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Slovo úvodem…
Vážení spoluobčané,
letos jsme zavzpomínali na události, které se odehrály před sedmdesáti lety v Protektorátu Čechy a Morava, kdy 27. května 1942 byl proveden
útok na Heydricha. Také náš rodák z Velkého Újezda – podplukovník in
memoriam Jaroslav Švarc, vlastenec a hrdina, se na tomto útoku podílel.
Při této příležitosti jsme našim hrdinům Jaroslavu Švarcovi, ale také
Bohumilu Bednaříkovi a Aloisi Fröhlichovi položili k uctění jejich památky květinové věnce. Samozřejmě jsme zavzpomínali a vzdali hold i všem
dalším vojákům, kteří zahynuli v bojích I. a II. světové války.
Vzhledem k významu této události nejen v našich dějinách, ale i celosvětových si myslím, že účast na této vzpomínkové akci neodpovídala
významu této události.
Do nastávajícího léta a prázdnin našich dětí, vnoučat, ale i pravnoučat Vám všem chci popřát, abyste si těchto dní všichni užili, abyste si
odpočinuli na svých dovolených a po prázdninách a dnech volna se opět
načerpáni sil a nových zážitků hlavně ve zdraví vrátili ke svým rodinám
a blízkým.
Místostarosta Josef Jelen
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Tajemství zámecké kaple ve Veselíčku
Jak je jistě našim občanům známo, patřilo městečko Velký Újezd
v letech 1545 - 1569 a následně 1573 - 1848 k územně správnímu panskému celku později nazývanému Panství Veselíčko. Protože majitelé na
jeho území nikdy nesídlili, nelze tento celek nazývat panstvím, ale pouze
rozsáhlým panským statkem. Jak rod Podstatských, tak následně jejich
potomci Podstatští-Lichtenstein sídlili od počátku držby statku v Olomouci, po roce 1792 pak v Telči. Na území svého veselíčského statku měli
majitelé několik správních a hospodářských budov, například myslivnu
a celnici ve Velkém Újezdě, ale největší a nejznámější z nich je jejich zámek v obci Veselíčko.
Zámek byl stavěn, přesněji přestavěn ze starší panské budovy v letech
1768 - 1771. Správa statku včetně bytů zaměstnanců a sloužících byla ve
vedlejších budovách. Zámek tak trvale zůstával jako rodinné rekreační
sídlo několika generací rodu. Právě proto, že nebyl trvale využíván k bydlení majitelů, byl na základě příkazů c. k. úřadů několikrát během napoleonských válek vyklizen a předán eráru ke zřízení vojenské nemocnice.
Takových nemocnic bylo tehdy v celé Habsburské monarchii, zvláště
pak na severní Moravě, více. Během tohoto období 1805 - 1815 byl zámek několikrát značně poničen, protože zde bývalo umísťováno skutečně
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nezvykle velké množství raněných. Budova také neměla pro takovou
masu lidí dostačující sociální zařízení. Veškerou škodu měl hradit erár,
ale většinu nákladů na opravy museli nakonec vždy uhradit majitelé zámku. Po ukončení provozu nemocnice zůstaly ze zámku snad jen holé zdi.
Úplavice nemocných ukládaných v zámeckých salonech pouze na zemi
na slámě zničila veškeré podlahy i dřevěné schodiště, po kterém mnohdy
ještě položivé pacienty tahal personál nemocnice k odvozu na hřbitov.
Po roce 1945 a vyhnání majitelů veselíčského statku do Rakouska byl
zámek ve státní správě a sloužil jako ubytovací zařízení pro děti polských
a následně za občanské války v Řecku i řeckých uprchlíků. Své dětství zde
tehdy strávily např. i dříve velmi populární zpěvačky Marta a Tena Elefteriadu. Následně byl zámek uzpůsoben jako dětský výchovný ústav a
škola pro naši problematickou mládež.
Z původního zařízení a vybavení celého zámku se tak podařilo uchránit jen výmalbu zámecké kaple, a to jen proto, že její stěny byly překryty
dřevěnou konstrukcí se sádrokartonovými deskami. Tato nová, do kaple vestavěná místnost, sloužila dlouhá léta jako jídelna ústavu. Kaple se
rozkládá v levém křídle zámku přes celou výšku stavby. Kromě zbytku
oltáře má i malý kůr s varhanami a prosklenou oratoř pro panstvo, které
tak mohlo sledovat případné bohoslužby přímo z pohodlí panského salo-
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nu. Další vybavení kaple bylo po roce 1945,
stejně tak jako vybavení zámeckých salonů,
rozkradeno, případně zničeno. Dochovala se
jen obrazová rodinná galerie, která je uložena
na zámku v Telči.
Po dlouhé době si tak můžeme původní
podobu interiéru kaple opět prohlédnout až
v letošním roce. Po nákladné rekonstrukci
budov zámeckého areálu včetně přilehlého
rozsáhlého zámeckého parku byla v zámku
vybudována i nová jídelna. Tím se prostor
kaple uvolnil a ochranná konstrukce se začala
po dlouhých desetiletích konečně odstraňovat. Na světle se tak po dlouhé době zase objevila už zapomenutá výzdoba
kaple. Co můžeme v její výmalbě objevit?
Přestože současná literatura vztahující se k zámku udává, že kaple je zasvěcena sv. Františku Paduánskému (takový svatý ale neexistuje a
Paduánský je Antonín), je kaple zasvěcena sv. Františku Paulánskému, což
nám zde dokládá kresba mužské postavy v plášti s kápí a holí zobrazená
v oltářním prostoru. Rovněž v klenbě je motto řádu bratří sv. Františka z
Pauli: Charita čili Boží láska. Strop zdobí také alianční erb rodu Podstatských (vpravo) a rodu Imbsen (vlevo). Konkrétně představují stavebníka
zámku, spoluvlastníka veselíčského fideikomisu, hraběte Františka Karla
Podstatského sv. pána z Prusinovic (1719 - 1776) a jeho manželku Marii
Dětřišku rozenou von Imbsen ( 1731 - 1773). Tito manželé byli také donátory kaple a vybavili ji i uměleckými církevními potřebami. (Současná
encyklopedie moravských zámků mylně považuje za stavebníka zámku
jiného příslušníka rodu.) Kaple sloužila pouze k příležitostným bohoslužbám, jako modlitebna rodiny, ale také např. ke křtinám, sňatkům i rozloučením poddaných, což bylo ale v té době zapisováno do matriky v Oseku
nad Bečvou, kam bylo Veselíčko celou dobu přifařeno. (Velký Újezd patřil k osecké farnosti od třicetileté války, kdy zde byla farnost zrušena až
do zřízení nové administratury v roce 1737.) Zmínění manželé, jejichž
erby se nacházejí v zámecké kapli, jsou také těmi, kteří na základě odkazu
jejich strýce svob. pána Karla Maxmiliána Podstatského nechali ještě dříve, než došlo k přestavbě zámku ve Veselíčku, postavit ve Velkém Újezdě
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Stavebníci kostela ve Velkém Újezdě a zámku ve Veselíčku
František Karel a Marie Dětřiška Podstatští

