Smolno pověstí, legend a skutečnosti
Snad na celé Moravě není místa, které by bylo opředeno tolika
záhadami, pověstmi a legendami. A věřte nevěřte právem. Ne, nestál
v těch místech strašidelný hrad, nedošlo zde k ukrutnému mordu ani
k olupování pocestných, a dokonce se zde ani nezjevoval na Velký
pátek poklad. I kdyţ to poslední by bylo pro tuto krajinu příznačnější,
neboť Oderské vrchy skutečně ukrývají krystalky pyritu s patrným
obsahem ryzího zlata.
Vymazáno z mapy
Smolno – trvale tichá náhorní rovina severně od pramene řeky
Odry. Uţ samo vyslovení nahánělo hrůzu pověrčivým, otrlé zvedalo
ještě před setměním z hospodských ţidlí a děti zahánělo do peřin.
Zapomenutý kus země, opomenutý uţ i kartografy v novějších, i těch
nejpodrobnějších mapách. A přitom jde o historicky unikátní místo,
centrální pohřebiště popravenců a sebevrahů celé střední Moravy.
Navíc specifické natolik, ţe není přímých dokumentů, jmen ani
letopočtů. Zločinci a sebevrazi ztráceli totiţ smrtí nejen svá jména, ale
i svou víru. Zákony jim neposkytovaly právo na náhrobek
a v matrikách se takováto úmrtí nijak zvlášť neoznačovala. Zbyly jen
smolné knihy a desítky pověstí – vyprávění vázaná časem, ale
postupným spojováním s nadpřirozenými bytostmi a jevy se stále více
odklánějící od skutečnosti. Pověry a vynalézavá lidová slovesnost jim
zde dávala podobu zkazek aţ démonických, a dokonce vedla ke vzniku
patrně související, avšak doloţené a prokazatelně praktikované „upíří
víry“ v blízké, ale uţ dávno zaniklé osadě Čermná.
Hřbitov bez kříţů
Roku 1406 je osada Smolno
připomínána
u
Helfštýna,
v letech
dřívějších 1364 a 1371 je jeho poloha
vymezena přesněji u Volového Újezdu
(dnes Velký Újezd). Po roce 1406 uţ ale
tato osada není nikdy spojována
s osídlením, takţe Smolno jako osada
zanikla.
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Aţ daleko později zde na rozsáhlých loukách robotovali lipničtí
poddaní ze Slavkova, Loučky, Trnávky, Bohuslávek, Tupce a Dolního
Újezda. Posléze zde zavládl hluboký les podobný pralesu, kde stromy
samy se kácely a na jejich mrtvolách rostly nové. Jen nevelké místo
zůstalo neosázené – trojúhelník takřka Bermudský, kde se i ţiví
ztráceli. Do středu planiny byl zasazen hraniční kámen vymezující styk
klínů třech území, v té době hranic panství Veselíčko, panství Lipník
a hranic metropolitní kapituly olomoucké. K tomuto místu se však
nikdo nehlásil, a to ani daleko později majitelé z panství v Potštátě.
Nikdo o tento společný konec světa nestál, ba naopak existenci
zdejšího hřbitova bez kříţů a náhrobků zapíral.
Smolné knihy
Uţ sám název Smolno, ale také Smolná, Smolné, nám dává tušit
souvislost se smolnými knihami. Byly to knihy úřední, akta vedená od
XIV. do XVIII. století městskými správními orgány ve věcech
trestněprávních a jejich obsahem byly záznamy výpovědí obviněných,
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vyslýchaných útrpným právem (tělesným mučením). Na koho byl
uvalen takovýto výslech, neměl uţ naději na navrácení svobody, ale ani
na uchování ţivota. Smolné knihy dnes slouţí uţ jen k jazykovědným
studiím, ale čerpal z nich i nejeden literát – Svátek, Winter, Kaplický
aj.
Mučení přinášelo nejen doznání jakýchkoliv zločinů, ale i jejich
kumulaci pro smetení jiných neřešených případů ze stolu. Aspoň jeden
příklad:
Jiří, šafář z poručení Jehomilosti Pana Jiřího Bruntálského
z Vrbna, též šafář z Vojevanovic, přivržen do městského vězení
v Lipníku, k němuž útrpným právem (L.P. 1601) v pondělí před
památkou obrácení se Pavla na víru křesťanskou přikročeno bylo, toto
vyznal…
že zabil Vávru Zálesákova z Soběsub v Těšinkách mečem z nechtění
svého
že na Čelachovicích, když dán byl do vězení z poručení i Pána Beneše
Krčmy, z něho se vylámal a pryč ušel
že soukna pět loket a ručnici krátkou Máčkovi holomkovi ukradl
že jsou v službě v podstatskym dvoře u Jehomilosti Pána za šafáře,
z toho dvora pryč ušel pro tu příčinu, že Martina Syvýho, rychtáře
přísežnýho, popral a z brány městské se v noci vysekal a vylámal
že s Annú tkadlenú v poli smilstvo provedl, pro kteréžto jeho veliké
provinění a přestoupení přikázání Božích 5., 6. a 7. ortelován k meči
a jsa již veden na popravu od Jehomilosti vyprošen, domnívaje se
Jehomilost Pán, že nepostihnú již, aby živ měl býti, avšak k místu
popravnímu když přišli, postihli.
Tu hned oni všichni se museli vrátiti s ním do vězení, až bychom se
vyzvěděli, jestliže tomu tak. A když se tak stalo, učiniti dal.
Právu bylo učiněno zadost, jen skutečná vina zůstala nezjištěna.
Smůla popravených
Popravené bylo moţné (a zde je třeba vyhnout se slovu pochovat)
zahrabat buď v místech městských skládek, na rozcestích, kde nad nimi
dobré duše nechávaly stavět boţí muka, nebo v místech odlehlých, a to
zvláště v těch případech, kdy popravený, a nemusel to být právě
zločinec, zanechával po sobě svými činy jistou legendu, která musela
být sprovozena ze světa spolu s rozděleným tělem.
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Smolno bylo místem příhodným, daleko v lesích a tehdejšími
formami dopravy i mnohem dál od civilizace. Snad jedině „koncem
středověku“ lze datovat ono údobí, kdy se toto odkládání popravených
začalo prolínat i s odkládáním sebevrahů.
Páté přikázání
Vrah či sebevrah, páté přikázání – Nezabiješ, platí na rozdíl od těch
ostatních i ve smyslu – ani sám sebe. Nešlo zde však jen o otázku víry,
ale také o ohlupující pověry, které nevedly jen ke vzniku nevinných
pověstí a legend, ale aţ k opovrţlivému pohledu na ty, kteří si ukrátili
ţivot vlastní rukou. Tito mrtví, tehdy převáţně oběšenci, nesměli být
řádně pochováni na hřbitově, země by je nepřijala a obyčejně uţ do
rána vyvrhla na povrch, ale ani v osadě, v obci a jejím obvodu. Hrozilo
zde přivolání Boţího trestu – ohně, povodně, sucha, následné neúrody
a hladu, také moru, cholery a dalších rychle se šířících nákaz.
Proti neštěstí
Pokud se podařilo takovou věc utajit, bylo snahou příbuzných
i obecních představených mrtvolu zahrabat na katastrálním území
osady sousední. Stačilo jen překročit hranici, tehdy neobdělávanou, a
tam mrtvolu v křoví mezi pláňkami svěřit zemi. Takováto utajení však
byla velice řídká.
Usnesli se sousedé, že předejdou neštěstí své osady a rozhodli se
příští noci pochovat sebevraha na území osady vedlejší, bez ohledu na
to, jakou pohromou bude tato v příštím roce postižena. Jenže až tam se
donesla neradostná zpráva a v předtuše, jakým hrůzným darem mají
být tito obdarování, neboť i oni tak minule učinili, po celé délce
hranice hlídkami zastavěli. V čiré noční tmě poznává bdělá stráž tichou
blížící se tlupu s příšerným břemenem. Nezvyklý útok byl odražen
a podivný pohřební průvod se proto vydal na opačnou stranu, ale i tam
mu bylo hroženo a proklínáno.
Tento konkrétní zapsaný příběh se podařilo vyřešit dříve, neţ se
zpráva rozšířila dál do okolí. Následující noci byl sebevrah tajně uloţen
na „Katově louce“ u Staměřic. Šlo o mrtvého z Veselíčka. To je ale jen
jeden z mála jednoduše vyřešených případů. Pokud se nepovedlo přejít
i několikeré hranice obcí, a to i za cenu násilného přemoţení stráţí,
zbývalo jediné – zavést mrtvého na Smolno.
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Na Smolno je volno
Byla
tu
stará
tradice
pohřbívání popravených a navíc území bez pána. Ukládání mrtvých
zde nikdo nebránil a také nebylo
nikoho, na koho by mohl pro
zdejší prázdnotu dopadnout krutý
trest. Tam ať se sami čerti rojí.
Dopravit smolné břímě na Smolno
však bylo obtíţné a také nákladné.
Místo vysoko v kopcích, špatné
cesty přes hluboké úvozy, bláto
i v parném létě, neboť všude zde
crčely horské prameny a navíc cestovat sem bylo moţné jenom v noci.
To vše pod rouškou nepsaných doporučení, ale psaných zákazů
a nařízení. Císařské dekrety takovouto manipulaci se zemřelými
zakazovaly. Umoţňovaly ji jen s popraveným, i to za přesně daných
okolností. Byl vypraven zvláštní kočár, řízený katem a jeho pacholkem.
Porušování zákonů si však i v tomto našlo svou dlouhodobě
uplatňovanou kličku.
Hrůzná setkání
Takový oběšenec například na Tovačovsku se nevynášel dveřmi,
ale vyhodili ho oknem, naloţil na hnojný vůz a tradá rovnou na
Smolno. Jak jel povoz osadami, zavírali všichni honem vrata i okna,
protoţe nad vozem poletovali čerti. Toho dokázal doprovod tvořený
rasovými pacholky náleţitě vyuţívat. Zastavili povoz prudce na návsi
nebo před hospodou a volali, ţe jim čerti visí na kolech a oni nemohou
z místa. To jim lidé hned nosili koláče, maso i pivo, aby se čerti dobře
posilnili a uţ aby byli pacholci s tím ďábelským spřeţením pryč.
Jednou časně ráno vjel do dvora Rychty, což byl hostinec ve Velkém
Újezdě, krytý kočár tažený čtyřmi koni. Pacholek vypřáhl, koně odvedl
do maštale, ale z kočáru nikdo nevystupoval. Zvědavá děvečka ve své
ochotě otevřela dvířka a přívětivě budíc zvala spícího pána s doutníkem
v ústech k večeři. Ten se ale nehýbal a dříve než pochopila, byla
pacholkem okřiknuta a odehnána. Vysvětlení, které přineslo dívce úlek
a úděs, snad není třeba popisovat.
-6-

