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SlOVO úVODEM
Vážení spoluobčané, čtenáři,
rád bych vás informoval nejen o novinkách z úřadu městyse, ale i o některých drobných záležitost v rámci Žibřida.
Nejprve tedy k aktuálním či plánovaným akcím v naší obci. Pro letošní rok
jsou již rozběhlé tyto projekty: oprava komunikací Za Lapačem a Čtvrtky – každým
dnem čekáme na dokončení; rekonstrukce veřejného osvětlení – jedná se o výměnu
svítidel, změna by měla přinést úsporu v řádu desítek tisíc korun; dokončení projektové dokumentace na přístavbu mateřské školky – bude se jednat o dřevostavbu pavilonu; dokončení restaurování kříže Na Sušírně (za finanční podpory Olomouckého
kraje) a získání dotace na restaurování sloupu Nejsvětější Trojice na Tršické ulici (za
finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj). Dále byla podána žádost o dotaci na
odbahnění Dolního rybníka. Ve fázi dokončování je jednak úprava vnitřních i vnějších
prostorů radnice, tak i projektová dokumentace na generální opravu chodníků, která
zahrne i úpravy před hřbitovem a prodloužení cyklotrasy z ulice Na Kamenici až do
městyse, která bude sloužit i pro chodce. V závěrečné fázi je také příprava publikace
o dalším velkoújezdském válečném hrdinovi Aloisi Fröhlichovi. Pochopitelně se řeší
i další drobné záležitosti jako např. vyjednávání o zřízení bankomatu, zavedení opatření pro větší bezpečnost v rámci silničního provozu, projednání zákazu podomního
prodeje atd. Věřme, že se většinu z výše uvedených akcí podaří dotáhnout do zdárného konce.
V předloženém čísle Žibřida vzpomínáme na letošní výročí konce Druhé světové války obsáhlejším příspěvkem mapujícím toto období na základě historických
pramenů. Také se vracíme k letošním hodům a jejich hodnocení. Pochopitelně nechybí tradiční rubriky zahrnující jak sportovní, tak i kulturní souvislosti. Musím však říci,
že mě osobně velmi mrzí téměř nulová angažovanost Vás čtenářů na obsahové náplni
této naší „kroniky“. Opakovaně připomínám, že budeme rádi, pokud nám poskytnete
starší snímek zachycující Velký Újezd nebo pokud sepíšete příspěvek, vzpomínku atp.
Prosím tedy o zamyšlení se nad tím, jak byste mohli Vy osobně přispět při tvorbě našeho čtvrtletníku.
Přeji Vám krásný (i když doufáme ve srážkově nadprůměrný) podzim a těším se na setkání nad Vašimi příspěvky.

Váš místostarosta Ondřej Zatloukal
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ROZHOVOR
Redakce Žibřida se rozhodla po letech oživit tradici rozhovorů. Jednou z linií bude postupné představení všech zastupitelů městyse Velký Újezd. V tomto čísle Vám představíme Ing. Janu Švarcovou – dlouholetou a zkušenou zastupitelku a radní.
1/ Jano, Vaše rodina patří k tzv.
starousedlíkům, tedy ke zdejším
tradičním a nutno podotknout významným rodům. Cítíte nějakou
zodpovědnost vůči této rodinné
tradici, vůči svým předkům? Byla
i tato Vaše „genetická výbava“ důvodem veřejné angažovanosti?
Ano, i když ne jménem, tak stále cítím,
že patřím ke Košům, kteří zde sídlí více
než 100 let. Vyrůstala jsem zde s babičkou a dědou a žili jsme vedle sebe až do
mých téměř 18 let. Vždy jsem tak nějak cítila, že by měly spolu žít tři generace, asi to
byla tato zkušenost a úžasný vliv mých prarodičů. Důvodem pro veřejnou angažovanost toto jméno nebylo, i když jsem moc ráda, že jsem snad trošku navázala na práci
svého dědy, který toho pro náš městys udělal opravdu hodně. Věřím, že by ze mě měl
radost. Zodpovědnost cítím vůči místu, ve kterém žijeme už spoustu let, a hlavně vůči
tomu, abych žila tak, abych se před svými předky nemusela stydět.
2/ Jaké jsou Vaše vzpomínky na překrásné prostředí záhumenského mlýna. Formovalo Vás toto překrásné – leč do jisté míry izolované – místo?
