského ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
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a strmému společenskému vzestupu. Roku 1637 se stal opět dokonce
hofrychtéřem, tedy správním zástupcem (z důvodů války nevysvěceného)
olomouckého biskupa, rakouského arcivévody Leopolda I. Viléma.
V souvislosti s Velkým Újezdem nelze především opomenout, že
při příležitosti potvrzení jeho starého panského stavu roku 1637 udělil
našemu městečku pečeť - PECIET HORNIHO AUJEZDA - používanou
ke stvrzování listin až do roku 1848. Hlavním motivem pečeti je tvář
vousatého muže, která je snad přímo stylizací Karlovy Kryštofovy podoby.
Je tak naší jedinou památkou na tuto pro Velký Újezd vskutku výjimečnou osobnost.
Jako císařský komisař ustanovený k inventarizaci šlechtických majetků působil také jeho synovec Jan Šťastný Podstatský, který ovšem později
o tři čtvrtiny svého majetku přišel.
O tom, jak byla postižena celá rodina Podstatských, především bratr
Tas, který sotva vyvázl životem, viz J. Richter: Kulturní památky Velkého
Újezda II. str. 15 – 19.
Josef Richter
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Školní ples
Dne 22. února 2013 se konal již tradiční školní ples, který pořádalo
SRPŠ při ZŠ ve Velkém Újezdě.
Naši třídu čekal nelehký úkol v podobě předtančení-polonézy. Zpočátku jsme se plesu obávali. Pro většinu z nás to byl přece jen první ples,
z předtančení jsme měli pořádnou trému.
Všechno dobře dopadlo. I když jsme stáli před plným sálem, tréma
opadla, polonézu jsme zvládli a mohli jsme se tak ponořit do roztančeného plesového večera. Děvčata zazářila v nádherných plesových šatech
a kluci se zaskvěli v oblecích. Mnozí jsme si teď teprve uvědomili, že nám
s tímto plesem končí i naše dětství.
Hlavní poděkování patří naší třídní učitelce Mgr. Heleně Resnerové,
která s námi měla obrovskou trpělivost při nácviku polonézy.
Ples jsme si užili a budeme na něj určitě dlouho vzpomínat.
žáci 9. třídy
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Zahrádkáři
P O Z V Á N K A na přednášku “Léčivé účinky konopí II”,
kterou pořádá Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Velký Újezd
v úterý 9. dubna 2013 v 17,00 hodin
v klubovně v přízemí radnice – vchod od náměstí.
Dveře klubovny budou otevřeny všem spoluobčanům!
Rok se zahradníkem – první jarní měsíce
Jarní sluníčko už pošimralo naši tvář a většina z nás by chtěla co nejdříve vyrazit na svou zahrádku, neboť ve vzduchu je cítit blížící se jaro a v
zemi se začíná probouzet život. První poslové jara, kterými jsou sněženky,
bledule, talovín, jaterník podléška, potěší náš zrak, který se nedočkavě
upírá na záhony a trávník. Ale nenechme se vylákat příliš brzy, někdy nás
ještě může překvapit sněhová nadílka i v dubnu…
Zeleninová zahrádka:
Na upravené a pohnojené záhony sejeme kořenové zeleniny, špenát,
kopr, hrách a sázíme sazečku cibule a česneku, které zároveň chráníme
proti houbomilce česnekové (použijeme postřik Sumithionem, Karatem).
Pikýrujeme rané zeleniny i květiny vyseté v únoru.
Pokud máme na zahrádce skleník či pařeniště, můžeme už v dubnu
sklízet ředkvičky, raný salát, kedlubny nebo karotku. Počátkem dubna
hrnkujeme rajčata a papriky, abychom vypěstovali silné sazenice. V polovině měsíce vyséváme do kelímků nebo sadbovačů skleníkové a pařeništní
okurky, cukety a melouny pro vypěstování sazenic určených na květnovou
výsadbu. Do nevytápěných skleníků a fóliovníků sázíme koncem dubna
tyčková rajčata, letní salát, kedlubny a zelí. Na venkovní záhony sejeme
pozdní mrkev, hrách, letní salát a jiné zeleniny, které se nám nepodařilo
vysít v březnu. A do země již mohou také předklíčené rané brambory.
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Ovocná zahrádka:
Zdravý ovocný strom s bohatou korunou je dominantou zahrady,
proto už při jeho výběru dbáme na to, aby nebyl mechanicky poškozen
kmínek či kořeny, protože skrz rány se do stromku dostávají choroby
a škůdci. Při výsadbě vyhloubíme větší jámu, ornici smícháme s kvalitním
substrátem a doplníme ho hnojivem, následně pak stromek zasadíme.
Tím, že substrát smícháme s hnojivem, máme pro ovocný strom zajištěné
potřebné množství živin na celé vegetační období.
