Veřejné dětské hřiště (uvedeno do provozu 23. 5. 2009)

ZPRÁVY Z RADNICE
________________________
ZATEPLENÍ ZŠ
Na počátku roku 2008 byla městysi Velký Újezd přiznána dotace na
zateplení školy v hodnotě cca 15,7 mil. Kč. V současné době probíhá
výměna oken v celé budově, po jejím dokončení bude následovat
zateplení obvodových zdí a stropů. Úřední postup poskytovatele
dotace je však velice zdlouhavý, zatím se stále čeká na obdrţení
smlouvy a dotačních peněz. V dubnu letošního roku byly zahájeny
stavební práce, dokončení stavby je plánováno ke konci roku 2009.
CYKLOSTEZKA
Další akcí realizovanou v rámci dotačních programů s přispěním
peněz EU je cyklostezka Velký Újezd – Daskabát – Přáslavice.
Celková cena díla je 38,975 mil. Kč, z toho dotace ve výši 33,128
mil. Kč. Spoluúčast městyse Velký Újezd je 565.589,- Kč plus podíl
na úrocích za překlenovací úvěr. Systém financování z dotací je dost
nepochopitelný, nejprve je potřeba fakturu dodavateli uhradit
z vlastních zdrojů (překlenovací úvěr) a poté teprve zaţádat
o převedení této částky příslušného poskytovatele dotace. Termín
dokončení cyklostezky je stanoven ke dni 10. 7. 2009, s výjimkou
úseku Daskabát – Kocourovec, kde byl termín prodlouţen do 21. 8.
2009.
Lubomír Bršlica, starosta
VÍTÁNÍ DĚTÍ
V pondělí 15. června 2009 přivítal místostarosta městyse Ing. Jiří
Čekan do svazku obce pět nových občánků – čtyři chlapce a jedno
děvčátko (deficit holčiček tedy pokračuje). Dva z nich byli narozeni
v loňském a tři v letošním roce. Z toho je patrné, ţe zvýšená
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porodnost z minulých několika roků se zbrzdila, kdyţ od začátku
tohoto roku do poloviny června máme v obci pouze tři novorozeňata.
Poděkování za pěkný a slavnostní průběh patří především paní Janě
Kovaříkové a Marii Kovaříkové. Rodiče a hosty potěšily svým
vystoupením děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Jany
Drahokoupilové a základní umělecké školy pod vedením paní
učitelky Dagmar Palíkové.
V. Bednaříková
DATOVÉ SCHRÁNKY
Od 1. 7. 2009 se zavádí Informační systém datových schránek (ISDS)
– viz zákon č. 300/2008 Sb. Datová schránka je elektronické úloţiště,
které je určeno k doručování orgány veřejné moci a k provádění
úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datové schránky zřizuje
a spravuje Ministerstvo vnitra. Provozovatelem je drţitel poštovní
licence. Dotčenými osobami jsou všichni, kdo vykonávají veřejnou
správu, dále všichni statutární zástupci právnických osob. Také
ţivnostníci, kteří se rozhodnou vyuţívat tento způsob komunikace
s veřejnou správou. A mohou to být i občané.
Je to nový komunikační systém mezi:
- orgány veřejné moci a právnickými osobami (datová schránka
zřízena ze zákona),
- orgány veřejné moci a podnikajícími fyzickými osobami
(datová schránka zřízena na ţádost),
- orgány veřejné moci a fyzickými osobami (datová schránka
zřízena na ţádost),
- a také mezi orgány veřejné moci navzájem (datová schránka
zřízena ze zákona).
Komunikace, kde alespoň jednou stranou komunikace není orgán
veřejné moci, není moţná. Záměrem je otevřít další zaručený
komunikační kanál mezi úředníky navzájem a mezi úředníky
a podnikateli a občany. Nejde o nahrazení poštovní sluţby, zaručenou
či nezaručenou komunikaci e-mailem apod.
Úřad městyse Velký Újezd
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PODĚKOVÁNÍ
V pátek 24. a v sobotu 25. dubna 2009 proběhla jiţ třetím rokem akce
„Jarní úklid okolí Velkého Újezda―. Ač nás bylo méně, neţ jsem
čekala, udělal se kus práce. Děkuji proto členkám naší sociální
komise a dále pak panu Koudelkovi, Ivě Krčkové s dcerou
Veronikou, mladým hasičům Alence Krčkové, Jakubu Perutkovi
a Lukáši Talandovi. Bylo hezké, ţe se k nám přidaly i dvě paní
z bytového domu.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
23. 5. 2009 bylo uvedeno do provozu veřejné dětské hřiště u základní
školy. Provozovatelem je městys Velký Újezd, který zakoupil herní
prvky asi za 110.000,- Kč. Na další vybavení přispěli pánové MUDr.
Keller, Martin Běhal, Dr. Jaroslav Kováč, Zdeněk Novák ml., Karel
Svoboda. Ing. Jelen se členy mysliveckého svazu pořídili a zasadili
ozdobné túje, pan Vladimír Koš dodal posezení pro maminky. Všem
uvedeným i těm, kteří si nepřáli být jmenováni, chceme tímto
poděkovat! Dík také patří manţelům Roubíkovým, zaměstnancům
městyse, učňům SOU pod vedením pana Špundy a traktoristům
z Druţstva Velký Újezd, kteří udělali velký kus práce.
Plánujeme ještě zakoupení malých fotbalových branek,
basketbalového koše a míčů (pokud má někdo zájem finančně
přispět, můţe se informovat u Ivany Novákové).
Věříme, ţe hřiště bude přinášet dětem jenom radost, a proto prosíme
o dodrţování provozního řádu (připomínáme, ţe nosnost pruţinových
houpadel je do 50 kg).
Ivana Nováková
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LAVIČKY , ODPADKOVÉ KOŠE
Městys Velký Újezd zakoupil nové parkové lavičky, některé z nich
jiţ byly umístěny - u kapličky P. Marie Lourdské, u Špitálku
a u Lipky. Starší lavičky se opravují a natírají a budou v brzké době
také rozmístěny na vhodná a potřebná místa v obci.
K instalaci na vytypovaná stanoviště jsou připraveny i nové
odpadkové koše. S firmou REMIT, která zajišťuje sběr a odvoz
komunálního odpadu, je dohodnuto, ţe do odpadkových košů
a popelnic je moţno odkládat i psí exkrementy v mikrotenových nebo
jiných sáčcích.
V. Bednaříková
VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
z 5. a 6. června 2009 ve Velkém Újezdě
ÚČAST VOLIČŮ

