ZPRÁVY Z RADNICE
__________________________
Vážení spoluobčané,
blíţí se konec tohoto čtyřletého volebního období a za několik dnů
půjdeme opět volit na další čtyři roky své zástupce.
Nadešel tedy čas hodnocení. Z celkového pohledu můţeme
konstatovat, ţe se konečně po několika promarněných letech začalo
opět ve Velkém Újezdě budovat..., ale nejprve od začátku. Obec měla
dluh, který ji v rozvoji a investování svazoval. Podařilo se oddluţit
naši obec a to byl ten klíčový úspěch, od kterého se začaly odvíjet
další cíle. Důleţité bylo pokusit se na tyto cíle dosáhnout s pomocí
dotací, udrţet vyrovnaný rozpočet, nerozprodávat obecní majetek,
nepůjčovat si v bance, a tím opět nezadluţovat naši obec. Kaţdá
obdrţená dotace ovšem vyţaduje spolufinancování ze strany obce.
Zde je seznam akcí, které se podařilo takto uskutečnit:
- s pouţitím dotace byla zateplena základní škola
a zrekonstruovaná kotelna
- s pouţitím dotace se nyní provádí rekonstrukce úpravny vody
- s pouţitím dotace bylo zahájeno zateplení mateřské školy
- s pouţitím dotace byly opraveny dvě komunikace
- s pouţitím dotace se nyní opravuje kříţ na hřbitově.
Dále se Velký Újezd, jako součást Mikroregionu Bystřička, podílel
na vybudování cyklostezky – s pouţitím dotace přes mikroregion.
V současné době se rovněţ přes mikroregion připravuje zavedení
bezdrátového rozhlasu.
Kromě těchto „dotačních“ akcí jsou hotové projekty na revitalizaci
Dolního rybníka, rekonstrukce Zákostelí, dále bylo vybudováno
dětské hřiště, byla zahájena výměna oken v budově č. p. 173 –
bývalá škola, byla zahájena oprava střechy nad čekárnou dětské
lékařky, městys se také finančně podílel na opravě zubní ordinace.
V průběhu volebního období byla naše obec povýšena na městys.
Nechali jsme zhotovit důstojnou pamětní desku újezdským rodákům
- účastníkům zahraničního odboje, zavedli nové internetové stránky
městyse, zkvalitnili a pravidelně vydávali občasník Ţibřid, zavedli
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názvy ulic. Městys Velký Újezd spolupracuje a podporuje místní
spolky a organizace, podporuje rodiny při narození dítěte, podporuje
sociálně slabé občany a osamocené seniory. Také městys nezapomněl
na farnost a finančně přispěl na opravu střechy kostela, varhan
a zhotovení nového zvonu.
V pozadí toho všeho se pak dále skrývají kaţdodenní běţné
povinnosti zajišťující bezproblémový chod celé obce.
Na závěr patří poděkování současnému zastupitelstvu, radě,
výborům, komisím, zaměstnancům městyse, místním organizacím
a spolkům, podnikatelům a všem občanům, kteří se aktivně zapojují
do dění v našem městysi a kterým není lhostejný rozvoj Velkého
Újezda.
Nově zvolenému zastupitelstvu přejeme mnoho úspěchů!
Lubomír Bršlica
starosta

Jiří Čekan
místostarosta

_______________________________________________________

Volné pobíhání psů
Váţení občané,
stále dochází k volnému pobíhání psů po obci, řada občanů si
stěţuje a ţádá nápravu. Úřad městyse opakovaně upozorňoval
veřejnost (rozhlasem, v Ţibřidu), ţe se jedná o porušení obecně
závazné vyhlášky obce, kdy se majitel psa dopouští přestupku.
Dokazování volného pobíhání psů u přestupkové komise není vţdy
jednoznačné. Vedení městyse proto upozorňuje občany, ţe volné
pobíhání psů bude řešit jejich odchytem a umístěním psa do útulku.
Odchyt psů je finančně náročný, náklady s tímto spojené bude městys
vymáhat po vlastníkovi odchyceného psa.
vedení městyse
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VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (dále
jen „ZM“), konaného dne 22. 9. 2010 v obřadní síni Úřadu
městyse Velký Újezd
_______________________________________________________
Usnesení k bodu 2:
a) Účetní obce vystavila příkaz k převodu 5 mil. Kč z účtu obce
na účet firmy REAL ATLANTA na základě příkazu starosty,
a není tedy odpovědná za škodu vzniklou obci tímto
nelegálním převodem 5 mil. Kč.
b) ZM schvaluje zápis z 18. zasedání ZM.
Usnesení k bodu 3:
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení
z 18. zasedání ZM ze dne 30. 6. 2010.
Usnesení k bodu 4:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro rozvoj městyse od
18. zasedání ZM ze dne 30. 6. 2010.
Usnesení k bodu 5:
ZM schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse Velký Újezd za
období od 18. zasedání ZM.
Usnesení k bodu 6:
ZM schvaluje přiřazení domovních čísel k ulicím dle přílohy
č. 3 pozvánky dnešního zasedání – 22. 9. 2010.
(viz příloha č. 4 zápisu zasedání)
Usnesení k bodu 7:
a) ZM schvaluje přijetí dotace na „Realizace úspor objektu
mateřské školy ve Velkém Újezdě“.
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b) ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
s dodavatelem, který bude vybrán v řádném výběrovém
řízení.
c) ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o podpoře mezi
Státním fondem ţivotního prostředí a příjemcem a rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
Usnesení k bodu 8:
ZM schvaluje výměnu oken v budově č. p. 173 – bývalá škola vedle
radnice firmou Plastom s. r. o. Brno za cenu 291.709,- Kč bez DPH.
Usnesení k bodu 9:
ZM schvaluje provedení opravy dvora a příjezdové komunikace
k mateřské škole Velký Újezd dle nabídky 300,- Kč/m2 za celkovou
cenu do 200.000,- Kč bez DPH.
Usnesení k bodu 10:
ZM vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p. č. 121 o výměře
12 m2 v k. ú. Velký Újezd ve vlastnictví městyse.
Usnesení k bodu 11:
ZM schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2010 dle přílohy
č. 6 dnešního zasedání - 22. 9. 2010.

Výpis vyhotovila: Eva Tomanová
Velký Újezd 23. 9. 2010
Ověřovatelé zápisu:
Ivana Nováková
Ing. Jiří Roubík, Ph.D.

