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 SLOVO ÚVODEM

Vážení spoluobčané,

         vítám Vás u čtení dalšího čísla našeho zpravodaje. V našem 
městysi se v půli srpna uskutečnily tradiční hody, které se jak po 
stránce bohatého programu, pěkného počasí, tak i co do počtu 
návštěvníků opět vydařily. 
 Touto cestou bych chtěl všem, kteří se na přípravě hodů 
podíleli, a zejména Výboru pro rozvoj městyse velice poděkovat. 
Jmenovitě chci poděkovat Mgr. Michaele Janotové a Ing. Janě 
Švarcové za jejich vynaložené úsilí ke zvládnutí náročného programu 
hodových oslav. 
Jsem přesvědčen, že i v příštím roce bude snaha připravit nejméně 
tak zajímavé a dobře připravené hodové slavnosti jako v roce 
letošním.
 Zatímco jsme ještě plni dojmů a zážitků z letních měsíců, 
tak léto skončilo a přichází čas podzimních dnů, které budou stále 
kratší a v nichž i sluníčka bude ubývat. Toto období nabízí zajímavou 
přírodu, radosti i starosti ze sklizně, ale hlavně budeme mít více 
času věnovat se rodině, příbuzným a známým.
 V měsíci listopadu zavzpomínáme na naše drahé zesnulé 
uctěním jejich památky a pomalu se budou přibližovat svátky 
vánoční a po nich již tradiční setkání na Kamenné boudě 31. 12. 
2013.
 Závěrem úvodního článku Vám chci popřát hodně zdraví, 
úspěchů a hlavně dobrou náladu do nadcházejících podzimních 
měsíců.
  

          
     místostarosta  Josef Jelen
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Ohlédnutí za Hodovými slavnostmi

 Již potřetí se Výbor pro rozvoj městyse ujal organizace 
Hodových slavností. Zůstal věrný své původní vizi - vrátit hodům 
jejich tradičnější a duchovnější ráz. Zároveň se pokusil, aby byly 
hody vnímány jako “naše“, aby se tedy do jejich realizace měla chuť 
zapojit většina místních spolků, zastupitelů i občanů, třebas “jen“ v 
roli návštěvníků. A to se v tomto roce povedlo měrou vrchovatou. 
Velký dík patří místní organizaci Českého zahrádkářského svazu, 
která byla znovu ochotna svým jménem zažádat o dotaci u 
Olomouckého kraje. (Žádost připravil Výbor pro rozvoj městyse.) 
Olomoucký kraj nás podpořil částkou ve výši 25 000,- Kč. 
 Zahrádkáři dále připravili překrásnou výstavu Můj svatební 
den. Před vstupem do klubovny stálo historické vozidlo s kyticí pro 
nevěstu. V chodbě byly nainstalovány práce žáků zdejší základní 
školy, kteří se při jejich realizaci inspirovali slovem svatba. Obzvláště 
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zajímavým počinem byl fotopříběh bývalých deváťáků, kteří si 
zkusili  svatbu nanečisto se vším všudy – obřad v kostele i na úřadě, 
hostinu či házení kytice. V samotné klubovně pak mohli návštěvníci 
zhlédnout svatby v průběhu času, od počátku dvacátého století až 
k dnešním dním. Kochali se nejen fotografiemi, ale také svatebními 
šaty a kyticemi. 
 Základní organizace Českého svazu včelařů Velký Újezd 
připravila nástěnku s ohlédnutím za svou loňskou výstavou, při 
které si připomínala 110 let od svého založení.
 Velmi nám pomohl pan Alexandr Macháček a jeho tým, který         
i v tomto roce zajistil zázemí pro pořádání akce, občerstvení, 
elektroinstalaci a postaral se o páteční a sobotní večerní program. 
Sobotní odpoledne na hřišti TJ Sokol Velký Újezd bylo koncipováno 
pro rodiny s dětmi. Sokoli připravili pěknou výstavu ze své fotbalové 
historie, doplněnou obrázky dětí z místní ZŠ. O tom, že fotbal 
nepatří jen historii a má v sokolské organizaci stále své pevné 
místo, nás pak přesvědčily poutavé zápasy.
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 Díky Kulturní a školské komisi měly o hry a zábavu postaráno 
také děti různých věkových kategorií. Mohly si vyzkoušet řadu 
zábavných disciplín a také střelbu ze vzduchovky.
 Novým spolupořadatelem se v letošním roce stalo SDH 
Velký Újezd. Hasiči pomohli nejen s organizací (dovoz a odvoz 
posezení), ale sami se aktivně zapojili do sobotního dění na hřišti, 
kde si děti mohly prohlédnout hasičskou techniku a vyzkoušet 
obleky, například ty, které jsou třeba při zásahu proti sršňům. 
Nejvíce se však dětské tváře rozzářily při skotačení a dovádění 
v pěně. Do hlavního nedělního programu na náměstí pak hasiči 
přispěli převedením vyprošťování osob z havarovaného vozidla. 
 Církevní obřady, koncert duchovní hudby a prohlídka kostela       
sv. Jakuba Staršího včetně hrobky rodu Podstatský-Lichtenštejn se 
konaly díky vstřícnosti a aktivitě místní farnosti, zvláště pak díky paní 
Evě Tomkové a Františku Tomkovi. Zejména zpřístupnění krypty je 
velkým lákadlem i pro návštěvníky ze vzdálenějších míst.
 Stánky na jarmark obětavě sestavilo a demontovalo 
Myslivecké sdružení Velký Újezd. Ruku k dílu při realizaci hodů 
přiložili také zaměstnanci úřadu městyse. 
 O účetní záležitosti se postarali paní Hedvika Nováková za 
úřad městyse a pan Jaroslav Klička za zahrádkáře. 
 Bylo-li potřeba něco přepravit, neváhal se zapojit pan Karel 
Domes. Výheň kováře žhnula a hrnčířský kruh se točil díky elektřině 
připojené z potravin HaMiRo.  
 Kaple Panny Marie Lurdské byla vyzdobena rodinou 
Skřičilovou, květiny dodal také pan Petr Kovářík, osvětlení zajistil 
pan Vladimír Janota.
 To, že život v městysi není lhostejný řadě lidí, dokazují i 
finanční dary, které byly poskytnuty Penzionem Myslivna, panem 
Bohuslavem Niesnerem (elektroinstalace), Družstvem Velký 
Újezd, PhDr. Petrem Čechákem (SOU Velký Újezd), MUDr. Alešem 
Boháčem (plicní ambulance), Ing. Jiřím Čekanem (Cedro sole), 
Ing. Jiřím Roubíkem (Ateliér 133) a Ing. Jaroslavem Tylichem. 
Všem sponzorům velmi děkujeme. Bez nich by program Hodových 
slavností nemohl být tak pestrý.



 Krom tradičního hudebního programu, jakým je vystoupení 
cimbálové muziky Lučina, kapely TRIFID, LH Western či Elixír, jsme 
se nově mohli zaposlouchat do písní skupiny Dallas. Novinkou bylo 
také moderování hlavního nedělního programu či výtvarná soutěž 
žáků základní školy. Nelze nezmínit kvalitní, úsměvná představení 
Komediantů na káře, předvádění tradičních řemesel před kostelem 
a jarmark tradičních výrobků. V jeho rámci poskytoval infostánek 
městyse propagační materiály obce, kraje i místních živnostníků. 
Po celou neděli zde také měli lidé možnost anonymně vyplnit 
anketu, jejíž výsledky bereme v potaz při přípravě dalšího ročníku 
tak, aby byla zajištěna co největší spokojenost všech účastníků 
slavností.
 Věřím, že Hodové slavnosti městyse Velký Újezd přispěly k 
tomu, že jste příjemně strávili tři srpnové slunné dny. Těším se s 
Vámi na shledanou při dalším ročníku, který se uskuteční 15. – 17. 
srpna 2014.