23,8 %

Strana číslo
politického

Počet hlasů

01
02
03
04
05

06
22
02
65
13

06
07
08
09
10
11
12
13
14

07
03
06
-

Název politické strany,
hnutí nebo koalice
Libertas.cz
KDU - ČSL
Věci veřejné
ODS
Suverenita _ Strana zdravého rozumu,
POLITIKA 21
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Sdruţení pro republiku – RSČ
Česká strana národně socialistická
Evropská demokratická strana
Strana svobodných demokratů
Demokratická Strana Zelených
Česká strana národně sociální
Národní strana
SDŢ - Strana důstojného ţivota
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15
16
17

01
-

18
19
20

01

21
22

21
02

23
24
25
26
27

01
04
01
06
03

28
29
30
31
32
33

02
03
01
65

Humanistická strana
Moravané
Spojení demokraté – Sdruţení
nezávislých
Liberálové.CZ
Strana demokracie a svobody
Nejen hasiči a ţivnostníci s učiteli do
Evropy _ HNDP,
Strana
drobných
ţivnostníků
a podnikatelů
KSČM
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ VAŠE ALTERNA.,
_ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ,
ALTERNATIVA
Strana svobodných občanů
SNK Evropští demokraté
Balbínova poetická strana
Strana zelených
Koruna Česká (monarchistická strana
Čech, Moravy a Slezska)
Lidé a Politika
Zelení
Dělnická strana
NEZÁVISLÍ
„Strana soukromníků České republiky―
ČSSD

CYKLOVÝLET MIKROREGIONU BYSTŘIČKA 2009
V pátek 29. 5. 2009 se konal IV. ročník cyklistické poznávací jízdy
mikroregionem Bystřička. Jelo se po trase nově budovaných
cyklotras mezi Velkou Bystřicí a Hlubočkami, mezi Přáslavicemi
a Velkým Újezdem, navštíveny byly všechny obce mikroregionu.
Starostové, členové zastupitelstev, pracovníci městských a obecních
úřadů mikroregionu se při této akci seznámili s tím, co je v regionu
nového, vzájemně si mohli vyměnit poznatky a zkušenosti ze své
práce. Počasí letos moc nepřálo, přesto byla účast cyklistů velká.
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VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva městyse („ZM“) Velký Újezd,
konaného dne 24. 6. 2009 v obřadní síni Úřadu městyse Velký Újezd
___________________________________________________________
Usnesení k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse schvaluje zápis z 11. zasedání ZM Velký Újezd ze
dne 25. 3. 2009.
Usnesení k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění
usnesení z 11. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 25. 3. 2009.
Usnesení k bodu 4:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro
rozvoj městyse od 11. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 25. 3. 2009.
Usnesení k bodu 5:
Zastupitelstvo městyse schvaluje zprávu o činnosti rady městyse za období
od 11. zasedání ZM Velký Újezd.
Usnesení k bodu 6:
Zastupitelstvo městyse schvaluje bez výhrad „Závěrečný účet městyse
Velký Újezd za rok 2008―.
Usnesení k bodu 7:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí „Závěrečný účet Sdruţení obcí
mikroregionu Bystřička za rok 2008―, schválený 19. 5. 2009 valným
shromáţděním Sdruţení obcí mikroregionu Bystřička.
Usnesení k bodu 8:
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2009 dle přílohy
pozvánky na zasedání ZM Velký Újezd.
Usnesení k bodu 9:
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části pozemku parcela č. 921
v k. ú. Velký Újezd panu Antonínu Rýparovi, Velký Újezd 301 bez udání
výměry (tato bude stanovena po vytvoření oddělovacího geometrického
plánu s tím, ţe šířka veřejného prostranství s umístěnou vozovkou musí
zůstat 8 m po celé délce) za cenu dle vyhlášky o oceňování nemovitostí.
Náklady spojené s tímto převodem hradí kupující.
Usnesení k bodu 10:
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd
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a) ruší usnesení ZM Velký Újezd č. 5 z 6. zasedání ZM ze dne 19. 12.
2007,
b) schvaluje prodej parcely č.56/4 v k. ú. Velký Újezd o výměře
34 m2 paní Vladimíře Marcalové, České Heřmanice 88, za cenu dle
vyhlášky o oceňování pozemků. Náklady s tímto převodem hradí
kupující.
Usnesení k bodu 11:
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd
a) ruší usnesení ZM Velký Újezd č. 11 z 5. zasedání ZM ze dne 26. 9.
2007, o prodeji části pozemku parcela č. 465/3 v k. ú. Velký Újezd,
b) schvaluje prodej parcely č. 461/4 v k. ú. Velký Újezd o výměře
59 m2 manţelům MUDr. Jiřímu a MUDr. Marii Kleinovým, oba
Velký Újezd 251 za cenu dle vyhlášky o oceňování nemovitostí.
Náklady spojené s tímto převodem hradí kupující.
Usnesení k bodu 12:
Zastupitelstvo městyse schvaluje částku 100.000,- Kč z rozpočtu městyse
Velký Újezd na rekonstrukci zubní ordinace v č. p. 195 ve Velkém Újezdě
(v majetku městyse).
Usnesení k bodu 13:
Zastupitelstvo městyse schvaluje směnu částí pozemků parcela č. 143
(v majetku městyse Velký Újezd) a parcela č. 142 (v majetku paní
Veroniky Juhásové) s tím, ţe náklady spojené se směnou a stavebními
úpravami, stanovenými stavebním úřadem, hradí paní Juhásová.
Usnesení k bodu 14:
Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na
parcelu č. 3461 v k. ú. Velký Újezd – uloţení kabelové elektropřípojky
pro novostavbu rodinného domu pana Tomáše Plachého za jednorázovou
úhradu 10.000,- Kč.
Usnesení k bodu 15:
Zastupitelstvo městyse schvaluje „Dodatek č. 3 Smlouvy o partnerství
a spolupráci v rámci realizace cyklostezky v kat. území Přáslavice
u Olomouce, kat. území Daskabát a kat. území Velký Újezd― dle přílohy
dnešního zasedání.
Usnesení k bodu 16:
Zastupitelstvo městyse ukládá starostovi městyse, aby ve spolupráci
s Ing. Roubíkem upravili návrh napojení cyklostezky na silnici III/03554
tak, aby náklady na úpravu napojení nepřevýšily 30.000,- Kč.
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ŠKOLA INFORMUJE
________________________
DRUHÝ ROČNÍK SLETU ČARODĚJNIC
V sobotu 25. 4. 2009 se konal II. ročník Sletu čarodějnic.
Čarodějnická škola byla otevřena od 17 hodin. U vchodu všichni
čarodějové a čarodějnice dostali soutěţní číslo. Pak pokračovali
v procházce po čarodějnické škole. Po cestě je doprovázely pohledy
hrůzostrašných masek čarodějnic, které vyrobili ţáci devátých tříd.