Zvýšenou pozornost věnujeme také řezu peckovin (meruněk a broskvoní) a bujně rostoucích jádrovin (hrušně, jabloně). U meruněk a broskvoní odstraňujeme větve, které rostou nebo míří směrem do korun (tzv.
vlky), protože pro bohatou násadu plodů potřebují tyto stromy hodně
světla. Větší rány zatřeme štěpařským voskem. Jestliže po vyrašení broskvoní trvá nepříznivé počasí, které s sebou nese nebezpečí infekce kadeřavosti listů, ošetříme je na počátku rašení pupenů na koncích výhonů
postřikem (Sulka, Kuprikol).
Okrasná zahrádka:
Po skončení mrazů odkrýváme a čistíme květinové záhony a skalku.
Odstraníme odumřelé zbytky trvalek a uschlé staré dřevo. Odhrneme
nakopčené růže a okrasné dřeviny nebo trvalky pohnojíme kompostem
a cereritem.
Stříháme živé ploty z opadavých listnáčů, pokud ještě nedosáhly ¾ své
výšky. Až jí dosáhnou, pak je zkracujeme až koncem května a podruhé
v srpnu. Koncem března přeneseme hlízy mečíků do teplé místnosti, aby
narašily.
V dubnu dělíme a přesazujeme staré trsy trvalek kvetoucích v létě
a na podzim. Vysazujeme otužilé letničky přímo na záhony. Od poloviny
měsíce sázíme mečíky a řízkujeme chryzantémy. V tuto dobu vysazujeme
také na polostinné až stinné chráněné stanoviště rododendrony nebo azalky. Tyto rostliny stejně jako hortenzie, kanadské borůvky a vřesy potřebují pro svůj zdravý růst kyselé půdy, vynikající je proto speciální zemina
pro azalky a rododendrony.
Obecné rady:
Zimní přikrývku rostlin (chvoj, netkaná textilie apod.) neodstraňujeme
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hned s příchodem prvních teplejších dnů, ale řídíme se počasím a místními poměry. Přezimované balkónové rostliny seřízneme, přesadíme
a přihnojíme. Truhlíky a květináče umístíme na světlé místo.
Vyséváme semena letniček, jednoletých pnoucích rostlin, bylinek
i zeleniny, které potřebují předpěstovat. Před samotným výsevem je opět
dobré semena namořit v roztoku s Lignohumátem, který zajistí jejich
rychlejší klíčení, větší kořenový systém a celkovou odolnost proti chorobám.
Pokud dle předpovědi počasí již nemají být mrazíky, můžeme zastřihávat růže. Ořežeme je až na nejspodnější větvení, nebo je zastřihneme
nad třetím „očkem“. Koncem března začínáme i s jejich hnojením.
Dle aktuálního počasí dokončíme výsadbu nových prostokořenných
sazenic ovocných dřevin a dále růží, keřů a živých plotů, aby se stačily ujmout ještě před nástupem suchého letního období (platí ještě i pro
měsíc duben).
Nejvyšší čas je nyní i pro ošetření trávníku. Abychom ho po zimě
vyživili a zároveň ošetřili proti mechům, aplikujeme na mechem zasažená
místa přípravek Stop-mech s výživou.
Namrzlé nebo jinak poškozené větve stromů v dubnu opatrně odstraňujeme až do zdravého dřeva. Řezné rány následně ošetřujeme zahlazením ostrým nožem a zatřením pomocí štěpařského vosku.
V dubnových dnech bohatých nejen na vláhu, ale i teplé počasí raší
v záhonech plevele. Nejlepší prevencí je nenechat plevelné rostliny příliš
vyrůst, ale ničit je hned, jakmile vyklíčí (tato rada platí pro celé vegetační
období).
Provádíme ořezání okrasných trav, třezalek, tavolníků a jim podobných keřů.
Vhodná doba je pro pokračování výsadby dřevin, jako jsou břízy, jehličnany a ostatní stálezelené dřeviny. Jehličnany vysazujeme tehdy, když
už pupeny raší, a vždy s kořenovým balem.
U keřů, které byly vysazovány v podzimních měsících, je nutné provést jednak jarní řez a dále je posléze seříznout na tři pupeny počítáno od
kořenového krčku. Rostlina se po tomto zásahu tzv. větví odspodu a její
vzhled je kompaktnější.
Přesazujeme pěnišníky a azalky, které potřebujeme přemístit. Musíme je však přesazovat i s balem zeminy na kořenech. U rododendronů
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odstraňujeme po odkvětu vylomením odkvetlá květenství. Na jaře kvetoucí a starší keře prořezáváme vždy až po ukončení kvetení.
U všech stálezelených dřevin zkracujeme loňské výhony o polovinu,
podpoříme tím větvení a tvorbu nových listů.
Můžeme začít osazovat okrasné závěsné venkovní košíky, ale umístíme je zatím do skleníku, zimní zahrady chráněné před mrazem nebo na
krytou verandu (platí i pro měsíc květen).
Rostliny pěstované v nádobách v tomto období pozvolna přihnojujeme - nejlépe pomalu se uvolňujícím hnojivem.
Nezapomeňme na pokojové rostliny, které přesadíme do nové, kvalitní
zeminy. Začínáme přihnojovat i nekvetoucí pokojovky.
			