Jde o záznam události včetně jména očitého svědka z roku 1850
a onen podivný cestující byl jistý direktor aţ odněkud od Jihlavy.
Sebevrah musel být ustrojen a vypraven jako ţivý cestující, jinak
by městskými branami a mýtnými stanicemi neprojel. Šlo to tedy i bez
povolení, bez kata, ale tzv. na vlastní nebezpečí. Pro všechny pak
platilo i nejdelší cesty absolvovat po etapách pouze v noci
a v posledním dlouhém lesním úseku příjezdu na Smolno se nesmělo
promluvit ani ohlédnout, i kdyby se sebevětší hrůzy hnaly. Tu by se
zvedl strašlivý vítr, stromy by přes cestu padaly a všeliké potvory, jimž
oheň z tlamy sršel, se blížily k povozu. Na loukotě kol se zavěšovaly
všelicí duchové, jen povoz zbrzdit a zastavit, doprovod roztrhat. A tak
bylo třeba kladivem klepat na kola, na prsty držících se duchů, aby se
povozu ulehčilo.
Na místě samém, dojel-li povoz, ti dříve pohřbeni vítali všemožnými
strašidelnými orgiemi nového druha. To až do té doby, než doprovod
vykopal hrob a rýčem oddělil hlavu od těla. Do příchodu prvního
přímého slunečního paprsku musela být zem srovnána a povoz
s doprovodem pryč. Nestalo-li se tak, země se otevřela a... Jen
pološíleným koním se někdy podařilo doběhnout k lidem, aby u nich už
záhy zdechali.
Umíráček
Ještě kolem roku 1890 byl na hostinci U modré hvězdy v Lipníku
nad Bečvou zavěšen zvonek, kterým se zvonívalo těm, kteří z Lipnícka
buďto na popravu nebo po ní na Smolno byli odváţeni. Od té doby zní
smutný a naříkavý hlas zvonu přímo na Smolnu. Kdysi zde byl vídáván
i zvoník se zsinalým obličejem, skelnýma očima, modrými rty
a nehybným úsměvem. Odzvonil a rozplynul se jako pára nad hrncem.
Viděn uţ nebývá, jen podivný hlas umíráčku úpěnlivě oznamuje
okolním dřevorubcům a lesníkům, ţe je čas polední přestávky. Ti otrlí
usednou a vybalí svačinu, ti zasvěcení berou nohy na ramena.
Švédské vinobraní
Během třicetileté války r. 1642, kdyţ na Moravu vtrhla drancující
švédská vojska, rozloţila si jedna skupina ţoldáků, snad právě poté co
vypálila Velký Újezd, svůj tábor právě na Smolnu. Přivezli s sebou
i víno v dubových sudech aţ kdesi z Rakous a to si zde pečlivě uloţili
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k vychlazení v zemi. Jenţe při následném nájezdu císařských vojsk byl
jejich
tábor
dobyt
a Švédové pobiti či zajati.
V padesátých
letech
minulého století přišla
velká vichřice, která v těch
místech vyvrátila i s kořeny
celý les. Kromě kostí
objevili lesní dělníci při
zpracování polomů ve
vyvrácených
kořenech
i několik
zachovaných
soudků. Byly těţké jako
plné, a tak jeden navrtali, ale nic neteklo. Rozbili jej tedy a co vidí…,
víno jako rosol, dalo se krájet. Ochutnali a pocítili omamnou vůni, chuť
i sílu, která ani za celá staletí nevyprchala. Ještě dlouho si pak prý
velkoújezdští dřevaři při svačině ke chlebu přikrajovali víno.
O jiných vichřicích vypráví také pověsti německých osadníků
oderských vsí. Kořeny padlých stromů odkrývali staré mělké hroby
a děti hrály s vyvrţenými lebkami odsouzenců kopanou. Jiná lebka zase
poslouţila jako koule ke sráţení kuţelek z hnátů. Tyto pověsti dosud do
češtiny raději nikdo nepřeloţil.
Mrtvým na zdraví
Další očité vyprávění nám sděluje příběh party tesařů tesajících zde
klády aţ do pozdějších večerních hodin a také uţ řádně napitých.
Tu zvedl jeden z nich láhev a hlasitě zvolal: „Tak. Vy kamarádi si
připíjíte na zdraví. Já ale připíjím na zdraví všem nešťastníkům, kteří tu
odpočívají, ať je jim země lehká a …“. Nedomluvil, nenapil se. V tom
okamţiku se zvedl takový vítr, ţe stromy se ohýbaly aţ k zemi, větve
se lámaly a suché listí se točilo ve velkém víru, aţ zastínilo i svit
měsíce. To sami duchové prý dostali chuť na kořalku!
Jak vznikaly pověsti
Je tomu jiţ více neţ sto let, kdy i můj předek připřahal svého koně
k páru vraníků cizího obchodníka, který vezl své zboţí přes Oderské
vrchy aţ kamsi za Opavu. Do strmých kopců bylo třeba přípřeţe. Jenţe
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cestou zpět se stavil v Potštátě v hospodě, a tak aţ za tmy sedl na koně
a vracel se domů. V hodině duchů přijíţděl ke Smolnu, kde strašívalo.
Přestoţe se nikdy ničeho nebál, přepadla ho najednou úzkost. V dáli
před sebou uviděl nějaký pohyb.
Dole to bylo světlé, nahoře tmavé a stále se to přibliţovalo. Snad ne
strašidlo? Oběšenec na praseti! Chtěl se vrátit zpátky, jenţe uţ ráno
musel do Olomouce se dřevem pro pekaře. Po chvilce nabyl odvahy,
ulomil pořádnou sukovici a řekl si: Jsem přece mladý, silný, koně mám
dobrého, a pokračoval v jízdě. Měsíc osvětloval rozblácenou cestu,
občas se schoval za mraky, strašidlo kličkovalo, strach se stupňoval
a sukovice srůstala s rukou.
Kdyţ se konečně přiblíţili, praděda Ignác Richter k velkému
překvapení zjistil, ţe to není strašidlo, ale dva obyčejní lidé – otec
v černém šel za děvčátkem v bílých šatičkách a kličkovali, jak se
vyhýbali kaluţím. I otec děvčete přiznal, ţe měl malou dušičku a ţe
viděl přijíţdět oběšence na koni s popravčím mečem v ruce.
Tak a podobně vznikaly místní pověsti. Kdyby se jeden z nich
vrátil, moţná by se dodnes vyprávěly dva další neuvěřitelné příběhy,
které se „namouduši“ staly.
Ţivým vstup zakázán
Tak to je to neslavně
proslulé Smolno, Smolno
pověstí, legend a také
prosté, ale pravděpodobné
skutečnosti. Dříve se sem
lidé chodit báli, dnes sem
nesmí. Je to přece jen
vojenský prostor. Vězte
tedy, ţe SMOLNO, (coţ
je i přesná adresa: SM –
Severní Morava, OL – Olomoucko, NO – nedaleko Odry), je dobře
střeţeno. Zdejší zákaz vstupu vás tak chrání nejen před moţnou
pokutou, ale především před nevypočitatelnými strašidly toho
nejhoršího kalibru a dle jiných místních pověstí i před smolnými, či
lépe „smilnými“ čarodějnicemi, které se zde údajně slétávaly dřív neţ
ve Velkých Losinách.
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Snad vás cestou z Olomouce do Ostravy na státní silnici nad obcí
Kozlov, u tzv. Zeleného kříţe, odkud je to na Smolno coby kamenem
dohodil, aspoň zamrazí. Jedině archeologický průzkum by nám toho
mohl prozradit více, ale já věřím, ţe zdejší strašidla si záhady svého
unikátního území, a to i bez přítomnosti zbraní, dobře uhlídají, a tím
zachovají jednu z mála dodnes nevyřešených moravských záhad
i dalším generacím.
Text a foto Josef Richter, ilustrace Vladimír Skřičil