Děti mohly navštívit připravené čarodějnické koutky, kde soutěţily
v jízdě na koštěti, v hodu na pavouka, hádaly podle chuti
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čarodějnické lektvary, mohly si nechat věštit z karet (tento koutek
nejvíce lákal dospělé čarodějky), koupit si pytlíček lásky, štěstí...
Odváţlivci hledali předměty ve slizkých hmotách.
Za kaţdý splněný úkol byli vţdy odměněni. V půl osmé se všichni
přesunuli k ohni, kde proběhlo vyhlášení nejlepších masek, předání
cen a diplomů. Kaţdá maska obdrţela účastnický list a malou
sladkost, kterou věnovali sponzoři: Potraviny Leţatka a Florenc. Patří
jim za to dík.

V osm hodin jsme zapálili oheň a společně si opekli špekáčky. Akce
byla ukončena v půl desáté zalitím ohně.
Mgr. Jaroslava Krbečková
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DEN DĚTÍ VE ŠKOLE
Plán:
I. Zábavná stanoviště organizovaná ţáky 2. stupně pro mladší
spoluţáky
II. Sportovní turnaje pro ţáky 2. stupně
III. Nafukovací atrakce – Skluzavkový hrad
IV. Zmrzlina
Realita:
I.

Stanoviště, ač perfektně připravená, fungovala pouze 45 minut

II. Turnaje neproběhly
III. Atrakce nepřijela
IV. Za zmrzlinu byli všichni, kteří se málo oblekli
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Ptáte se proč?
Protoţe Pankrác, Servác a Bonifác se zpozdili a ke své návštěvě si
vybrali právě pátek 29. 5. a ke všemu ještě přijeli na neckách
s vodou, ze kterých jim pěkně teklo...
Nemůţou být spokojeni všichni. Radost měli tentokrát zahrádkáři.
Mgr. A. Fryštacká
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BEAT PÁRTY
Ve dnech 22. - 23. 5. 2009 proběhl v našem městysi IX. ročník
BEAT PÁRTY.
V pátek večer ve 20:00 hodin vystoupila skupina NEGATIV, která
nadchla především naši mládeţ. Starší ročníky si přišly na své při
vystoupení Michala Pavlíčka se skupinou a při koncertu rockové
legendy ABRAXAS. V sobotu zahájila program ve 13:00 hodin
skupina GALAXY.
Novinkou v odpoledním programu bylo vystoupení mateřských
školek z regionu a okolí. Děti MŠ z Veselíčka se představily jako
malé myšky v „Myším reji―. Děti z MŠ Výkleky předvedly krásné
taneční vystoupení s paličkami a s gymnastickými míči, na kterých
poskakovaly jako malí klokánci. MŠ z Přáslavic nám předvedla
mnoho pěkných převleků při vystoupení nazvaném „Jeţibaba
a kántrybál― Děti z MŠ Daskabát si připravily cvičení s ţidličkami
a zahrály pohádku O pejskovi a kočičce. Školka z Velkého Újezda
předvedla pásmo básniček, písniček a tanečků za doprovodu kláves
p. uč. Mgr. Košové. Děti z MŠ Troubky se svou paní učitelkou
přijely s vakem plným krásných, barevných polštářků a za doprovodu
písničky nám ukázaly, jak v jejich školce vypadá uléhání do postýlek
a radostné vstávání. Na závěr kaţdá školka obdrţela od pořadatele
p. Macháčka peněţní dar a některé MŠ i věcný dar od starostů obcí.
Akce podpořená krásným počasím se velmi vydařila, radost
pořadatelů kazila pouze malá účast místních občanů.
Program pokračoval večerním vystoupením ochotnického divadla
z Troubek a koncertem skupiny THE GLASS ONION a THE
FIREBALLS. Ve 22:00 hodin se nad školním hřištěm rozzářil
obrovský ohňostroj. Celá dvoudenní akce byla ukončena kolem druhé
hodiny ranní.
Díky patří všem, kteří se podíleli na přípravě i na samotné akci.
Připomínáme, ţe kulturní akce jsou pořádány pro všechny občany
městyse Velký Újezd. Malá účast velmi zamrzí.
Mgr. J. Krbečková
- 14 -