Starosta městyse:
Lubomír Bršlica
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Volební program
Sdruţení nezávislých kandidátů
„Budoucnost Velkého Újezda“
_________________________________
1. Vyhodnocení hlavních akcí uplynulého volebního období
- Bylo provedeno oddluţení městyse ve výši 5,2 mil. Kč.
- Bylo provedeno zateplení školy v hodnotě 19 mil. Kč za
pomocí dotace.
- Byly provedeny opravy komunikací k Červenému kříţi a od
kostela aţ po ulici Na Flíčku v hodnotě 1 mil. Kč.
- Je zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci
úpravny vody a zateplení MŠ a na obě tyto akce jsou
poskytnuty dotace a 4,2 mil. Kč bude dokryto z finančních
prostředků městyse.
2. Plánované akce pro nastávající volební období
- V dalším volebním období proběhne oprava kanalizace
a povrchu v Zákostelí v hodnotě 3,4 mil. Kč.
- Proběhne revitalizace Dolního rybníka, odbahnění, úprava
břehů a výsadba zeleně v hodnotě 1,8 mil. Kč.
- Dále jsou k realizaci tři další akce, a to výměna oken
v budově bývalé školy vedle radnice s nákladem 350 tis. Kč.
- Oprava střechy nad dětskou ordinací v částce 230 tis. Kč.
- Oprava povrchu dvora MŠ, kde náklady budou činit
200 tis. Kč.
V plánu je spousta dalších akcí jako například:
- úprava prostoru před hřbitovem,
- vybudování WC při hřbitovu,
- předláţdění chodníků ve všech částech městyse,
- úprava autobusových zastávek a vybavení čekárnami,
- revize kanalizace v ulici Válečných hrdinů, její případná
oprava a předláţdění v celém rozsahu,
- úprava školního hřiště.
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V širším výhledu pak zpracování projektu na :
- celkovou opravu budovy radnice,
- celkovou opravu budovy bývalé školy,
- celkovou opravu budovy s dětskou a zubní ordinací,
- vybudování zastřešené plochy shromaţdiště sběru a překládky
odpadů,
- zahájení jednání s AČR pro moţnost vyuţití mezihorské cesty
jako cyklotrasy (spojnice cyklotrasy na Olomoucku
s cyklotrasami Oderska, Hranicka, Lipnicka),
- zajištění většího pořádku v městysi (svozy sena, slámy).
Za to, co se v městysi podařilo v současném volebním období
udělat a za to, co je jiţ připraveno k realizaci, je třeba poděkovat
současnému zastupitelstvu městyse Velký Újezd.
3. Oblast veřejné správy
V této oblasti zaměřit pozornost především na:
- potřebu vytvoření adekvátních výborů zastupitelstva,
- zveřejňovat všechna usnesení,
- efektivně vyuţívat internet při správě obce,
- veřejné (jmenovité) hlasování.
4. Oblast dlouhodobé politiky
- rozhodování na základě koncepcí,
- územní plán obce (rozvoj obce).
5. Spolupráce obcí
- spolupráce v
Bystřička).

mikroregionálním

zapojení

6. Občanský sektor
- spolupráce s neziskovými organizacemi,
- podpora pro aktivní občany,
- vybudování nových sportovišť,
- veřejně přístupné sportoviště na školním hřišti.
7. Zahraniční vztahy
- partnerská města (Vojvodství Opole),
- strukturální fondy.
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(Mikroregion

8. Majetek městyse, rozpočet
- cílená snaha udrţovat vyrovnaný rozpočet obce,
- nezbavovat se majetku městyse,
- organizace městyse (označení ulic),
- transparentní výběrová řízení, nepřipustit korupci.
9. Veřejná prostranství a zeleň
- veřejná prostranství zatraktivnit pro veřejnost,
- veřejná zeleň (plán výsadby),
- okolí hřbitova (nová výsadba).
10. Doprava
- vymezení ploch pro parkování a vybudování autobusových
zastávek (hřbitov),
- revize místního dopravního značení,
- dbát na údrţbu místní komunikace,
- důsledně dbát na Vyhlášky o silničním provozu (bezpečnost
v obci, parkování),
- cyklistické stezky směr Lipník nad Bečvou a VVP Libavá –
pramen Odry.
11. Sociální péče
- spolupráce s organizacemi,
- podpora pro seniory,
- podpora rodin při narození dítěte,
- aktivní programy pro děti a mládeţ,
- pomoc sociálně znevýhodněným osobám.
12. Školství
- zabezpečení chodu škol,
- zateplení MŠ a úprava příjezdové komunikace,
- navázání uţší spolupráce mezi školou (praxe) a univerzitou
(teorie, příprava na praxi), podán návrh na přidělení místní škole
statut „Fakultní škola“, čímţ by se místní škola začlenila do sítě
fakultních škol Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci,
- podpora čerpání financí pro rozvoj školy z projektů ESF.
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13. Cestovní ruch, propagace
- propagace obce v regionálním měřítku (tisk) jako vesnice dobrá
pro ţivot,
- informační materiály.
14. Bezpečnost
- úzká součinnost s obvodním oddělením Velká Bystřice,
- dbát dodrţování Vyhlášky o silničním provozu (viz Doprava),
- vybudování zpomalovacích retardérů směr Olomouc, Lipník nad
Bečvou, Výkleky a Tršická.
15. Program ekologického chování
- vybudování zastřešení plochy pro shromaţdiště a překládku
odpadu,
- vybudování zařízení na zvířecí exkrementy při pěstěné zeleni,
- přísné dodrţování zákazu spalování nevhodných materiálů.
16. Kultura
- podpora divadelního spolku Podhoran,
- podpora aktivit místních spolků a sdruţení,
- propagace a atraktivita místních hodových oslav.
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Kandidáti za Stranu zelených
_______________________________
Váţení spoluobčané – voliči,
uběhly čtyři roky a opět nastal čas, kdy budete vybírat své
zastupitele – osoby, na nichţ leţí rozhodování o osudech našeho
domova v příštím období. Pod hlavičkou Strany zelených, která je
však zastoupena jen dvěma členy, se znovu ucházíme o Vaše hlasy.
Naši kandidátku i tento svět bohuţel navţdy opustili pan Vlastimil
Domes a pan Karel Kuchařík. Zesnulé kolegy a ty, kteří o práci
v zastupitelstvu městyse ztratili zájem, nahradili noví kandidáti,
kterým není osud Velkého Újezda lhostejný a kteří jsou ochotni
věnovat část ze svého volného času. Mrzí nás, ţe další skvělí lidé,
kteří nám vyjádřili svou podporu, s námi na kandidátce z váţných
osobních či profesních důvodů nemohou být.
Náš program pro letošní volby do zastupitelstva městyse Velký
Újezd vychází z programu, který jsme Vám předloţili před čtyřmi
lety. Jsme rádi, ţe některé body mohly být vynechány, protoţe se je
podařilo úspěšně naplnit. Jsou mezi nimi kroky, v nichţ se spojují
naše názory s názory alespoň některých zastupitelů, kteří kandidovali
za jiné uskupení, ale logicky i oni chtějí pro městys to nejlepší. Snad
naše přítomnost v zastupitelstvu tato řešení nejen umoţnila, ale
i urychlila. Patří mezi ně navrácení titulu městyse či zamezení
rozprodávání majetku. Podařilo se nám prosadit realizaci úsporných
opatření veřejného osvětlení namísto někdejšího zhasínání. Po mnoha
letech jsme rovněţ začali čerpat prostředky z dotačních fondů.
Realizovalo se dětské hřiště. Připravuje se obnova centrálního kříţe
na hřbitově a na odbahnění Dolního rybníka byl alespoň zpracován
projekt. Naše hlasy byly v menšině a jako opozice jsme tedy nemohli
prosadit všechny naše představy, v řadě případů se nám podařilo
o správnosti našich návrhů přesvědčit i ostatní zastupitele nebo se
vedení obce naším programem přímo nechalo inspirovat a řadu kroků
udělalo samo.
Hodně práce odvedl také Výbor pro rozvoj městyse, jehoţ schůzek se
kromě zastupitelů za Stranu zelených účastnili i další členové naší
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skupiny Zelená pro Velký Újezd. Díky němu začala příprava
elektrifikace lokality Kostelíky – Bláznův důl nebo bylo upraveno
okolí kapličky P. Marie Lurdské. Výbor rovněţ připravil podklady
pro pojmenování ulic, a i kdyţ se nám nepodařilo prosadit některé
z tradičních názvů, je dobře, ţe dojde k usnadnění orientace
v zástavbě, zvláště pro přespolní návštěvníky. Také se nám podařilo
přesvědčit provozovatele lomu ve Výklekách, aby upustil od záměru
umístit do dobývacího prostoru obalovnu ţivičných hmot. Ke splnění
některých našich cílů stačilo správně hlasovat, v řadě případů jsme
však museli věnovat svůj čas práci nad konkrétními úkoly. Například
alternativním návrhem křiţovatky příjezdové cesty do městyse
a nově budované cyklotrasy, který jsme narychlo zpracovali, ušetřil
městys sedmdesát tisíc na ţivičném krytu.
Podaří-li se realizovat další záměry a myšlenky z našeho
programu, to jiţ závisí na Vás - našich voličích, neboť o tom, jak
bude náš městys vypadat, ţít a fungovat, rozhodujete právě Vy.
Zveme Vás tedy k volbám, které se uskuteční 15. a 16. října 2010.
Kandidáti za SZ do zastupitelstva městyse
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ŠKOLNÍ ŘÁDKY
___________________