Úvodní slovo
Váţení spoluobčané,
v tomto článku Ţibřida bych chtěl zrekapitulovat co se nám za
třetí čtvrtletí roku 2011 podařilo pro městys udělat.
Je dokončena rekonstrukce úpravny vody s pouţitím dotace státu.
Je taktéţ úspěšně dokončena rekonstrukce a zateplení mateřské
školy s pouţitím dotace státu.
Bylo dokončeno označení ulic.
Připravujeme osvětlení cyklostezky Na Kamenici.
Započaly práce na umístění orientační mapy a rozcestníku
společně se seznamem a označením ulic a č. p. na náměstí.
Intenzivně jednáme s AČR (Ministerstvem obrany) o přičlenění
uvolňovaného VVP k městysi Velký Újezd a následné vybudování
cyklostezky k prameni Odry Mezihorskou cestou.
Závěrem bych se ještě rád vrátil k hodovým slavnostem, které se
dle ohlasů Vás občanů velmi povedly.
Touto cestou tedy chci za městys Velký Újezd poděkovat všem,
kteří se na přípravách hodových oslav podíleli.
místostarosta, Josef Jelen
- 10 -

Ohlédnutí za Hodovými slavnostmi
S koncem prázdnin a dovolených jsme opět vstoupili do kolotoče
kaţdodenních povinností. Vzpomínky na dny volna pomalu blednou.
Spíše nás zajímá, co se přihodí nového, co nás čeká. Přesto jsou někdy
ohlédnutí do minulosti potřeba. Třeba proto, abychom mohli děkovat,
hodnotit, poučit se...
Zvu Vás tedy následujícími řádky k srpnovým Hodovým
slavnostem městyse Velký Újezd.
A nejprve budu děkovat...
Myšlenka vdechnout hodům tradičnější a duchovnější ráz se objevila
mezi členy Výboru pro rozvoj městyse jiţ na podzim minulého roku.
Postupně se do její realizace zapojila řada zdejších občanů a spolků.
Obrovskou práci vykonala místní organizace Českého zahrádkářského
svazu, nejen tím ţe jako jediný z oslovených spolků byla ochotna svým
jménem zaţádat o dotaci u Olomouckého kraje (Ţádost připravil Výbor
pro rozvoj městyse.), ale také krásnou, nepřehlédnutelnou výstavou
k historii městyse. Velmi nám pomohl pan Alexandr Macháček, který
i v tomto roce zajistil zázemí pro pořádání akce - posezení, pódium –
a postaral se o páteční a sobotní večerní program. Sokol Velký Újezd
vnesl do oslav sportovního ducha zajímavými fotbalovými utkáními.
Díky Kulturní a školské komisi měly o hry a zábavu postaráno také
děti. Církevní obřady, koncert duchovní hudby a prohlídka kostela sv.
Jakuba Staršího se konaly díky vstřícnosti a aktivitě místní farnosti,
zvláště pak díky paní Evě Tomkové. Ruku k dílu přiloţili také
zaměstnanci úřadu městyse, o účetní záleţitosti se s přehledem
postarala paní Hedvika Nováková. Bylo-li potřeba něco přepravit,
neváhalo se zapojit Druţstvo Velký Újezd a pan Karel Domes. To, ţe
jsme se v klidu procházeli mezi kostelem a autobusovým stanovištěm
a nemuseli jsme uskakovat před projíţdějícími automobily, je zásluha
pana Karla Svobody. Výheň kováře ţhnula díky elektřině připojené
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z potravin HaMiRo. Kaple Panny Marie Lurdské byla vyzdobena
rodinou Skřičilovou a Březinovou, osvětlena elektřinou od pana
Vladimíra Janoty.
To, ţe ţivot v městysi není lhostejný řadě občanů, dokazují
i finanční dary, které byly poskytnuty Penzionem Myslivna,
Ing. Josefem Jelenem, Ing. Jaroslavem Tylichem, Ing. Jiřím Čekanem
(Cedro), Ing. Svatoplukem Kleinem, Ing. Jiřím Roubíkem (Ateliér
133), panem Vladimírem Košem (Pila Koš) a Druţstvem Velký Újezd.
Ačkoliv se v zastupitelstvu ozývaly i hlasy, které nechápaly, proč by
městys měl hodové slavnosti podporovat a organizovat, nakonec se do
realizace zapojila značná část zastupitelů a Rada městyse schválila
finanční příspěvek ve výši 10 500,- Kč.
Chuť lidí něco vykonat pro místo, kde ţijí, bez nároku na odměnu,
za cenu ztráty svého volného času a nezřídka i svých vlastních financí,
si cením nejvíce. Je vidět, ţe ţivot v městysi nám není lhostejný a ţe
nám záleţí na tom, aby byl stále hodnotnější, kulturnější,
intenzivnější...
Uţ jsem se vlastně výše pustila i do hodnocení, ale byl to spíše můj
osobní pohled. Mnohem větší výpovědní hodnotu má anketa
uspořádaná mezi těmi, kdo ze svých domovů neváhali přijít do centra
dění. Po celou neděli tedy měli lidé moţnost anonymně se vyjádřit
k průběhu Hodových slavností městyse Velký Újezd. Zajímalo nás i to,
zda jde o občany či návštěvníky a jak se vlastně o akci dozvěděli.
Bylo vyplněno 98 anketních lístků. 63 odpovědí zapsali místní
občané či obyvatelé, 35 pak návštěvníci. Můţe nás tedy těšit, ţe zhruba
třetina účastníků nebyla zdejších a náš městys je k návštěvě nalákal.
10 osob se o hodových slavnostech dozvělo z tisku (článek vyšel