vrchnostenský špitál 1744 a v letech 1749 – 1751 kostel sv. Jakuba Staršího.
Kartuši s erbem stavebníka Františka Karla Podstatského nese i pískovcový fronton umístěný nad hlavním vchodem kostela, pozdější generací
rodu pouze doplněný o středový štítek se symbolikou Lichtensteinů.
Ve Velkém Újezdě alianční erb zmíněných manželů nemáme. Nad
schodištěm do hrobky je ale zase jiný alianční erb, a to manželů bratra
stavitele kostela a nejstaršího z rodu Podstatských-Lichtenstein hraběte
Aloise Arnošta Podstatského-Lichtensteina a jeho manželky Josefy rozené
hraběnky von Arco.
Neznámá, několika interiérovými nátěry překreslená kresba erbu
rodu Podstatských–Lichtenstein se objevila při rekonstrukci objektů také
v ústřední místnosti vedlejší hospodářské budovy. Pochází patrně už
z konce 18. století a byla rovněž zrestaurovaná.
Veselíčský zámek coby zámek naší bývalé vrchnosti není veřejnosti přístupný, ale do kaple se během každoročních veselíčských napoleonských
slavností bude možné, tak jak tomu bylo už letos, podívat.
Mimochodem tento zámek měl stát původně ve Velkém Újezdě.
Pochybný je také v literatuře uváděný autor projektu stavby zámku, ale
o tom snad až někdy příště.
Josef Richter
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Vzpomínková akce k 70. výročí atentátu
na Reinharda Heydrichaa k úmrtí rodáka
Jaroslava Švarce
Jistě jste v posledních dnech zaznamenali, ať už v české televizi či rozhlase, že si celá naše země připomněla 70. výročí od provedení atentátu
na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a s tím spojené
události, jakými byly např. vypálení Lidic či hrdinná smrt sedmi parašutistů v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze. Právě zde svůj život ukončil
i náš rodák Jaroslav Švarc.
Může nás těšit, že ani v našem městysi se tyto důležité dějinné události
neopomíjejí. Výbor pro rozvoj městyse a TJ Sokol Velký Újezd připravily
třídenní vzpomínkovou akci. Všichni, včetně přednášejících, se příprav
a realizace účastnili bez nároku na finanční odměnu.
Ve čtvrtek 7. 6. 2012 se v multimediální učebně ZŠ konala přednáška
Mgr. Jasny Skotákové s názvem Atentát na Reinharda Heydricha a některé souvislosti. Dozvěděli jsme se základní informace o Mnichovu, druhé
republice a Protektorátu Čechy a Morava. Podrobně jsme byli seznámeni
s osudy tří velkoújezdských občanů, kteří opustili protektorát a šli bojovat
za svobodu své vlasti do zahraničí. Jednalo se o Jaroslava Švarce, Aloise
Frölicha a Bohumila Bednáříka. Paní Skotáková se věnovala také paraskupině Anthropoid, která ve složení Jan Gabčík a Jozef Kubiš spáchala
27. 5. 1942 atentát na Reinharda Heydricha. Velmi působivé bylo její
líčení bojů „sedmi statečných“ proti nacistické přesile v kostele sv. Cyrila
a Metoděje. Celá přednáška byla pojata jako powerpointová prezentace
a byla oživena spoustou map a dobových fotografií. Mnohé byly velmi
unikátní, použité se svolením Jaroslava Čvančary, významného badatele o 2. odboji. Účastníci přednášky odcházeli po dvou hodinách nikoliv
přehlceni, ale naplněni!
V pátek 8. 6. 2012 se v multimediální učebně ZŠ konala diskusní akce
spojená s promítáním ukázek z filmu režiséra Jiřího Sequense Atentát.
Úvodní slovo pronesl absolvent oboru historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého a pracovník Muzea Komenského v Přerově Mgr. Lubor
Maloň. Výstižně shrnul všechny důležité události Mnichovem počínaje
a heydrichiádou konče. Poté komentoval dvě ukázky z filmu – samotný
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atentát na Heydricha a boje v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Po celou dobu
se mohli zapojovat i návštěvníci. Největší prostor k dotazům, ale i vyjádření názorů, pocitů či sdělení osobních příběhů jim byl dán po skončení
promítání. Všechny dospělé velmi potěšila účast dvou chlapců, žáků zdejší ZŠ, kteří se nebáli dotazovat ani diskutovat a jevili o celou problematiku
velký zájem. Vytratily se tak určité pochybnosti, jak to s vnímáním a připomínáním takových význačných událostí dopadne, až zemřou pamětníci a starší generace občanů.
V sobotu 9. 6. 2012 se konal již 44. ročník Memoriálu Jaroslava Švarce.
Jeho součástí letos bylo slavnostní kladení věnců u památníku padlých
v centru městyse. Neboť se tento akt konal již v 8:00 hodin ráno a navíc za
deštivého počasí, účast občanů byla menší. Při hodnocení akce mě ihned
napadly dva přívlastky – důstojné a dojemné. Snad to tak cítili i ostatní
shromáždění. Za zvuků trubky položili vojáci s panem místostarostou Ing.
Josefem Jelenem nejprve věnec věnovaný městysem, poté přišlo na řadu
kladení věnce věnovaného TJ Sokol. To provedli pan Miroslav Dobisík
a Mgr. Miroslav Fryštacký. Celou dobu drželi čestnou stráž vojáci a místní
skauti. Zazněly dva proslovy, které k přítomným pronesli pan Josef Jelen
a pan Miroslav Fryštacký. (Jejich znění naleznete níže.) Následovala chvíle
rozjímání podkreslená krásnými tóny trubky, na kterou hrál student Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci Jakub Kouba.
Děkuji těm, kteří se obou přednášek a zvláště pak sobotního slavnostního aktu zúčastnili, neboť tím ukázali, že jim naše minulost, ale dovolím
si říci ani budoucnost, není lhostejná.
Michaela Janotová
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Projev pana místostarosty Ing. Josefa Jelena pronesený
jménem městyse Velký Újezd
Vážení přítomní, vážení hosté,
letos je tomu už sedmdesát let, co byli v Protektorátě za éry Heydricha vysazeni první parašutisté z Velké Britanie. Byly to skupiny výsadkářů
Antropoid, Silver A, Silver B a další. Gabčík a Kubiš z Antropoidu a Valčík ze Silver A byli mezi těmi, kteří pak bojovali v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Z parašutistů vysazených
na jaře 1942 se k nim přidali Opálka, Hrubý, Bublík a náš velkoújezdský
rodák Jaroslav Švarc ze skupiny Tin.
Atentát na Hendricha byl proveden 27. května 1942. Vedle atentátníků Gabčíka a Kubiše se přípravy atentátu zúčastnili i parašutisté Valčík,
Opálka a Švarc. Po splnění úkolu se aktéři rozptýlili a na rozkaz nadporučíka Opálky se všichni ukryli v hrobce chrámu sv. Cyrila a Metoděje
v Praze. Gestapo po nich dlouho marně pátralo. Teprve po vypsání vysoké odměny 20 milionů Kč se našel zrádce. Bohužel jím byl také jeden
z kolegů-parašutistů, který zlákán vysokou odměnou a hlavně beztrestností úkryt hledaných prozradil.
Za úsvitu 18. června 1942 začal nerovný boj mezi sedmi parašutisty
a stovkami vojáků nacistické armády. Naši parašutisté po dlouhém boji
podlehli, a než by padli do rukou gestapáků, pět z nich ukončilo své životy vlastní rukou. Byl mezi nimi právě i náš rodák Jaroslav Švarc, který si
prostřelil pravý spánek. Jeho hrob, stejně tak jako hroby těchto ostatních
hrdinů, neexistuje, neboť nacistická bestialita nechala oddělit jejich hlavy
od těl a hlavy nechala preparovat jako exponáty pro připravované expozice muzea vítězství Třetí Říše. Co se po válce stalo s preparovanými lebkami parašutistů, dodnes nikdo neví. 18. června 1968 byl Jaroslav Švarc,
vlastenec a hrdina, na příkaz tehdejšího armádního generála a presidenta
Ludvíka Svobody vyznamenáni in memoriam řádem Rudé zástavy. Po
roce 1989 byl povýšen do hodnosti podplukovníka.
Spolu s Jaroslavem Švarcem odešli do Anglie také jeho kamarádi Bohumil Bednařík a Alois Fröhlich. Bohumil Bednařík byl rovněž jako parašutista vysazen na naše území v dubnu 1944 jako velitel zpravodajské skupiny
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Chalk. Skupina byla ale už záhy zrazena a její členové až do konce války
vězněni a vyslýchání gestapem. Bohumil Bednařík se ale šťastně dočkal
svobody a zemřel až roku 1973.
Alois Fröhlich odešel po výcviku z Anglie na výzvu Ludvíka Svobody
do jednotky Československé armády zformované v SSSR. Padl hrdinsky
v bitvě o Dukelský průsmyk 6. října 1944.
Náš dnešní čestný hold patří i všem dalším vojákům, kteří zahynuli
v bojích I. a II. světové války a které nám zde připomínají jejich jména
vytesána v tomto pomníku.
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
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Projev pana Mgr. Miroslava Fryštackého pronesený
za OKČT TJ Sokol Velký Újezd
Vážení přítomní, milí hosté,
v návaznosti na slova pana místostarosty chci připomenout i dnešní akci odboru turistiky, která je každoročně v tomto období ve Velkém
Újezdě pořádána na počest válečných hrdinů. Tou akcí je dálkový turistický pochod nazvaný na památku válečných hrdinů Memoriál Jaroslava
Švarce. Tato akce má dlouholetou tradici a dnes se koná její 44. ročník.
O jejím významu a popularitě svědčí fakt, že se jedná o celorepublikou
akci, jíž se každoročně účastní několik stovek turistů.
Rád bych tady připomněl člověka, který tradici Memoriálu Jaroslava
Švarce založil. Byl jím pan Jaroslava Bican, zakladatel odboru turistiky
a dlouholetý předseda TJ Sokol Velký Újezd. Hned v prvním roce existence odboru turistiky založil tradici dálkového turistického pochodu.
Patří mu tedy poděkování, že i díky této akci jsou každoročně připomínáni váleční hrdinové Velkého Újezda, kteří v boji za naši svobodu
položili své životy.
ČEST JEJICH PAMÁTCE.
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Jak to bylo s Isidorkem
Téma drobných památek ve spojení se zelení bylo a stále je jednou
z priorit Výboru pro rozvoj městyse Velký Újezd. Již v minulém volebním období se podařilo zrealizovat regeneraci zeleně a přilehlého okolí
kapličky Panny Marie Lurdské. Pro letošní rok byly vybrány dva projekty.
Stavebně-technické zabezpečení kapličky – jako další dílčí krok k celkové rehabilitaci jedné z nejvýznamnějších drobných památek v městysi,
a konečně obnova aleje spolu s kultivací prostoru a samotného sloupku sv.
Isidora v intravilánu obce. Jedná se o další z významných památek, které
mimo jiné odkazují na prastarou spojnici mezi naší obcí a poutním kostelem svaté Anny a svatého Jakuba Většího na Staré Vodě. Intenzivně jsme
hledali vhodný dotační titul, ze kterého by byly hrazeny veškeré výlohy.
Nakonec byl vybrán dotační titul Nadace Partnerství, kde si různí žadatelé
mohou požádat o finanční prostředky na úpravu veřejných prostranství.
Tato výzva je jako na míru ušitá zpříjemnění prostranství okolo sv. Isidora
a opravě sloupku, tedy místa, na které jednoznačně padl výběr. Tato akce
by se navíc realizovala v rámci tzv. komunitního plánování, což znamená
se zapojením veřejnosti do příprav a realizace. Újezdští by si tedy mohli
sami navrhnout, jak místo bude vypadat.
Slovo žadatel je pro další vývoj velice podstatné. Projekt byl téměř připraven, úspěšně proběhla dohoda o spolupráci se Základní školou Velký
Újezd, ještě úspěšněji s Vojenskými lesy a statky ČR, s. p., na jejichž území
se stromy a sloupek sv. Isidora nacházejí. VLS navíc přislíbily posunutí
cedule informující o vojenském prostoru a dodání laviček na odpočinek
na toto nejen místně významné místo.
A co tedy ten žadatel? V průběhu příprav jsme se z logiky věci rozhodli
oslovit zahrádkáře, kteří pečují o stromy v aleji, která k Isidorku směřuje
a která by měla být na podzim z dalšího dotačního titulu doplněna
o ovocné (staré krajové odrůdy) a okrasné stromy. Projekt by zdarma
připravil Ing. Martin Krčma, který již (opět bez nároku na honorář) pro
městys vypracoval projekt na regeneraci zeleně u kapličky. Jednání se
ovšem nezdařilo. Nedlouho před uzávěrkou příjmu žádostí jsme s téměř
dokončeným projektem opět stáli na začátku. Mezitím ale VLS posunuly
informační ceduli.
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Kdo další kromě zahrádkářů by mohl mít zájem na realizaci úpravy
veřejného prostranství u sv. Isidora? Skauti. Vedla tudy přece cesta do Staré Vody, kde již po dlouhá léta aktivně a úspěšně působí. Skauti z Velkého
Újezda ale nemají právní subjektivitu, patří pod Velký Týnec. I tak to ale
za pokus stojí, vždyť hlavní je, ať už se u nás konečně něco děje. Ostatní se
třeba chytnou za nos.
Po několika telefonátech za velice vstřícného jednání se šéfy skautské
organice a následně po několikahodinovém domlouvání jsme ale nakonec
od této dotační akce ustoupili. Mnoho subjektů na jedno téma, mnoho
odlišných představ…
Nicméně skauti se nezapřou, a to je v této době úžasné. Ve svém volném čase se svépomocí, za přispění újezdských skautíků a jejich vedoucích, pustili do úpravy prostranství okolo sv. Isidora. A že to prokouklo!
Díky skautům a VLS můžeme obdivovat nezaměnitelný pohled na
krajinu Velkého Újezda a přilehlého okolí z krásně upraveného místa
lákajícího k dalším procházkám. Děkujeme.
Jsme velmi rádi, že jsme podnítili tak úžasnou aktivitu, neboť výsledek
opravdu stojí za to.
Jana Švarcová a Ondřej Zatloukal
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
služeb Velký Újezd, s. r. o. slaví letos
20 let existence
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Velký Újezd, s.r.o.
oslavily dvacet let svojí existence. Za tuto dobu prošla škola mnoha změnami. Do rodiny dvou původních oborů (šití oděvů, zahradnické práce) postupně přirůstaly obory nové: zednické práce, zahradník, kadeřník, kuchař-číšník a jako poslední také maturitní nástavbové studium
v oboru podnikání. S touto rozšiřující se nabídkou vzdělání se rozšiřoval
také pedagogický sbor a budovala nová pracoviště. Byly postaveny nové
skleníky, školní bar, kadeřnický salon a nový pavilon určený pro teoretickou výuku, který byl v roce 1999 vystavěn samotnými učni zednického řemesla, což je jistě důkazem kvalit učňů na škole i jejich vyučujících.
Škola se také přizpůsobila informační společnosti, ve které žijeme, a tak je
v dnešní době vybavena moderní informační technikou, která slouží
žákům při studiu a učitelům při výuce. Zrekonstruovala se také školní
kuchyně a to tak, aby odpovídala evropským hygienickým standardům.
Stejně tak se rozrostla nabídka jak volitelným předmětů a kroužků, tak
dalších aktivit, do kterých se škola snaží více a více zapojit i obyvatele
městyse, jak je tomu v případě „Dne granátového srdce,“ akce seznamující
s aspekty moderního životního stylu – od módy až po zdravou výživu.
Takové výročí si zaslouží nejen bilancování, ale také oslavu. Proto po
celý školní rok probíhaly slavnostní setkání absolventů napříč ročníky
a další se ještě chystají na podzim. „Bylo velice milé a příjemné zjistit po
těch letech, co naši studenti dělají a kam to dotáhli,“ komentovala slavnostní setkání absolventů oborů kuchař-číšník a kadeřník Mgr. Renata
Čecháková, zástupkyně ředitele, která na škole působí prakticky od jejího založení. „Bylo zábavné sledovat, jak se z rozjívených učňů stali dámy
a pánové, které bychom dnes již skoro nepoznali. Nejen že naprostá většina z našich studentů našla uplatnění na trhu práce, ale nemalá část z nich
pokračovala dále ve studiu, a dokonce dospěli až k zisku univerzitních
titulů. Máme dokonce studenty, kteří již dnes sami působí na univerzitách,“ dodala paní zástupkyně.
Sami žáci však letos také dali škole hned několik dárků v podobě mnoha
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ocenění. Studenti se v posledních měsících několikrát vyznamenali svou
účastí na mnoha soutěžích regionálního i celostátního významu.
I přes množství práce spojené s organizací maturitních a závěrečných
zkoušek si učni i jejich vyučující našli čas na nácvik různých dovedností,
kterými pak mohli školu i městys reprezentovat.
Velkého úspěchu dosáhli zejména žáci oboru kuchař – číšník. Ti získali v průběhu posledních tří měsíců hned tři významná ocenění. Prvním z nich bylo stříbrné umístění na mezinárodním mistrovství Gastro
Junior Nowaco Cup v Brně, a to v číšnické disciplíně, která letos spočívala v přípravě ovocného dezertu před zraky hostů a v servisu šumivého
vína. Povinnou surovinou byl ananas. Součástí soutěže byla i konverzace
v cizím jazyce. Konkurence byla opravdu velká, soutěže se účastnili také
reprezentanti ze Slovenska, ba i Francie.