Nový školní rok
Prázdniny utekly jako voda a je tu další školní rok. Začátek toho
minulého byl ve znamení budování školy a úklidových prací, letošní
se nesl, kromě dokončování výmaleb tříd, z nichţ jedna je přímo
uměleckým dílem, především v duchu zefektivnění a zkvalitnění
výuky. Uţ na konci srpna se učitelé intenzivně pustili do omlazovací
kúry našeho školního vzdělávacího programu, který je pro kaţdou
školu charakteristický. Zajímá vás, co to vlastně školní vzdělávací
program je? Pokusím se to v krátkosti vysvětlit.
Na základě celostátního Rámcově vzdělávacího programu musí
kaţdá škola vytvořit svůj vlastní program, tzv. ŠVP, ve kterém
vychází z toho obecně daného, ale zároveň má prostor k rozšíření
nebo vypuštění některých oblastí učiva, sama rozhoduje o hodinové
dotaci pro jednotlivé předměty... Jak vyplývá z názvu našeho ŠVP
„Vzděláním k budoucnosti“, naším hlavním cílem je, aby to, co do
ţáků vkládáme, mělo význam pro jejich další ţivot, aby znali
základní informace a věděli, kde naleznou další, uměli se učit,
vnímali své okolí, váţili si ţivota a lidí kolem sebe a v neposlední
řadě, aby cítili zdravou sebedůvěru a pokoru zároveň.
Jak jistě víte, součástí naší organizace je také mateřská škola. I ta
prošla díky barevnému vymalování a výzdobě příjemnou změnou
vnitřních prostor. Její venkovní areál se z velké části zrekonstruoval
a milým překvapením by se pro veřejnost měla stát i rozšířená
nabídka výchovně vzdělávacího procesu. Uţ samotný název školního
vzdělávacího programu mateřské školy „Duhové království“ přímo
láká k návštěvě. A proto mi dovolte, abych vás k ní skutečně srdečně
pozval. V letošním školním roce bude příleţitostí víc neţ dost.
Pro všechny své příznivce připravujeme mimo jiné tradiční
prosincovou vánoční besídku s jarmarkem, 25. 2. 2011 se ve
společenském sále bude konat ples SRPŠ s atraktivním předtančením
ţáků devátých ročníků a o den později se na stejném místě uskuteční
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i dětský karneval, na jehoţ organizaci se bude podílet i kulturní
komise obce. Na měsíc duben plánujeme „Den otevřených dveří“
a věříme, ţe účast bude stejně hojná jako v loňském roce. Pokusíme
se navázat i na předchozí vzdělávací akce a ve spolupráci s dalšími
institucemi chystáme semináře pro rodiče a další zájemce na témata
efektivní učení, výchova, zdravé stravování, bezpečí atd. V průběhu
celého roku je veřejnosti k dispozici posilovna, sauna a plocha
sportovního areálu s tělocvičnou, zapomenout bychom neměli ani na
moţnost pronájmu našeho reprezentativního společenského sálu,
který díky nové masivní jasanové podlaze získal na přitaţlivosti
a stále častěji se stává svědkem svatebního veselí. Provozní
informace a ceníky poskytovaných sluţeb jsou umístěny na
webových stránkách školy.
Na závěr si ovšem připomeňme, ţe naší prioritou pochopitelně
zůstane především péče o naše svěřence a spolupráce s dalšími
školami a obcemi tak, abychom svým ţákům umoţnili porovnat si
své schopnosti a proţít radost z úspěchu.
Věřím, ţe nám v naší činnosti budete i nadále nápomocni.
Petr Konečný, ředitel školy