v Ţibřidu a Olomouckém deníku), 10 z rádia (reklamní spoty byly
vysílány na rádiu Haná), 19 z plakátů (jejich realizaci zajistil Ondřej
Zatloukal), 8 z internetu (program byl zveřejněn na webu městyse
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a Mikroregionu Bystřička), 35 od jiné osoby a nejvíce - 45 respondentů
získalo informaci jiným způsobem (25 účastníků ankety přímo napsalo,
ţe jde o tradici). Součet odpovědí se nerovná počtu respondentů, neboť
mnozí uváděli dva či tři způsoby své informovanosti.
Pozitivně účastníci ankety vnímali jarmark, tradiční stánky, stánky
na náměstí – 35, řemesla a kováře – 23, obnovení tradic – 11,
příjemnou atmosféru – 8, výstavu – 7, podporu cestovního ruchu,
propagaci kraje, regionu, městyse – 7, setkávání známých, rodáků
a přátel – 6, uzavření centra – 6, bohatý program – 6, lidové tance,
Olešnici – 4, počasí – 4, dobrou organizaci – 4, otevřenou kryptu – 4
nebo koncert v kostele – 2. Z osamocených odpovědí stojí za zmínku
např. cimbálovka, spousta jídla a pití, ruční výrobky, přístup lidí, kteří
na hody obsluhují, veselí lidé či účast městyse na organizaci. Mnozí
respondenti nehodnotili konkrétní věci, ale vyjadřovali své pocity slovy
krásné, pěkné, dobré, výborné, super, pohoda, zábava, velmi povedené.
Negativně nevnímalo nic 31 osob (v anketě bylo napsáno přímo toto
slovo nebo byla daná rubrika proškrtnuta). 14-ti účastníkům ankety
vadily vietnamské stánky, čtyřem pak počasí (2 osoby konkretizovaly,
ţe šlo o počasí sobotní) a dvěma dopoledne bez hudby. Z osamocených
odpovědí je třeba uvést vysoké ceny, málo kolotočů, zastaralé kolotoče,
nezájem místních občanů, autobus lidovka, málo atrakcí pro děti,
neexistence bioproduktů v rámci jarmarku, ačkoliv byly inzerovány.
Všem lidem, kteří si našli čas na vyplnění ankety, moc děkujeme.
Jejich slova nepřijdou vniveč. Budeme z nich vycházet při přípravě
příštích Hodových slavností. Máte-li další nápady či připomínky, směle
se s nimi obracejte na Výbor pro rozvoj městyse. Sami jiţ vidíme, ţe
bude některé věci třeba doladit či vylepšit. Bohuţel jsme omezeni
financemi a ani tomu větru, dešti neporučíme...
Za Výbor pro rozvoj městyse Michaela Janotová
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Vyúčtování hodových slavností
Níţe předkládáme vyúčtování hodových slavností, které k 30. 8.
2011 vyhotovila paní Hedvika Nováková. Je nutno říci, ţe náklady na
realizaci akce by byly vyšší, pokud by nebyly poskytnuty sponzorské
dary ve formě dopravy, dopravního značení, připojení na zdroj
elektrického proudu, posezení či pódia. Dále by se tato částka navýšila,
pokud by se vyúčtovaly náklady za pohonné hmoty, telefonní hovory,
propagaci či kopírování. To vše jiţ bylo ve vlastní reţii realizačního
týmu. Mnohdy nešlo o malé částky. Například grafické zpracování
plakátů a jejich tisk vyšel na 2 800,-Kč. Děkuji tímto všem nejen za
vynaloţené úsilí, ale i za vloţené finanční prostředky.
Michaela Janotová
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Vyúčtování hodových slavností
Hodové slavnosti (12. - 14. 8. 2011)
Příjmy:
Dotace KUOK Olomouc:
25.000,00 Kč
(pro ZO ČZS Velký Újezd)
Příspěvek městyse Velký Újezd:
10.500,00 Kč
Sponzorské finanční dary:
16.500,00 Kč
z toho:
1) 5.000,00 Kč VASTAINVEST s.r.o., Praha 1, Thunovská 179/2
(za Mysliveckou restauraci)
2) 3.000,00 Kč Ing. Jelen Josef, Velký Újezd, Olomoucká 350
3) 3.000,00 Kč fi Koš a spol., Velký Újezd, Mlýnská 310
4) 2.000,00 Kč Druţstvo Velký Újezd
5) 1.000,00 Kč CEDRO, s.r.o. Velký Újezd
6) 1.000,00 Kč Ing. Tylich Jaroslav, Velký Újezd, Lipenská 166
7) 1.000,00 Kč Ing. Roubík Jiří, Velký Újezd, Olomoucká 133
8) 500,00 Kč Ing. Klein Stanislav, Velký Újezd, Přerovská 27
Celkem příjmy
Výdaje:
Z dotace:

52.000,00 Kč
1) 8.000,00 Kč Cimbálová muzika Zemané
2) 5.000,00 Kč vystoupení „Kejklíř“
3) 5.650,00 Kč Hanácký národopisný soubor Olešnica
Doloplazy o.s.
4) 5.850,00 Kč Spolek řemesel ručních
5)

Celkem

500,00 Kč nealko občerstvení účinkujícím
25.000,00 Kč

Z příspěvku městyse Velký Újezd:
10.500,00 Kč faktura za vystoupení skupiny GALAXY
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Ze sponzorských darů:
Výdaje:

Celkem

1) 3.000,00 Kč hodový koncert v kostele
2) 1.500,00 Kč pronájem stánků
3) 3.840,00 Kč propagace v Rádiu HANÁ
4)
643,00 Kč náklady na výstavu v místnostech radnice
5)
300,00 Kč občerstvení účinkujících hostů
6)
100,00 Kč správní poplatek – uzávěrka komunikace
přes střed obce
7)
200,00 Kč drog. potřeby
9.583,00 Kč

Celkem výdaje 45.083,00 Kč
Zůstatek:

6.917,00 Kč

(Zůstane zachováno v rozpočtu na další období.)
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Hola, hola - škola volá
A uţ je to zase tady. Kalendář se neúprosně
přehoupl ze srpna do září a houfy malých i velkých
zamířily zpátky do školních lavic. Někteří tak činili
se zájmem, jiní lhostejně, na všech však bylo
patrné jisté nervózní očekávání. Jakoby se v duchu
ptali sami sebe: co nám tenhle rok přinese? Jedno je jisté, opět to bude
rok plný změn, které do značné míry ovlivní výuku i samostatnou
přípravu dětí na ni. Poodhalme alespoň některé z nich, protoţe ne
všechny budou zřejmé na první pohled.
Hned na začátku si ovšem musíme říct, ţe toto tvrzení zjevně neplatí
o změně v oficiálním názvu školy. Určitě jste si jiţ všimli, ţe Základní
škola Velký Újezd se nyní nově můţe pyšnit přídomkem „fakultní“.
Stala se tak jednou z patnácti škol v republice, které spolupracují
s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého. Získaný titul školu
opravňuje k exkluzivnímu přístupu k novým poznatkům a umoţňuje jí
podílet se na univerzitních projektech. Na půdě fakultní školy se bude
realizovat odborná praxe nových učitelů a budou ověřovány
progresivní metodické postupy a vyučovací metody. Zároveň je tento
titul chápán v očích veřejnosti jako určitá známka kvality, protoţe pro
jeho získání je potřeba splnit celou řadu kritérií, které se týkají
například poţadavků na moderní vybavení učeben...
A právě celková modernizace (budování nových oborových učeben
nebo koupě interaktivních tabulí), která přispěje k efektivnější přípravě
ţáků na další studium, byla, je a bude i v budoucnu jednou z nejvyšších
priorit. Kvůli ní se uţ škola zapojila do několika dlouhodobějších
projektů, jejichţ realizace pokračuje i v letošním školním roce. První
z nich pod názvem „EU peníze školám“ umoţňuje učitelům zvýšit
kvalitu vzdělávání díky tzv. individualizaci (menší počet ţáků
v hodinách literatury a anglického jazyka) a inovaci (tvorba vlastních
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interaktivních výukových materiálů). Další z projektů se věnuje
moderním metodám ve vzdělávání a vyuţívání multimédií ve výuce.
Společné dílo ZŠ Velký Újezd a ZŠ Milady Petřkové Velký Týnec
„Interaktivita a e-learning – progresivní nástroj moderního vzdělávání“
si klade za cíl vytvoření souboru elektronických výukových materiálů,
které budou slouţit nejen pro samotnou výuku ve škole, ale
prostřednictvím internetu je budou moci vyuţívat i ţáci přímo ze svého
domova. Spolupráce s dalšími školami, nejen v rámci Mikroregionu
Bystřička, bude probíhat kromě oblasti vzdělávání i formou
sportovních klání a znalostních soutěţí.
Ve volném čase budou mít ţáci i letos opět moţnost navštěvovat
některý z řady atraktivních krouţků, které fungují pod záštitou
střediska volného času Communio při Církevním gymnáziu
Německého řádu. Škola nezapomene ani na rodiče a obyvatele Velkého
Újezda. K dispozici jim zůstává pedagogicko-psychologické
poradenství, mohou vyuţít sportovní areál školy a zúčastnit se
oblíbených akcí, na kterých se blíţe seznámí s činností školy, prací
učitelů i ţáků. Připomeňme mimo jiné populární vánoční besídku, která
se uskuteční 20. prosince 2011, školní ples s (ne)tradičním loučením
deváťáků plánovaný na 24. únor 2012 nebo dubnový Den otevřených
dveří.
Školní rok 2011/2012 bude určitě velmi pestrý a dynamický.
Neváhejte a zapojte se do něj i Vy!
Lenka Jánošová
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TJ Sokol Velký Újezd
Fotbalový turnaj o Újezdský pohár se uskutečnil 23. 7. 2011
v Horním Újezdě u Litomyšle. Zúčastnilo se šest Újezdů z pěti okresů
ČR, nejvzdálenější byl Pletený Újezd, okr. Kladno. Reprezentanti
našeho městyse se umístili na pěkném třetím místě a náš hráč Vlastimil
Jurečka byl se čtyřmi brankami nejlepším střelcem turnaje. Turnaj byl
dobrou přípravou muţstva TJ Sokol na podzimní sezónu 2011.
Výsledky zápasů:

VÚ - Horní Újezd (okr. Svitavy)

0:3

VÚ - Pletený Újezd (okr. Kladno)

9:1

VÚ - Újezd u Uničova (okr. Olomouc) 3:0
Pořadí v turnaji: 1. Horní Újezd (Svitavy)
2. Horní Újezd (Přerov)
3. Velký Újezd (Olomouc)
4. Újezd u Uničova (Olomouc)
5. Horní Újezd (Třebíč)
6. Pletený Újezd (Kladno)
Na turnaj vezl hráče autobus hasičů Velkého Újezda, který
spolehlivě řídil Zdeněk Richter.
V roce 2012 se bude turnaj konat v Újezdě u Uničova.
Turistický závod
Sezonu zakončilo 3. 9. 2011 mezinárodní mistrovství TZ
v Palkovicích, kde naše barvy hájili zástupci rodiny Fryštackých.
Ondra – celkový vítěz Českého poháru 2010-2011 - obsadil
3. místem stupně vítězů kategorie starší dorostenci.
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Anička – v kategorii ţeny B získala za 4. místo medaili
bramborovou.
V obou kategoriích bojovalo 12 závodníků postoupivších
z republikových kol.
Závod byl svou náročností opravdu mistrovský, začínal výběhem
(v mnoha případech částečně výšlapem) lyţařské sjezdovky a na trati
dlouhé 6 km zdolávali závodníci převýšení 380 m.
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Štafetový maraton
V pátek 7. 10. 2011 uspořádá ZŠ ve spolupráci s TJ Sokol štafetový
maraton na školním hřišti. Kaţdý zúčastněný poběţí 1 km na čas.
Mohou se zúčastnit také zájemci z řad veřejnosti. Start pro veřejnost
je ve 12.00 hod.!
Večerní pochod
Tradiční akcí pro turisty je večerní pochod, jehoţ 35. ročník se koná
v pátek 21. 10. 2011. Akce se koná na počest Dne vzniku samostatného
Československého státu. Přihlášky se přijímají od 15:45 hodin
v sokolovně, start je v 17:30 hodin taktéţ od sokolovny. Startovné je 10
Kč, odměnou v cíli bude čaj a oplatek. Další občerstvení bude
moţno zakoupit na hřišti v bufetu Martina Dostálíka. Délka trasy
pochodu je cca 6 km.
Jaroslav Bican

Turistický zájezd na Velkou Javořinu na československém pomezí 17. září 2011
Ranní místní přeháňky neodradily 35
turistů z Velkého Újezda a okolí, aby v 7.00
hod. nastoupili do autobusu a vydali se po
cestách necestách - po nové dálnici z Přerova
směrem na Uherské Hradiště
a na závěr i po
lesní cestě - aţ k východisku naší trasy, které
bylo u Kamenné boudy, nacházející se 4 km
pod Velkou Javořinou. A tím směrem jsme se
po červené turistické značce vydali. Cesta do
kopce vedla lesem, takţe první výhledy jsme si
uţili aţ na samotném vrcholu u vysílače
připomínajícího obrovskou raketu. Za vrcholem
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jsme sestoupili na slovenskou stranu a navštívili Holubyho chatu, kde
jsme se posilnili a odtud pokračovali dále po zelené turistické značce.
Někteří odbočili na rozhlednu Jelenec, ale nakonec všichni sestupovali
ze strmého kopce aţ do vesnice Květná, kde na nás čekal autobus.
Ti, co toho ještě neměli dost (12 odváţných), se vydali na 11 km
vzdálený Mikulčin vrch přes kopec Velký Lopeník se stejnojmennou
dřevěnou rozhlednou. Výstup byl celkově velmi namáhavý a poslední
3 km na rozhlednu Lopeník byly obzvlášť strmé a vrchol byl stále
v nedohlednu. Nakonec, téměř vyčerpáni, jsme vystoupili i několik
schodů na rozhlednu a mohli se kochat zaslouţeným výhledem na
okolní krajinu. V polojasném dni bylo v dálce v oparu vidět jen Velkou
Fatru, bohuţel Malou Fatru a Tatry jsme si mohli jen představovat.
Závěrečných 5 km na Mikulčin vrch, kde nás čekal autobus se
zbývajícími účastníky zájezdu, byl hlavně závod s časem.
S půlhodinovým zpoţděním a po přivítací mexické vlně jsme všichni
odjíţděli s prázdnými „pleskačkami“, ale plni dojmů zpět domů. Ale
bylo tam krásně!
P.S. Ještě teď nás bolí nohy. 