Vybráno z časopisu Zahradnická kuchařka

Přišlo jaro, přišlo
Jakmile na jaře slezl trochu sníh, už jsme vyhledávali na výsluní vyhřátá místa a tam jsme se nedočkavě zouvali, abychom po dlouhé zimní době
zase jednou dosyta užili běhání naboso. V zemi, sotva trochu vyschlé,
jsme hloubili důlky, hráli jsme o fazole a vyhřívali se na milém sluníčku.
Když vyschla větší místa, náves nebo kopeček před Šobrovým stavením,
hned se hemžila dětmi z celé vesnice. Hoši mrskali koupené i samodílné
káči, napalovali mičudu, hráli „koťata“, „špačka“, „kokeše“ a všecky možné jarní hry. Někdy jsme si hráli na vojáky, na hasiče, na školu, jindy na
zloděje, myslivce, hastrmany. Děvčata se točila dokola, skákala ve „školce“
nebo si hrála na „Elišku pyšnou“. Na vyschlých zahradách jsme sbírali
pecky z loňských švestek a jako vzácnou pochoutku jsme z nich vybírali
hořká jádra. S touhou jsme se dívali po holých kmenech stromů a hádali
jsme, za jak dlouho budou mít zase ovoce.
A sotva jsme trochu užili jarních her a radovánek, už nám také nastávaly první práce a povinnosti. Já jsem musel chodit na trávu našim malým
housátkům; chodíval jsem na ni rád. Ta první jarní travička je vždy tak
svěže zelená a při trhání tak příjemně voní. První travička rostla nejdříve
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na vlhkých místech kolem čistého, bublajícího potůčku, který se klikatě
vine mezi omechovatělými kmeny, vrbovím, olšemi a jinými křovinami.
Na svých prvních jarních vycházkách jsem dychtivě vyhledával na malé
stráňce nad potůčkem mezi bílými břízami první něžné květy sasanek.
A když jsem je našel, to už jsem pevně věřil rozjásanému skřivánku, že
jaro už doopravdy přišlo.
Jarní							
Co je připravené k zelenání,
co je připravené do květů,
tomu zima nezabrání.
Jaro už je tu! 			
		