Za Výbor pro rozvoj městyse Michaela Janotová
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MARIE IgLO - ŠAŠECí
VZPOMíNKy NA Mé BLAŽENé DěTSTVí NA VESELíČKU

(2. ČáST)

       Moji rodiče byli hodní a spravedliví lidé. Ještě po padesáti 
letech, když jsem navštívila mé rodiště, staří pamětníci je s láskou 
vzpomínali. Och, to byl hodný, spravedlivý pán a ta milostpaní, by 
s každým srdce rozdělila. No, blažilo mne to a vzpomínala jsem 
tehdy obzvlášť na dávné časy, tak šťastné, že kdo to neprožil, ani 
si nedovede mé šťastné dětství představit. Tatínek a maminka byli 
nejen hodní, ale tuze hezký párek lidu. Tatínek vysoký, štíhlý, čer-
ných vlasů, modrých očí, maminka o něco menší než tatínek, hod-
ně plná. Měla krásnou bílou pleť, byla červená jak malovaná, hně-
dé oči, jak eben černé vlasy. Když byli v parádě, tatínek ve fraku s 
cylindrem a maminka v černé toaletě s krajkovým přehozem, byl 
na ně krásný pohled. Tatínek maminku miloval mladistvou láskou, 
volával ji „myško.“ Moje maminka byla takové dobrotisko. Před ní 
si nesměl nikdo postěžovat, to hned by s každým srdce rozdělila a 
poslední dala. Byla takový anděl se zlatým srdcem. Sama skromná, 
tichá, nenáročná. Na cestě s každou babkou se zastavila, vyslechla 
nářky, dávala rady a těm chudým říkala: No přijďte do zámku, já 
vám už něco najdu.“ Lidé, jak ji na cestě spatřili, už k ní běželi, lí-
bali ruku a říkali jí „naše zámecká paní“. K tatínkovi jsme shlíželi s 
velikou úctou jako k někomu vyššímu. Byl tak hodný, laskavý, ruku 
na nás nepoložil, neřekl hrubé, sprosté slovo. Ačkoliv jsme se i dost 
nadováděli, ale jakmile jsme zaslechli tatínkův hlas, například že se 
vracel domů z úřadu, tu jsme se cele proměnili. Nemohu to dodnes 
pochopit proč to tak bylo? Snad to, že jsme měli před ním velikou 
úctu a lásku.
      Bylo nás šest dětí. Vždy chlapec, děvče, chlapec, děvče atd. 
Měli jsme se rádi a nepamatuji, že bychom se tloukli. To bylo 
opravdu jen málokdy. Snad to bylo to krásné prostředí a náš ro-
dinný život, ve kterém jsme vyrůstali. U nás nebylo křiku a hádek 
nikdy. My děti jsme nebyli trestáni bitím, když jsme něco provedli, 
maminka zahubovala, někdy pleskal rukou přes záda, ale za chvíli 
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přinesla něco dobrého na zub: „Na tu má a už bude hodná?“ Mě-
la totiž prudkou povahu, ale v minutě toho litovala a nevěděla co 
dobrého zase udělat. Tatínek byl velmi vážný a tím vypadal přísný 
a hrdý, ale nebyl. Nás děti nikdy nebil. Když jsme někdy něco pro-
vedly, jen se přísně podíval a přitom strašně zesmutněl, což na nás 
strašně působilo, též to, že nás úplně ignoroval. 

 Obzvláště mně to mohlo 
srdce utrhnout. A bývalo to 
dost často neb jsem mě-
la strašný zlozvyk jako dítě. 
Jak mi někdo něco udělal, 
hned jsem ho kousla. Bratři 
mne často zlobili, že mi prší 
do nosu, že ho mám naho-
ru a tu hned ucítili moje zu-
by. Jen můj nejstarší bratr 
Anton mne nikdy nezlobil, 
s tím jsme se po celý ži-
vot měli rádi. A po takovém 
kousnutí následoval trest. 
Tatínek rázně vstal, nic se 
neusmíval, provinilce vzal 
za ruku a vedl ho do kout-
ku do ložnice na koberec a 
nechal ho klečet. Och, jak 
hrozný to byl pro mne trest! 
I pro ostatní! Ještě dnes cí-
tím, jak každý provinilec se 

styděl, jak zrudl a bál se zvednout oči k tatínkovi. Tatínek byl hroz-
ně vážný a smutný. Obyčejně jsem brzo vyskočila, padla tatínkovi 
kolem krku a hrozně plakala. No a tatínek hned odpustil, vzal mne 
na klín, chvilku držel kázání a bylo dobře.
      Vzpomínám na krásné zimní večery u nás doma. Venku zima, 
u nás tak teploučko a klidno. V kamnech praskalo smolné dříví a 
vonělo pryskyřicí jako v lese. Někdy jsme bývali potmě, jindy se 
svítilo lampou, zavěšenou u stropu - olejem. Všechny děti, mamin-
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ka a tatínek, jsme se usadili v ložnici. Byl tam takový malý divánek, 
stůl a židle. Tatínek nám vyprávěl pohádky, ale hlavně příběhy o 
grázlovi, tehdejším obávaném vrahu a loupežníku. Například jak 
jednou grázl, když ještě tatínek byl chlapec, se objevil ve Studené 
u Telče. Všechno úřednictvo na něho udělalo hon a on jim upláchl, 
jen nechal lístek: Hledali jste mne, vy trouby, já vám před nosem 
upláchl komínem. A takových příhod tatínek uměl mnoho. No a v 
tom koutečku jsme prožívali šťastné večery. Někdy maminka hrá-
la na piáno a my děti jsme s tatínkem, do něj zavěšeni, mašírovali 
přes všechny pokoje. Tatínek přitom pokuřoval dlouhou dýmku. 
Ach jak jsme byli šťastni! Tak jsme se dlouho procházeli. Nebo 
nám tatínek hrával na harmoniku, uměl pěkně z not nebo pískal 
na flétnu. Ale to jen v mém nejranějším dětství. Pak toho nechal 
úplně, snad pro velké starosti, které mu úřad ukládal, nevím. Když 
tatínek nebyl doma, sedávala s námi maminka potmě v pokoji a 
vyprávěla nám pohádky - O dlouhém nose, O skleněném kopci, O 
Lemíře. Někdy zpívala německy. Jen jednu písničku uměla česky: 
Když jsem já ty koně pásl, přišla na mne dřímota. Mluvila dost dob-
ře česky, jen zaměňovala „ona a on“. To jsme se vždy smáli a ona 
říkala: „To nevadí, já mám Češi ráda.“
      Vzpomínám, jak maminka podporovala české studenty. Jednou 
k nám přišel bratranec Jaroslav Palliardi z Kroměříže, kde studoval, 
a přivezl s sebou asi osm studentů, že budou pro jakýsi dobročinný 
spolek pořádat koncert Na Lapači (to byl zámecký hostinec). Všich-
ni se u nás ubytovali, dole se jim vyklidil jeden pokoj, nanosili jsme 
slamníky, tam spali a nahoře s námi jedli. Maminka byla šťastná, 
že se ti „armen Kerl“ mají tak dobře.
      Tatínek často chodil na lov a měl lovecké psy, kteří se jmeno-
vali Týrl (další si nemohu vzpomenout). Jak se tatínek oblekl do 
mysliveckého úboru (velice mu to slušelo), hned my děti jsme byly 
kolem něho. Věděli jsme, že půjde na lov do lesa, ale napřed že 
se budou dělat patrony. Tatínek měl ve svém pokoji velkou skříň 
a tam byly pušky, revolvery, bajonety na zvěř, šavle a broky. Ale 
hlavně vážky, malé vážičky, které mi tatínek někdy půjčil, když 
jsem si hrála na kupce. Na těch vážkách jsem vážila broky a v zele-
ném futrálku prach. Tatínek dělal patrony a říkával: „Tak, dcerunko, 