Takový normální den
Nový školní rok začal teprve před pár dny a my – čerstvé deváťačky
ze Základní školy ve Velkém Újezdě - došly k závěru, ţe je na čase
opět stmelit kolektiv a podniknout něco úţasného i mimo zdi školní
budovy. Přibraly jsme i další zájemce z řad našich mladších
spoluţáků a v sobotu 11. září společně vyrazili směr Olomouc.
Přívětivé slunečné počasí lákalo ven a jindy ospalá metropole
tentokrát připravila pro své obyvatele i natěšené návštěvníky
nečekaně bohatý program. Příznivci aviatiky zamířili rovnou do
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Neředína na atrakcemi nabitý Letecký den, amatérští historici
netrpělivě vyčkávali otevření řady jindy nepřístupných památek
v rámci Dnů evropského dědictví. My jsme se rozhodli, ţe obejdeme
úplně všechno, a začali jsme pochopitelně na náměstí. Tradiční
jarmark i se svými gastronomickými lákadly se teprve rozjíţděl, ale
vzduchem se uţ nesly lidové rytmy a krojovaná mládeţ předváděla
jak se tančí po hanácku. Po konstatování, ţe tohle na diskotéce asi
neuplatníme, jsme se všichni zvedli, abychom po krátké zastávce
v gotickém kostelíku sv. Kateřiny a nácviku první pomoci pod
dohledem olomouckých záchranářů – náš pedagogický dozor na tom
nečekaně důrazně trval a říkal něco o infarktu před tabulí – konečně
začali naplňovat předem schválený plán. Čekal nás 3. ročník
dobročinné akce s názvem Handicap rally 2010.
Ptáte se, o co šlo? Ani my jsme původně nevěděli, a tak jsme na
atletický ovál na třídě 17. listopadu vcházeli s jistou nejistotou. Naše
mlhavé představy brzy nabyly konkrétní obrysy. Hned u vchodu se
nás ujali překvapení pořadatelé - školáky v sobotu skutečně nikdo
nečekal - a neţ jsme se nadáli, rozrostla se naše parta o dalšího člena.
Jmenoval se Mirek a svůj ţivot trávil na vozíčku. Uţ po pár
okamţicích nám došlo, ţe lidé s handicapem to v ţivotě skutečně
nemají jednoduché, a mohli jsme jen obdivovat, jak sveřepě se
dokáţou poprat se svým omezením i nástrahami okolí.
Čekalo nás nezapomenutelné dopoledne a program byl vyčerpávající.
Po seskoku parašutistů a prohlídce armádního vrtulníku, jehoţ
přistání nám poněkud pocuchalo účes, jsme se stejně jako ostatní
týmy – aţ na nás rodinné – se zápalem ponořili do víru soutěţí a her,
ve kterých jsme si na vlastní kůţi vyzkoušeli, jaké je to být
připoutaný na vozíček nebo ţít v naprostém tichu či tmě. Uţ jste
někdy komunikovali pouze ve znakové řeči nebo zdolávali
překáţkovou dráhu jen za pomoci slepecké hole? Řekneme vám, není
to ţádná sranda a člověka to unaví. Ještěţe nás na nohy postavil
nefalšovaný vojenský guláš.
Asi je vám jasné, ţe toho dne nebylo důleţité zvítězit, protoţe vítězi
se stali naprosto všichni. A všichni také na závěr obdrţeli z rukou
senátora Jana Hálka společnou fotografii, pamětní diplom, sladké
medaile i balíček s překvapením.
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Po posledních slovech moderátorské dvojice, herců Moravského
divadla Ivany Plíhalové a Pavla Doucka (moţná si vzpomenete na
Toníčka z Četnických humoresek), a závěrečném spontánním
potlesku se naše a Mirkova cesta rozešly. Zatímco většina
zúčastněných zamířila do Přáslavic na koncert skupiny Chinaski, my
si ještě popovídali s paní Evou Kacanu, drţitelkou zlaté medaile ve
vrhu koulí z pekingské paralympiády, a pak jsme chvatně vyrazili do
Neředína. I kdyţ na původně plánovaný vyhlídkový let nad městem
uţ nedošlo, po prohlídce leteckého muzea jsme se domů vraceli
příjemně unavení a s pocitem, ţe jsme svůj den nepromarnili.
Koneckonců potkali jsme řadu zajímavých lidí, získali mnoţství
zkušeností a s vděčností si uvědomili, jaké štěstí člověk má, dokud je
zdravý. Uţ teď se těšíme, ţe se příští rok s našimi novými přáteli zase
sejdeme. A co vy, nepřipojíte se k nám?
Kluci a holky ze ZŠ Velký Újezd
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OHLÉDNUTÍ ZA VELKOÚJEZDSKÝMI HODY
___________________________________________________
Uţ jako dítě jsem se těšila na Újezdské hody, i kdyţ to
znamenalo, ţe za pár dní skončí prázdniny. Vzpomínám, jak jsme
byli natěšeni, kdyţ dorazily kolotoče. Kaţdý den jsme se chodili
dívat, co uţ mají postavené, a nedočkavě čekali, kdy se poprvé
roztočí.
V neděli jsme ani dospat nemohli, byl to pro nás velký den. Po
absolvování všech atrakcí jsme se vydali na průzkum stánků, ve
kterých bylo všechno moţné. Stánek s cukrovou vatou byl vţdy
v obleţení a také první, který jsme navštívili. Poté jsme se
zastavovali snad na kaţdém kroku, protoţe všude bylo něco, co
zaujalo buď nás menší, nebo dospělé. Byl to hezký den, na který jsme
všichni dlouho vzpomínali.
Letos jsem na kolotoče doprovázela mladší generaci a plná
očekávání jsem jim své záţitky z mých školních let vyprávěla. Přála
jsem si, aby i oni měli stejně hezké vzpomínky jako já a rádi
vzpomínali.
U kolotoče nikdo nebyl. Na místech, kde vţdy byly stánky, také nic
a po davech usmívajících se lidí nebylo ani památky.
Alespoň na náměstí se něco dělo a všem se nám objevil úsměv na
rtech, kdyţ jsme tam přišli. Celou dobu jsem se sama sebe ptala:
„Kam se ty naše hody poděly? Proč je někteří nechali zaniknout?
Copak to nikoho nezajímá?“ Odpověď alespoň na jednu otázku jsem
dostala ihned poté, co jsem se rozhlédla kolem sebe. Někoho to
zajímalo, ale bohuţel jen malou hrstku lidí, kteří se uţ od pátku
snaţili, aby se letošní hody vydařily, lidé byli spokojeni a hlavně si
odpočinuli od kaţdodenního shonu.
Skvělá parta lidí, která v pátek připravila odpolední zábavu
s legendární skupinou Trifid. V sobotu se skupinou Lh Western
a poté i vynikající hodovou zábavou, na kterou se skupina Galaxy
dostavila se zpoţděním, ale i tak dokázala roztančit všechny
přítomné. A samozřejmě neděle, která připomínala atmosféru hodů
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jen díky nim, jejich skvělému programu s tombolou a vystoupení
skupiny Galaxy.
Oni jediní se snaţili, aby hody ve Velkém Újezdě neupadly. Oni
obětovali čas, který mohli strávit se svými rodinami. Za to bych jim
já i mnoho lidí, kteří navštívili letošní hody a byli spokojeni, chtěla
poděkovat…
Bára Kitlová
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TJ SOKOL VELKÝ ÚJEZD
_____________________________

Turnaj Újezdů 2010
Fotbalového turnaje o Újezdský pohár 2010 jsme se tentokrát
zúčastnili v Pleteném Újezdě, okr. Kladno.
S řidičem Vladimírem Šťastným jsme vyjeli jiţ v pátek 23. 7.
Přespali jsme v Chrustenicích v pěkném kempu a v sobotu 24. 7. po
snídani nás čekala uţ jen krátká cesta do Pleteného Újezda, malé
obce u Kladna. Na hřišti uţ probíhal první zápas a od rána panovala
pohoda a dobrá nálada u hráčů i diváků. Přispělo k tomu i bohaté
občerstvení po celou dobu turnaje. Zástupci zúčastněných obcí
navštívili Lidice a Lány, při obědě potom besedovali o nejrůznějších
problémech ve svých obcích.

Výsledky našeho muţstva:

finále

Velký Újezd – Horní Újezd (okr. Přerov)
Velký Újezd – Horní Újezd (okr. Svitavy)
Velký Újezd – Horní Újezd (okr. Třebíč)

Celkové pořadí:

1. Velký Újezd, okr. Olomouc
2. Horní Újezd, okr. Třebíč
3. Horní Újezd, okr. Svitavy
4. Újezd u Uničova, okr. Olomouc
5. Pletený Újezd, okr. Kladno
6. Horní Újezd, okr. Přerov – loňský vítěz
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2:0
4:0
5:1

Náš brankář Tomáš Axmann byl vyhlášen nejlepším brankářem
celého turnaje, dostal pouze 1 branku. Naše muţstvo podalo výborný
výkon v kaţdém utkání a i další účastníci zájezdu přispěli tomuto
velkému úspěchu.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci městyse. V roce
2011 bude turnaj o Újezdský pohár pořádat Horní Újezd, okr.
Svitavy.
Děkujeme radě městyse za schválení úhrady dopravy na tento turnaj.
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Podzimní zájezd do Beskyd
V sobotu 18. 9. 2010 byl na programu odboru turistiky
podzimní zájezd. Zopakovali jsme si stejnou trasu jako v roce 2000.
Lanovkou jsme vyjeli z Oldřichovic u Třince na Javorový /1031 m/,
kde většina účastníků navštívila chatu a posilnila se na další cestu,
která pokračovala za krásného počasí přes Kaluţný /993 m/ na chatu
Ostrý /947 m/. Nádherné výhledy a dobré občerstvení v chatě nás
trochu zdrţely, přidali jsme na tempu a po asi 2 hodinách dorazili na
v pořadí třetí chatu Kozinec. I tady se mnozí zastavili a bylo uţ jisté,
ţe plánovaný odjezd se musí o hodinu posunout. Ještě závěrečné
klesání do Oldřichovic a 40 účastníků nasedá do autobusu, který řídil
opět V. Šťastný, a vyráţíme domů.