Co je připravené ke zpívání,
co je připravené k rozletu,
tomu zima nezabrání.
Jaro už je tu!
Co je připravené k radování,
co je připravené k životu,
tomu zima nezabrání.		
Jaro už je tu!				
Vybráno z knihy Český rok Josefa Lady:
obrázky a vzpomínky Josef Lada, verše Michal Černík
Jarní únava
Pojem jarní únava nenajdete v žádných lékařských diagnózách, přesto
se s ním doktoři ve svých ordinacích setkávají. Vžil se pro označení celkového rozpoložení, ve kterém se spousta lidí na počátku jara nachází. Je
to pocit fyzické i psychické únavy až vyčerpání. Příčinou jarní únavy je
především malé množství slunečního svitu v zimních měsících. Důležitou
roli tu hraje látka, které se přezdívá hormon dobré nálady – serotonin.
Jeho nedostatek způsobuje změny nálad, může vyvolávat pocit deprese,
bývá příčinou nervozity a agresivity, způsobuje nespavost.
14

Nedostatek serotoninu lze doplnit vhodně zvolenou stravou: maso,
listová zelenina, některé druhy sýrů, mléčné výrobky, celozrnné pečivo.
Neméně důležitým zdrojem této životabudící látky je právě sluneční záření. Kromě nedostatku světla a tepla se na vzniku jarní únavy podílí méně
sportu a pohybu v zimních měsících a také menší množství vitamínů.
Ovoce a zelenina jsou sice k dispozici celoročně, ale velká část plodů má
v důsledku urychlování ve sklenících, dlouhodobého skladování a následného tepelného zpracování méně vitamínů než čerstvé sezónní produkty.
Jarní únava by měla během měsíce dvou sama odeznít, pokud však přetrvává ještě v květnu, je dobré navštívit lékaře, aby se mohly zjistit jiné
možné příčiny dlouhodobější únavy. Únavu může způsobovat třeba zánět
dutin po přechozené viróze.
Je také třeba pravidelně používat budík. Je lépe nastavit ho o něco dříve. Po probuzení je dobré si v lůžku ještě trochu poležet, protáhnout se,
úplně se probudit. Když vstaneme, působí povzbudivě krátká (1-2 min.)
studená sprcha a 5 minut cvičení, několik pořádných hlubokých nádechů
a výdechů. Na nohy nás postaví i nalačno vypitá sklenice studené vody
nebo minerálky bez bublinek se lžící medu a 3-4 lžičkami jablečného octa.
Připomínáme recept na jablečný ocet: slupky z jablek dáme do velké zavařovací láhve a zalijeme oslazenou vodou (na sklenici vody 3,5 lžíce cukru),
zakryjeme gázou. Po třech týdnech ocet přecedíme přes nálevku s kouskem vaty a můžeme ho ihned používat, nejlépe dvakrát denně. Kromě
toho se doporučuje co nejvíce pobývat na čerstvém vzduchu. A jestliže už
nemůžeme v uspěchaném životě vyšetřit několik minut pro sebe, stoupneme si na chvíli k otevřenému oknu nebo na balkon a hluboce vdechneme vzduch, posléze oběma rukama stiskneme dolní část žeber a horní část
břicha čili bránici a vydechneme. Toto cvičení opakujeme pětkrát.
A ještě něco: jestliže nás v práci potká nějaká nepříjemnost, nepřenášejme své zklamání domů a naopak. Lépe je vypít sklenici meduňky nebo
nálev z chmelových šištiček. A především na starosti zapomenout, aby
se nakonec nestaly takovým problémem, který nám kazí dobrou náladu
i trávení. Potěšte své smysly a udělejte si jaro doma. Kupte si první jarní
kytku, zapalte si svíčku s jarní vůní a těšte se na stále častější sluneční
paprsky.
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Blahopřání
V měsíci březnu se dožil životního jubilea pan Vladimír Skřičil – dlouholetý člen Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velký
Újezd. Nezapomenutelné bylo i jeho aktivní působení ve výboru, kdy
zkušenostmi a svým specifickým humorem přispíval ke zdárnému organizování všech zahrádkářských akcí.
Za vše děkujeme a do dalších let přejeme hodně sil a pohody.
				