-8- -9-



dobře to navaž, ať trefím zajíce!“ A smál se. Někdy jsme se o tuto 
funkci „prali“, ale laskavé slovo tatínkovo vše urovnalo.
       Když začínala zima, tu přicházela k nám maminka do ložnice a 
říkala: „Děti, vstávejte, přijel svatý Martin na bílém koni.“ Tu jsme 
hned byli z postele venku. Připravili jsme si sáňky brusle. Jezdívali 
jsme v zámecké zahradě dolů z kopce až do kuchyňské zahrady. Na 
led jsme chodili do Podolší k panskému mlýnu a tam hlavně chlapci 
bruslili. Když přišla sanice, o jé, to byla naše největší radost. Každý 
večer se chodíval tatínkův kočí ptávat, co bude tatínek zítra porou-
čet. No a tatínek se ptal maminky, bude-li si chtít vyjet na saních, 
i my děti. No a Hanzlík přijel hned po obědě. Sněhu bylo, mrzlo, 
jen se sníh třpytil. Sáně byly velké. Hanzlík byl hodný hoch, kudr-
natý, veselý. Koně byly jednou jeden šiml a jeden černý nebo oba 
černé. Tatínek měl pro sebe dva páry koní. Náš sluha Tymek vy-
nesl kožichy a deky. 
My děti v čepcích a 
černých bačkorách 
(vysoké, zapínaly se 
na boku na knoflíč-
ky). To byla krása. 
Někdy jsme jeli do 
Panošovské panské 
myslivny. Tam nám 
uvařili kávu ne-
bo čaj, k tomu ko-
láče nebo cukroví. 
Měli krotkou srneč-
ku, dvě děvčata a 
dva hochy. Obzvláš-
tě jeden byl takový 
vysoký, snědý. Mně 
bylo pět let, on mne 
vždy choval a zpíval 
mi. Srdce se mi po 
něm jen třáslo. No 
a pak se jelo domů. 
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V samém lese jsme se báli a říkali: „Hanzlíku, kdy už budeme z le-
sa ven?“ A on: „Už jsme u svatého Huberta, už to bude.“ Ach, to 
se potom spávalo. Tatínek nás vždy už vyhlížel. Nejraději jsme ale 
byli, když maminka řekla, že dnes nepojede. Tu s námi jezdila sleč-
na Pepi. Ach, to byly časy! Hanzlík už věděl. Zavezl nás do hodně 
vysokého sněhu a bác, už jsme byli na hromadě. To bylo výskotu 
a radosti! A to třeba i třikrát, čtyřikrát za sebou. Hanzlík měl hezký 
hlas a tak nám i zpíval: „Veselíčko, Veselíčko, ty pod lesem dědi-
nečko. Krášlí tebe zámeček, jak panenku věneček.“ Na ty blažené 
chvíle ráda vzpomínám.
      Vždy na konci masopustu nám maminka udělala “kindrbál“. 
Pozvalo se šest muzikantů z Lipníka, salon byl vyklizen, jen po stra-
nách zůstala křesla a pro hudebníky estráda. Náš sluha celý salon 
vyvěnčil chvojím a skleníkovými květinami. Ve vedlejším prostřed-
ním pokoji byl velký stůl uprostřed a na něm dobrot, co srdce ráči-
lo: čaj, čokoláda, zmrzlina a jiné dobroty. My děti jsme byly vypará-
děny, děvčata v bílém, chlapci v černém. Bylo pozváno úřednictvo, 
naše i cizí, dětí byla hromada. Tancovali jsme a přednášeli, my děti. 
Pamatuji, jak jednou čtyřletá jsem byla postavena na židli v bílých 
šatkách a deklamovala jsem: Naše bílá kočička, ta má modrá očič-
ka, kde se jenom myška kmitne hop a šup a už ji chytne. Až potud 
to šlo, ale dál hrůza! Dala jsem se do breku a bylo po slávě. Ta-
ké jsem jednou měla sólo s panem lesmistrem, jen jsme se točili. 
K těm lesmistrovům jsme totiž chodili na návštěvu, neměli děti a 
mne měli rádi. Pan lesmistr mne vždycky zlobil, poukazuje na moje 
nakudrnatěné vlásky: „O jé, Ričinko, špatně se vyspala!“ Měla jsem 
u nich malý sesílek ze slámy a v tom jsem sedávala.
      Někdy večerem jsme bývali v kuchyni, kde náš sluha Tymek 
čistil tatínkovy pušky a nám přitom vypravoval pohádky. Tak krájí-
val též tatínkovi tabák do dýmky, tříkrálový. Pamatuji se, že byly tři 
druhy: tříkrálový, knastr a obyčejný. Když se pokrájel a polil silnou 
černou kávou, napěchoval ho Tymek do velké kamenné vázy. Když 
tatínek po obědě a po večeři kouřil, to byla krásná vůně po poko-
ji. Jinak kouřil jen doutníky. Tymek byl šprýmovný starý mládenec. 
Někdy si zašel večer do panské palírny a tu jsme se ho ptávali: 
„Tymku, kde jste byl?“ A on: „Ale na trochu trápení,“ jak říkal ko-
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řalce. Měl také velmi rád tatínka. Když měl tatínek nebo maminka 
svátek, tu přišel s velkou kyticí, sám ji uvázal a přál: „Jejich milosti, 
já jim přeji zdraví, štěstí, boží požehnání a po smrti fuk do nebe!“ 
A bylo to každý rok stejné. Tatínek mu vždy dal jemné doutníky a 
on si liboval po dobrém obědě v kuchyni. V neděli celé odpoled-
ne seděl ve velké zahradě v besídce a četl staré noviny a dřímal. 
Když jsme stonali, musel přijít Tymek a vykládal krásné pohádky. 
Též k nám chodívala Hanzlíkova sestra asi šedesát let stará, velmi 
nábožná. I ta krásné pohádky vypravovala a uměla i pěkné koledy. 
Sestra Tymkova a ona, říkala, že jsou nevěsty Pána Krista (byly ne-
provdané). Tymek nato: „No, to by se Pán Kristus poděkoval!“ On, 
Tymek, totiž ty svatulenky nemiloval.

Příště dokončení
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ZLatá SVatba

 
Před několika týdny oslavil nejstarší potomek majitelů veselíčského 

panského statku pan Jiří Kryštof 
Podstatzky-Lichtenstein s man-
želkou Lydií vzácné jubileum - 
zlatou svatbu, tedy 50 let spo-
lečného manželského života. 
Na snímku z rakouského deníku 
Neues Volksblatt jsou manželé 
(uprostřed) při gratulaci staros-
ty obce a zemského hornora-
kouského hejtmana. Připojuje-
me se ke gratulantům.

Josef Richter

VyúčtoVání hodoVých slaVností

 Níže předkládáme vyúčtování hodových slavností, které vy-
hotovil pan Jaroslav Klička a paní Hedvika Nováková. Je nutno říci, 
že náklady na realizaci akce by byly vyšší, pokud by nebyly po-
skytnuty sponzorské dary ve formě dopravy či připojení na zdroj 
elektrického napětí. Dále by se tato částka navýšila, pokud by se 
vyúčtovaly náklady za pohonné hmoty, telefonní hovory, kopírová-
ní a tisk plakátů. To vše již bylo ve vlastní režii realizačního týmu. 
Děkuji tímto všem členům Výboru pro rozvoj městyse a spolupo-
řadatelům nejen za vynaložené úsilí, ale i za vložené finanční pro-
středky.

Michaela Janotová



Vyúčtování - hody Velký újezd 2013 
 
Příjmy: 
Dotace Olomoucký kraj: 25 000 Kč
Příspěvek městyse Velký Újezd: 35 000 Kč
Zůstatek z roku 2012: 3 410 Kč
Sponzorské finanční dary: 15 500 Kč
z toho: 
VASTAINVEST s.r.o.,  5 000 Kč
Praha 1, Thunovská 179/2 (za Mysliveckou restauraci)
Ing. Jelen Josef, Velký Újezd, Olomoucká 350 1 000 Kč
Ateliér 133, Ing. Roubík Jiří, Velký Újezd 500 Kč
SOU Velký Újezd, Navrátilova 321 2 000 Kč
Družstvo Velký Újezd 2 000 Kč
CEDRO, s.r.o. Velký Újezd 1 000 Kč
Niesner Bohuslav,výroba a servis el. zařízení,Velký Újezd 3 000 Kč
MUDr. Boháč Aleš, plicní ambulance Hranice     1 000 Kč
 
celkem příjmy 78 910 Kč
 
Výdaje: 
Cimbálová muzika Zemané 6 000 Kč
Horký Karel hudební produkce skupiny ELIXíR 9 000 Kč
Římskokatolická farnost Velký Újezd 4 000 Kč
skupina Dallas 2 000 Kč
LH Western 8 500 Kč
Jančík René - moderování 3 000 Kč
Komedianti na káře - divadlo pro děti 13 500 Kč
Dopravní značení – uzávěrka náměstí 2 311 Kč
Dopravní značení – správní poplatek MMOlomouce 100 Kč
Drobné potřeby 2 573 Kč
OSA - poplatky za hudební produkce 2 886 Kč
Věrovanka - pronájem pódia 12 000 Kč
Spolek řemesel ručních 7 800 Kč
Hanácký národopisný soubor Olešnica Doloplazy o. s.
- pronájem sedacích setů 450 Kč
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SVČ Lipník nad Bečvou - pronájem stánků 3 000 Kč
Květinová výzdoba (výstava) 200 Kč
 
celkem výdaje 77 320 Kč
 
 
Zůstatek: 1 590 Kč
(zůstane zachováno v rozpočtu na další období) 

Vyhodnocení anKety

K zhodnocení Hodových slavností v letošním roce nám, tak jako 
obvykle, poslouží výsledky ankety, kterou měli všichni účastníci Ho-
dových slavností možnost anonymně vyplnit po celou dobu konání 
nedělního jarmarku.
Zjišťovali jsme, zda se jednalo o občany či návštěvníky a jak se 
vlastně o akci dozvěděli. Důležité jsou pro nás nejen pozitivní ohla-
sy, ale také výtky a doporučení pro příští ročníky. Pusťme se tedy 
do zhodnocení.
Celkem bylo vyplněno 63 anketních lístků. 29 odpovědí zapsali 
obyvatelé Velkého Újezda a 34, tedy nadpoloviční většinu, pak ná-
vštěvníci z jiných obcí. U těchto návštěvníků nás nejvíce zajímalo, 
kolikrát již velkoújezdské hody navštívili a jak se o nich dozvěděli.
10 z těchto 34 návštěvníků u nás bylo poprvé, polovina z nich s 
někým z Velkého Újezda. Dva návštěvníci se o slavnostech dozvě-
děli od osoby, která nežije v našem městysi. Často uváděným in-
formačním zdrojem byly i plakáty a webové stránky městyse. Co 
se návštěvnosti týká, na druhém konci, tedy s 8 a více návštěvami 
Hodových slavností, bylo také 10 osob, z nichž 7 se o hodech do-
vědělo od občana Velkého Újezda a 3 z plakátů. Z 24 návštěvníků, 
kteří velkoújezdské hody navštívili minimálně 2x, jich 11 říká, že se 
úroveň od posledního ročníků zvýšila, osmi se zdála stejná a 5 to 
nemůže posoudit.
Co se týká obyvatel Velkého Újezda, tak zde nepřekvapí, že se ne-
našel jediný, který by zde byl poprvé. 19 z 29 navštívilo hody více 