Dalšího úspěchu dosáhl David Bačuvčík, žák třetího ročníku, který
dosáhl v podobné číšnické disciplíně na Gastro Makro Cupu v Přerově
dokonce na zlatou příčku.
Ředitel školy, pan Petr Čechák, nás dále informoval o čerstvém úspěchu svých žáků: „Naší velkou specialitou je už po mnoho let carving, tedy
ozdobné vyřezávání ovoce a zeleniny. Tuto disciplínu objevil pro Česko
v Asii pan Luděk Procházka, který s námi dlouhou dobu spolupracuje.
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I letos jsme se tudíž s radostí zúčastnili soutěže Junior Carving Cup v Třebíči, a to s velkým úspěchem. Studentka druhého ročníku Kristýna Hanzlovská zde získala zlaté umístění v soutěžní kategorii A, jejímž tématem
byla věda. V časovém limitu dokázala z ovoce a zeleniny vyřezat model
parního stroje ve 3D provedení a za tento náročný úkon ji odborná komise právem ocenila.
Úspěchu však dosáhli také žáci jiných učebních oborů. Zahradníci
například zaznamenali velké úspěchy na pátém ročníku aranžérské soutěže Zámecké vázání v Kelči nebo na jarní etapě výstavy Flora Olomouc,
kde představili expozici na téma „Zahrada minulosti“, za kterou získali
stříbrnou medaili. Za úspěch lze také považovat dlouhodobou spolupráci
s výstavištěm Flora Olomouc, na němž připravují expozice zejména pro
podzimní části výstavy Flora – Hortikomplex. Nově také škola začala spolupracovat s přerovským výstavištěm, kde naposledy vytvořila expozici
Hanácký myslivec v rámci veletrhu Postav dům, zařiď byt, který probíhal
ve dnech 15. 6. – 17. 6. 2012. Největším úspěchem studentek krejčovského řemesla je jejich pracovní vytíženost, vzhledem k tristnímu stavu tohoto trhu v Česku. „Jsme prakticky jediní, kdo v kraji ještě krejčové vyučuje, všichni ostatní to již vzdali,“ komentovala situaci zástupkyně ředitele.
Krejčové ze školy stále přijímají různé zakázky a své výrobky prezentují
pravidelně během úspěšných módních přehlídek.
Za další dárek škole lze také jistě označit výsledky žáků nástavbového maturitního studia. Ani státní maturita je nezaskočila, na čemž mají
nepochybně svůj nemalý podíl i vyučující. „Naše výsledky patří mezi jedny z nejlepších mezi nástavbovými studii v rámci celého Olomouckého
kraje,“ konstatoval s potěšením ředitel školy.
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Na druhou stranu i škola dala svým žákům v poslední době hned
několik darů. Jedním z nich je dokončení rekonstrukce interiérů školního
kadeřnického salonu. Dalšími jsou odborné a historicko-kulturní exkurze
do Prahy a také do zahraničí. V posledním roce se tak kuchaři-číšníci
podívali do Francie. Navštívili Remeš, aby zhlédli výrobu pravého šampaňského vína, dále se podívali do Paříže a objevili tajemství burgundské
kuchyně. Jako je Francie zemí gourmetům zaslíbenou, je Itálie zemí módy,
a proto se do ní krejčové a kadeřníci zajeli podívat na velký módní veletrh
do Boloně.