Velkoújezdští zahrádkáři
Více informací o Základní organizaci
ČZS Velký Újezd získáte na:
www.zahradkari.cz/zo/velky.ujezd.
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Setkání mladých fotbalistů z Velkého Újezdu
s fotbalovými reprezentanty České republiky
Ve středu 14.11.2012 se v Olomouci uskutečnil přátelský mezinárodní
zápas fotbalových reprezentací České a Slovenské republiky. Pro příznivce
kopané z olomouckého regionu to byl fotbalový svátek o čem svědčí zaplněný Andrův stadion. Fotbalové klání probíhalo za mrazivého podvečera
nic méně na stadionu panovala skvělá nálada a čeští reprezentanti předvedli výborný výkon ( vyhráli 3 : 0 ), čímž podrželi do dalších fotbalových
zápasů trenéra reprezentace Michala Bílka v rozehrané kvalifikaci na mistrovství světa v Brazílii, které se bude konat v roce 2014.

Milým překvapením pro funkcionáře
naší vesnické kopané
bylo pozvání na oficiální úterní trénink
fotbalových reprezentací. Kluci s trenéry se
zúčastnili fotbalového
tréninku, nasáli atmosféru velkého fotbalu a hlavně se setkali
a krátce popovídali s
reprezentanty v čele s
kapitánem Jaroslavem
Plašilem a hlavním
trenérem reprezentace Michalem Bílkem.
Fotbaloví reprezentanti vytvářejí nadační fond a při zápasech
odměňují vesnické
kluby s mládežnickou kopanou fotbalovými pomůckami
a vybavením. Dostali jsme nádhernou
sadu míčů, rozlišovacích dresů, sportovních brašen apod. v hodnotě cca
20 000 Kč a to vše v originálním provedení značky Puma, která obléká
a strojí fotbalovou reprezentaci.
Z celého olomouckého okresu byly vybrány 4 oddíly (Chválkovice,
Horka nad Moravou, Tršice a my z Velkého Újezdu). Hlavním kriteriem
při výběru z cca 70 fotbalových jednot byla práce s mládeži. V našem
oddíle máme zastoupení ve třech mládežnických soutěžích (starší benjaminci, mladší a starší žáci ). Tím, že jsme byli vybráni, jsme dostali skvělou vizitku, že to neděláme špatně ba naopak na velmi slušné úrovni.
I když se jedná o časově velmi náročnou práci, je to pro nás trenéry
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a mladé fotbalisty povzbuzení do další činnosti a snad i zlepšení celkové
fotbalové úrovně ve Velkém Újezdě. Chtě nechtě se fotbal stal celospolečenským a celosvětovým fenoménem doby a my samozřejmě chceme být
při tom.
Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat vedení TJ Sokola v čele
s Ivanou Richterovou, všem členům fotbalového výboru, hlavním sponzorům (Karlovi Domesovi, Slávkovi Niesnerovi, Miroslavu Hubikovi)
a hlavně trenérům ( Jiřímu Richterovi, Davidu Polcrovi, Karlovi Klimkovi a Aleši Krbečkovi) za odvedenou nelehkou práci a spoustu času strávených během sezony na našem hřišti a zájezdech na fotbalové zápasy
k soupeřům.
Za oddíl kopané TJ Sokol Velký Újezd
Jaroslav Tylich
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Pozvánka na 45. ročník MJŠ
dne 8. června 2013
Letošní tradiční pochod Memoriál Jaroslava Švarce bude trochu netradiční. V prvé řadě je zařazen mezi akce „Vystup na svůj vrchol“, která je
vlastně celostátní sbírkou na podporu obnovy Bezručovy chaty na Lysé
hoře a v našem případě se jedná o plánovaný výstup na nejvyšší vrchol
Oderských vrchů - Fidlův kopec. U příležitosti těchto výstupů, které potrvají tři roky, je organizovaná soutěž o získání různobarevných razítek do
záznamníku ze čtyř kategorií vrcholů - více na www.kct.cz.
A za druhé, jak už jsme avizovali po loňském propršeném ročníku,
pozměníme některé delší trasy a zavedeme turisty do oblasti Veselíčka
a Tršic, tedy do míst, kam se dříve na tomto pochodu chodívalo.
Přeji nám všem pěkné počasí a radost z poznávání při pohybu v přírodě.
Zdrávi došli.
Za odbor KČT TJ Sokol Velký Újezd předseda Miroslav Dobisík.