Teď už to tak nevypadá, ale vždy jsme bydleli na samotě. Ve škole si ze mě spolužáci
dělali legraci, že mám z autobusu jedoucího z Lipníka vystupovat až na Daskabátě,
že to budu mít blíž. Jako dítěti mi to samozřejmě přišlo hodně daleko odevšad. Nedovedu si ale představit žít jinde. Jsem již čtvrtou generací, která na tomto místě žije,
a budu ráda, když to takto půjde i dál. Vzpomínky na toto místo se mi pojí s dětstvím, kdy jsme se tajně plížili na pilu nebo se bořili do obilí na náspech, s dospíváním
a vlastně s celým mým dosavadním životem.
3/ Máte rodinu?
Ano, mám roční dcerku Olu.
4/ Jakému oboru se věnujete?
Vystudovala jsem ekonomický obor na Slezské univerzitě, OPF v Karviné, ale nikdy
jsem se ekonomii jako takové příliš nevěnovala. Měla jsem vždy to štěstí, že si mě
práce nacházela sama, tak jsem se přes realizaci mezinárodních projektů v různých
oblastech dostala k přípravě národních projektů v oblasti vzdělávání a později jsem
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více začala učit na vysoké škole. Také jsem se věnovala programu Erasmus, připravovala studenty a kolegy na pobyty v zahraničí a také jsem se na několik škol po Evropě podívala. Tato část mé práce mě asi naplňovala nejvíce. Tak nějak přijímám ty
výzvy, které mi život přináší, a dosud jsem byla vždy spokojená. I nyní, na rodičovské
dovolené.
5/ Jak trávíte volný čas?
Na rodičovské dovolené tím, že se pustím do úklidu doma nebo do vaření. Jinak poslední dobou ráda čtu a začala jsem se trochu zajímat o bylinky. Určitě zase začneme,
teď už ve třech, jezdit po krásných českých krajích. Ráda bych se zase intenzivněji
věnovala józe nebo si někdy zahrála tenis.
6/ Líbí se Vám ve Velkém Újezdě? Neuvažovala jste někdy o odchodu např.
za prací?
Ve Velkém Újezdě se mi vždy líbilo a dobře žilo a jsem ráda, že teď zde mám celou
rodinu. Kdyby to bylo nutné, tak za prací bych možná šla jinam, ale nejsem typ do
velkoměst a věřím, že Přerov a Olomouc mi budou i nadále stačit.
7/ Máte nějaká oblíbená místa a proč?
Při procházkách s kočárkem začínám opět objevovat krásná místa a poznávat zajímavé lidi. Nádherný je výhled na městys ze Sušírny nebo od sv. Izidora. Oblíbeným
místem je pro mě jeden osamocený strom na pastvinách, takové místo pro pohodu
a rozjímání.
8/ Co Vás v poslední době ve Velkém Újezdě potěšilo?
Velice mě těší zájem lidí stěhovat se do našeho městyse. Velké plus také vidím
v současném vedení městyse, mohli jsme se tak pustit do spousty věcí. A není to vždy
jednoduché. Slovo starosta určitě pochází od starostí, kterých má každá hlava obce
více než dost.
9/ A naopak s čím nejste spokojená? Co byste si přála ve vedení obce prosadit?
Všechny spolky a sdružení jsou velice aktivní. Trochu mě mrzí, že o některých věcech
se málo ví a málo mluví. Informovanost by se v této oblasti určitě mohla zlepšit. Také
je škoda, že nová podoba hřiště TJ Sokol neláká více lidí a dětí, je to pěkné místo,
klidné, bezpečné a zázemí je čím dál lepší. Potom infrastruktura, stav chodníků a některých silnic je nevyhovující, ale vím a jsme moc ráda, že se na tom již pilně pracuje. Potom už stačí drobnosti a zájem obyvatel o udržení krásného místa, ve kterém
žijeme.
10/ Jste dlouholetá zastupitelka. Jak jste se vlastně dostala ke kandidatuře? Od kterého roku působíte na radnici a v jakých funkcích?
Dlouho jsme přemýšlela, jak přispět k dění ve Velkém Újezdě. V práci jsem se setkávala se zástupci různých obcí a to bylo často velmi motivující. Najednou jsem byla
oslovena pro kandidaturu s tím, že není velká pravděpodobnost, že bych byla zvolena
do zastupitelstva, a tři měsíce nato jsme společně seděli v radě. To bylo na podzim
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2010. Opět tedy jakási náhoda, že si na mě kolegově vzpomněli, a jsem za to velmi
ráda. Již druhé období jsem tedy zastupitelkou a radní městyse.