A co si přeje vedení školy do dalších let existence? „Doufejme, že škola
bude existovat další dlouhá léta a že my všichni, žáci i učitelé, budeme mít
pořád dostatek sil, abychom se mohli neustále tak krásně obdarovávat,
jak tomu bylo doposud, a aby díky tomu atmosféra naší školy zůstala stále
tak příjemná a kreativní,“ vyjádřili se svorně manželé Čechákovi a tutéž
atmosféru popřáli i celému městysi.
SOU Velký Újezd
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44. ročník Memoriálu Jaroslava Švarce
Ranní slunce doprovázelo pořadatele v sobotu 9. června 2012 na fotbalové hřiště TJ Sokol, aby připravili prezenci pro příchozí od 6.30 do 9.00
hod., avšak první „nedočkavci“ byli odbaveni už v 6,15 hod. Bohužel krátce před osmou hodinou se obloha zatáhla a dešťové přeháňky vydržely
trápit účastníky celý den. Jakoby i počasí bylo smutné z toho, že zakladatel a dlouholetý hlavní pořadatel pan Jaroslav Bican již není mezi
námi. Zatažená obloha nejspíš odradila některé místní občany od účasti
na pochodu, ale i od pietní vzpomínky při pokládání věnců u pomníku padlých hrdinů. Někteří podcenili počasí a startovali jen tak nalehko,
aby se vrátili celí promočení, ale ti, kteří byli vybaveni do nepohody, vědí,
že „není špatné počasí, ale jen špatně zvolené oblečení“. Přesto je celkový počet 273 zúčastněných turistů v tomto „medardovském“ počasí pro
pořadatele povzbuzením do dalšího již 45. ročníku, který se bude konat
8. 6. 2013 a v němž plánujeme pozměnit některé trasy.
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Statistika MJŠ:
Počet účastníků na 50 km:
35 km:
25 km:
17 km:
6 km:
Celkem:

12
12
15
147
87
273

Nejvzdálenější účastník: Eliška a Lucka Vykydalovy z Prahy
Nejstarší účastník: František Rašner z Olomouce, ročník 1928
Nejstarší účastnice: Mgr. Eva Kostková z Olomouce, ročník 1934
Nejmladší účastník: Mariánka Herinková z Velkého Újezda, ročník 2012
Děkujeme:
Spolupořadatel Městys Velký Újezd, starosta p. Lubomír Bršlica
Přednosta ÚÚ Libavá, podpl. Mgr. Josef Dřímal
Ředitel divize VLS Lipník nad Bečvou, Ing. Petr Skočdopole
Správce VLS Velký Újezd, Ing. Jiří Friedl
Keramika KAMI, p. Ladislav Kamarád
Galanterie, pí Blanka Roubíková
Zvláště děkujeme 28 obětavým pořadatelům.
za odbor KČT TJ Sokol Velký Újezd Mirek+Lenka+Radka Dobisíkovi

Turistický závod 2012
Začal 14. 4. 2012 Mistrovstvím kraje v naší obci a (ne)skončil 16. 6.
2012 Mistrovstvím republiky v Mikulášovicích.
Naším největším úspěchem je rozšíření a omlazení závodnického
kádru. Přidaly se k nám: Kristýna Košová, Zuzana Rutterová, Jenifer Zlochová, Vendula Rutterová, Veronika Niesnerová a Jiřina Šťastná a staly se
tak novými účastníky Českého poháru.
Děvčata sbírala své první zkušenosti, které jsou u každého závodníka
vykoupeny různorodými chybami a dá se jich v turistickém závodě udělat
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nepočítaně, a i když umístění nebyla nijak výrazná, strávila společně pěkné dny v partě bezvadných lidí z celé republiky, poznala nová místa a už
se chystají na příští sezonu. Zde patří poděkování především paní učitelce
Anně Fryštacké, která svým zapálením a nadšením děvčata do turistického oddílu nejen získala, ale hlavně se jim po celou sezonu spolu se synem
Ondřejem věnovala a předávala jim své mnoholeté zkušenosti.
Anna Fryštacká a Ondřej Fryštacký, reprezentanti KČT, jsou mimo jiné
jedni z nejúspěšnějších členů TJ Sokol Velký Újezd. Oba ve svých kategoriích v letošním roce obsadili krásné druhé místo v Českém poháru 2012
a budou nás tak 8. 9. 2012 reprezentovat na Mezinárodním mistrovství.
Na závěr patří poděkování městysi Velký Újezd, díky jehož podpoře
jsme mohli v letošním roce našim úspěšným reprezentantům zakoupit
nejen nové dresy, ale také financovat letošní Mistrovství kraje ve Velkém
Újezdě a Memoriál Jaroslava Švarce.
Umístění v jednotlivých závodech:
I.Frýdek-Místek II. Lovosice III. Malenovice IV. Mikulášovice 		
(zároveň MČR)
Kristýnka
Zuzanka		
Jenny		
Venda		
Jiřka 		
Verča		
Ondra		
Anička		

18
22
23
23
D
2
5

3
1

14
19
22
D
24
1
1

2
3

Vše kolem závodů můžete sledovat na www.turisticky-zavod.cz
Rádi přivítáme další závodníky!
Za TJ Sokol Velký Újezd předseda Ivana Richterová
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Sportovní hry Mikroregionu Bystřička
(8. června 2012, sportovní areál Na Letné,
Velká Bystřice)
I. stupeň ZŠ
Celkové pořadí škol:
Celk. pořadí

ZŠ

Body

1.
2.
3.
4.
5.
6. - 8.
6. – 8.
6. – 8.
9.

Hlubočky
Tršice
Bystrovany
Velká Bystřice
Velký Újezd
Doloplazy
Daskabát
Mariánské Údolí
Přáslavice

6
5
5
4
3
2
2
2
1

O pořadí škol na 2. a 3. místě bylo rozhodnuto losem.

Pořadí v jednotlivých disciplínách:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fotbal
1. – 3. roč.