než 8x. Informačních zdrojů je v tomto případě vždy více, v anket-
ních lístcích se nenašla možnost, která by nebyla vybraná. 14 z 29 
občanům se úroveň letošních slavností zdála vyšší, sedmi stejná, 3 
nemohou posoudit a 4 uvádí, že se mírně snížila.
Pokud se podíváme na výsledky komplexně, tj. na souhrn informa-
cí od návštěvníků i obyvatel Velkého Újezda, pak budou vypadat 
takto:
 Součet odpovědí u zdroje informace o Hodových slavnos-
tech se nerovná počtu respondentů, neboť mnozí uváděli více způ-
sobů své informovanosti.
 Pozitivně byly návštěvníky hodnoceny zejména stánky a 
ukázka řemesel, dobrá atmosféra, což je pro takovou akci velice 
důležité, hudba, program pro děti a výstava Můj svatební den. Po-
chválen byl také bohatý program, ukázky hasičů, vystoupení uměl-
ců a celková organizace Hodových slavností, dále pestrost stánků, 
milé vystupování prodávajících, přiměřená hlasitost hudby a samo-
zřejmě návštěvníci neopomenuli zmínit výhodnost uzavření centra 
obce pro motorová vozidla.
 Obyvatelé nejvíce chválili stánky a řemesla, bohatý pro-
gram, pestrou škálu stánků a hudbu, dále potom promyšlenost ce-
lé akce, uzavírku centra, výstavu nebo soudržnost obyvatel. A to 
určitě stojí za to.
Naopak negativně byl návštěvníky vnímán nedostatek parkovacích 
míst, nedostatek hudby v nedělním odpoledni nebo vysoká cena 
produktů. 
 Obyvatelé postrádali více tradičních řemesel, větší počet 
stánků a mínusem pro ně byla také vysoká cena kolotočů. 
Z dotazníků také vzešla celá řada nápadů a doporučení, které ur-
čitě vezmeme v potaz při přípravě dalšího ročníku Hodových slav-
ností ve Velkém Újezdě.
 Všem účastníkům a zájemcům o Hodové slavnosti městyse 
Velký Újezd děkujeme za návštěvu a za přízeň. Dvojnásob potom 
těm, kteří si našli čas na vyplnění ankety.

Jana Švarcová
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Račte VstouPit

 2. září 2013 se opět otevřela brána místní základní školy. 
Vstoupilo do ní 224 žáků, mezi nimi i 25 “mazáků“ deváťáků a 19 
prvňáčků. Škola se tvářila přívětivě. Jak by ne! Vždyť byla pěkně 
vyzdobena, zářila čistotou a chlubila se zrenovovanými dveřmi se 
stříbřitými, matnými klikami a dřevěnými štítky s krasopisně vyve-
denými nápisy. Dveře lákaly, aby děti vzaly za jejich kliky a překro-
čily práh... 
 A tak s nimi stojíme na prahu nového školního roku, který 
jim přinese řadu vědomostí, dovedností, ale také přátel a zážitků, 
ať už při tradičních akcích, exkurzích, sportovních kláních či ná-
vštěvách některého z mnoha zájmových útvarů. 
 Chcete-li nahlédnout do dění na naší – Vaší škole, pak ne-
musíte koukat klíčovou dírkou. Ve středu 23. října 2013 si připome-
neme 30. výročí otevření nové školní budovy, a tak pro Vás budou 
v odpoledních hodinách všechny dveře dokořán. Račte vstoupit…

Michaela Janotová
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Je to Padesát na Padesát

 Projektová činnost je věcí, pro dnešní dobu plnou pojmů 
jako je operační program, výzva, fiche, dotace nebo grant, téměř 
nezbytnou. Obce v poslední době mnoho vytěžily z těchto mož-
ností. Jen si všimněme tabulek s vlajkou EU informujících o rekon-
strukci, výstavbě nebo vybavení různých objektů, cest, památek, 
dětských hřišť nebo sportovních a rekreačních objektů. Ani my v 
této oblasti nezahálíme. Můžeme se již pochlubit některými úspě-
chy a samozřejmě pracujeme dále. Regionu nejbližší je možnost 
čerpat finance z prostředků poskytnutých Mikroregionem Bystřič-
ka. V květnové výzvě jsme podali dva projekty. Pravděpodobnost 
úspěchu je padesát na padesát, čili buď – anebo. Záleží na celkové 
výši finančních prostředků uvolněných pro danou oblast, na množ-
ství podaných projektů a samozřejmě na jejich kvalitě. 
 S oběma podanými projekty jsme se umístili na druhém 
místě. V případě multifunkčního hřiště žadatele TJ Sokol jsme do-
taci ze druhého místa dostali, v případě opravy střechy sakristie a 
vchodu do krypty Římskokatolické farnosti toto druhé místo nesta-
čilo. V této oblasti byl uspokojen pouze projekt, který se umístil na 
prvním místě.
 Veškeré informace o podaných i realizovaných projektech 
jsou k dispozici na www.masbystricka.cz.

Jana Švarcová

ZahRádKáři

Zájezd

 V sobotu 27. července uspořádali zahrádkáři spolu s Dělnic-
kým spolkem Svornost zájezd do Buchlovic na 12. ročník Festivalu 
česneku, jehož cílem je především podpořit domácí pěstitele této 
zeleniny. 



 Vůně česneku zaplavila park a okolí zámku, akce se nesla v 
duchu netradičních soutěží a česnekových specialit. V 10 hodin byl 
festival zahájen předáním úrody starostovi a zpěvem česnekové 
hymny.
 Češi milují česnek, do Buchlovic jezdí tisíce lidí z různých 
částí Moravy i Čech, kteří kromě zábavy nakupují česnek ve vel-
kém. Prodají se ho tuny. Letos přijelo do Buchlovic skoro 50 pro-
dejců, což je téměř dvakrát tolik co loni. 

 V odpoledních hodinách jsme se zastavili na Velehradě. Ka-
takomby, do kterých jsme měli namířeno, byly z důvodu opravy pro 
veřejnost uzavřené, ale příjemné bylo posezení v tomto horkém 
letním dni v nádherné bazilice. Měli jsme možnost prohlédnout si i 
zajímavou výstavu velmi pěkných keramických prací uživatelů Do-
mova pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum. Po osvě-
žujícím občerstvení v zajímavě řešené cukrárně jsme vyrazili k do-
movu.

 Šťouchané brambory s česnekem: Brambory uvaříme v 
osolené vodě s kmínem, vodu slijeme a přidáme máslo. Když se 
máslo na bramborách roztopí, přilijeme vlažné mléko a prolisovaný 
česnek. Brambory šťouchadlem rozmačkáme dle našich představ. 
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Podáváme s masem nebo čímkoliv jiným. Šťouchané brambory s 
česnekem můžeme ozdobit pažitkou nebo petrželkou. Lze obměnit 
následovně: prolisovaný nebo nožem rozmačkaný česnek orestuji 
na másle, přiliji horké mléko (smetanu) a pak vmíchám do pošťou-
chaných brambor.  Pokud by někomu vadily kousky česneku, 
může ho přecedit a vyhodit, což je ale velká škoda. 

 Bramborové česnekové knedlíky: Brambory oloupeme a na-
strouháme. K nim přidáme mouku, vajíčko, majoránku, sůl, pepř, 
prolisovaný česnek a na kousky nakrájenou slaninu. Uděláme tuhé 
těsto. V případě potřeby přidáme mouku. Z těsta uděláme dva ne-
bo tři polodlouhé válečky, které vaříme ve vroucí osolené vodě asi 
15 minut. Hotový knedlík nakrájíme na kolečka. 

 Česnek se solí: Jednou z možností, jak dlouho uchovat čes-
nek, je naložit si ho do soli. Ingredience: 1 kg česneku, 300 g soli. 
Česnek prolisujeme přes lis, smícháme se solí a dáme do malých 
sklenic. Před zavíčkováním obsah osolíme. Uchováváme v chladu 
a temnu. Pokud nám obsah zezelená, tak to bylo proto, že česnek 
měl výhonky. Není to ovšem na škodu. Tento česnek v soli vydrží 
dlouho a navíc ho můžete používat velmi často, aniž byste museli 
stále čistit lis na česnek.