Večerní pochod
Tradiční podzimní akcí pro veřejnost je večerní pochod.
34. ročník se uskuteční v pátek 22. 10. 2010. Start je u sokolovny
v 17.30 hodin, kde se také přijímají od 16.45 hodin přihlášky. Cíl je
na hřišti a startovné 10,- Kč. Trasa je obvyklá: VÚ sokolovna –
bývalé koupaliště – nad sušírnou – 5 smrků – Vyroubané – pálenice
na Lapači – hřiště TJ Sokol. V cíli obdrţí kaţdý čaj a tatranku, dále
bude moţnost si zakoupit občerstvení v bufetu paní Kováčové.

Reprezentace ČR
Dne 25. 9. 2010 se konalo mezinárodní mistrovství v turistických
závodech v Keţmaroku na Slovensku. Toto vyvrcholení sezóny bylo
pro nás velmi úspěšné – Mirek Dobisík získal v kategorii muţů
1. místo a stal se mezinárodním mistrem v turistických závodech.
V kategorii dorostenců obsadil Ondřej Fryštacký krásné 4. místo
a v kategorii ţen Anna Fryštatská také 4. místo.
Všem závodníkům děkujeme za skvělou reprezentaci našeho
turistického oddílu a přejeme jim hodně úspěchů v příštím roce !!!
Jaroslav Bican
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Opět něco z fotbálku
Dnes si dáme něco z administrativy. O tom, ţe novým předsedou
fotbalového oddílu se stal Jaroslav Tylich, jsme Vás jiţ informovali.
Takţe kompletní VVFO se skládá:
sekretář (jednatel) - Klimek Karel
pokladník - Krbeček Aleš
členové VVFO - Richter Jiří, Kučera František
VVFO se schází kaţdé úterý, a to v 18.00 hod. na místním hřišti.
Stále hledáme nové zájemce jak pro práci funkcionářskou tak
trenérskou - hlavně k mládeţi. Na schůzi VVFO dne 22. 6. 2010 bylo
schváleno, ţe do okresních soutěţí vyšleme tři zástupce - muţe,
mladší ţáky a benjamínky. Také jsme se přihlásili do Hanáckého
poháru. Mimochodem jsme vypadli hned v prvním kole, a to na
penalty po remíze 2:2 v derby s muţstvem Tršic. Dále uvádíme
soupisky druţstev, která nás budou reprezentovat v okresních
soutěţích 2010 - 2011.

Soupiska druţstva muţů:
kmenoví hráči (odchovanci) - Bršlica Tomáš, Černý Lukáš, Dohnal
Erik, Chodil Robert, Klimek Jan, Krbeček Aleš, Krbeček Vojtěch,
Krček Antonín, Macíček František, Richter Jakub, Richter Vladimír,
Strbáček Petr, Koky Jakub, Hiemer Lubomír, Slezák Michal, Jurinec
Šimon, Ploštica Stanislav, Bartošek Antonín, Hanus Jiří
hráči na hostování - Sychal Petr, Přibil Jaroslav, Zbruţ Jakub,
Humplík Pavel, Sleţek Marek
Soupiska druţstva ţáků:
Bohačík Štefan, Bršlica Dominik, Perutka Jakub, Štefik Daniel,
Konečný Vojtěch, Chodil Roman, Brunovský Radim, Talanda Lukáš,
Gluch Jaroslav, Krčková Alena, Frydrýšek Martin, Slezák Jakub,
Sýkora Jaroslav, Pagáč Jan, Kovařík Tadeáš, Ferenc Emil
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Soupiska druţstva benjamínků:
Furiš Filip, Hausner Michal, Pokorný David, Sekanina Adam, Ţůr
Josef, Turek Dominik, Kamarád Jan, Richter Filip, Amoussa Kim,
Naswetter Dominico, Kopecký Tomáš, Ingrišová Darrene, Tylich
Jaroslav, Polcr Milan, Himr Jan, Okleštěk Karel, Richter Adam, Ţůr
Roman, Hubík Jakub, Fojtík Jakub, Kuča Jaroslav

Nejbliţší domácí akce:
10. 10. 2010 - fotbalový den
9.00 - turnaj benjamínků Velký Újezd, Tršice, Velká Bystřice,
Hlubočky
12.45 - zápas ţáků Velký Újezd - Koţušany
15.00 - zápas muţů Velký Újezd - Tršice
24. 10. 2010
12.15 - zápas ţáků Velký Újezd - Dub na Moravě
14.30 - zápas muţů Velký Újezd - Horní Loděnice
Srdečně zveme všechny fanoušky na tato utkání.
Klimek Karel
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NOVÝ ZVON „PANNA MARIA NANEBEVZATÁ“
____________________________________________________
Váţení přátelé,
po úspěšné realizaci a montáţi
prvního nového zvonu sv. Jakub
vysvěceného Mons. Hrdličkou
v loňském roce 2009, který jiţ
můţeme poslouchat z našeho
kostela, pokračujeme v letošním
roce 2010 v doplnění nového
zvonového
souboru
novým
zvonem
jménem
"PANNA
MARIA
NANEBEVZATÁ",
který váţí 320 kg, vyznívá
v tónu C2 a spodní průměr má
800 mm. Zvon byl odlit 6. srpna
2010 ve zvonařské dílně paní
Leticie Vránové – Dytrychové v Brodku u Přerova a nyní na něj
probíhá sbírka. Do Velkého Újezda byl přivezen 14. 8. 2010 a od té
doby je vystaven v kostele pod kůrem.
Zvon se zavěšením a zapojením na elektromagnet bude stát
necelých 300 000,- Kč. Dárci, kteří přispějí částku 10.000,- Kč
a více, budou napsáni na bronzové pamětní desce v kostele. Finanční
částku 10.000,- Kč můţete odevzdat v zákristii kostela nebo poslat na
bankovní účet farnosti u České spořitelny: 1800865349/0800,
variabilní symbol: IČO nebo RČ (rodné číslo), specifický symbol:
2222, do zprávy pro příjemce napsat své jméno (a adresu). Dárcům
bude vystaveno potvrzení o poskytnutí daru.
Na zvonu jsou nápisy:
"PANNA MARIA NANEBEVZATÁ" + RELIÉF
"POD OCHRANU TVOU SE UTÍKÁME SVATÁ BOŢÍ RODIČKO"
"VĚNOVÁNO FARNÍKY Z VELKÉHO ÚJEZDA A OKOLÍ"
"L. P. 2010."