TJ Sokol – Pozvánka
Srdečně Vás zveme dne 30. dubna 2013 na hřiště TJ Sokol Velký Újezd,
kde se bude konat pálení čarodějnic, a to od 16.00 hodin. Pro děti budou
připraveny různé hry a soutěže. Budeme rádi, když přijdete v maskách,
a to nejen děti, ale i dospělí. Zapálení ohně a spálení čarodějnic pak
vypukne po setmění. Podrobnější informace se dozvíte v průběhu měsíce
na plakátech.
Další plánovanou akcí bude dětský den v sobotu 3. června 2013, již
třetí ročník faktoru strachu. Opět podrobnější info naleznete na připravovaných plakátech.
Ivana Richterová
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“Májkování“
V různých částech naší vlasti se můžeme setkat se starými zvyky vítání
jara, které jsou spjaté ještě s předkřesťanskými tradicemi. Na tzv. Smrtnou
neděli (14 dní před Velikonocemi) se ze vsi za zpěvu písní vynášela zima
v podobě slaměné figuríny oděné do ženských šatů. Jednalo se o symbol
pohanské bohyně zimy a smrti, jíž se říkalo různě – Morana, Morena,
Mořena, Mařena či Smrtka. Morana pak byla za vsí zničena – hozena do
řeky či do potoka, spálena, roztrhána, zahrabána či svržena ze skály. Zpět
do vsi se pak děvčata vracela s malým zeleným stromečkem – symbolem