 Mražený česnek: Česnek můžete mít doma v dobře větra-
né místnosti na suchém místě v copu, nebo si jej můžete zavařit 
či naložit, ovšem nebude mít chuť jako čerstvý. Další možností je 
česnek zmrazit. Oloupejte jednotlivé stroužky, pořádně je osušte 
a dejte je do sáčku do mrazáku. Na druhý den, až bude česnek 
zmražený, hoďte s ním lehce třeba o linku a zase vložte sáček do 
mrazáku. Stroužky se oddělí a vy si je budete moci brát podle po-
třeby. Česnek, který vezmete ze sáčku, nechte rozmrazit a můžete 
s ním pracovat, jako by byl čerstvý. Výhodou zmrazeného česne-
ku je, že chutná téměř jako čerstvý, neztrácí svou chuť a aroma. 
Navíc jej ochráníte před plísní a hnilobou. Tento mražený česnek 
vám může vydržet až do další sezony. Poznámka: česnek mraže-
ním měkne.
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V ý s t a V a
 Paní Jaroslava Zlámalová instalovala v klubovně v přízemí 
radnice výstavu „Můj svatební den“, pomocné neodborné, ale pře-
sto neméně důležité práce zajistili členové výboru ZO ČZS. Výsta-
va byla zpřístupněna v sobotu, v neděli a v pondělí odpoledne od 
17. do 19. srpna a měla u spoluobčanů i hodových hostů kladný 
ohlas.

 s t r o m y   k o l e m   v a r h o š ť s k é   c e s t y  
 Všechny nově vysazené mladé švestky se ujaly a zdálo se, 
že pěkně rostou.
 Najednou jsme však zjistili, že některé větvičky jsou ulome-
né a bez lístků. Mysleli jsme si, že pachatelem je ptactvo. To, že 
větvičky zasychají – většinou se to týkalo stromků vysázených po 
pravé straně cesty od vesnice – jsme později přičítali i počínajícímu 
období sucha. Na té druhé straně komunikace bylo totiž vždycky 
více vlhkosti. Začali jsme stromky zalévat. Vedro a sucho bylo stá-
le větší a krutější a stromečky v zuboženějším stavu. Každý druhý 



den jsme s manželem doma naložili na dvoukolák kanystry se 40 
litry vody, podělili jsme jimi tři stromky, které mám v opatrování, 
a pokračovali neútěšnou cestou k Izidorku. Ve studánce jsme na-
čerpali stejné množství vody a na zpáteční cestě ji znovu poskytli 
stromkům. Když už jsme se radovali, že se větvičky pěkně znovu 
olisťují, přišla pohroma – opět ulámané větévky a lístečky v pr…, 
stejně tak jako naše psychika. Teď už ale bylo patrné, že ničeny 
jsou i stromky na druhé straně cesty. Pomalu jsme uvěřili tomu, že 
škodnou nejsou ptáci, ale vysoká nebo srnčí zvěř. Po poradě s od-
borníkem zakoupila pí Jana Kleinová přípravek proti okusu stromků 
zvěří (později rada městyse rozhodla, že jej městys zahrádkářům 
proplatí). Spolu s Janou jsem se vypravila přípravek aplikovat. Da-
lo nám to zabrat, ale doufáme, že jsme postupovaly správně dle 
návodu i rad zkušených. „Moje“ tři stromečky jsme s manželem dál 
chodili zalévat. Po 10 – 14 dnech jsem na nich začala pozorovat, 
že raší nové lístečky. Nechci to zakřiknout, ale snad je krize zažeh-
nána. Přípravek by měl zvěř odpuzovat po dobu šesti měsíců. Před 
zimou chceme postřik na stromky opakovat. Snad se nám je tedy 
podaří vypiplat a dočkáme se  odměny v podobě prvních švestek.  
Neznamená to však, že pokud se nám poštěstí zvítězit nad zvě-
ří, budeme si umět poradit i v budoucnu, až budou švestky rodit, 
s nenechavci a potměchmaty, kteří jsou daleko horší než ta zvěř. 
Proti nim bohužel postřik, který by se dal použít, ještě nikdo nevy-
myslel.
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R a d y – t i P y   P R o   m ě s í c   Z á ř í
 Pro řízkování buxusů je nejvhodnější podzim. Vybereme 
hezké větvičky a spodek očistíme do listů. Spodek seřízneme a na-
močíme do sypkého stimulátoru. Připravenou větévku seřízneme 
na délku spodní části. Jednotlivé řízky vkládáme do substrátu pro 
řízkování (rašelina, písek, perlit) asi tři centimetry od sebe. Sub-
strát je vhodné posypat pískem. Řízky vyžadují teplotu 15 °C a 
dostatek světla. Truhlík proto umístíme na nevytápěnou verandu 
nebo na zem zastíněného skleníku.
- Plevel se semeny raději nekompostujeme.
- Tvoříme záhony z větví, klestí a trávy.
- Zralé slunečnice uschováme na zimu.
- Sázíme pivoňky, ale mělce, protože by nám příští rok nevykvetly.
- Naposledy v tomto vegetačním roce ostříháme a upravíme živý plot.

Zářijové pranostiky

V září svatý Michal (29. 9.) všechno z polí spíchal.
Když se trefí teplé září, ovoci a vínu pak se daří.
Co srpen nedovařil, září nedosmaží.
Divé husy na odletu – konec babímu létu.
Když hojně prší v září, osení se pak daří.
Když se ozve v září hrom, v zimě zavát bude každý strom.
Bouřky v druhé půli září vždycky větry doprovází.
Pokud se září teplem směje, pak se říjen jistě mračí.
Když čečetek nevídati, tuhou zimu předvídati.
Pěkné září dobré víno vaří.
Touží-li září po roce, v říjnu je bláta po ose.
Jaké počasí svatý Jiljí (1. 9.) ukáže, tak celý podzim na ně navá-
že.
Podzim bohatý na mlhu – zima bohatá na sníh.
V září i kapka deště nadělá fůru bláta.



Recepty

Konzervování zeleniny

 Tento úžasný recept na zavařeninu z podzimní zeleniny roz-
hodně stojí za vyzkoušení. Kořenovou zeleninu očistíme a nakrou-
háme nebo nakrájíme. Následně připravíme papriky a rajčata ve 
stejném poměru (asi 2 kg). Papriky nakrájíme na drobné proužky, 
z rajčat vykrájíme středy a nakrájíme jen dužninu. Nahrubo nakrá-
jíme pórek a cibuli a mírně osmahneme na oleji, pak přidáme zbý-
vající zeleninu, kterou dusíme, až ztratí veškerou vodu. Udušenou 
zeleninu rovnoměrně nandáme do skleniček, pečlivě uzavřeme a 
sterilujeme 20 minut při 100 °C. Zeleninovou zavařeninu lze použít 
jako základ do studených i teplých pokrmů, je výborná na topinky. 
Zbytky rajčat lze rozmixovat jako džus. Případně je můžeme sva-
řit a ke konci vaření přidat vločky. Dostaneme tak 100 % přírodní 
zdravou rajskou polévku, kterou nakonec ozdobíme bazalkou a pe-
trželkou.

čekanková polévka krémová

6 čekankových puků, 2 pórky, 1 cibule, 50 g másla, 4 větší brambo-
ry, 1,5 l bujonu (i z kostky), sůl, pepř, tymián, bobkový list, 2 vejce, 
100 ml mléka, 1 lžíce másla

Čekankové puky a pórek nakrájíme na proužky, cibuli nakrájíme 
nadrobno a společně orestujeme na másle. Přidáme oloupané a na 
kostičky nakrájené brambory, zalijeme teplým bujonem, opepříme, 
osolíme. Přidáme tymián a bobkový list a na mírném ohni vaříme 
asi hodinu, v tlakovém hrnci 20 minut. Poté polévku rozmixujeme 
tyčovým mixérem. Je-li příliš hustá, zředíme ji bujonem. V jiné ná-
době rozšleháme dva žloutky s mlékem, které vlijeme do polévky. 
Nakonec přidáme kousek másla a servírujeme.
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R a d y – t i P y   P R o   m ě s í c   ř í J e n
 Odkládat nesmíme výsadbu ovocných stromů. Podzim je 
ideálním obdobím pro výsadbu ovocných stromků. Základem úspě-
chu je dostatečně velká díra s hloubkou minimálně půl metru. Po-
kud máme na svém pozemku výrazně nevýživnou půdu, můžeme 
kořenům dopřát i trochu kvalitní ornice. Také se doporučuje jámu 
nechat jeden den „odpočinout“. Vzduch totiž podle odborníků po-
může rozkládat případné škodliviny. Rovněž přídavek kvalitních 
hnojiv pomůže stromečku zakořenit a dobrá výživa ve startu pro-
spívá i každoroční bohaté sklizni. Nikdy nedáváme přímo ke koře-
nům ani částečně nerozložený organický materiál, který by mohl 
kořeny spálit. Vždy je lepší použít speciální dlouhodobá organická 
hnojiva, která nepopálí kořeny, a dále pak ve vodě nerozpustné 
fosforečné sklo, aby nedošlo k vymrzání. Tato hnojiva můžeme při-
sypat přímo ke kořenům. Ke stromku přidáme opěrný kůl, kořeny 
přihrneme ornicí, půdu udusáme a mírně zalijeme. Pak stromek 
přivážeme k opěře a v případě potřeby obalíme proti okusu zvěří. 
Nezapomeneme zastřihnout větvičky na 2-3 očka, další by stejně 
v zimě spálil mráz. Vždy vybíráme odrůdy, které se hodí pro dané 
podmínky. Vyhneme se tak zbytečným chorobám, jako je šarka, 
strupovitost, monilióza a červivost.
- Nadešel čas vysázet lilie.
- Sklízíme hrušky a jablka, opatrně je oddělujeme od větví mírným 
kroužením plodu a dáváme pozor, abychom nevytrhli z plodu stopku.
- Sklízíme švestky a okamžitě likvidujeme plody napadené hlízen-
kou nebo moniliózou.
- Už od konce srpna postupně sklízíme hrozny vinné révy, a to pod-
le jejich zralosti. Začínáme ranými velkoplodými odrůdami vhodný-
mi na stolová vína, pokračujeme moštovými a nakonec přichází čas 
na pozdní sběr pro výběrová a archivní vína.