MOR VČELÍHO PLODU
dál decimuje včely ve Velkém Újezdě
______________________________________
V loňském roce se vyskytla nákaza – mor včelího plodu
u jednoho z našich členů, který proto musel na podzim spálit desítky úlů
a další včelařské pomůcky v hodnotě asi 200 tis. Kč. Následné vyšetření
vzorků „měli― od všech včelařů ve Velkém Újezdě ukázalo podezření na
morovou nákazu u dalších 7 včelařů. Jarní laboratorní vyšetření
potvrdilo tuto nákazu u 5 z nich. Krajská veterinární správa pro
Olomoucký kraj (KVS) nařídila usmrcení všech včelstev postiţených
včelařů a spálení všech úlů a včelařských pomůcek. Tuto smutnou
povinnost splnili naši členové ve středu 3. června, významně jim
pomohl starosta městyse a další zaměstnanci městyse. Jaké pocity měli
přitom postiţení včelaři lze těţko popsat.
Velký Újezd je tedy jiţ 2. rokem ohniskem nákazy moru včelího
plodu a okolní obce do vzdálenosti asi 5 km jsou zahrnuty do
ochranného pásma. Ohniska nákazy jsou i v řadě dalších obcí
a o katastrofickém rozsahu nákazy svědčí např. to, ţe jen
v Olomouckém okrese se reţim ochranného pásma vztahuje na víc jak
150 obcí (katastrálních území) – postiţení je mimořádné! Obdobná
situace je i v ostatních okresech kraje – Prostějov, Šumperk, Přerov.
Co bude dál? V ohniscích nákazy platí přísná nařízení zakazující
např. přemísťování včelstev, ale také prodej medu bez příslušného
laboratorního vyšetření a další omezení. Tato karanténní opatření platí
1 rok od likvidace nakaţených včelstev, pokud se v této době nepotvrdí
nový zdroj nákazy. Postiţení včelaři nemohou obnovit chovy včel dřív
neţ za rok. Termín zdolání nákazy vyhlásí KVS svým nařízením.
S ohledem na věkový průměr včelařů je roční prodleva dalším
negativním faktorem – málokterý 75letý včelař, který přišel o včely
a veškeré vybavení, si znovu zřídí chov včel.
Dnes ve Velkém Újezdě aktivně včelaří 7 členů ZO ČSV
a chovají jen 38 včelstev – před dvěma lety to bylo ještě 84 včelstev.
Nezbývá nám nic jiného, neţ důsledně dodrţovat nařízení KVS a doufat,
ţe se nákaza jiţ nebude šířit a postupně se ke včelaření vrátí postiţení
včelaři a podaří se získat i mladé adepty.
Ing. Jan Heger, jednatel ZO ČSV
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ZÁJEZD
__________
V sobotu 20. června se členové místních organizací svazů včelařů
a zahrádkářů vydali na svůj - v pořadí jiţ třetí - společný zájezd.
První zastávka byla ve vesničce Obora. Mladá manaţerka nás
provedla celým provozem firmy Včelpo, spol. s r. o., která vykupuje,
zpracovává a prodává včelí produkty. V podnikové prodejně byly
k dostání různé druhy medu: med květový, med v dárkovém balení
s mandlemi, kešu, malinami, rybízem, s mateří kašičkou, pylem,
propolisem, pastový a porcovaný med, medová čokoládová
pomazánka pro děti, krémy, masti apod.
V nedalekých Doubravicích nad Svitavou jsme si prohlédli farmu,
která se zabývá chovem pštrosů afrických, jejich šlechtěním,
zpracováním pštrosího masa a pštrosích produktů. V areálu byla
prodejna s veškerými výrobky z pštrosího masa, vajec, kůţe i peří.
Pštrosí maso je prý křehké a šťavnaté, má nízký obsah tuku
a cholesterolu a je cenným zdrojem bílkovin, ţeleza a vitamínů
skupiny B. Kosmetika z pštrosího tuku patří mezi exkluzivní druhy
přírodní kosmetiky. Pštrosí tuk má výjimečné regenerační účinky při
léčení jizev, koţních ekzémů, výrazně tlumí revmatické bolesti
kloubů a artritidu.
V Boskovicích jsme byli na exkurzi v zahradnictví pana Lebiše, které
produkuje balkónové květiny se specializací na pelargónie, petúnie,
surfinie a jasmínokvětý lilek. Po vyčerpávající přednášce podnikatele
jsme si mohli zakoupit jak různé rostliny, tak i další zahrádkářský
materiál.
Po obědě jsme navštívili zahradnictví a arboretum v Borotíně, kde
jsme obdivovali skalničky, trvalky, různé dřeviny, bonsaje, okrasné
trávy, vodní rostliny, ukázky různých druhů zahrad aj. Z pestré
nabídky jsme si mohli vybrat a zakoupit skalničky. Pěkná byla
i expozice pohyblivých betlémů.
Zájezd se vydařil, počasí bylo ideální – zamračeno, bez sluníčka, ale
naštěstí i bez deště.
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Na závěr několik rad uvedených na webových stránkách firmy
Včelpo, spol. s r. o., Obora:
 Med je pro svou biologickou hodnotu důleţitou sloţkou
potravy nejen dětí, ale i dospělých.
 Med by se neměl nikdy zahřívat nad 45°C, ztratí tak cenné
látky. Pozor tedy při slazení teplého čaje nebo mléka medem!
 Med má rád sucho, chladno a temno. Nádobu pečlivě
uzavřete, aby obsah nepřijal vlhkost a pachy.
 Zbytky medu lákají včely a ty by se mohly nakazit
chorobami, proto sklenice dobře vymyjte.
 Zkrystalizovaný med není na závadu. Stačí nádobu s medem
ponořit do teplé (ne horké) lázně, med opět získá svou
původní konzistenci.
 Recept na dlouhověkost: Nerozčiluj se, pij mléko s medem,
pěstuj divadlo, gymnastiku a doţiješ se klidného vysokého
věku – recept na dlouhověkost známý 2400 let.
V. Bednaříková
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PLAMEN 2009
_________________
V sobotu 16. 5. 2009 se ve Velkém Újezdě na školním hřišti konalo
okresní kolo hry Plamen.
Sjely se zde kolektivy mladých hasičů z celého okresu Olomouc. Hry
Plamen se zúčastnilo 15 druţstev v kategorii mladší ţáci a 16
druţstev v kategorii starší ţáci.
Mladí hasiči soupeřili v těchto disciplínách: štafeta 4 x 60 m, štafeta
dvojic, poţární útok a doplňková disciplína běh na 60 m
s překáţkami.
Sbor dobrovolných hasičů Velký Újezd reprezentovaly na této
soutěţi 4 druţstva. Z kategorie mladší ţáci 3 druţstva a z kategorie
starší ţáci 1 druţstvo. Těchto závodů se zúčastnili i naši nejmenší
a nejmladší ţáci, kteří navštěvují školku a první třídu, byly to jejich
první závody.
Mladí hasiči z Velkého Újezdu dosáhli vynikajících úspěchů.
Druţstvo mladších ţáků Velký Újezd I se umístilo na krásném
prvním místě, druţstvo mladších ţáků Velký Újezd II na místě
druhém a naši „skřítci―, druţstvo těch nejmenších Velký Újezd III na
místě čtrnáctém. Starší ţáci se umístili na místě pátém.
Doplňkové disciplíny 60 m s překáţkami se zúčastnili pouze ţáci
mladší. Z mladších dívek z našeho SDH se krásně umístila Adélka
Krupičková na třetím místě a na místě prvním Danuška Brlková.
Tohle ale nebyly jediné úspěchy našich mladých hasičů. Od začátku
této sezóny si vozíme domů ze závodů vţdy minimálně dva poháry.
Pokud se chcete podívat na naše fotky z různých závodů a akcí, tak
můţete na těchto internetových stránkách: www.blog.cz, jméno:
mladihasicizujezda, heslo: hasiči78355 nebo na www.rajce.idnes.cz
a do vyhledávače zadejte Velký Újezd.
Tímto bych chtěla všechny naše mladé hasiče pochválit a do
budoucna jim popřát hodně úspěchů.
Vedoucí kolektivu mladých hasičů Mgr. Veronika Čurdová Pacáková
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TJ SOKOL
_____________
NĚCO ZE SPORTU
Milí sportovní přátelé,
jak jistě všichni víte, v naší obci má sport a zejména fotbal
dlouholetou tradici. Není tajemstvím, ţe v poslední době nemáme
ţádné ţákovské muţstvo. Proto jsme se rozhodli to napravit.
V měsících dubnu a květnu jsme začali s náborem ţáků a zároveň
s tréninkem. Trénink probíhá kaţdé úterý v 16.30 hod. a je otevřen
i dalším zájemcům. Za dva měsíce se přihlásilo 31 ţáků a 4 ţákyně.
Největší počet hráčů je v kategorii mladších ţáků. Překvapivě hodně
se přihlásilo těch nejmenších, tedy benjamínků. Zato kategorie
starších ţáků je i nadále neuspokojivá. A proto jsme se rozhodli začít
u těch nejmenších benjamínků a mladších ţáků. Mít muţstvo
benjamínků není tak obvyklé, ale proč to nezkusit. V rámci turnaje
muţů, který se koná 27. 6. 2009, se představí naši mladí fotbalisté
v přátelském utkání. Přijďte podpořit budoucnost našeho fotbalu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně podílejí na
výchově fotbalové mládeţe.
Klimek Karel
FOTBALOVÝ ODDÍL
V letní sezóně čekají náš fotbalový oddíl 2 turnaje. V sobotu
27. června 2009 pořádáme jednodenní turnaj u nás ve Velkém Újezdě
a to jiţ 37. ročník. Zúčastní se muţstva Tršic, Dolního Újezda
a Hluboček B. Plánujeme také, ţe sehrají přátelská utkání ţáci
a benjamínci našeho oddílu. Dále se zúčastníme 6. ročníku
fotbalového turnaje Újezdů, který letos pořádá dne 25. července
2009 Horní Újezd, okr. Třebíč. Naše fotbalové muţstvo bude
doplněno dorostenci, kteří ve III. třídě skončili na 4. místě. Na tento
turnaj uspořádáme zájezd spojený s malou turistikou po okolí.
- 22 -