jara, vitality, nového života. Tuto májku (máječek, májíček, jedličku, létéčko či líto) si ověnčila různými ozdobami – pentličkami, papírovými květy,
obrázky svatých. Poté dívky chodily po vsi a dům od domu zpívaly písně
a koledovaly. (V některých oblastech se májka přináší do vsi až následující
neděli, tzv. květnou, tedy týden před Velikonocemi.)
V našem městysi se z popsaných zvyklostí zachovalo vítání jara mladými dívkami, které si ozdobí malý stromeček a u svých příbuzných, známých a sousedů si za básničku či písničku vykoledují nějakou laskominu.
Často z dětských úst slýcháme veršíky Máj, máj, jedlička, červená růžička
22
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či první slokou lidové mariánské písně Vyšla hvězda na kraj světa, která
existuje v různých drobných místních obměnách. Pro zajímavost připojuji
celý její text tak, jak jsem ho nalezla na webových stránkách http://www.
cimbalclassic.net.
Vyšla hvězda na kraj světa,
osvítila do půl světa,
nebyla to hvězda jasná,
než to byla panna krásná.
Šla Maria, šla plačící,
syna svého hledající.
Přišla tě tam do údolí,
nalezla tam apoštoly.
A vy milí apoštoli,
co jste smutní, neveselí.
My jsme smutní, neveselí,
že jsme Krista neviděli.
Neviděli, neslyšeli,
jak ve čtvrtek při večeři
a jak bylo po večeři,
hned ti židi Krista jali.
Maria to uslyšela,
hned pod svatý kříž běžela
a tam stála a plakala,
jak ta svatá krev kapala.
A kde ta svatá krev kapala,
všady růže prokvétala.
Vyrostl z ní překrásný květ,
ten vykoupil celičký svět.

Je milé, že i v dnešní moderní
době zůstávají staré tradice živy.
To nám dává naději,
že budou uchovány
i pro budoucí generace.
Michaela Janotová
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Smutné výročí
Letos 27. 5. uplyne 60 let od tragické události, která se stala v blízkosti
naší obce. Tato událost postihla pracovníky Vojenských lesů a statků Lipník nad Bečvou. Zapsala se jako smutná událost v šesti rodinách.
Tehdy ráno od garáží VLS odjížděl nákladní automobil s pracovníky
VLS směr Velký Újezd – Kozlov – Město Libavá. Na této trase postupně
přisedali zaměstnanci VLS, kteří údajně jeli osobně potvrdit propustky
pro vstup do vojenského prostoru.
Můj otec, jelikož měl jako lesní geometr taky cestu na Libavou, naložil
si černou ČZ motorku na ložnou plochu náklaďáku. Podle přímého účastníka události seděli lidé na korbě na lavičkách po pravé i levé straně. Třetí

lavice byla podélně uprostřed. Na Kozlově přisedli další pracovníci VLS,
hajní a lesní dělníci. Měli pokračovat vojenským prostorem (na starou
kostkovou cestu) směr Libavá. Na uvedené trase však probíhaly střelby. Museli se tedy vrátit zpět na Velký Újezd směr Daskabát, Přáslavice,
Mrsklesy a Libavá Město. Změnou této trasy však nabrali velkou časovou
ztrátu. Svou roli sehrál i špatný technický stav vozidla a ne příliš rovná
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kostková cesta. Při sjezdu z kopce přes potok Olešnici automobil vyletěl
ze silnice a pravou stranou pokácel lípy u krajnice, částečně utrhl přední
nápravu a celou pravou stranu si rozbil na třísky. Na místě zahynuly čtyři
osoby, pátá zemřela ještě ten den později a šestá zemřela po nějakém čase
na následky zranění. Celkem bylo na korbě asi 22 osob.
Pohřeb se konal ve Velkém Újezdě a v Lipníku nad Bečvou. Rakve se
čtyřmi oběťmi havárie dovezla před kostel sv. Jakuba Staršího dvě vojenská auta smutečně vyzdobená. Čtyři rakve naráz byly obrovskou smutnou
událostí pro pozůstalé a celý Velký Újezd.
Podle záběrů na zcela zničenou pravou stranu je jasné, že sedící na této
straně měli pramalou šanci přežít. Léta kolovaly řeči, že smrt lidí způsobila
motorka mého otce. Fotografie pořízené těsně po nehodě tuto domněnku
zcela vyvrací. Fotografie pořídil mladý fotoamatér a tyto fotografie jsem
doposud nikdy neuveřejnil.
Při sbírání informací k této události všichni oslovení byli názoru toto
smutné šedesáté výročí připomenout, protože doposud se tak veřejně
nestalo. Přímých účastníků a pamětníků je čím dál méně. Léta běží neúprosně dál. Tímto bych chtěl vyjádřit vzpomínku na oběti a pozůstalé.
										