říjnové pranostiky

Svatý Havel (16. 10.) do zelí zajel.
Když v říjnu listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.



Šimona a Judy (28. 10.) – zima je už všudy.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Čím déle vlaštovky v říjnu u nás pobývají, tím déle pěkné dny pak 
potrvají.
Když říjen blýská, tak zima plíská.
Teplý říjen – studený listopad.
Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.
Když je říjen studený, bude leden zelený.
Když v říjnu nefouká od severu, nebude pěkné obilí věru.
Říjnové sněžení měkkou zimu věští.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější rok čekej.
Když křižák v říjnu se schová, brzy pak sníh přiletí.
V říjnu hodně žaludů, bukvic, oznamuje zimy tím víc.
Spočítej žaludy v říjnu – spočítáš mrazy v zimě.
V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů.

Recepty

Zelí s křenem
1 kg zelí, 200 g cibule, 100 g cukru, 4 lžíce octa, 4 lžíce strouhané-
ho křenu, 6 lžic, oleje, 20 g soli
Zelí nakrouháme, cibuli nakrájíme nadrobno, přidáme ocet, strou-
haný křen, olej a sůl. Promícháme a dáme do sklenic, nesterilizu-
jeme.

Výborné domácí zelí
Na nakládání vybíráme středně velké hlávky, které musí být pevné 
a kompaktní. Po oloupání vrchní části musí být hlava lesklá. Hlávku 
rozdělíme na několik částí a nakrouháme ručně nebo na domácím 
robotu. Nakrájené zelí osolíme (na 1 kg zelí dáme 20 g soli) a pak 
zelí poctivě promačkáme, až začne pouštět šťávu. Pak ho nechá-
me cca 2 hodiny odležet. Poté přidáme nakrájenou cibuli a trochu 
kmínu (cibule i kmín pozastavují kvašení, proto pokud nedokážeme 
odhadnout množství, raději tyto přísady vynecháme). Zelí natěsná-
me do čisté zavařovací sklenice. Sklenici uzavřeme a necháme ji v 
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pokojové teplotě a dáme pod ni pekáč nebo talíř, protože ze skle-
nice bude vytékat kvasící tekutina. Zelí můžeme nacpat i do paprik 
a postup je pak stejný. Zelí lze jíst i čerstvé, kdy nasolené zelí smí-
cháme s jogurtem, majonézou nebo jejich kombinací. Salát ochu-
tíme bílým pepřem, rozinkami a trochou hořčice.

Kysané zelí
1 kg zelí, 20 g soli, 200 g cibule, špetka kmínu, 10 g cukru
Zelí nakrouháme, cibuli nakrájíme nadrobno, přidáme sůl, kmín a 
cukr, smícháme, naplníme do vhodné nádoby, například velké skle-
nice a necháme kvasit při teplotě 20 °C dva až tři týdny. Pro zjem-
nění chuti můžeme do směsi přidat jablka, nejlépe odrůdu golden 
Delicious.

Z knihy Receptář Prima nápadů aneb To nejlepší z televizního pořadu 
Televize Prima od Přemka Podlahy a spol. vybrala Věra Bednaříková 

m o š t o v á n í
Od 14. září 2013 každou sobotu od 12,00 do 17,00 se bude pro-
vádět řezání a lisování ovoce v klubovně zahrádkářů. Přivezené 
ovoce musí být omyté a čisté. Za provoz odpovídá Miroslav Mádr. 
Bližší informace jsou uvedeny na letáčku umístěném ve vývěsce na 
klubovně.
   Za výbor ZO ČZS Velký Újezd V. Bednaříková

JaK Jsme PeKli BRamBoRy
 Rád jsem pásl, a přece mi bylo milejší, když mě ráno matka 
nebudila a já se mohl aspoň jednou za čas dosyta vyspat. To bý-
valo ovšem jenom tehdy, když pršelo, jen se lilo. Od pastvy jsem 
nebyl osvobozený ani v neděli a nejvíc jsem našim zazlíval, že jsem 
musil pást i o pouti a o posvícení, což byla tehdy pro mě křivda 
do nebe volající. Na podzim se pásávalo celý den, neboť se pozdě 
vyhánělo a brzy se muselo zase hnát domů. Na oběd jsme si brali 
s sebou kousek chleba nebo jsme si upekli obvyklé pečenky. Pod-
nikavější pasáčkové si často na pastvě uvařili i jiná jídla: polévky, 



brambory, škubánky, česnečku. Nejvíce se vyvářelo, jestliže s námi 
pásla děvčata. Každý z domova něco vzal a věnoval společné tabu-
li: brambory, sůl, vejce, omastek, mouku. Děvčata upravovala jídla 
čistě, ale my kluci jsme jídla přímo smolili. Pamatuji se, jak jsme 
si jednou chtěli pochutnat na jakémsi koláči – nebo co to vlastně 
mělo být – v pekáči na másle. Při nedostatku nádobíčka jsme za-
dělali a hnětli na placatém kameni, a poněvadž jsme se při té na-
máhavé práci museli střídat, byl koláč umouněný až běda. To nám 
však ani trochu nevadilo. Při pohledu na smažící se vdolek se nám 
sbíhaly sliny. Vdolek byl konečně upečený, spravedlivě rozdělený 
– ale běda: Neměl žádnou chuť, třebaže v něm bylo dost másla i 
dvě vajíčka. Vrchní kuchař zapomněl těsto osolit. To nás tak rozzu-
řilo, že jsme mu společnou rukou pořádně nabančili a potom jsme 
ho ještě vymáchali v bahnité struze. Jak je vidět, nebývalo radno 
dělat klukům kuchaře. Vařit nebo péct brambory blízko lesa nebo u 
potoka obrostlého olšemi nebývalo umění. Hůře bylo v polích, kde 
rostlo jenom trnkové a šípkové křoví. To se otop těžko sháněl a no-
siči dříví si věru za své od trní rozpíchané ruce zasloužili těchto ně-
kolik pečených brambor. Jednou jsme pásli u hřbitova, kde nebylo 
ani trní, a tu napadlo nejstaršího kluka, Pepíka Štičku, abychom si 
opatřili palivo na hřbitově. Přelezli jsme zeď a sebrali v rohu hřbito-
va všechno, co tam hrobař odložil: zbytky věnců, nějaké odštěpky 
z prken, a v tom jsme si upekli pečenky. Chutnaly nám dobře, ale 
pan farář se to nějak dověděl a bylo zle. Ve škole nám potom dů-
kladně rákoskou nasolil na svatokrádežné ruce.
Hlavní a nejveselejší zábavy pasáčků nastaly, když i z luk odvezli 
poslední kopky otavy a krávy i kozy se mohly volně pustit všude 
beze strachu, že vlezou někam do škody. Potom teprve nastalo roz-
dělávání pořádných ohňů z dříví a pečení brambor – největší radost 
pasáčků. To bývala radost k nevypsání! Dým z ohníčků se válel po 
louce a příjemně voněl po celém okolí. Ohníček vesele praskal, mile 
hřál a kolem něho se tak hezky provalovalo nebo prohánělo v kou-
ři. Občas musela jedna parta běžet do olší nebo do lesíka nasbírat 
suché dříví, aby ohníček neuhasl a brambory se brzy upekly. Však 
také vrchní kutič s ohořelým kuťákem v ruce pořád oheň opatroval, 
odháněl nepozorná děcka, aby nechytla, a občas vyhrabal z ohně 
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některý brambor, aby zkusil, zdali je už řádně upečený. Ukoptěný 
a učerněný býval takový kutič jako kominík, ale tvářil se přitom tak 
moudře a důležitě, jako by chystal hostinu pro knížete pána.
Když uznal, že jsou už brambory správně upečené, shrábl z nich 
všechno žhavé uhlí na stranu, vyhrabal je a nastalo dělení. Každé-
mu spravedlivě podle zásluhy (kdo zaháněl krávy a kdo nosil dříví), 
a potom byly hody. Klukům až lezly oči z důlků a někteří nedočkav-
ci hryzali pečenky s kůrkou ještě žhavou. Bolestně sykali, jak je 
horké brambory pálily do rukou, vřelá sousta převalovali v ústech 
rychle sem tam a ukoptění přitom bývali všichni jako černoši. To si 
jistě dovedete představit.
Někdy však ty bramborové hody špatně skončily. Já sám jsem při 
nich míval mnohé nehody. Jednou v neděli jsme pekli brambory až 
dlouho do noci. Krávy už šly samy dávno domů a brambory ne a ne 
se upéct. Konečně uznal vrchní kutič, že se mohou vyhrabat, a také 
to rychle udělal. My jsme si je mezi sebe spěšně rozdělili a hajdy 
skokem k domovům. Já si dal pečenky do kapes nedělního kabátu 
a běžím také – běžím – a najednou za mnou křičí Frantík Štěpán-
ků: „Jozefe, hoří ti kapsa u kabátu.“ Chytím se za šos – a skutečně: 
Kapsa byla už tak propálená, že z ní už všechny brambory vypad-
ly. Ve spěchu jsem do ní vstrčil některý brambor se slupkou ještě 
žhavou a od té mi uhořel skoro celý šos u nového kabátu. Neptejte 
se, jak to bylo dál!
Pro ty podzimní pastvy a ohníčky jsem měl i podzim velmi rád. 
Ze syté zeleně lesů zářilo červeně a žlutě zbarvené listí listnatých 
stromů a na polích v zeleni jetelů a mladého osení žloutla hořčice. 
Vzduch byl prosycený příjemnou vůní kouře z mnohých ohníčků po 
celém okolí na polích zapálených, aby se na nich spálil škodlivý pýr 
a jiný plevel. Všude na polích se pilně pracovalo. Vybíraly se bram-
bory, dobývala řepa a silo se nové obilí. A jaký býval podzimní den, 
když sluníčko teple hřálo! I pasáčkům bývalo vždy veseleji, pobíhali 
radostně po pastvištích nebo prolézali stráně, kde hledali pod líska-
mi spadlé oříšky. Každý chtěl užít posledních teplých dnů.
Na rovných lukách hoši pálkou napalovali mičudu nebo hráli „dud-
ka“. Děvčata si hrála na „Elišku pyšnou“, na „kolo mlýnské“ a kou-
sek dál „zajíček ve své jamce seděl sám“. V lesích si hráli hoši na 
myslivce, a když je to omrzelo, pustili se do divokých indiánských 
bojů. Tehdy se lesem ozýval válečný pokřik Mohykánů, Šošonů i 
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jiných kmenů, které vykopaly válečnou sekyru, aby mohly přepad-
nout pokojné lovce prérie. Hurónský řev plašil lesní zvěř tak dlou-
ho, až se odněkud přihnal rozkacený panský hajný s tlustou suko-
vicí v ruce a vyhnal z lesa rudé bojovníky i bledé tváře. A bývala to 
pěkná podívaná, jak divoký lovec kožešin Kožená punčocha, náčel-
ník krvelačných Šošonů Orlí srdce a stopař Humply Bill v jednom 
houfu svorně hledají nejkratší cestu z lesa ven.
To bývaly naše nejoblíbenější hry, a někdy jsme do nich byli tak za-
bráni, že jsme ani nepozorovali blížící se noc, a často jsme přišli z 
pastvy domů, když byl rozumnější dobytek již dávno doma. Někdy 
nás zdrželo na pastvě dopékání bramborů, jindy stavba ochranné 
boudy v hustém křoví a my jsme se spoléhali, že naše Straky, Plav-
ky nebo Čoudy už samy dobře najdou cestu k domovu. Ale jednou 
se mi takové spolehnutí nevyplatilo. Doloudal jsem se z pastvy do-
mů už hodně za tmy, unavený celodenním pobíháním po lukách a 
po lesích. A teď si představte to leknutí, když se mě matka na dvo-
rečku přísně optala: „Kde máš krávy, kluku milijónská?!“
„Copak nejsou doma?“ vyhrkl jsem a kolena se pode mnou leknu-
tím rozklepala. A utíkal jsem pro krávy, které jsem zapomněl na 
pastvisku.  
         