Všem dárcům za jejich přízeň děkujeme.
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OKÉNKO PRO RODIČE
____________________________
Milí rodiče.
S novým školním rokem začíná i rok skautský.
A v tomto letošním skautském roce nás čekají
hned dvě novinky.
Ta první se týká všech skautských oddílů po
celé České republice. Přijímají se nováčci a zařizuje se registrace.
Registrací se děti oficiálně stávají členy oddílu a spádového
střediska. Kromě mnoha výhod, které plynou z registrace, je pojištění
dětí tou nejdůleţitější.
Registrace probíhá během měsíce září. Rodiče dostanou přihlášku,
kde se vyplní základní údaje o dítěti. Po odevzdání přihlášky je třeba
uhradit registrační poplatek. Ten slouţí na pojištění dětí a na provoz
střediska. Samozřejmě středisko i jednotlivé zaregistrované oddíly
mohou ţádat o dotace. Ale také se snaţí být částečně výdělečně činní.
Například sběrem ţeleza.
Druhá novinka se týká uţ samotného Cvrčku. Náš skautský oddíl se
letos rozdělil na dvě druţiny.
První druţina jsou Broučci. V této druţince jsou děti do šesti let.
Protoţe k nám přicházejí i děti čtyřleté, snaţíme se program podřídit
i jim. Broučci však o nic skautského, vzhledem k jejich věku,
nepřijdou.
Druhá druţina jsou Světlušky a Vlčata. Děti od sedmi do deseti let.
Zde uţ nás čeká sloţení nováčkovské zkoušky, kterou jistě zvládne
kaţdý kluk i holka, kdyţ se jen trochu bude snaţit. Potom děti
dostanou Stezku Světlušek a Vlčat. Je to nejnovější vypracování
celoročního programu pro tuto věkovou skupinu. Děti v rámci stezky
plní určité úkoly, které by je měly naučit nejen praktickým věcem.
Ale hlavně je to „práce“ na sobě samém.
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Světlušky i Vlčata mají také svoje kroje. Ty nosí při slavnostních
příleţitostech nebo při akcích celého oddílu.
Protoţe skauting se snaţí přivést děti zpět k přírodě, určitě budou
v rámci moţností výpravy. A nezůstane jen u procházky. Vaření
v přírodě, výlet na kole, čištění studánek a mnoho jiného.
Mohla bych se jistě rozepsat o skautských časopisech, o různých
akcích, které organizuje středisko Velký Týnec. Myslím si však, ţe
nezáleţí tolik na kvantitě, ale na kvalitě. Snad aspoň v menší míře
splníme očekávání Vašich dětí i Vás samotných rodičů.
Kdy tedy můţete poslat své dítě do skautského oddílu Cvrček?
Kaţdou středu v místní klubovně.
Broučci - děti do šesti let se schází od 15.45 do 16.45 hodin.
Světlušky a Vlčata - děti od sedmi do deseti let od 17 do 18 hodin.
Vzhůru za novými záţitky a za novými kamarády. Vzhůru do
země Watanai.
Za všechny srdečně zve Liba Bittnerová
Tel. číslo pro Vaše dotazy na paní Bittnerovou je 739 396 520
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ZAHRÁDKÁŘI
________________________
Moštování
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velký Újezd
připomíná, ţe
kaţdou sobotu od 13 do 17 hodin se v klubovně provádí řezání
a lisování ovoce.
Přivezené ovoce musí být omyté a čisté.
Za provoz odpovídá: Miroslav Mádr.

Pozvánka na podzimní zahradnickou výstavu
FLORA OLOMOUC 2010
Doba konání: 7. - 10. října 2010; otevírací doba: denně 9 - 18 hod.,
v neděli 9 - 17 hod.; místo konání: na výstavišti Flora Olomouc;
program: špičková produkce domácích i zahraničních pěstitelů
ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků.
V hlavní expozici v největším výstavním pavilonu A s názvem
„Selský dvůr“ se pod záštitou Ovocnářské unie ČR a Zelinářské unie
Čech a Moravy představí nejlepší domácí producenti ovoce
a zeleniny. Součástí výstavy bude uţ tradičně soutěţ v aranţování
podzimních květin a společná expozice Českého zahrádkářského
svazu s přehlídkou krajových odrůd ovoce, různých druhů zelenin,
včelařskými produkty i zahrádkářskou a mykologickou poradnou
a prodejem skvělých moravských vín a burčáku.
Přehlídku ovoce, zeleniny a podzimních květin doplní festival
gastronomie a nápojů OLIMA s oblíbenou „open“ soutěţí o nejlepší
ovocný destilát Flora košt a ochutnávkami nejlepších domácích
pálenek.
Kromě tradičních soutěţí o nejlepší aranţe, expozice a výpěstky
připravili zelináři také soutěţ „Zahradníkův klobouk“, určenou dětem
školního věku i předškolním. Všechny děti, které se první den
výstavy (tedy ve čtvrtek 7. 10.) přijdou nejpozději do 16. hodiny
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ukázat ke stánku Zelinářské unie v zahradnickém kloboučku, třeba i
vlastní výroby, budou oceněny chutnou a také zdravou odměnou –
pozvání do soutěţe platí pro všechny školy, školky i rodiče, kteří
dbají o správnou výţivu dětí!
Zahrádkáře, chalupáře a kutily určitě zaujmou prodejní zahradnické
trhy s pestrým sortimentem květin, ovoce, zeleniny, okrasných,
ovocných dřevin, drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb
v pavilonu H a na venkovních plochách výstaviště. Volné chvíle si
mohou návštěvníci zpestřit v zahrádkářském vinném sklípku,
poslechem dechovky, ale i návštěvou sbírkových skleníků
a botanické zahrady výstaviště Flora.
Za výbor ZO ČZS Velký Újezd V. Bednaříková
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PODNIKÁNÍ V OBCI
________________________

Česká pošta, s. p. připravila ve spolupráci se svým partnerem
Poštovní spořitelnou rozsáhlou nabídku bankovních produktů
a sluţeb, o které můţete zaţádat na Vaší poště ve Velkém Újezdě.