ODBOR TURISTIKY
Na jaře se pravidelně zúčastňujeme turistických závodů. 2. závod
krajského poháru jsme uspořádali ve Velkém Újezdě dne 18. 4. 2009
a naši závodníci byli opět úspěšní.
Zvítězili v těchto kategoriích:
starší ţákyně – Radka Dobisíková
starší ţáci – Štěpán Tylich
mladší dorostenky – Marie Tylichová
mladší dorostenci – Ondřej Fryštacký
Další Mistrovský závod Olomouckého kraje byl v Nedvězí dne
25. 4. 2009 a tam ve svých kategoriích zvítězili:
starší ţáci - Štěpán Tylich
starší ţákyně – Radka Dobisíková
muţi – Miroslav Dobisík
Celkově jsme v krajském poháru zvítězili v 5 kategoriích.
Autobusový zájezd na Pálavu – Pavlovské vrchy
Výlet se uskutečnil v sobotu 16. 5. 2009. Při odjezdu zaplněného
autobusu počasí nebylo vůbec příznivé, projíţděli jsme i průtrţí
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mračen. Ale v Dolních Věstonicích (slavná Venuše) nás přivítalo jiţ
dobré turistické počasí. Někteří účastníci vyrazili do muzea a ostatní
na trasu pochodu. Vystoupali jsme na Dívčí hrad, odkud je nádherný
výhled na nádrţ Nové Mlýny, Pavlov a Dolní Věstonice. Dále jsme
pokračovali pod nejvyšším pálavských vrchem Děvínem (550 m)
přes Soutěsku do obce Klentnice. Zde byla moţnost občerstvení,
dokonce i na faře v CAFE FARA. Potom jsme vystoupali na Sirotčí
hrádek a Tabulovou horu. Došli jsme k jeskyním Na Turoldu, někteří
i vyuţili prohlídky. No a potom uţ nás vítal Mikulov, poseděli jsme
ve sklípku pana Josefa Hrdličky a opět pan řidič Vladimír Šťastný
nás jako vţdy spolehlivě dovezl domů.
Jiţ se těšíme na podzimní zájezd, je plánován na 19. září 2009.
Tentokrát navštívíme Hrčavu, krásnou vesnici na hranicích ČR,
Slovenska a Polska. Prohlídneme si tuto obec a vydáme se na trasy
po Slovenských Beskydech.
Hodnocení MJŠ 2009
Memoriál Jaroslava Švarce 41. ročník se konal 13. 6. 2009. Celková
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účast byla 354 turistů, z toho na trase 50 km 13, 35 km 5, 25 km 47, 17 km
233 a 6 km 56. Z Velkého Újezda bylo 83. Nejstarším muţem byl Mojmír
Sukeník z Háje ve Slezsku 86 let, nejstarší ţenou Alena Dundálková z
Pňovic 82 let. Nejvzdálenější účastník byl ze Slovenska, a to z Popradu,
pochod absolvovali účastníci z 55 míst ČR a SR. Na trasách MJŠ bylo
také několik desítek psů. Počasí bylo ráno chladné, ale potom slunečno. Dá
se říci, ţe se Memoriál opět vydařil, coţ je hlavně zásluha pořadatelského
kolektivu, který je dobře zaběhnutý a několik let stabilní. Příští, 42. ročník
MJŠ, se bude konat 12. 6. 2010.