Fotbal
4. – 5. roč.

Vybíjená
1. – 3. roč.

Vybíjená
Atletický víceboj
4. – 5. roč.
4. – 5. roč.

Tršice
Velká Bystřice
Bystrovany
Velký Újezd
Mariánské Údolí
Doloplazy
Přáslavice
X

Velký Újezd
Tršice
Bystrovany
Mariánské Údolí
Velká Bystřice
X
X
X

Hlubočky
Daskabát
Velká Bystřice
Doloplazy
Mariánské Údolí
Tršice
Velký Újezd
Bystrovany

Hlubočky
Doloplazy
Přáslavice
Daskabát
Mariánské Údolí
Velká Bystřice
Velký Újezd
Tršice

Bystrovany
Mar. Údolí
Velká Bystřice
Hlubočky
Tršice
Doloplazy
Přáslavice
Velký Újezd

X

X

Bystrovany

X

9. X

Bodování: 1. místo 3 body

2. místo 2 body
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3. místo 1 bod

II. stupeň ZŠ
Celkové pořadí škol:
Celk.pořadí ZŠ

Body

1.
2.
3.
4.

11
11
8
5

Hlubočky
Velká Bystřice
Velký Újezd
Tršice

O pořadí škol na 1. a 2. místě bylo rozhodnuto losem.
Pořadí v jednotlivých disciplínách:
Fotbal
6.-7. roč.
1.
2.
3.
4.

Hlubočky
Tršice
Vel. Bystřice
Velký Újezd

Bodování:
				
				

Fotbal
8.-9. roč.
Vel. Bystřice
Tršice
Hlubočky
Velký Újezd

1. místo
2. místo
3. místo

Beach přehaz. Volejbal
6.-7. roč.
8.-9. roč.
Velký Újezd
Hlubočky
Tršice
Vel. Bystřice

3 body
2 body
1 bod
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Vel. Bystřice
Velký Újezd
Tršice
X

Basket
6.-9. roč.

Tenis
6.-9. roč.

Velký Újezd
Hlubočky
Vel. Bystřice
Tršice		

Vel. Bystřice
Hlubočky
Velký Újezd
X

Olympiáda ve škole
Jeden z mála pěkných dnů připadl naštěstí na pátek 18. května, kdy se
konalo tradiční atletické klání školáků – prvostupňáků. Naši žáci porovnali síly nejen mezi sebou, ale i s dětmi z Daskabátu.
Dopoledne bylo plné kvalitních výkonů, vítězové si odnesli pěkné ceny.
Odměněni ale byli všichni účastníci díky přispění sponzorů: Pila Koš,
Autodoprava Domes, Alsico, Potraviny Ležatkovi, HV Propag a Rama a.s.
Děkujeme.
V prostoru před školou jsme připravili sportovní dopoledne pro děti
z MŠ Velký Újezd a MŠ Výkleky.
Malé děti se prostřednictvím různých stanovišť se sportem teprve
seznamují, nešlo tady o výkony, ale o zábavu a pohyb.
Všechna mrňata získala za odměnu sluníčkovou medaili, kterou jim
vyrobili žáci pátého ročníku.
Anna Fryštacká

23

Den otevřených dveří
„Za zdravím a pohybem do naší školy“
Dne 24. dubna 2012 se na základní škole ve Velkém Újezdě konala ve
spolupráci s odborným učilištěm již pravidelná akce “Granátové srdce“
zaměřená na zdravý životní styl.
V tento den odpoledne se k nám mohli v rámci „Dne otevřených dveří“ v letošním roce pod heslem „Za zdravím a pohybem do naší školy“
podívat nejen rodiče, ale i široká veřejnost.
Sice každý dospělý školu zná, jako rodič ji navštěvuje v době třídních
schůzek, ale my jsme chtěli ukázat veřejnosti školu z jiného úhlu, za jiné
situace. A tak zde návštěvníci nespatřili děti sedící v lavicích a zkoušející
učitele, ale zahráli si s dětmi stolní tenis a jiné sportovní hry, společně si
zazpívali, vyzkoušeli si, jak se pracuje s interaktivní tabulí a výukovými
programy, nahlédli do zookoutku, kde spatřili nové přírůstky, zašermovali si s rytíři a ochutnali mnohá jídla našich předků, zkrátka užili si školu
jinak.
Už teď se společně těšíme na další setkání.
Milan Mahdal
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Světový běh harmonie
„Dokážeš-li vytvořit harmonii ve svém vlastním životě,
tato harmonie se rozšíří do celého světa“

Sri Chinmoy

Tento mírový filozof, sportovec a umělec založil World Harmony Run
– Světový běh harmonie, který probíhá přes více než 140 zemí světa. Česká část světového běhu je součástí celoevropské trasy dlouhé přes 24 000
km. V České republice mezinárodní tým a čeští běžci nesou pochodeň
z polské hranice u Liberce na Slovensko ve dnech 10. - 18. června.
V neděli 17. 6. 2012 v poledne se připojila k světovému běhu i naše
obec. Žáci základní školy doprovodili mezinárodní skupinu běžců s hořící
pochodní přes celou obec, střídali se na čele běžeckého pelotonu a předávali si pochodeň. Před školou čekalo pár diváků a pan starosta, který
běžce World Harmony Run krátce přivítal a nabídl jim občerstvení.
Vedoucí skupiny běžců krátce seznámil přítomné se smyslem této akce
a zapojil žáky do hádání, z jakých zemí pochází jednotliví běžci. Celý peloton se pak vydal přes náměstí po Lipenské ulici až na konec městyse, kde
došlo k předání pochodně běžcům z World Harmony Run a rozloučení.
Touto akcí městys Velký Újezd podpořil přátelství, porozumění
a harmonii.
Martina Hausnerová
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Újezdský faktor strachu vol. 2
V sobotu 2. 6. 2012 se na hřišti ve Velkém Újezdě u Olomouce konal
již druhý ročník Dětského dne ve stylu Faktoru strachu. Součástí byla
také spousta dalších soutěží a dvě přátelská fotbalová utkání mezi rodiči
a dětmi.
Počasí byla hlavní věc, která dělala všem starosti. Jedna z pořadatelů, Ivana Richterová, nám řekla: “Největší obavy jsme měli z deště, ale
nakonec se vyjasnilo, sluníčko se ukázalo, a tak jsme my i děti spokojeni.“
Ihned při vstupu do areálu hřiště Vás do tváře přímo uhodil závan dobré
nálady a pohody, která zde panovala. Každé dítě dostalo slosovatelný lístek, na který následně obdrželo jednu z cen v tombole, každý los vyhrával,
a tak nikdo neodešel s prázdnou.
Dětský den odstartoval v jednu hodinu odpoledne, ale zlatým hřebem,
jako již minulý rok, byl právě Faktor strachu. Soutěžil vždy rodič s dítětem
jako jeden pár a celkem se zúčastnilo 30 párů, což je dle mého mínění
účast více než solidní. Všichni se museli probojovat osmi stanovišti, na
kterých bylo hlavním úkolem pokořit vnitřní strach ať už z neznámého
tunelu, kterým se pronášely prasečí nožky, ze sahání do nádob, o kterých
nikdo netušil, co ho v nich čeká, nebo třeba z kádě plné tekutiny podivné
barvy, na jejímž dně se opět něco ukrývalo. Účastníci byli rozděleni do tří
věkových kategorií a pro každou byl stupínek vítězů, ti pak obdrželi sladké
odměny, ale zkrátka nepřišel nikdo, všichni ostatní obdrželi ceny útěchy.
V přestávkách Faktoru strachu se na hřišti strhla dvě neúprosná fotbalová utkání. V tom prvním stály na jedné straně matky a na straně druhé
jejich ratolesti, které nejsou již žádnými nováčky, ale již delší dobu hrají
za TJ Sokol VÚ jako benjamínci. A právě jejich fotbalové zkušenosti se
zde zúročily a děti drtivě porazily své matky. V druhé přestávce se utkali
mladší žáci se svými trenéry, otci a funkcionáři TJ Sokol. Opět děti excelovaly a s přehledem zvítězily.
Všechno probíhalo v naprostém pořádku, děti se skvěle bavily a rodiče také. Počasí nakonec vyšlo a občerstvení bylo vynikající. To, že se akce
vydařila, bylo zřejmé již z toho, že dorazilo celkem 96 dětí i s rodiči. Akce
proběhla za podpory Městyse Velký Újezd, pekárny Tiefenbach, pana
Alexandra Macháčka, firmy Cedro a rodiny Hubíkovy. Dík patří všem
pořadatelům, ať již členům výboru TJ Sokol Velký Újezd nebo ochotným
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rodičům, ale také dorostu místní ZŠ, kteří letošní Dětský den připravili
a organizačně zajistili.
Jakub Richter