M+L+R Dobisíkovi
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SDH Velký Újezd
Uţ je tady další podzim, sezona závodů nám končí a mně nezbývá
nic jiného neţ opět kladně zhodnotit práci mladých hasičů. Nejvíce se
daří druţstvu starších ţáků, kteří se letos jiţ druhým rokem probojovali
do krajského kola, kde skončili na čtvrtém místě z deseti druţstev, coţ
je lepší umístění neţ loni. V neděli 18. 9. se konala poslední soutěţ
zařazená do okresní ligy mladých hasičů v poţárním útoku. V kategorii
starších mělo druţstvo Velký Újezd jiţ před touto soutěţí jasné první
místo v celkovém umístění, které si v průběhu soutěţní sezony
vybojovalo (a ţe to byly občas nervy, nejen pro soutěţící a vedoucí, ale
i pro naše skalní fanoušky – rodiče). Zato v kategorii mladších se tak
dobře nedařilo. I přes malé chyby v poţárních útocích se podařilo
udrţet pouze čtvrté místo.
V okresní lize soutěţila dvě druţstva mladších ţáků a dvě druţstva
ţáků starších. V celkovém umístění skončili takto:
- mladší ţáci: Velký Újezd I – čtvrté místo,
Velký Újezd II – dvacáté místo z celkového počtu 38 druţstev
- starší ţáci: Velký Újezd I – první místo,
Velký Újezd II – páté místo z celkového počtu 26 druţstev.
Tyto úspěchy starších ţáků připisuji faktu, ţe většina soutěţících
tvořících druţstvo starších ţáků spolu soutěţí uţ od mateřské školy. Ze
starších ţáků se pomalu stávají dorostenci a já pevně doufám, ţe stejné
výsledky, ne-li ještě lepší si udrţí a vybojují i v této kategorii a později
i v kategorii dospělých. Na těchto úspěších má velký podíl trenér
mladých hasičů Zdeněk Čurda, který nad nimi drţí pevnou a přísnou
ruku, a velký dík patří mladým hasičům, ţe tento trénink vydrţeli
a sklízí zaslouţené ovoce. V neposlední řadě patří velký dík fanclubu
mladých hasičů - „rodičům“, kteří s námi objíţdí většinu závodů. Také
díky jejich pomoci a samotné píli mladých hasičů, kteří sbírali starý
papír, jsme si letos za vydělané peníze pořídili nová soutěţní trička.
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V říjnu nás čeká letos úplně poslední závod, a to je závod
poţárnické všestrannosti, z kterého se výsledky započítávají do jarního
kola „hry Plamen“. Přípravy na tento závod jsou uţ v plném proudu,
protoţe se chceme umístit na prvních příčkách.
V podzimních a zimních měsících budeme navštěvovat tělocvičnu
základní školy, kde se fyzicky připravujeme na nadcházející sezonu.
Za kolektiv mladých hasičů vedoucí kolektivu mladých hasičů
Veronika Čurdová Pacáková

Opět něco z fotbálku
Nová sezona je v plném proudu a já jsem rád, ţe se potvrdilo
moje proroctví, ţe kdyţ se druţstvo muţů vhodně doplní a vyuţije
zkušeností z minulé sezony, tak budou výsledky mnohem lepší. Uţ
turnaj Újezdů, kde jsme vybojovali pěkné třetí místo, dal tušit zlepšené
výkony. Také začátek soutěţe byl skvělý, coţ potvrzuje fakt, ţe po
druhém kole jsme vedli tabulku. Také Hanácký pohár se vydařil vítězství 3:1 a postup nad Tršicemi je toho důkazem. Další velké
pozitivum je, ţe ze 7 hráčů, které druţstvo doplnilo, je 6 odchovaných
ve Velkém Újezdě. Ti se stali okamţitě kostrou muţstva. Momentálně
se muţstvo nachází na pěkném 4. místě a patří k nejlépe střílejícím
druţstvům soutěţe. Nutno také podotknout, ţe dost branek dostáváme.
Věřím ale, ţe se v obranné fázi zlepšíme a zůstaneme v boji o přední
umístění.
Zlepšené výsledky a fakt, ţe se prosazují hráči z Velkého Újezda,
se promítly na větším zájmu diváků. Tímto bych Vás pozval na zápas
2. 10., kdy na našem hřišti proběhne derby s Tršicemi.
Starší ţáci začali soutěţ poráţkou v Bohuňovicích, mladší ţáci
prohráli pro změnu ve Velké Bystřici. Naopak start našich nejmenších,
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kteří nám dělají dlouhodobě radost, byl fenomenální. Z devíti zápasů
mají na kontě 8 vítězství a 1 remízu. Impozantní skóre 50:15 mluví za
vše. Stejně jako to, ţe s předstihem postoupili do dalších bojů. Další
důkaz toho, ţe jdeme správnou cestou, a na co jsem já osobně nejvíce
pyšný, je to, ţe se mládeţ u nás stále rozrůstá, a to i o hráče, kteří hráli
v Tršicích a Dolním Újezdě. Tímto zveme další zájemce na tréninky,
které se konají kaţdé úterý a čtvrtek od 16.30 hod.
I proto si můţeme dovolit tři mládeţnická druţstva v soutěţi.
Mimo to trénují i mladší benjamínci a někteří z nich se jiţ prosazují
v druţstvu starších benjamínků. Dokonce s námi jiţ trénují, a my jsme
je nazvali jako kategorii "pampers", děti předškolního věku.
Karel Klimek
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Zahrádkáři
Výstava u příleţitosti hodů
Členové výboru Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu se rozhodli, ţe přispějí k letošním
hodovým oslavám nejen poţádáním Krajského úřadu
Olomouckého kraje o finanční dotaci a samozřejmě také
jejím vyúčtováním (na co byly peníze pouţity, je uvedeno
v článku Mgr. Janotové), ale i uspořádáním výstavy
v duchu „Historie Velkého Újezda a jeho organizací
a spolků“.
Oslovili jsme představitele spolků a poţádali je o účast
a zapůjčení materiálů. Mimo „včelaře“ souhlasili všichni.
Měli jsme jen strach, abychom na někoho nezapomněli,
snad se tak nestalo. Zástupce Základní organizace
Českého svazu včelařů nám vysvětlil, ţe chystají větší
akci v příštím roce, kdy budou mít významné výročí
zaloţení velkoújezdského spolku.
Trochu nás to mrzelo, myslíme si, ţe jejich práce a činnost je zásluţná
a mají určitě pestrou historii, tak bylo škoda, ţe jako jediní na naší
výstavě chyběli. Těšíme se tedy, ţe nás mile překvapí v roce 2012.
Výstava se konala v obřadní místnosti radnice a přilehlých
prostorách. Pod vedením Jarky Zlámalové se nám snad podařilo naplnit
to, co jsme si předsevzali. Kaţdý spolek měl svůj samostatný kout, do
kterého mu Jarka naaranţovala předané materiály (škoda jen, ţe jsme
nemohli pouţít všechny, tolik místa tam zase nebylo) a doplnila
nádhernými květinovými vazbami. Součástí výstavy bylo i promítání
DVD – starých i novějších záběrů z obce, dodaných převáţně občanyamatéry.
Dle ohlasu návštěvníků se výstava líbila, uvádím některé ze
zápisů z „Návštěvní knihy“. Snaţila jsem se najít i nějakou negativní
poznámku, ať to nevypadá, ţe se jen chlubíme, ale opravdu tam není.
Tady je tedy pouze několik z mnoha zápisů:
„Připomenutí let minulých i současných, výstava velmi pěkná, mladí se
mohou poučit, co se v našem pěkném Velkém Újezdě dělo i v dnešní
době pořádá.“
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„Jsme dojati vzpomínkami na minulá léta, výstava je prvotřídní.
Děkujeme.“
„Profesionální a vkusné provedení, obsahově zajímavé.“
„To se vám povedlo!“
„Výstavka je velice zajímavá a velice poučná, neboť v dnešní
uspěchané době si to dnešní mladí neumí představit, jak ţili naši
dědové a babičky. Jsme velice rádi, ţe se začínají tradice vracet.“
„I slzičku jsem uronila. Díky.“
„Podívali jsme se na svoji babičku, jak vypadala ve 13 letech a byla
hustá a cool.“
„Vaše výstava se mi moc líbila. Byla plná pěkných historických věcí,
které se jen tak nevidí. Doufám, ţe bude i příští rok.“
Jsme rádi, ţe o tyto akce je zájem, a to i mezi mladými. Splnění
přání, projeveného v zápisku (zde uvedeném jako posledním) od téměř
třináctileté slečny, nás opravdu potěšilo a pro příští hody se budeme
snaţit zase něco hezkého vymyslet.