U osobních účtů nabízíme následující výhody:
1) Pro klienty 10 - 26 let
 vedení účtu měsíčně 8 Kč,
 2 výběry z bankomatu měsíčně zdarma
 obsluha účtu přes internet a mobil zdarma
2) Pro klienty starší 26 let
 bonus za vyuţívání elektronického bankovnictví 8 Kč
měsíčně
 výběr u vybraných obchodníků platební kartou zdarma
(Hypernova, Globus, Albert, Hruška, Coop)
 úrazové pojištění zdarma
3) Pro seniory od 58 let a drţitele průkazu TP, ZTP
 výběr důchodu z účtu na poště zdarma
 vedení účtu 8 Kč měsíčně
 moţnost zmocnění osoby k nakládání s účtem
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Výhody Podnikatelských účtů:


vedení podnikatelského účtu včetně výpisu prvních
6 měsíců zdarma, následně 50 Kč měsíčně
 vedení osobního účtu a platební karty zdarma
k podnikatelskému účtu
 zdarma elektronické bankovnictví
 moţnost získání podnikatelského úvěru
Dále nabízíme neúčelové půjčky a půjčky na bydlení







půjčku získáte zcela bez poplatků
bez zajištění aţ do 600 tisíc Kč
doba splatnosti aţ 10 let
platíte pouze úrok od 7,5% – ţádné skryté poplatky
moţnost pojištění proti neschopnosti splácet
předčasné splacení zdarma