Jaroslav Bican

Z historie turistiky ve Velkém Újezdě
Odbor turistiky KČT při TJ Sokol Velký Újezd byl ustaven 2. 2.
1969, avšak turistická činnost byla organizována jiţ dříve. Byla to
různá putování turistického krouţku při základní škole, který vedl
učitel Karel Domes starší. Ustavením odboru turistiky dostala práce
na tomto úseku organizovaný charakter a činnost se neustále
rozvíjela. Především na úseku mládeţe dosahoval odbor stále větších
úspěchů. Prvními vyškolenými cvičiteli se stali Jaroslav Bican
a Zdeňka Tylichová. Jaroslav Bican je předsedou OT od jeho
zaloţení nepřetrţitě aţ doposud. Zpočátku byly pořádány pěší výlety
převáţně v okresech Olomouc a Přerov, oddíl mládeţe se účastnil
různých soutěţí. V dalších letech se činnost odboru velmi rozšířila.
Byly pořádány zájezdy na hory a odbor se zúčastňoval i velkých akcí
v rámci kraje i celé republiky. Byly to především srazy turistů
(krajské, celostátní) a pravidelná byla také účast na zimních srazech
na Slovensku (Martin, Bardejov, Handlová,...). Dále se uskutečnily
velmi náročné přechody Slovenského Rudohoří (1977)
a Slovenských Beskyd (1979). Velké úspěchy dosahujeme
dlouhodobě na úseku turistických závodů. Máme okresní a krajské
přeborníky, úspěchů jsme dosáhli v závodech Českého poháru (ČP),
Mistrovství České republiky, Mistrovství Československé republiky
(MČR) a v Mezinárodním mistrovství (MM). Mezi dlouhodobě
nejúspěšnější závodníky doposud patří Miroslav Dobisík (2x vítěz
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ČP, 1x vítěz MM, medailista více MČR a MM). Další závodníci,
kteří získali medaile z ČP, MČR nebo MM jsou pak dále tito:
jednotlivci - Kateřina Dobisíková, Zuzana Fryštacká, Karolína
Řeháková, Anna Fryštacká, Jasna Skotáková st.; závodní dvojice Svatopluk a Jiří Kleinové, Radek Dohnal a Michal Krbeček, Tomáš
Bican a Josef Hnilica, Pavel Hrabal a Jaroslav Ingriš, Svatopluk
Klein ml. a Martin Gočaltovský. Samostatnou kapitolou je pořádání
Memoriálu Jaroslava Švarce, dálkového pochodu na 6 - 50 km.
1. ročník se konal 21. 6. 1969 a zúčastnilo se ho 19 turistů. Nejvyšší
účast byla v r. 1976 při 8. ročníku - 539 a loňského jubilejního 40.
ročníku se zúčastnilo 412 turistů.
Další akcí pro veřejnost je večerní pochod, který odbor pravidelně
pořádá od roku 1977. Celkovou činnost OT zajišťuje výbor odboru:
Jaroslav Bican, Miroslav Dobisík, Ing. František Boháč, Mgr. Jasna
Skotáková a Richard Zigmund.
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OBNOVA SKUPINY STROMŮ
u kapličky Panny Marie Lurdské ve Velkém Újezdě
_______________________________________________________
Za jeden z hlavních cílů, které si vytkl Výbor pro rozvoj městyse, byl
mimo jiné i pokus o „rehabilitaci― vybraných částí zeleně ve Velkém
Újezdě, jejich řádnou údrţbu a pokus o jejich uchování pro další
generace.
Za jedno z posledních (intaktně) dochovaných ucelených míst či
souborů historické architektury a zeleně v městysi lze povaţovat
významný duchovní, společenský a kompoziční prvek – kapličku
Panny Marie Lurdské spolu s přilehlou zelení.
Zastupitelstvo městyse se po dohodě s Výborem pro rozvoj městyse
usneslo na oslovení zahradního a krajinářského architekta ing.
Martina Krčmy (který mj. působí jako vrchní zahradník Holešovské
zámecké zahrady a navrhoval obnovu takových významných
památek zahradní architektury, jakými jsou např. klášterní zahrada
Hradiska, zámecká zahrada v Bučovicích, areál olomoucké Akropole
– dómské návrší, úprava rajského dvora tzv. Přemyslovského paláce
v Olomouci či klášterní zahrada ve Fulneku) s vypracováním odborné
studie, která bude zahrnovat jak posouzení stavu tohoto
kompozičního celku, tak i návrh řešení – tzn. který ze stromů
vykácet, jak ponechané kosterní dřeviny ošetřit, co a kam dosadit.
Současně byl doporučen realizační firmě Zahrada Olomouc, která
byla vybrána na základě oslovení pěti společností, jako autorský
dozor nad realizací této zakázky. Nutno dodat, ţe celá práce inţenýra
Krčmy byla pro městys učiněna zdarma. Po předchozí dohodě se
jednalo o jakési gesto, které mělo poukázat na kvalitativní rozdíl
mezi běţně uţívanou praxí v naší zemi, která vychází z maximální
snahy po kácení, tak i pohříchu vyuţívání pochybných firem pro
neodborně a necitlivě vedený ořez především vzrostlých stromů,
který má za následek jejich postupný úhyn (tomuto tzv. likvidačnímu
řezu se nevyhul ani náš městys – vzpomeňme si například, jak dopadl
ořez stromů před hřbitovem) a odborně a citlivě k historickým,
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estetickým, sociologickým i dendrologickým skutečnostem vedený
a provedený úkol.
Na závěr si dovolím krátké zhodnocení. Myslím, ţe zvolené řešení
nadmíru splnilo počáteční očekávání:
1. Zachování základního ducha kompozice pietně-duchovního místa
a zasazení celé skupiny do širšího urbanistického řešení městyse.
Především pak zachování kosterních dřevin a to nejen vzhledem
k jejich hodnotě estetické či stáří, ale také jako výrazných
orientačních dominant v horizontu městyse i širšího extravilánu.
2. Zajímavě a netradičně – přesto však nadmíru pietně pojatý návrh
řešení vzešlý od talentovaného autora.
3. Skutečně kvalitní příklad odborně vedeného ořezu vzrostlých
dřevin hodný následování.
4. Dobrý příklad vzájemné spolupráce mezi investorem, autorem
realizace a odbornou firmou.
5. Zachování celku památky s jejím nenahraditelným duchem místa –
geniem loci.
Zkrácená verze z návrhu ing. Martina Krčmy:
Zadáním bylo Posouzení současného stavu v těchto ohledech:
1. Zdravotní stav stromů
2. Míra ohroţení zdraví a majetku obyvatel
3. Estetické hledisko
4. Ekologické a společenské hledisko
Ad 1: Zdravotní stav stromů inv. č. 1 – 5 je úměrný jejich věku. Na
poškození a defekty kmenů vzniklé zlomy a řezem reagují stromy
poměrně rychlým zacelováním ran a tvorbou výmladků, coţ svědčí
o dobré vitalitě. Pokud vznikly dutiny v důsledku vylomení větví,
pak tyto dutiny nevytváří závaţnější statické narušení. U stromů inv.
č. 3 a 4 (nad kapličkou) však byl proveden v nedávné době velmi
neodborný a z pohledu bezpečnosti velmi nezodpovědný ořez.
Těţiště stromu bylo posunuto absolutním vyvětvením korun do horní
třetiny stromů. Kosterní větve byly výrazně oslabeny velkými
a mnohdy chybně vedenými plochami řezu, čímţ byl vytvořen
předpoklad pro napadení dřevokaznými houbami, byl odstraněn
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přirozeně zapojený plášť této skupiny stromů, a tím byla otevřena
cesta pro moţné lámání kosterních větví vlivem větru.
Strom inv. č. 6 (ve spodní části u „zrcadla―) je poškozen
dlouhodobým chřadnutím. Toto je způsobeno pravděpodobně
omezením a moţná i mechanickým poškozením kořenového systému
stromu.
Stromy inv. č. 5 a 7 jsou z pohledu zdravotního stavu vyhovující.
Problémem je, ţe vlivem konkurence stromů ve skupině mají
nevyrovnanou a částečně i poškozenou korunu. Strom inv. č. 7 roste
navíc jako dvoják, coţ jiţ nejde v současné době řešit pěstebním
řezem bez výrazného oslabení stromu. Strom. inv. č. 8 je fatálně