Josef lada
u ohýnku

V polích zbyla jenom hlína, 
na léto si nevzpomíná.

U ohýnku jsme teď sami,
déšť a vítr jsou tu s námi.

Hoř, ohýnku, hoř a hřej,
brambory nám opékej!

Michal Černík
Z knihy Český rok Josefa Lady vybrala Věra Bednaříková

-30- -31-



-32- -33-

 

P  o  Z  V  á  n  K a

Český zahrádkářský svaz 
Hlubočky-Mariánské Údolí 

pořádá

ve dnech 12. 10. 2013 – 13. 10. 2013

výstavu ovoce, zeleniny a květin

v prostorách kulturního domu „Na Letním“ 
v Mariánském Údolí

 
  

11. 10. 2013 od 16 hod. - 18 hod. příjem exponátů
12. 10. 2013 od 9 hod. - 12. hod. příjem exponátů

12. 10. 2013 od 15 hod. -18 hod. výstava
13. 10. 2013 od 13 hod. - 17 hod. výstava

14. 10. 2013   od   8 hod. - 12 hod.  výstava pro školy

Výbor ČZS se těší na Váš bohatý sortiment ovoce, 
zeleniny a květin. 

                               Zve výbor ČZS
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 o eKologii a KomPostoVání

Pro začátek si vysvětlíme některé pojmy.

ekologie
Ekologie je biologická věda, která se zabývá vztahem organismů a 
jejich prostředí a vztahem organismů navzájem. V širokém smyslu 
je ekologie chápána jako ochrana životního prostředí.

biomasa
Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, 
bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označuje-
me rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie 
biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, pro-
to se jedná o obnovitelný zdroj energie. Ekologie definuje biomasu 
jako celkovou hmotu jedinců určitého druhu, skupiny druhů nebo 
všech druhů společenstva na určité ploše.

Kompostování
Kompostování je technologický proces, při kterém z biomasy a dal-
ších komponentů vzniká kompost.

Biologicky rozložitelný odpad (dále jen BRo)
BRO je veškerý odpad vznikající z rostlin a dalších organismů, což 
může být zemina, humus, odpadní kaly z čističky, kaly z cukrovaru, 
dřevité části rostlin, piliny, rozpadlé dřevěné palety, větve, zkaže-
né ovoce a zelenina, plevele, drůbeží podestýlka, chlévská mrva 
apod.

 Na každém území vzniká určité množství  BRO, který je 
vhodný ke kompostování. S likvidací jakéhokoli odpadu vznikají ná-
klady, které je nutné eliminovat. Městys Velký Újezd bude část BRO 
využívat v domácích kompostérech, část BRO bude kompostovat v 
tzv. decentralizované kompostárně na Bělé.
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Postup při rozjezdu kompostování: 

1. Než vznikne jakýkoli odpad, je dobré se zamyslet, zdali ho nelze 
smysluplně využít. Biomasu a rostlinné produkty lze na vesnici vy-
užít k chovu domácího zvířectva.
2. Biologické materiály v určitém stupni rozkladu není vhodné kr-
mit, ale kompostovat v domácnosti (domácí kompostéry) nebo  v 
kompostárně (větve, staré palety, desky, listí, shnilé ovoce, úporné 
plevele).
 Kompost vzniklý v domácím kompostéru je možné v přípa-
dě jeho přebytků, pokud se nevyužije v domácnosti, využít ve vel-
ké kompostárně na Bělé. U velké kompostárny je výhoda, že vzni-
ká teplota až 70°C, a tím dojde prakticky k desinfekci kompostu, 
likvidaci plevelů a lepšímu rozpadu biomasy. Do kompostu lze i v 
ekologickém systému hospodaření přidávat určité prvky pro zlep-
šení jeho kvality (např. vápenec). Tento kompost bude po dobu 
minimálně pěti let poskytován občanům spolupracujících obcí zdar-
ma.
 V žádném případě by neměli BRO skončit v popelnici v tzv. 
komunálním odpadu, na černých skládkách v okolí obce nebo spa-
lováním při neřízeném hoření.
 Meziskládka BRO „U vodárny“ bude prozatím v provozu (do 
konce r. 2014).
 Náklady vznikající s využitím BRO a kompostováním jsou 
všeobecně nižší než likvidace BRO v rámci svozu komunálního od-
padu. Současně zvláště tyto BRO způsobují na skládkách komunál-
ního odpadu rozkladné procesy, při kterých se uvolňuje methan, 
který se podílí na vzniku tzv. ozonové díry a potažmo na změnách 
klimatu.
 Kompost je jako hnojivo velice prospěšný pro půdu a zvláš-
tě v tzv. ekologickém zemědělství, kde se nesmí používat chemiká-
lie. Já osobně budu kompost využívat v sadech o výměře cca 3,5 
ha a na orné půdě pro zvýšení jejich úrodnosti. Konečným pro-
duktem z odpadu může být tedy jablečný bio-mošt. V souvislosti s 
kompostováním vytvořím na své farmě místo pro svoz tzv. stavební 
suti a kamení, abych vyloučil kontaminaci kompostu. Tato stavební 
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suť musí být bez jakýchkoli plastů. Velké kořeny a tzv. klče bude 
odebírat na spalování pan František Wolker.
Jakékoli dotazy ohledně kompostování zodpoví místostarosta pan 
Jelen nebo svozová firma. Pro roky 2014 - 2019 budu realizovat 
svoz osobně s pomocí obce a místních firem.

Ing. Svatopluk Klein

 Dále Vám nabízím pohled do mysli Jana Pavla II., jenž o 
ekologii ve svých encyklikách už v roce 1987 publikoval a jehož 
slova jsou stále platná.