Moštování
V klubovně zahrádkářů probíhá kaţdou sobotu řezání a lisování
ovoce, a to od 12,00 do 17,00 hodin. Provoz zajišťuje stejně jako
v minulých letech Mirek Mádr.
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Tajemství arónie (jeřáb černoplodý, temnoplodec černý)
Jedním ze stromů, které nechyběly na zahrádkách našich babiček
a které se po letech do zahrádek vracejí, je černý jeřáb – arónie. Péče
o něj je nenáročná a kaţdoročně dává bohatou úrodu. Má spoustu
vitamínů, zejména C a P, které jsou zvláště vhodné při vysokém
krevním tlaku a skleróze. Plody jsou vhodné pro dietáře i diabetiky,
kromě vitamínů obsahují také hodně pektinu. Pěstuje se buď jako keř
(dosahuje výšky asi 2 m a šířky 1,5 m), nebo roubovaný ve výšce 0,8-1
m na jeřábu obecném, na němţ vytváří menší koruny. Doporučuje se
sklízet je aţ po prvním mrazíku. Mohou se sušit, mrazit, jsou dobré na
výrobu vína, dţemu, šťávy, v pečivu nahrazují borůvky, někdo je
přidává do ovocného kvasu. Dokáţou dodat svěţí barvu méně
výrazným kompotům a hodí se i k dekoraci. Ve vhodných podmínkách
je moţno je skladovat aţ dva měsíce. Temnoplodec černý působí pěkně
i jako okrasný keř – v květnu bohatými chocholíky bílých květů, na
podzim svými vybarvenými listy. Vyţaduje vlhčí stanoviště. Je
náročný na světlo, proto mu od 4. – 6. roku prosvětlujeme korunku.
Uvádíme několik receptů, jak je moţno plody černého jeřábu
vyuţít:
Jeřabiny delikates
Potřebujeme 2 litry plodů; 1,25 kg cukru; 0,5 l červeného vína
(můţe být i bílé); několik hřebíčků; kousek skořice. Vše asi půl hodiny
vaříme a ještě vroucí plníme do malých skleniček. Nesterilizujeme.
Šťáva
Postup je naprosto stejný jako u předešlého receptu, pouze
přecedíme, abychom oddělili plody. Tekutinu lijeme do půllitrových
lahví a skladujeme celou zimu.
Dţem
Z arónie je velice chutný dţem. Protoţe rychle ţelíruje, svařujeme
ho s nakrájenými jablky, aby byl jemnější, a několika kousky badyánu
pro vůni.
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Dobrůtka ke svíčkové
Smícháme:
2 kg plodů arónie; 1,4 kg cukru;
vanilkový cukr; skořici; 2 roztlučené
hřebíčky; půl hvězdičky badyánu;
nadrobno nakrájený citrón a vloţíme
na 30 minut do trouby. Poté přilijeme
jednu aţ dvě deci rumu. Naplníme
do skleniček. Podáváme ke svíčkové
místo brusinek.
Věra Bednaříková

První skautský tábor – Slezská Harta
3. 8. - 10. 8. 2011
„Mami, kolik si mám vzít ponoţek? Budou mi stačit na celý
týden čtyři trička a dvoje kraťasy? A co ten repelent? Mně se to do toho
báglu všechno nevleze.“
Tak moţná nějak vypadala v našich domácnostech příprava na
první tábor v přírodě. Odpovědi na otázky, co budu potřebovat do
„bezhvězdičkového hotelu“, mnozí z nás dostali aţ po osmi dnech bez
maminky. Bez televize, bez počítače, bez 100% ochrany a pocitu
bezpečí domova. Domovem se naší skupince devíti dětí a jedné vedoucí
stalo krásné prostředí Nízkého Jeseníku, ve kterém leţí Slezská Harta.
Základnou nám byly dva velké stany a dvě teepee, kam jsme se
mohli uchýlit nejen při nepřízni počasí. Na půlkruhu kolem stoţáru se
státní vlajkou byly stany, kde jsme trávili kaţdou noc. Pokud tedy
zrovna nebylo třeba hlídat tábořiště.
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Kaţdé ráno nás ze spánku probouzel hvizd píšťalky. To se
mnohým z nás nelíbilo a i přes protesty jsme se museli vysoukat ze
stanů na ranní rozcvičku.
Pětkrát denně nám byla připravovaná chutná „krmě.“ Mnozí z nás
si vyzkoušeli poprvé škrábání brambor a utírání nádobí. Takţe nás, milí
rodičové, nechte občas se zdokonalovat v kuchyňské profesi.
Čistotu těla zajišťovala umývárka se studenou i teplou vodou.
Systém teplé vody nás mírně zaskočil, ale také jsme mu nepodlehli a po
prvních neúspěších se s ním vypořádali.
Moţná ze všeho nejzajímavější a nejdůleţitější je táborový
program. Se skauty z Přáslavic jsme hráli celotáborovou hru: „Putování
za posvátnými kameny do Arafurské země.“ Také jsme s indiánkou
Tichou vodou putovali po stopách ţivota našich předků.
Velký zájem vzbudila plavba v pramicích nebo v kajaku. Poprvé
jsme drţeli v ruce veslo a pádlovali. Během celého tábora jsme hráli
spoustu zajímavých a nových her. Skákali na balíky slámy a hlavně se
ani chvíli nenudili.
Určitě nesmím zapomenout zmínit návštěvu skautů z Anglie
a z Polska. Děti tak mohly na vlastní oči vidět, ţe skauting se „pěstuje“
po celém světě a ţe jím ţijí všechny věkové skupiny bez rozdílu.
Dalo by se psát o mnoha a mnoha jiných a zajímavých událostech
a věcech. O tom, co se nám líbilo nebo co nám dělalo problém. Ale
určitě bych na něco zapomněla a hlavně kaţdé z těch devíti dětí si
odneslo domů něco jiného.
Věřím však, ţe ty hezké chvíle
a záţitky převaţovaly a příští rok bude náš
tábor opět v duchu kamarádství, přírody na
dotek a nás.
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Děkuji dětem, ţe měly odvahu vydat se do neznáma. Děkuji
rodičům, ţe děti připravili. A nakonec díky skautskému oddílu Poutníci
z Čechovic, kteří zajistili technický chod tábora a byli nám celou dobu
nablízku.
Za všechny táborníky Liba Bittnerová

Nové centrum pro maminky s dětmi
ve Velkém Újezdě
Od října letošního roku se ve Velkém Újezdě rozšíří nabídka
sluţeb pro občany díky vzniku nového dětského klubu Radovánek,
který poprvé přivítá své návštěvníky v pondělí 3. 10. 2011 v 15:00 hod.
v prostorách Mateřské školy ve Velkém Újezdě.
Hlavním posláním nového dětského klubu je poskytnout
maminkám a dětem i během podzimního a zimního období místo, kde
se mohou společně setkávat, navazovat nové kontakty, sdělovat si své
zkušenosti a zároveň vytvořit dětem náplň na volné odpoledne. Kromě
odstranění pocitu společenské izolovanosti, který je u maminek na
mateřské či rodičovské dovolené běţný, chceme nabídnout především
aktivity na rozvoj smyslového vnímání dětí: cvičení, zpívání, „hraní“
na hudební nástroje, výtvarné aktivity či první doteky cizího jazyka.
Dětský klub Radovánek vznikl z iniciativy místních maminek, které
zároveň dobrovolně ve svém volném čase klubové aktivity pro
nejmenší děti povedou. Rády bychom, aby Radovánek usnadnil dětem
i budoucí nástup do MŠ a postupně je tak připravil na nové prostředí,
ve kterém budou později trávit svůj čas bez maminek.
Aktivity dětského klubu jsou určeny především dětem, které
teprve čeká nástup do MŠ, ideálně ve věku od 1,5 do 3 let. Dveře jsou
však otevřené i maminkám s miminky, pro které máme k dispozici
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postýlku či jídelní ţidličku. Vstup do klubu je zdarma, návštěvníci si
mohou za symbolický poplatek uvařit kávu nebo čaj.
Ačkoliv jsme velká obec, nabídka tohoto typu pro tuto cílovou
skupinu v městysi doposud chyběla, proto doufáme, ţe si především
během pochmurného podzimu a dlouhé zimy najde své příznivce.
Budeme se na Vás a Vaše děti těšit kaţdé pondělí a středu od 15-ti do
17-ti hodin v prostorách MŠ Velký Újezd. Zároveň s radostí přivítáme
další nadšené maminky, které by se rády aktivně zapojily do vedení
dalších moţných aktivit pro děti nebo pro samotné maminky. Více
informací
naleznete
i
na
našich
webových
stránkách
www.radovanek.net.