Poplatky
Vodné, stočné
 Rada městyse Velký Újezd schválila s účinností od 1. července 2012
nové ceny vodného a stočného následovně:
za 1 m3 odebrané vody 23,- Kč včetně DPH (současná cena je 20,- Kč)
za 1 m3 vypuštěné odpadní vody do kanalizace 17,- Kč včetně DPH
(současná cena je 15,- Kč)
pevná složka zůstává ve stejné výši, tj. 120,- Kč/1 rok.
 Odečty stavu vodoměrů budou provádět zaměstnanci městyse ve třetí
dekádě měsíce června.
 Jednotliví odběratelé obdrží vyúčtování vodného a stočného formou
daňového dokladu.
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 Platbu bude možno provést buď v hotovosti na Úřadu městyse
Velký Újezd (v pondělí nebo středu; 8,00-12,00 a 13,00-17,00 hodin),
nebo bankovním převodem na účet městyse (dle údajů uvedených na
přiložené poštovní poukázce).
 Lhůta splatnosti bude uvedena na daňovém dokladu.
Poplatek ze psů
 Splatnost: 30. 6. 2012.
 Sazba: 60,00 Kč za prvního psa a 120,00 Kč za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele.
Poplatek za komunální odpad
 Splatnost: 31. března příslušného kalendářního roku.
Věra Bednaříková

Úklid okolí městyse
Jak jsme avizovaly v minulém čísle, provedly jsme úklid v okolí Velkého Újezda.
V pátek 13. dubna nás - členky sociální komise - přišly podpořit paní
Hana Strbáčková, Hana Kovářová, Mgr. Jaroslava Krbečková, Božena
Drajsajtlová a Libuše Bittnerová se čtyřmi dětmi Junáky -Cvrčky. Takovou pomoc jsme velice uvítaly, rozdělily se na tři skupinky, které toho za
téměř ideálního počasí stihly docela hodně. V sobotu, kdy už na nás počasí nebylo tak přívětivé, foukal studený vítr a odpoledne i poprchávalo,
nám dopoledne pomohla paní Anička Losertová a odpoledne zahrádkáři
nasbírali ještě pytel a půl odpadků kolem varhošťské silnice až ke studánce
u Izidorka. Všem zúčastněným chceme tímto moc poděkovat.
Pokud by někoho zajímaly naše úlovky, zde uvádíme nejkurióznější
z nich:
jedna vysušená slepice i s peřím, kilogramové balení jemných párečků, devět plácaček od rumu (na úseku asi třiceti metrů), jedny apartní
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kalhotky, 27 PET lahví (dvě z nich byly dokonce originál zavřené),
87 různých krabiček od různých cigaret, 354 různých vajglů z různých
cigaret (37 z nich bylo v trávě na hromádce na jednom místečku o průměru dvaceti centimetrů tak, jak je patrně někdo vysypal z popelníku,
dalších 38 pod okny pálenice a několik desítek v okolí základní školy).
Za ty roky, co takhle na jaře chodíme a sbíráme, bych vyhodnotila jako
opravdu nej-:
chudáka mrtvého psa střední až větší velikosti v igelitovém pytli (že si
pytel sám odnesl do chrastí, pak si tam vlezl a umřel – tomu snad uvěří
málokdo).
									
Věra Bednaříková

Zahrádkáři
Česnek ve 21. století
Již po staletí byl česnek důležitou součástí každodenního života mnoha kultur nejen jako koření, ale i pro své širokospektré preventivně-léčebné účinky. Dietní faktory hrají klíčovou roli ve vývoji různých lidských
onemocnění. Po více než 5000 let používání česneku v tradiční medicíně
přináší současná věda důkazy, že česnek je úžasný zdroj fytochemikálií,
které prospívají zdraví a patří mezi nejlevnější způsoby prevence kardiovaskulárních onemocnění. Dosavadní průzkumy dokazují, že vyzrálý česnekový extrakt je hodnotnějším zdrojem nutrietů než syrový česnek, aniž
by způsoboval dyspeptické potíže a minimalizuje vedlejší efekt ve formě
„česnekového dechu“.
Nejčastější odkazy na tuto léčivou rostlinu jsou k dispozici na hliněných sumerských tabulkách z roku 2600-2100 před naším letopočtem.
Nejstarší česneková tradice v oblasti Středozemního moře je egyptská, kde
byl hojně používán v boji proti střevním nemocem, ale i jako stimulant
a mobilizátor energie při těžké manuální práci. Je známo, že během prvních olympijských her v Řecku sportovci pro zvýšení vytrvalosti používali česnek. Talmud, svaté písmo Izraelitů, o česneku říká: „sytí, zahřívá
tělo, vyhání červy, množí sperma, obličej po něm září“. Přikládaly se mu
29