poškozen na patě kmínku nešetrností při sekání trávy. Tento mladý
stromek nemá cenu dále pěstovat.
Ad. 2: Nejvyšší míru ohroţení vykazují stromy za kapličkou (3, 4).
Ostatní stromy nevykazují vizuální znaky, které by naznačovaly
moţnost vyvrácení kmene nebo lámání kosterních větví ve
střednědobém horizontu. Lámání větví nelze samo sebou vyloučit při
působení extrémů počasí a to ani u zcela zdravých jedinců.
Bezpečnost dvojáků kosterních větvení doporučujeme konzultovat se
specialisty na dendrochirurgii a bezpečnostní vazby.
Ad 3: Esteticky (také sadovnicky) nejhodnotnější stromy jsou stromy
inv. č. 1 a 2. Mají ucelenou, pro druh typickou korunu.
U stromu inv. č. 5 lze dosáhnout estetického zhodnocení vhodnou
péčí a uvolněním korunového prostoru.
Ad 4: Skupina stromů má nesporný ekologický význam zejména jako
prvek pozitivního (vyrovnávacího a tlumícího) ovlivnění místních
mikroklimatických podmínek (letní vedra, odklánění chladných větrů
od stěn okolních domů, tlumení nárazů větru, zvyšování vlhkosti
vzduchu), dále jako útočiště celého spektra drobných ţivočichů,
zejména ptáků. Z pohledu druhového sloţení jde o původní
a stanovištně vhodné dřeviny.
Skupina stromů slouţí společensky jako místo přirozeně vhodné
k odpočinku a duchovnímu rozjímání. Je pro tento účel vybavené
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jednoduchými lavicemi a je běţně vyuţívané. Skupina je významnou
krajinnou a historickou stopou, formou ţivota přesahující trvání
ţivota člověka. Z tohoto pohledu je velmi hodnotná.
Návrh obnovy
Návrh je zaznačen v přiloţeném náčrtu a specifikován v tabulce 2.
Jako pěstebně nevyhnutelné se navrhuje vykácení stromku inv. č. 8
a vedlejšího stromu inv. č. 7. Tyto dva stromy se povaţuje za vhodné
nahradit výsadbou jednoho stromu lípy srdčité (Tilia cordata).
Stromy za kapličkou (3, 4) by bylo moţné z hlediska bezpečnosti
řezem přeměnit na nízký pěstební tvar a jako historicky a kulturně
hodnotné je zachovat dalším generacím. To by ovšem znamenalo
několikaletou pěstební péči s nejistým výsledkem. Proto se navrhuje
stromy vykácet a nahradit je výsadbou 2 nových lip (Tilia cordata).
Případně lze pouţít úzkokorunných dubů letních (Quercus robur
´Fastigiata´), které pomaleji rostou, minimalizují zástin okolních
budov, zároveň vytvoří důstojné doplnění duchovně hodnotného
místa. Také v konkurenci vzrostlých lip jsou schopné vytvořit
plnohodnotný tvar koruny. Pro umoţnění zdárného vývoje nové
výsadby bude nutné pařezy po vykácených lípách odfrézovat.
U stromu inv. č. 6 návrh počítá s kácením. Mimo navrhované kácení
lze uvaţovat také o radikálním ořezu a vedení stromu jako
zabezpečeného torza. Takovýto postup můţe u lip nastartovat
úspěšnou regeneraci stromu, který, ač v bizarní podobě, můţe dále ţít
dlouhé desítky let. Je ovšem nutné také zohlednit vedení kanalizace
a cesty v jeho těsné blízkosti. Stromy, které zůstanou zachovány,
bude nutné náleţitě ošetřit zdravotním a udrţovacím řezem, jehoţ
míra bude přiměřená nově vzniklým světelným a prostorovým
podmínkám v prokácené skupině stromů.
Mgr. Ondřej Zatloukal,
předseda Výboru pro rozvoj městyse Velký Újezd
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PODNIKÁNÍ V OBCI
________________________
PENZION MYSLIVNA láká výletníky i labužníky
Velký Újezd (Olomoucko) - Máte chuť na specialitu ze zvěřiny? Chcete
si odpočinout na venkově? Hledáte klidné místo pro uspořádání
firemního školení nedaleko Olomouce? Doslova stvořený pro všechny
zmiňované činnosti je útulný penzion Myslivna, nacházející se pouhých
osmnáct kilometrů od Olomouce ve Velkém Újezdě. Obec na úpatí
Oderských vrchů je obklopena lesy, které od jara do podzimu přímo
vybízejí k turistickým vycházkám, houbaření či cykloturistice.
V zimních měsících pak milovníci zimních sportů ocení skvělé
podmínky pro lyţování v okolí.
Objekt penzionu zakoupila společnost Vastainvest v březnu 2006
a kompletně jej zrekonstruovala. „Navázali jsme na tradici vyhlášené
myslivecké restaurace a současně vytvořili značku, zaloţenou na
vynikající kuchyni, kterou chceme nadále posilovat a nabízet
zákazníkům co nejkvalitnější sluţby,― popsal ředitel společnosti ing.
Radek Štencl. „V působivém interiéru naleznou naši hosté velké
mnoţství loveckých trofejí. Cílem je u kaţdého z nich navodit pocit, ţe
vchází do důvěrně známého domácího prostředí, kde si mohou dopřát
něco dobrého k jídlu přímo z plotny paní nadlesní,― nastínil ing. Štencl
strategii, kterou se jiţ téměř tři roky snaţí naplňovat.
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Penzion je díky výhodné poloze nedaleko krajského města a v blízkosti
hlavního tahu E 442 nejen ideálním místem pro konání pracovních
schůzek a firemních akcí, ale i dokonalou oázou pro odpočinek
výletníků nebo třeba pro pořádání rodinných oslav.
Zájemcům o ubytování je k dispozici osm komfortních dvoulůţkových
pokojů s moţností aţ dvou přistýlek s vlastním sociálním zařízením.
Samozřejmostí je barevný televizor a bezdrátové připojení k internetu na
kaţdém pokoji. Celková kapacita ubytovaných činí 20 osob.
Skvělé jídlo a ubytování zpestří doprovodné akce
Součástí penzionu je rovněţ zmiňovaná myslivecká restaurace. „Chutné
pokrmy a kvalitní nápoje bezpochyby uspokojí i ty nejnáročnější
labuţníky. Zájemci si mohou vybrat z několika druhů jídel domácí
kuchyně,― vyjmenoval ředitel. Stačí si jen představit teplý večer
provoněný šípkovou omáčkou a chutnou pečení, doprovázený
melodickým cinkáním příborů. Personál restaurace se bude hostům
snaţit splnit téměř jakýkoliv kulinářský sen. „Na jídelním lístku mohou
zájemci najít například kančí kýtu se šípkovou omáčkou nebo skvělé
zvěřinové medailonky s blanšírovanou hruškou. Víme, jak důleţité je
sladit chutě jídla a pití. Proto v naší nabídce nechybí vynikající vína
z Chile, dýchající ţhavým podnebím jiţní Ameriky, ale také vína od
vyhlášených českých i moravských vinařů,― upřesnil ing. Štencl.
Součástí restaurace je bar, v letní sezóně mohou hosté posedět na
populární „zahrádce― nebo strávit příjemné chvíle u venkovního ohniště
s moţností grilování. Návštěvníky penzion láká i na ţivý hudební
doprovod a řadu doprovodných akcí. „V zimě jsou to například
zabíjačkové víkendy. Jakmile se venku oteplí, grilujeme na zahrádce
ţebra, kolena a jiné pochoutky. Program se snaţíme orientovat také na
cyklisty, kteří k nám zajíţdějí v hojném počtu zejména v letních
měsících,― dodal ing. Štencl, který vyzvedl také přístup obecního
zastupitelstva. Důleţitá je podle jeho slov zejména podpora v podnikání.
„Chtěl bych ocenit přístup vedení obce. To si jednoznačně uvědomuje
důleţitost sluţeb, které poskytujeme. Mají totiţ nezanedbatelný vliv na
potenciál turistického ruchu v oblasti. Na kvalitní ubytování a stravování
můţeme do obce přilákat další návštěvníky,― doplnil ředitel.
Podrobnosti o penzionu včetně aktuálně pořádaných akcí naleznete na
internetových stránkách www.myslivna.eu.
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SS. CYRILL A METHOD
v památkách starožitných na Moravě a ve Slezsku
__________________________________________________