Papež Jan Pavel ii. - o ekologii

 Nadměrný rozvoj, záležející v přílišné hojnosti hmotných 
statků všeho druhu u některých společenských vrstev, snadno lidi 
mění v otroky „vlastnění“ a bezprostřední poživačnosti, kteří nevi-
dí jiný obzor než rozmnožování statků, které již mají, nebo jejich 
nahrazování jinými, ještě dokonalejšími. Je to tzv. konzumní spo-
lečnost neboli konzumismus, který s sebou nese tolik plýtvání a 
odpadků.
 Všichni zblízka pozorujeme důsledky zvrácené vůle, kterou 
otročíme pouhé spotřebě: především vulgární materialismus a sou-
časně hlubokou nespokojenost. Je lehko pochopitelné, že nejsme 
odolní vůči záplavě reklamy a vůči neustálé svůdné nabídce zboží. 
Čím víc kdo má, tím víc dychtí mít. Hlubší tužby při tom zůstanou 
nenaplněny, dokonce je už snad ani nemáme. Kromě problému 
konzumismu je velmi znepokojivá i otázka ekologie, která s ním 
těsně souvisí. Člověk, který je více v zajetí touhy po majetku a po-
žitku než po bytí a rozvoji, nesmírně nedisciplinovaným způsobem 
spotřebovává zdroje země i zemi samu. Neuvážlivé ničení životního 
prostředí se zakládá na dnes bohužel značně rozšířeném antropo-
logickém omylu. Člověk míní, že může svévolně disponovat zemí 
a bezvýhradně ji podřizovat své vůli, jako by neměla svou vlastní 
podobu.
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Potřetí s RadoVánKem

 V pondělí 7. října 2013 vstoupí Dětský klub Radovánek již 
do své třetí sezóny. V prostorách místní mateřské školy se tak bu-
dou moci každé pondělí od 15:30 do 17:00 hodin setkávat rodiče s 
malými, především „předškolkovými“ dětmi. 
 Kromě hraní a skotačení čeká na naše nejmenší také krátký 
program. Nebudou chybět oblíbené tanečky, písničky a hrátky se 
zvířátky pod vedením Martiny Havlasové. S barvičkami, pastelka-
mi, tužkami, papíry, lepidly, plastelínou či přírodninami se děti vy-
řádí díky bohaté fantazii Evy Šimové. Výtvarka a pohybovka nejsou 
cizí Stanislavě Kličkové, která bude další milou lektorkou. Hru s pří-
během zprostředkuje Michaela Janotová.
 Činnost Radovánku pravidelně podporuje městys Velký 
Újezd a vedení místní ZŠ a MŠ. Vstup, výtvarný materiál a nápoje 
pro děti jsou díky tomu zdarma.

Další informace získáte na www.facebook.com/klubradovanek.

Na shledanou se za celý lektorský tým těší
 Michaela Janotová

tuRisticKý ZáVod 2013

… byl na účastníky nepoměrně slabší než v sezóně předešlé.
Mladší závodníci buď ztratili po loňských relativních (ne)úspěších 
chuť, nebo jim nevyšla dubnová kvalifikace.
 Naše barvy tak tradičně hájili Anička a Ondra Fryštačtí, Rad-
ka a Mirek Dobisíkovi a Radka Tylichová.
Úspěchy nebyly ve srovnání s minulou sezonou tak výrazné hlavně 
proto, že Ondra postoupil do „elitní kategorie“ – muži A (19 – 35 
let).
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Přestože při své premiéře nestál „na bedně“, stabilními umístěními 
si i tak vybojoval postup na mezinárodní mistrovství TZ.

Letošní výsledky:       umístění (počet závodníků v kategorii)

český pohár:

Kynšperk nad Ohří:  Ondra 15. (23) Anička 5. (13)
Ivančice:   Ondra 6. (25)  Anička 4. (14)
    Mirek 7. (14)  Radka D. 5. (12) 
    Radka T. 10. (12)

mistrovství čR:

Havířov:   Ondra 5. (16)  Anička 2. (10)
    Mirek 8. (12)  Radka D. 9. (11)
    Radka T. 6. (11)

mezinárodní mistrovství:

Orlová:   Ondra 4. (13)  Anička 5 (12)
    Radka T. 6. (11)

Nutno podotknout, že zdánlivě nízké počty závodníků v kategoriích 
vycházejí z omezené možnosti vůbec na ten který závod postou-
pit.

Anna Fryštacká



BuRZa Knih, časoPisů a tisKoVin

obec hlubočky zve všechny zájemce na první burzu knih, 
časopisů a dalších tiskovin, která se koná:

pátek    20. září 2013  od  15.00 – 18.00
sobota  21. září 2013  od    9.00 – 12.00

v Kd „na letním“ 
hlubočky – mariánské údolí

 Přineste si knihy, časopisy, popř. další tiskoviny, které chce-
te nabídnout, ale na druhé straně můžete od někoho jiného zají-
mavé knihy a další tiskoviny získat.
 Velký sál KD bude mít stolovou úpravu, aby si účastníci bur-
zy mohli nabízené tituly uložit, vystavit, vzájemně nabízet, vymě-
ňovat či prodávat.

Zbavte se zbytečného a získejte potřebné!!!

 Tituly, o které nebude mít nikdo zájem, můžete ponechat 
na místě. Budou odvezeny do sběrny a výtěžek bude věnován na-
šim školám.

Informace 724 521 267 pí Klementová, 
email: klementova@hlubocky.cz
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oBec hluBočKy 
Pořádá

t a n e č n í   P o d V e č e R
s  e V o u a V a Š K e m

Kdy:   9. listopadu 2013
Kde:   v Mariánském Údolí
Místo:   Kulturní dům „Na Letním“
Čas:   17.00  -  20.00 hod.
Vstupné  200,-Kč

Srdečně zvou pořadatelé

Informace 724 521 267 pí Klementová
email: klementova@hlubocky.cz

Předprodej vstupenek od 1. října 2013 na Kd!

VýPis  usnesení

ze zápisu ze 17. zasedání Zastupitelstva městyse Velký 
újezd (dále jen Zm), konaného dne 10. 9. 2013 v klubovně 
Velký újezd (budova radnice, vchod z náměstí)

usnesení k bodu č. 2 pozvánky

ZM Velký Újezd schvaluje zápis z 16. zasedání ZM Velký Újezd ze 
dne 19. února 2013.



usnesení k bodu č. 3 pozvánky

ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM 
Velký Újezd.

usnesení k bodu č. 4 pozvánky

ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro roz-
voj městyse Velký Újezd. 

usnesení k bodu č. 5 pozvánky

ZM Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse Velký 
Újezd.

usnesení k bodu č. 6 pozvánky

ZM Velký Újezd schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2013 dle pří-
lohy č. 2 dnešního zasedání.

usnesení k bodu č. 7 pozvánky

ZM Velký Újezd schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory 
ve výši 80.000 Kč pro Římskokatolickou farnost Velký Újezd u Olo-
mouce na opravu střechy kostela ve Velkém Újezdě.

usnesení k bodu č. 9 pozvánky

ZM Velký Újezd revokuje své usnesení k bodu č. 10 z jednání ZM 
ze dne 25. 6. 2013.

usnesení k bodu č. 10 pozvánky

ZM Velký Újezd schvaluje směnu pozemků v k. ú. Velký Újezd 
parcelu č. 1505 o výměře 3394 m2 + parcely č. 2683, 2684, 2685, 
2686, 2687 o výměře 1389 m2 (spolu 4783 m2) ve vlastnictví p. 
Mgr. Ondřeje Zatloukala, Oderská 9, Velký Újezd za parcely
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č. 1532 a 1533 (spolu 4333 m2) ve vlastnictví městyse Velký Újezd. 
Náklady spojené se směnou hradí p. Mgr. Ondřej Zatloukal, Oder-
ská 9, Velký Újezd 

usnesení k bodu č. 11 pozvánky

ZM Velký Újezd schvaluje převod pozemku p. č. 1718 a stavby 
komunikace formou privatizačního projektu dle zákona č. 92/1991 
Sb. z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví městy-
se Velký Újezd.

usnesení k bodu č. 12 pozvánky

ZM Velký Újezd pověřuje starostu a Stavební úřad městyse Velký 
Újezd zpracováním podkladů pro zamýšlený převod pozemků od 
křižovatky Mlýnská po areál Družstva Velký Újezd dle přílohy č. 5 
dnešního zasedání.

usnesení k bodu č. 13 

Zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti na akci „Suchou 
nohou“ ROP Střední Morava, která bude podána v rámci výzvy 
45/2013 Prioritní osa: 2. integrovaný rozvoj a obnova venkova. 
Oblast podpory: 2.3 rozvoj venkova, podoblast podpory: 2.3.1 Fy-
zická revitalizace území. 

Zastupitelstvo se zavazuje, že předfinancuje akci a zafinancuje 
realizaci stavby, a bude počítat s vlastním podílem ve výši 30 % 
z uznatelných nákladů stavby. V rámci výše uvedeného usnesení 
schválí, že městys počítá s financování provozu z rozpočtu po dobu 
udržitelnosti (min. 5 let) dle zpracované FEA.

          Lubomír Bršlica    Ověřovatelé zápisu: 
starosta městyse Velký Újezd   Mgr. Michaela Janotová
      Mgr. Ondřej Zatloukal
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Příležitost pro občany 

Olomouckého kraje 
(akce trvá do 31.10.2013) 

 

 
A proto jsme pro Vás připravili nejen akční cenu 3290,- Kč ale navíc 

Občanům Olomouckého kraje darujeme slevu ve výši 500,- Kč 

 

(*bezkonkurenční cena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*akční cena platí do hloubky studny 7m, za další metry navíc se účtuje častka viz internetové stránky 
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