i magické účinky, nosil se na těle, zavěšoval se na dveře, taktéž se potíral na
komíny i na klíčové dírky. V Indii se doporučoval pro léčbu onemocnění
srdce a pro artritické potíže. V hinduismu je česnek považován za jakýsi
elixír mládí a nástroj pro zvýšení touhy. V polovině 19. století zkoumal
jeho antibakteriální účinky Louis Pasteur a vojenští lékaři česnekem léčili
poranění způsobená na válečném poli. Na začátku 20. století byl někdy
používán i v léčbě plicní tuberkulózy. Ale až v roce 1944 byla objevena
italským vědcem Cavallitem žijícím ve Spojených státech sloučenina, kterou pojmenoval allicin a která je zodpovědná za antibiotické působení
česneku.
Pro zachování zdravotních účinků je důležité brát ohled také na šetrnou přípravu. Česnek ztrácí účinnost, jestliže je vysokou teplotou deaktivován enzym alliináza. Tím se zabrání vzniku allicinu, který je hlavní
účinnou sirnou sloučeninou. Allicin je sloučenina, která se rychle rozpadá při zahřívání, takže příznivé účinky se snižují. Vaření urychluje jeho
degradaci a mikrovlnky ničí allicin úplně.
Pro zachování účinnosti se česnek často uchovává v tucích, česnekové máslo je dávno známým způsobem úpravy v jižních zemích, v těchto
oblastech není česnek tolik štiplavý pro svůj rychlý růst. U nás bylo oblíbené nakládání česneku do octa nebo vmíchání do mléka s medem.
Řada in vitro studií prokazuje, že česnek může modulovat faktory spojené s kardiovaskulárními nemocemi, tj. inhibuje klíčové enzymy zapojené
do syntézy cholesterolu, snižuje také shlukování krevních destiček, a tím
eliminuje tvorbu krevních sraženin v cévách. Ochranný účinek česneku
proti ateroskleróze byl přičítán jeho schopnosti snižovat obsah tuků v cévní stěně. Po požití česneku bylo zaznamenáno také zvýšené vylučování
cholesterolu. Na zvířecích modelech bylo demonstrováno snížení krevního tlaku o 10 až 50 mmHg v dávce 2,5 mg až 25 mg/kg vyzrálého česnekového extraktu.
Cílem současné farmacie je na přirozené úrovni poskytnout produkt
se stabilizovaným účinkem a potlačením vzpomínaného vedlejšího efektu
na minimum. K dispozici máme několik forem česnekových potravinových doplňků, které se mohou výrazně lišit v obsažených sloučeninách
prospěšných pro zdraví. Tablety jsou zhotovovány ze suché česnekové
moučky nebo sušených extraktů s různými přísadami. Jsou slisovány
a obalovány povlaky, které mají vzdorovat žaludečním šťávám, aby byl
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obsah uvolňován až v tenkém střevě. Jako přísady bývají voleny extrakty
jiných rostlin (hloh, jmelí, chmel, třezalka aj.), které často limitují účinky
česneku. Kapsle jsou zpravidla želatinové, obsahují pouze lipofilní organosirné sloučeniny. V olejových přípravcích nejsou obsaženy sloučeniny rozpustné ve vodě, proto při objasnění mechanismu účinku těchto
důležitých sloučenin pochopíme, že tyto formy potravinových doplňků
jsou „ochuzeny“ o zdraví prospěšné účinky.
Pro farmaceutické zpracování je nutné česnek dokonale zbavit slupek,
což je značně nákladné a tato část procesu zpracování je velmi náročná
na čistotu. Tímto procesem zpracování prochází také výroba další formy, tinktury, která bývá připravována z čerstvého nebo sušeného česneku
vodní nebo alkoholickou macerací. Výroba tinktur (macerace) umožňuje
nejvyšší možnost zachování obsahu účinných látek. Výsledkem macerace
česneku po několika týdnech je vyzrálý česnekový extrakt, který se stal
slibným předmětem současného experimentálního i klinického zkoušení.
Pozitivním efektem přidání lihu je inaktivace allinázy, tím si lihové tinktury zpravidla déle uchovávají aktivitu. Obsah biologicky aktivních organosirných sloučenin je relativně vysoký, protože jsou „vyráběny v procesu zrání“. Proces „zrání“ v některých případech, i když se jedná vlastně
o potravinu, může přinést léčivé vlastnosti a tímto postupem můžeme
poskytnout tělu více prospěšných látek než u syrového česneku a dalších
forem česnekových doplňků. Během „zrání“ se sirné sloučeniny totiž dále
transformují, takže jejich skladba a obsah jsou odlišné než v syrovém
česneku. Transformací vznikají sirné sloučeniny, které nejsou přítomny
v syrovém česneku ani v česnekových olejích, tabletách a želatinových
kapslích. Rozdíl nespočívá jen v účinnosti dané obsahem léčivých látek,
ale jistě také ve vstřebatelnosti těchto látek do krevního oběhu (umocněna
lihem), potažmo rychlejšímu ústupu odéru z dutiny ústní.
Je dobré si uvědomit, že i dříve používané prostředky našich předků nám mohou nabídnout pomocnou ruku, pokud budeme vybírat pouze potravinové doplňky se znalostí účinku, který je potvrzen vědeckým
výzkumem. I v ČR je na trhu dostupný vyzrálý česnekový extrakt, jediný,
který analýzami ze státních akreditovaných laboratoří deklaruje komplexní obsah blahodárně působících organosirných sloučenin. Jmenuje se
ALLIVICTUS – a je českého původu. Jeho bonusem je, že i při pravidelné
aplikaci nebudete cítit česnekem z dechu ani z potu.
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Vybráno ze stati internistky a praktické lékařky MUDr. Janky Březinové,
uvedené ve Sborníku příspěvků ze semináře „Česnek ve 21. století“, který
se konal v Regionálním centru Olomouc dne 16. 5. 2012. Tohoto semináře
o pěstování a významu česneku se za ZO ČZS Velký Újezd zúčastnila paní
Jaroslava Zlámalová.
Obecné rady pro zahrádkáře (které asi každý zná):
 V tomto období jsou častější sucha a teplé dny, proto dbáme na pravidelnou a vydatnou zálivku. Opravdu pečlivou zálivku provádějme
u nových výsadeb dřevin, které ještě nemají plně vyvinutý kořenový
systém. Velmi důležité je i pravidelné doplňování vody u rostlin nasázených v truhlících a závěsných květináčích. Zavlažujeme-li stromy,
zaléváme raději méně často, ale vydatněji.
 Nezapomínejme pravidelně přihnojovat jednotlivé rostliny v zahradě. Vícesložkovým hnojivem znovu doplníme výživu růžím a dalším
bohatě kvetoucím keřům (šeříky, hortenzie, rododendrony). Důležité
je též pravidelné přihnojování květin. Stromy a keře nyní přihnojujeme rychle působícími hnojivy.
 V tomto období jsou v plném květu nejenom květiny na oknech
a terasách. Pro dosažení krásných zdravých květů je potřeba pravidelně rostliny přihnojovat. Pokud občas zapomínáme rostlinky vyživovat, je dobré použít hnojivé tyčinky.
 Rostlinám v nádobách věnujeme zvýšenou péči – pravidelnou zálivku
a výživu. Aby rostliny nasazovaly nová poupata, musíme odstraňovat
odkvetlé květy a květenství.
 Vyštipujeme vegetační vrchol u jiřinek, zaštipujeme chryzantémy
a fuchsie.
 Vysoké nebo rozložité květiny na záhonech pravidelně vyvazujeme
k opěrám.
 I v tomto období je potřeba věnovat pozornost skalce. Měli bychom
ji pravidelně ošetřovat a zbavovat plevele. Máme-li na skalce tařici,
tařičku či devaterník, brzy po odkvětu je silně seřízneme.
 Přihnojíme růže, stonky určené pro řez zbavujeme postranních poupat. Odkvetlé vlčí boby, kopretiny šarlatové, stračky-ostrožky a chrpy
sestřihneme nízko nad zemí, aby opakovaně kvetly. Ukončíme výsevy dvouletek (např. hvozdík bradatý, topolovka, zvonek prostřední
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náprstník, chýr, pomněnka, chudobka nebo maceška).
Pravidelné sekání trávníku, jeho přihnojování je v tomto měsíci
nanejvýš důležité.
Koncem měsíce provádíme seříznutí živých plotů z opadavých keřů.
Přikopčené brambory při deštivém počasí chráníme proti plísni
bramborové. Ta se projevuje tím, že naspodu listu tvoří bílý houbovitý povlak, na hlízách jsou pak hnědé až šedé proláklé skvrny. Ochranou proti této chorobě jsou včasné a opakované postřiky přípravky
Kuprikol, Novozir (Dithane), Curzate, Ridomil aj. V teplejších oblastech můžeme začít se sklizní raných brambor.
Počátkem června jsme vysadili pozdní zelí a růžičkovou kapustu,
koncem měsíce pak ostatní pozdní košťáloviny a pórek. Tyčková rajčata vyvazujeme k opěrám, vylamujeme jim zálistky a přihnojíme je
hnojivou zálivkou, kterou použijeme i u ostatních plodových zelenin
a pozdních košťálovin.
Vybráno z časopisu Zahradnická kuchařka.

Havířov v květech
Po nějaké době se nám podařilo uskutečnit zase zájezd. Naším hlavním cílem bylo město Havířov, kde se konala floristická soutěž „Deset
divů světa“. Soutěže se zúčastnilo 10 družstev z České republiky a Slovenska, jejichž členové tvořili to, co považují za div světa. Na travnaté ploše
vedle náměstí Republiky vznikaly od ranních hodin pod rukama floristů
Eiffelova věž, Těžní věž, Planeta Země, díla nazvaná Láska, Sopka, Křeslo
pro hosta, Čínská architektura, Letadlo, Apple (Jablko) nebo Bezstarostný spánek. Nejvíce hlasů od návštěvníků akce získalo letadélko z květin,
jako druhá skončila Planeta Země, třetí Eiffelova věž – ta byla vytvořena
pouze z jednoho druhu a jedné barvy – vínově červených růží.
Od 11 hodin se konal květinový průvod, jehož součástí byla např. přehlídka květinových vozů, vojenská historická jízda koňmo, koňská spřežení,
děti základních i mateřských škol, bubenické skupiny, brasil show, veterán kluby, jízda vozů světových automobilových značek, folklórní soubory, sportovní oddíly, taneční kluby, mažoretky a další.
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Byli jsme se také podívat v Kulturním středisku Havířova Radost, kde byla
mj. výstava děl Mistrovství Evropy ve floristice (samozřejmě teď už pouze
na fotografiích), které se konalo v Havířově v loňském roce.
Cestou domů z Havířova jsme se ještě zastavili ve „Veselé zahradě“ ve
Fryčovicích, kde jsme si mohli zakoupit různé skalničky, trvalky, okrasné
trávy a jiné rostlinky do svých zahrádek, ale i zahradní keramiku – jak
užitkovou, tak i tu, která slouží jen tak pro oko a pro radost.
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Padaly sice teplotní rekordy, ale myslím, že ta květinová nádhera, kterou jsme měli možnost obdivovat, vše vynahradila i těm, kteří tato vedra
moc rádi nemají. Za deštivého počasí by určitě naše zážitky nebyly tak
hluboké. Nikomu se nic nestalo, všichni jsme se vrátili v pořádku domů a
těšíme se, kam se zase někdy příště podíváme.
Za výbor ZO ČZS Velký Újezd Věra Bednaříková