Martina Kurfürstová
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Příspěvek Jaroslava Bicana
na zasedání zastupitelstva městyse 20. 9. 2011
23. 7. se v Horním Újezdě u Litomyšle naši fotbalisté zúčastnili
turnaje o Újezdský pohár. Byli úspěšní, skončili na 3. místě ze šesti.
Pravidelně se při tomto turnaji setkávají zástupci zúčastněných obcí
(převáţně to jsou starostové). U všech zúčastněných Újezdů mimo
našeho vlastní hřiště a šatny obce a provádějí údrţbu, sečení hřiště
a přispívají také na činnost oddílů. Jako majitelé mají potom moţnost
uplatnit dotace na rozšíření sportovišť, jako např. Dolní Újezd, Grygov,
Lipník, Dolany, Velká Bystřice, Velký Týnec a další. Je to nutné řešit
i u nás, a proto na příští schůzi výboru TJ Sokol chceme projednat
a podat ţádost na městys o předání šaten do majetku městyse, pozemky
hřiště a okolí městysi uţ patří. Šatny byly dělány v akci Z, materiál
dodal tehdy MNV.
Dále chci na výboru a valné hromadě TJ Sokol podat návrh na
prodej sokolovny a pozemků k ní patřících. Nejsme schopni provádět
ani běţnou údrţbu a sokolovna potřebuje uţ větší opravy, např.
výměnu oken, nová topidla, nátěry střechy, opravy WC, broušení
podlah, malování a další. Jsem přesvědčený, ţe sokolovnu by měl
koupit městys, TJ Sokol by nemusela dostat peníze v jednom roce, ale
postupně v několika letech a TJ by měla peníze na činnost oddílů. Tyto
informace říkám dnes proto, ţe se začne připravovat rozpočet městyse
na rok 2012 a tam by se s tím uţ mělo počítat. TJ Sokol dostala letos na
údrţbu šaten 10 tis. od ČSTV, na sokolovnu nic. V příštím roce nebude
asi uţ vůbec ţádná dotace. Na valné hromadě 2012 musí dojít i ke
změně ve sloţení výboru TJ a předsedy TJ Sokol. Je třeba, aby funkce
vykonávali mladí lidé, kteří se lépe orientují v dnešní době, kdy
zasahuje trţní hospodaření i do tělovýchovy a sportu a je nutné
vykonávat funkce jiným způsobem, neţ to bylo dříve, kdy na prvním
místě bylo zajišťování a organizování tělovýchovy. Dnes je
nejdůleţitější zajišťování peněz.
Finanční situace TJ Sokol není dobrá, koncem července 2011
jsme měli na účtu 1512 Kč a v pokladně 2252 Kč. Neplatíme jiţ druhý
rok ţádné jízdné na zápasy fotbalistům a stolním tenistům. Do 30. 11.
2011 musíme zaplatit městysi 30 tis. splátku půjčky, příští rok 40 tis.
- 33 -

Očekáváme vrácení přeplatku za plyn (byla velká záloha) a dotaci 15
tis. z Olomouckého kraje. To by mohlo zaplatit letošní splátku půjčky.
Tyto informace jsem povaţoval za nutné sdělit na veřejném
zasedání zastupitelstva městyse.
Jaroslav Bican

Výpis usnesení
ze zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (dále
jen "ZM"), konaného 20. září 2011 v obřadní místnosti Úřadu
městyse Velký Újezd
Usnesení k bodu č. 2:
ZM Velký Újezd bere na vědomí zánik mandátu Ing. Stanislava Palíka
ke dni 30. 6. 2011 a vznik mandátu pana Josefa Richtera dnem 1. 7.
2011 a zároveň bere na vědomí jeho slib sloţený na místě. Odměna za
výkon člena Zastupitelstva městyse Velký Újezd mu přísluší od 1. 10.
2011.
Usnesení k bodu č. 3:
ZM Velký Újezd schvaluje zápis ze 4. zasedání ZM Velký Újezd ze
dne 21. 6. 2011.
Usnesení k bodu č. 4:
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM
Velký Újezd.
Usnesení k bodu č. 5:
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu o činnosti Výboru pro rozvoj
městyse od 4. zasedání ZM Velký Újezd.
Usnesení k bodu č. 6:
ZM Velký Újezd schvaluje Karla Domese předsedou finančního
výboru ZM Velký Újezd.
Usnesení k bodu č. 7:
ZM Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse Velký
Újezd za období od 4. zasedání ZM Velký Újezd.
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Usnesení k bodu č. 8:
ZM Velký Újezd schvaluje záměr převodu pozemků pod cyklostezkou
parc. č. 3459/8, 3463/2, 3464/2, 3464/3, 3464/4, 3481/5, vše v k. ú.
Velký Újezd darovací smlouvou od obce Přáslavice.
Usnesení k bodu č. 9:
ZM Velký Újezd schvaluje prodej pozemku parc. č. 299 v k. ú. Velký
Újezd o výměře 48 m2 manţelům Klimkovým. Cena pozemku bude
stanovena v souladu s vyhláškou o oceňování nemovitostí. Náklady
spojené s převodem hradí nabyvatelé.
Usnesení k bodu č. 10:
ZM Velký Újezd schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1945 v k. ú.
Velký Újezd manţelům Ţůrovým. Přesná výměra bude stanovena po
vyhotovení oddělovacího geometrického plánu. Cena pozemku bude
stanovena v souladu s vyhláškou o oceňování nemovitostí. Náklady
spojené s vyhotovením odd. plánu i náklady spojené s převodem hradí
nabyvatelé.
Usnesení k bodu č. 11:
ZM Velký Újezd schvaluje prodej pozemku parc. č. 3399/1 v k. ú.
Velký Újezd o výměře 514 m2 Ing. Milanu Naswetterovi. Cena
pozemku bude stanovena v souladu s vyhláškou o oceňování
nemovitostí. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
Usnesení k bodu č. 12:
ZM Velký Újezd schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku
parc. č. 143 v k. ú. Velký Újezd v prostoru mezi parcelami č. 105, 141,
142 a parcelou ulice Lipenské.
Usnesení k bodu č. 13:
ZM Velký Újezd schvaluje pronájem parc. č. 1532 a 1533 včetně
staveb a příslušenství v k. ú. Velký Újezd (bývalé koupaliště) panu
Martinu Hudečkovi na dobu 20 let za cenu 1.500,00 Kč/rok. Smlouvu
o pronájmu zpracuje advokátní kancelář Ritter-Šťastný.
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Usnesení k bodu č. 14:
ZM Velký Újezd schvaluje firmu Remit Šternberk jako firmu
zajišťující svoz odpadů v městysi Velký Újezd.
Usnesení k bodu č. 15:
ZM Velký Újezd schvaluje uvolnění částky z investičního fondu ZŠ
a MŠ Velký Újezd ve výši 190.956,00 Kč na výměnu podlahové
krytiny v mateřské škole Velký Újezd.
Usnesení k bodu č. 16:
ZM Velký Újezd schvaluje ţádost o povolení pokácení dřevin
rostoucích mimo les na pozemcích parc. č. 590 a 3459/7 v k. ú. Velký
Újezd společností ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení k bodu č. 17:
ZM Velký Újezd schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011.
Výpis vyhotovila: Věra Bednaříková
Velký Újezd, 21. září 2011

Ověřovatelé zápisu: Marie Oklešťková

Starosta městyse:
Lubomír Bršlica
Mgr. Jaroslava Krbečková
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Kalendář akcí
7. 10. - Velký Újezd –
Štafetový maraton

21. 10. – Velký Újezd – Večerní pochod 35. ročník

Prosinec
Velký Újezd – Rozsvícení
vánočního stromu

Prosinec
Velký Újezd – Vánoční turnaj
ve stolním tenisu

31. 12. Velký Újezd - Silvestr U Kamenné boudy
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