Bliţší informace získáte na Vaší poště ve Velkém Újezdě.
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TRIATLONISTA Z VELKÉHO ÚJEZDA
___________________________________________
Ladislav Gočaltovský
 50 let
 s triatlonem začal
v roce 2000
 třikrát mistr
republiky ve své
věkové kategorii
 4. na ME v dlouhém
triatlonu (do 49 let)
Celá letošní sezona Ladislava
Gočaltovského patří k těm
nejlepším v jeho kariéře. Je
trojnásobným
mistrem
republiky
v
dlouhém
triatlonu ve své věkové
kategorii
a
vítězem
Hanáckého poháru. Novou
etapu svého ţivota odstartoval před 10 lety, kdy začal trénovat.
Náročný sport jej úplně pohltil a stal se součástí jeho ţivota. Třikrát
týdně má trénink plavání, čtyřikrát vyráţí na cyklistickou a běţeckou
přípravu, o víkendech závodí. Díky tomu zvládne absolovovat
3,8 km plavání, 180 km na kole a na závěr 42,2 km běhu za deset aţ
deset a půl hodiny. A to poráţí i mnohem mladší závodníky. Jak ale
tvrdí Ladislav Gočaltovský, výsledky nejsou to nejdůleţitější. Chce
se tímto sportem hlavně bavit a být zdravý.
Triatlon je individuální sport zahrnující tři disciplíny (plavání, jízda
na kole a běh), které je nutné absolvovat v těsném sledu po sobě.
Jeho vznik je spojován s tradičními testy přežití provozovanými
americkými záchranáři v sedmdesátých letech 20. století. Na
olympijských hrách se poprvé objevil v roce 2000 v Sydney.
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Pověst o Bílém kameni
pokračování
Slova černého myslivce zněla tiše a uhrančivě jako syčení
zmije. Z černé brašny vyňal pergamen a z klobouku vytrhl kavčí
péro. Antonín byl jako v mrákotném stavu. Vnímal z celé řeči vlastně
jen slova o bohatství a štěstí pro děti a Andulku. A pak se rozhodl
rázem. Uchopil černé péro, bodl jím do ruky a na oţehnutý pergamen
napsal tři kříţky a znak podkovy. Podpis kováře Antonína.
Podkova pro štěstí. Zachechtal se myslivec. Ano, budeš mít štěstí.
Pět let! Tvé děti a Andulka do konce ţivota. Za pět let přijdi sem
splatit dluh. Neboť za štěstí se vţdycky platí. A ty muchomůrky
z koše nevyhazuj. Dones je aţ domů, kdyby ses snad jinak
rozmyslel. Ačkoliv teď uţ je to jedno. Uţ jsi podepsal. Ale
nezapomeň, dones je aţ domů a za pět let nashledanou! Za pět let
o půlnoci u Černého kamene!
Černý myslivec se zachechtal a zmizel. Kolem černého balvanu
se mihla jen klikatá čára na hřbetu zmije.
Antonín byl jako v omámení. Nevěděl, zda sní či bdí. Zda ho ve
spánku nekousla zmije. Neboť na ruce měl několik kapek krve. Ale
pak jako pod nějakým nutkáním přikryl jedovatou krásu v koši bílým
šátkem, přehodil koš přes rameno a vydal se k domovu. Valem se
stmívalo. Ze strany západní od Olomouce se obloha zatahovala
černými mraky a vrcholky smrků a jedlí se začínaly zachvívat
v poryvech větru. Ochladilo se a vzduch byl svěţejší, ale Antonínovi
po počátečním osvěţení se šlo stále tíţ a tíţ. Koš ho tíţil, jako by
v něm nesl těţké balvany. Taktak ţe dospěl ke své kovárně, neţ první
kapky deště osvěţily na troud vyprahlou zemi. První déšť od jara
tohoto roku.
Andulka uţ vyhlíţela na zápraţí, a kdyţ spatřila Antonína, úsměv
ulehčení se jí mihl vyhublou tváří. Jenom neznatelně, jen jako stín.
Dolanský kovář nám, Antoníne, poslal dva pecny chleba. Dobří
lidé ještě nevymřeli a teď po dešti snad bude líp. Děti se najedly a uţ
spí chudinky. Pojď se také najíst, jistě jsi vyhládl. A co to neseš
v koši, ţe je to tak těţké?
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Antonína bodlo u srdce. Co to chtěl udělat a co to udělal? Zase mu
hořké slzy tekly do nitra a pálily jako led. Ano, vysype tu prokletou
jedovatou krásu z koše, přizná se Andulce, co chtěl udělat. A snad se
mu uleví.
Ale na bílou plachetku nepadaly z koše ohnivě červené
muchomůrky, nýbrţ se řinuly s cinkotem zlaté a stříbrné mince. Celý
poklad!
Jeţíši Kriste, Antoníne! Kde jsi to vzal?
Antonín třeštil oči. Jako šílený shraboval rozkutálené zlaťáky
a stříbrňáky do plachetky, třesoucími prsty svazoval cípky těţkého
uzlu a jeho hlas sípěl.
Budeš šťastná a krásná, Andulko. Budeš zase krásná, jako na naší
svatbě, nejkrásnější nevěsta široko daleko. I děti budou šťastné a uţ
nikdy nebudou mít hlad, prokletý, mordující hlad. Co na tom, ţe za
štěstí se platí, zaplatím, ano zaplatím i duší….
Jsi nemocný, Antoníne, jsi nemocný z hladu a smutku. Pojď se
najíst a lehnout si. Teď uţ bude dobře. Uţ bude opravdu dobře.
Celý týden se Antonín potácel mezi ţivotem a smrtí. A celý týden
seděla Andulka u jeho postele, přikládala studené obklady na jeho
rozpálené čelo, utírala kapky krve z ruky, kde se nehojilo malé
zranění jako kousnutí zmijí, a bledá, usouţená, ale s odpouštějícím
úsměvem poslouchala bolestnou zpověď, která se Antonínovi v těch
těţkých nocích drala útrţkovitě, skoro nesrozumitelně přes
rozpraskané, suché rty.
A potom jednoho krásného srpnového jitra, které se jako čerstvě
vykoupané děvče rozběhlo po nočním dešti do vesnice, se Antonín
probudil slabý, ale bez horečky. A Andulka mu přinesla hrnek mléka
a krajíc vonného zlatého chleba. Jak to mléko sladce chladilo a jak
ten chléb voněl! Kolem stály děti, uţ s trochou ruměnce na
tvářičkách a za nimi Andulka, unavená, ale klidná, s vědoucím
úsměvem na rtech. Uţ ne dychtivé děvče, které ví a bere na sebe
zodpovědnost. Antonín aţ před ní cítil podivné rozpaky. Jak před
milosrdným, odpouštějícím soudcem.
A potom, jako by se neštěstí přestěhovalo za varhošťské kopce,
aby také jinde lidi poznali, ţe ţivot se skládá ze štěstí a neštěstí. Král
se konečně rozzlobil na rytířského lapku na Hlubokém, hrad oblehl,
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vyvrátil a spálil, takţe se okolí přece jen trochu odlehčilo, ačkoliv
královské posádky desátek také nijak neodpouštěly. Ale lidem se
přece vedlo líp, hlavně kdyţ Antonín a Andulka pokladu nepouţili
jen pro sebe, ale dovedli půjčit i pomoci těm nejpotřebnějším. Kupci
znovu zalidnili staré kupecké cesty a obchod a řemesla znovu oţila.
Kovářská výheň Antonínova znovu ţhnula a kovadlina zvonila svou
pracovní písničku.
Ale něco se přece změnilo. Jestliţe jiní mysleli, ţe neštěstí se
navţdy odstěhovalo - to uţ je taková lidská blahodárná vlastnost –
nemyslel si to Antonín. Často se píseň kovadliny zlomila uprostřed
a Andulka pak našla Antonína s očima upřenýma vzhůru do lesů
k Černému kameni, zatímco mu rozţhavená podkova pomalu
vychládala v kleštích. Andulka se na něho usmála a Antonín jako
přistiţený při zlém činu znovu ţhavil výheň, aţ jiskry létaly, a dělal
jakoby nic. Neboť o tom, co se stalo tehdy u Černého kamene,
nepadlo mezi manţely nikdy ani slovíčko.
Čas ubíhal rychle a nenávratně, ba stále rychleji. A kovář Antonín
byl stále zamlklejší a zamyšlenější. Byl boháč, to je pravda, ale ţádná
z nepravostí boháčů se u něho neujala. Kdo potřebný přišel, nikdy
s prázdnou neodešel, ba jako by kovář ty potřebné skoro vyhledával.
A moţná ţe i vyhledával. Ţe chtěl zaplatit to své štěstí. Ale sám sebe
neoklamal. V duši i po dobrém činu mu zasyčelo zmijím hlasem.
Boha bys oklamal, ten chce být oklamán, protoţe je lidského rodu,
ale čerta neoklameš. A ranka na ruce, dávno zhojená, jako by se
otvírala a znovu krvácela. Jen úsměv se rtů Andulčiných nemizel. Jen
se měnil. Bylo v něm něco odhodlaného a rozhodného, aţ to
vzbuzovalo ostych. Byla krásná, ba krásnější neţ dřív, ale byla to jiná
krása a Antonín se uţ nikdy neodhodlal ji vyzvednout do výše, aby
vykřikla dívčím jásotem.
Pak přišel zase srpen. Srpen po pěti letech. A dva dny přede dnem,
který byl stanoven, řekla Andulka Antonínovi: Potřebuji na den
odejít s Liduškou. Aţ se vrátíme, něco důleţitého ti řeknu.
Liduška byla nejstarší dcerka, šestnáctiletá krasavice, za kterou se
uţ mnohé chlapecké oko s touhou podívalo. Modré oči pod zlatými
vlasy se dívaly vesele a bezelstně. Celý tatínek, kdyţ byl mladý,
brebtaly babky, aby se zavděčily bohatému kováři. Ten se jen smutně
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usmál, ale grošík z jeho kapsáře se přece přestěhoval do scvrklých
prstů babky pochlebnice, která ovšem tentokrát mluvila jen
pouhopouhou pravdu.
Andulka zastrčila Lidušce i sobě za ňadra snítku svěcených
kočiček, naplnila dvě vědra vápnem, do šátku svázala trochu jídla
a vydaly se na cestu. Kam, to nikdo nevěděl.
Toho dne kovář Antonín ani výheň nezapálil, ani kladivo do ruky
nevzal. Nehnutě bez ducha seděl na kovadlině a jeho oči tkvěly
zadumaně na černé skále, která strměla v dálce, obletována krkavci.
A pak, kdyţ slunko rozplašilo stíny, ve kterých se ráno koupalo,
počalo se se skálou něco dít. Napřed dostala bílou čepičku, pak si
oblékla bílou jupku a začala pomalu spouštět bílou suknici. Jako kdyţ
černá cikánka se po koupeli začne bíle oblékat. Kovář nevěřil svým
očím. Ale marně si je mnul, zavíral a zase otvíral, byla to pravda.
Kdyţ se slunko začalo sklánět ke svému západnímu lůţku, svítila
skála do kraje neposkvrněnou bělostí jako nevěsta. Zářila jako
bělostný prapor odpuštění a míru.
Před večerem se Andulka s Liduškou vrátily. V očích i kolem rtů
jim svítil bílý úsměv. Nebo to byly stopy vápna? Avšak nikoliv.
Liduška odešla jako nevědoucí děvčátko a vrátila se jako moudrá
panna. Bůh ví, co Andulka v tom dni své nejstarší dceři svěřila. Ale
její úsměv měl v sobě něco vítězného.
A neţ slunce zapadlo, řekla Andulka Antonínovi: „Zítra o půlnoci
nepůjdeš k Černému kameni splácet svůj dluh. Není uţ Černého
kamene, je jenom Bílý kámen. A svůj dluh jsi splatil svou láskou.“
Antonín sklonil svou náhle šedivějící hlavu do Andulčina klína
a slzy se mu řinuly z očí. Očišťující a uvolňující slzy, které uţ
netekly dovnitř jako ţíravý jed. A v úsměvu, se kterým se Andulka
sklonila nad milovaného muţe, bylo zas něco dívčího, dívčensky
záludného. Zas to byl úsměv, se kterým dovedla Andulka před lety
přinutit nesmělého hromotluka Antonína, aby ji poprvé objal.
Druhého dne o půlnoci se nad krajem strhla strašlivá bouře. Vichr
lámal staleté sosny jako třísky, blesk stíhal blesk a při kaţdém blesku
zasvítil do kraje Bílý kámen. Jako znamení. Jako výstraha. Při svitu
hromničky hladila Andulka zmučenou hlavu Antonínovu
a s nevyzpytatelným úsměvem poslouchala jak říká: Šťasten je ten,
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ţenu chytrou a statečnou kdo nalezne. Ani Andulka, ani Antonín
nevěděli, ţe jsou to slova skoro totoţná s těmi, která napsal mudřec
před více neţ půldruhým tisíciletím. Ale nijak jim to nevadilo.
Ostatně pro kaţdého člověka je nejcennější ta moudrost, kterou
zaplatí svou vlastní kůţí. A tak to snad bude aţ do skonání světa,
amen.
To je tedy pověst o Bílém kameni nad Mrsklesy. Kaţdým rokem
pak Andulka s Liduškou, pak jejich děti, vnuci a pravnuci měnili
Černý kámen v Bílý kámen. Stačilo k tomu trochu vápna. Dnes uţ
Bílý kámen zase černá. Dnešní potomci Antonína a Andulky mají
jiné starosti neţ všelijaké pověry a pověsti. Jsou-li pro to šťastnější,
nevím. Ale vím ţe Antonína a Andulku uţ z toho hlava nebolí.
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Hodové oslavy, foto J. Čekan
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