Karel Krček
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Výpis Usnesení
ze zápisu ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (dále jen
ZM), konaného dne 26.03.2013 v klubovně Velký Újezd (budova radnice, vchod z náměstí)
Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zápis z 13. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 19.
února 2013.
Usnesení č. 2 k bodu č. 3 pozvánky
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM Velký
Újezd
Usnesení č. 3 k bodu č. 4 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti výboru pro rozvoj městyse
Velký Újezd.
Usnesení č. 4 k bodu č. 5 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse Velký Újezd od
12. zasedání ZM.
Usnesení č. 5 k bodu č. 6 pozvánky
a) ZM Velký Újezd schvaluje přijetí příspěvku na účel dle článku 2, odst.
1 smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a městysem
Velký Újezd dle přílohy č. 2 pozvánky,
b) ZM Velký Újezd schvaluje spolufinancování městyse minimálně ve
stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje,
c) ZM Velký Újezd schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a městysem Velký Újezd dle přílohy č. 2
pozvánky.
Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi
Olomouckým krajem a městysem Velký Újezd dle přílohy č. 3 pozvánky.
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Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
a) ZM Velký Újezd nevyhovuje žádosti p. MUDr. Jany Přikrylové o prodeji poloviny parcely č. 770 v k.ú. Velký Újezd ve vlastnictví městyse Velký
Újezd,
b) městys požádá jmenovanou o prodej její poloviny do majetku městyse.
Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje prodej parcely č. 1325 v k.ú. Velký Újezd o
výměře 69 m2 ve vlastnictví městyse Velký Újezd paní Janě Bernhauerové,
Veselíčko č. p. 152. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje účetní závěrku za rok 2012 dle přílohy č. 4
pozvánky dnešního zasedání.
Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Velký Újezd,
příspěvkové organizace za rok 2012.
Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Velký Újezd, příspěvkové organizace ve výši 764.958,00 Kč. Tyto prostředky budou poukázány
na účet příspěvkové organizace bezprostředně po schválení ZM (příloha
č. 5 pozvánky).
ZM ukládá příspěvkové organizaci povinnost odvést nevyužité investiční
zdroje ve výši 264.958,00 Kč zpět do rozpočtu zřizovatele v termínu do
30.11.2013.
Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje odpisový plán městyse Velký Újezd dle přílohy
č. 6 pozvánky na dnešní zasedání ZM.
Usnesení č. 13 k bodu č. 14 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje rozpočtové opatření č.2/2013 městyse Velký
Újezd dle přílohy č. 7 pozvánky na dnešní zasedání ZM.
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Usnesení č. 14 k bodu č. 15 pozvánky
ZM Velký Újezd revokuje usnesení č. 10 ze zasedání ZM 11.12.2012.
Usnesení č. 15 k bodu č. 16 pozvánky
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu právní kanceláře RITTER –
ŠŤASTNÝ dle přílohy č. 8 pozvánky.
Usnesení č. 16 k bodu č. 17 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje poskytnutí částky 35.000,00 Kč výboru pro
rozvoj městyse na pořádání hodových slavností 2013.
starosta městyse Velký Újezd

Lubomír Bršlica

Ověřovatelé zápisu: 			
			
			

Mgr. Michaela Janotová
Ivana Nováková
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Kalendář akcí
(duben – červen)

7. 4. 2013 Velký Újezd – Posezení seniorů
27. 4. 2013 Libavá – Bílý kámen – jarní
30. 4. 2013 Velký Újezd, hřiště TJ – Pálení čarodějnic (16.00 hod.)
18. 5. 2013 Daskabát – Hodová zábava
3. 6. 2013 Velký Újezd – Dětský den (Faktor strachu)
8. 6. 2013 Velký Újezd – 45. ročník Memoriálu Jaroslava Švarce
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