Přinášíme část textu z knihy „SS. CYRILL A METHOD v památkách
starožitných na Moravě a ve Slezsku“, vydáno v Týně u Lipníka 1907.
Sebral Dr. František Přikryl, farář v Týně u Lipníka.
(zachován původní pravopis, vybrána část, ve které je zmímka
o Velkém Újezdě).
Od Svaté Vody Majetské sv. Věrověstové dali se na Kokory,
Penčice, Velký Újezd, kolem pramenů Odry k „Staré Vodě―, jak se
na Olomucku a Hranicku mluví, čili k „Svaté Vodě―, jak posud
Slezané na Opavsku říkají. V Kokorách povstal kostel P. Marie
Nanebevzetí (V. 184) na kopečku, na hřbitově s dalekým rozhledem.
Z městečka vede k němu kryté schodiště o 40 stupních a byl r. 1809
znova postaven na místě starého. Prastará fara připomíná se teprv
r. 1370. V Penčicicích povstal kostel sv. Petra a Pavla (V., 26), který
několikráte lehl popelem, jsa dřevěný. Ponejprv shořel r. 1626, 1673
po druhé, 1706 po třetí a 1835 po čtvrté. R. 1131 náleţel
biskupskému kostelu sv. Petra v Olomouci.
V půl cestě do Tršic stojí na kopečku prastarý kostelík, nyní sv.
Kunhutě zasvěcený a zde jest hřbitov Tršický. Stáří a zaloţení jeho
sahá do dálky tisícileté. Starý titul jeho neznámý. Z obou stran
v údolí jsou mlýny. Podobá se, ţe tu blízko stávaly staré Tršice,
čemuţ nasvědčuje rozsáhlé pohřebiště na protější planině „za
Hruškou― zvané. Tu pod ornicí nalezeny na metr od sebe vzdálené
skupiny popelnic a misek i hrnečků s popelem, s kostmi a milodary,
u muţů zbraně, u ţen přesleny a u dětí hliněné řehtačky.
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Dr. Wankel s Havelkou sledovali ty
hroby do značné rozlohy, já sám jsem
laskavostí p. Béma r. 1880 dvě takové
skupiny rozkopal v hloubce 60 dm. Dnes
mohyly uţ dávno jsou rozházeny, planina
v úrodné pole přeměněna. Osada stávala
bok »hradské« z Olomouce do Polska,
která od Týnce pod »Hradiskem« na
Vacanovice přecházela nynějšími Tršicemi,
dále na Lazníky, Veselíčko, Dolní Újezd,
Podhoří ke Stříteţi — Příboru — Těšínu
a Krakovu. V městečku samém (V., 33.)
Švédové roku 1642 spálili starodávný
dřevěný kostel farní. Kostel sv. Kunhuty
(Obr. č.42) Kříž u Svésedlic byl tehdy uţ hřbitovním. Tršice r.
1350 byly lénem kostela biskupského v Olomouci. Fara se připomíná
teprv
r. 1374. Dle kamenného kříţe u Svisedlic nedalekých lze
tušiti, ţe sv. Věrověstové tudy se ubírali z Tršic do Velké Bystřice.
Stával hluboko v zemi, jsa takto úplně podoben ostatním; je na něm
vykřesáno kopí. Celý zevnějšek ukazuje veliké stáří, a letopočet 1542
na něm vyrytý táhne se jistě na událost téhoţ roku zběhlou. (Obr.
č. 42.). Křesání letopočtu liší se svým způsobem očividně od kopí.
Havelka v omyl uveden neobyčejnou jeho výškou a tím letopočtem
neměl ho za památku cyrillo-methodějskou. V Bystřici povstal
(V., 2) kostel sv. Jana Křtitele. První úřední zmínka o něm děje se
r. 1283. Nedaleko u Mrsklic 3 km. vzdálených stojí „bílý sloup―
podivný tím, ţe jej kaţdé děvče padlé muselo obílit. Celý ráz toho
kraje přiměl sv. Věrověsty, by se k „Staré Vodě― dali přes Vel.
Oujezd, kdeţ povstal kostel sv. Jakuba Star. (V., 135), na návrší
uprostřed hřbitova; byl r. 1751 na místě malého znova postaven
v nynější podobě. Původ jeho je prastarý. Odtud šli na Varhošť,
Jestřábí, Střelnou, Smílovou, Libavou. Nyní je celá krajina obsazena
Němci, kteří sem byli povoláni od posledních Přemyslovců, od
biskupů olomuckých a od Premonštrátu z kláštera na Hradisku.
(přepis Ing. Jiří Čekan)
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