110. výročí založení včelařského spolku
ve Velkém Újezdě
Letos je to 110 roků, kdy byl ve Velkém Újezdě založen včelařský spolek. Událost to byla významná, protože znamenala značný pokrok v chovu
včel, ale také proto, že Velký Újezd patřil v českých zemích mezi první
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zakladatele. Členové spolku byli převážně rolníci, ale také faráři, učitelé
a lesníci. Hlavní činnost spolku spočívala ve vzdělávání členů. Pořádal ale
také kulturní a společenské akce jako výlety, exkurse, výstavy apod. Počet
členů býval vysoký. Někdy to bylo i 70 členů. Za dobu trvání spolku došlo
šestkrát ke změně společenského zřízení. Dá se však také říci, že každý
režim činnost včelařů podporoval. Došlo jen ke změnám názvů a organizační struktury.
Pokračovatelem včelařského spolku je naše základní organizace Českého svazu včelařů. Máme 33 členů a sdružujeme 6 obcí. Chováme 274
včelstev. Ve Velkém Újezdě 61 včelstev, v Daskabátě 82 včelstev, ve Výklekách 8 včelstev, ve Staměřicích 45 včelstev, v Laznikách 15 včelstev, v Zákřově 3 včelstva a na Kyjanici 60 včelstev. Bohužel na tak velká katastrální
území je to velmi málo. Naším cílem je proto zvýšit stavy alespoň na 500
včelstev. V tomto záměru ale stojí řada překážek.
1. Malý počet včelařů a jejich nevýhodný věk. Šest včelařů má přes 80
roků a 12 včelařů má přes 70 roků. Proto věnujeme značné úsilí na získání
nových, mladých členů.
2. Choroby včelstev. Civilizační rozvoj země přináší značná negativa na stav přírody. Velkoplošné zemědělství, chemizace, a to nejen na
polích, ale i v zahradách hubí nejen „škodlivý“ hmyz, ale hubí všechen
hmyz – tedy i včely. A to není vše. Hynou ptáci, žížaly a drobná zvěř. Kazí
se voda a ovzduší. Odolnost včel se snižuje. Postihl nás mor včelího plodu,
varoáza a další choroby.
3. Změna životního stylu. Zejména mladí lidé žijí velice rychle. Nabídka k využití volného času je obrovská a lákavá. Vezmeme-li v úvahu, že
chov včel je časově dost náročný a že nepřináší nějaké závratné zisky, dá
se to pochopit.
Co na závěr? Často se setkáváme s formulací „udržitelného rozvoje“. Již
jsme se asi vzdali úmyslu „zlepšovat životní prostředí“. Dnes nám již stačí udržet to, co máme. Myslím si ale, že by bylo pro nás mnohem lepší,
kdyby rozkvetlé sady a zahrady zněly bzukotem včel, než aby v nich za
tísnivého ticha bloudilo pár čmeláků.
Lumír Grmolenský
Předseda ZO ČSV
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Program Hodových slavností
městyse Velký Újezd
Pátek 10. 8. 2012
16:00 – 22:00 posezení na náměstí se skupinou TRIFID
Sobota 11. 8. 2012
14:00 – 18:00 výstava 110 let včelařské organizace ve Velkém Újezdě
				
a okolí a výstava ZO Českého zahrádkářského svazu Proměny
				
Velkého Újezda v klubovně městyse
14:30 – 15:15 vystoupení jazzové kapely The Kouband na náměstí
15:00 – 17:00 sportovní hry pro děti na hřišti TJ Sokol
16:00 – 18:00 fotbalový zápas na hřišti TJ Sokol
16:00 – 18:00 jízda na koních na Horním náměstí
16:00 – 20:00 posezení na náměstí s kapelou LH Western
17:00 – 20:00 cimbálová muzika Lučina v Penzionu Myslivna
20:00 – 02:00 hodová zábava na hřišti TJ Sokol se skupinou YANTAR
Neděle 12. 8. 2012
8:00 – 9:00
mše v kostele sv. Jakuba Staršího
9:00 – 11:00
otevřená krypta a kostel
9:00 – 16:00
výstava 110 let včelařské organizace ve Velkém Újezdě a okolí
				
a výstava ZO Českého zahrádkářského svazu Proměny
				
Velkého Újezda v klubovně městyse
9:00 – 17:00
jarmark tradičních výrobků v centru městyse
9:00 – 16:00
ukázky řemesel před kostelem
11:00 – 11:45 Duhová pohádka - divadlo pro děti na náměstí
13:00 – 20:00 posezení na náměstí se skupinou Elixír
13:00 a 16:00 vystoupení skupiny historického šermu Valmont na náměstí
14:00 a 15:00 vystoupení Hanáckého národopisného souboru Olešnica na
				
náměstí
14:00 – 14:30 pobožnost u kapličky Panny Marie Lurdské
14:00 – 16:00 jízda na koních na Horním náměstí
15:00 – 16:00 otevřená krypta
16:00 – 17:00 hodový koncert duchovní hudby v kostele sv. Jakuba Staršího
Hodové slavnosti městyse se konají za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.
Výbor pro rozvoj městyse Velký Újezd děkuje také ostatním spolupořadatelům.
Základní organizace Českého svazu včelařů Velký Újezd
Český zahrádkářský svaz, ZO Velký Újezd
Římskokatolická farnost Velký Újezd

Kulturní a školská komise
TJ Sokol Velký Újezd
Penzion Myslivna
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Hodové slavnosti dávají zelenou místním
živnostníkům
Hodové slavnosti by se měly stát akcí, která svým pestrým programem
přiláká do našeho městyse vyšší počet návštěvníků. V širokém okolí se
tak zvýší povědomí o tomto místě, jehož nedílnou součástí jsou i místní
živnostníci. Právě jim v tomto roce nabízíme dvě možnosti, jak se prezentovat.
V neděli 12. srpna 2012 se bude v centru městyse konat jarmark, jehož
součástí bude infostánek. Jeho cílem je zajistit propagaci Olomouckého
kraje, Mikroregionu Bystřička a samozřejmě samotného městyse Velký
Újezd. Rádi bychom zde tedy distribuovali letáky, prospekty, katalogy či
vizitky místních podnikatelů. Pokud máte o tuto formu propagace zájem,
odevzdejte příslušné materiály do 8. srpna 2012 v úřední dny panu místostarostovi Ing. Josefu Jelenovi.
Živnostníci, kteří mají zboží vhodné k prodeji na jarmarku, pak
mohou využít bezplatného zapůjčení stánků a akce se osobně zúčastnit.
Tuto skutečnost je ovšem třeba co nejdříve (nejpozději však do 15. července 2012) nahlásit na email hodyvelkyujezd@seznam.cz (popř. osobně
paní Michaela Janotové), neboť počet stánků je omezen.
Na spolupráci se za Výbor pro rozvoj městyse Velký Újezd těší
Michaela Janotová

První rok s Radovánkem
Od října 2011 do dubna 2012 provozoval v městysi nově svou činnost
Dětský klub Radovánek. Čtyři lektorky a zároveň maminky - Martina
Havlasová, Martina Kurfürstová, Lenka Kupčihová a Michaela Janotová
- připravily 55 setkání pro ostatní maminky a jejich děti. Zpívalo se, tančilo, malovalo, četlo, hrálo, dovádělo… Děti smysluplně trávily svůj čas
a zároveň si zvykaly na kontakt s druhými i na prostředí mateřské školky,
do které budou brzy chodit již samy bez maminek.
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Radovánek navštívilo v průběhu sedmi měsíců 27 rodičů a 30 dětí.
Opakovaně docházelo jedenáct maminek, pravidelně pak dalších sedm.
Většina bydlela přímo v městysi, ale přijet neváhaly ani maminky z Daskabátu, Doloplaz, Lazníček a Staměřic.
Dětský klub nevybíral žádné poplatky. Jeho činnost totiž podpořilo
vedení ZŠ a MŠ Velký Újezd bezplatným pronájmem prostor a Kulturní
a školská komise částkou 5000,- Kč. Většina peněz byla využita na nákup
pomůcek, které zároveň slouží i dětem z mateřské školy. Jedná se zejména
o stupínky na cvičení, padák, tunel, magnetickou tabulku, barevné papíry, lepidla, knížky (Pinocchiova dobrodružství, Hajný Robátko, Říkadla
a cvičení pro nejmenší) a hračky (2 sady plyšového jídla do kuchyňky).
Na podzim by Radovánek chtěl vstoupit do své druhé sezony. K tomu, aby
jeho činnost byla smysluplná, bude potřebovat hlavně nové návštěvníky.
Již teď můžete nahlédnout do textů či fotogalerie na www.radovanek.net
a nechat se zlákat k návštěvě.
Michaela Janotová

Kalendář akcí
červenec – září
1. 7.

Doloplazy

Jízda králů

5. – 6. 7.

Velký Újezd

10 let FESTIVAL FLORENC

10. – 12. 8.

Velký Újezd

Hody

1. 9.

Libavá

Letní Bílý kámen
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