11/ Jste kromě zastupitelstva nějak zapojena do dění ve VÚ (spolky atp.)?
V minulém období jsem byla členkou Výboru pro rozvoj městyse. Největší radost
mám z toho, že jsme našim hodům zase vrátili trochu toho ducha kultury a pomohli
tak podpořit tuto u nás velkou akci. Samozřejmě to každoročně dá hodně práce, která
vůbec není vidět. Pro TJ Sokol se nám podařilo získat finanční prostředky na opravu
kabin a vybudování multifunkčního hřiště. Žádost farnosti bohužel úspěšná nebyla,
ale není všem dnům konec a budeme se snažit dál. Tedy zpracování projektových žádostí pro různé spolky se nebráním, ba naopak.
12/ Co byste vzkázala čtenářům Žibřida?
Ráda bych všem popřála to, aby si každý v této uspěchané době zachoval zdravý rozum a optimismus, i když život není vždy jednoduchý. Věřím, že vše, co se každému
v životě děje, má nějaký význam.

Za rozhovor děkuje Ondřej Zatloukal
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HISTORIE A KULTURA
Velký Újezd za Druhé světové války

Pavel Duda

Obec v letech po Mnichovské dohodě až do roku 1942
Po Mnichovské dohodě z konce září 1938 se začalo ze strany českých obyvatel obce
nazírat na Němce jinak než doposud. Z dříve poklidného soužití vykrystalizovaly silné
národnostní protiklady.
V rámci vzniku nového hraničního uspořádání obsadila německá armáda nejbližší obce. Nová hranice zde byla vytyčena až na samé hranici blízkých lesů, což pro
obyvatele Velkého Újezda znamenalo velký problém, zvláště pro ty, kterým obživu
tvořila práce v lesnictví.221Za tuto novou hraniční čáru nebyl nikdo z Čechů vpuštěn.
Tato hranice byla vedena bez ohledu na hranice obecního katastru a díky tomu některé parcely obce zůstaly v německém záboru. Obecní představitelé se proto domluvili,
že je třeba kontaktovat delimitační komisi a zařídit vyproštění neprávem zabraných
parcel. Veškerá snaha obecního zastupitelstva však byla marná.
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Jelikož se z obce stala obec pohraniční, došlo zde 20. října 1938 ke vzniku
celního úřadu.
Obec také do svých řad přivítala i několik rodin uprchlíků z obsazeného pohraničí.
Zima roku 1939 přinesla první drobné změny pro lesní dělnictvo, které získalo propustky do Němci zabraného území.
Toto neklidné období českých dějin se promítlo v obci neustálým strachem
z blízké budoucnosti. Šířily se i fámy, že se nakonec německá armáda dá na pochod
a zabere celé území již tak okleštěné druhé republiky. To vše vyvrcholilo dne 15. března 1939. Kolem půl jedenácté dopoledne byly v obci spatřeny první kolony německé
armády. Aby nedošlo k provokacím ze strany českých obyvatel, byli informováni místní četníci, aby se postarali o poklidný průjezd německých vojsk obcí. V hostincích bylo
zakázáno prodávání alkoholu.
Někteří občané se nespokojili s tou situací a zvolili formu emigrace jako projevu otevřeného odporu vůči protektorátní správě. Jednalo se o Jaroslava Švarce,
Aloise Fröhlicha a Bohumila Bednáříka, kteří prodělali později vojenský výcvik v Anglii
a poté se aktivně zapojili do války.
Na příkaz Hranického okresního úřady byly všem občanům zabaveny jejich
zbraně. Důvodem zřejmě bylo, aby se nedostaly do rukou nepřátel nacistického Německa. V obci musely být také vyvěšeny vlajky symbolizující nový režim spolu s dalšími novými nařízeními a zákony.
Dne 21. dubna 1939 byl vyhlášen den usmíření. Protektorátní správa se tak
snažila vyhnout napětí mezi Němci a Čechy. Mezi zákazy byly také nově zahrnuty taneční zábavy v obci spolu s přísným trestáním v rámci předražování výrobků.
Překročení hranic s Polskem německou armádou v ranních
hodinách 1. září 1939 bylo v obci vnímáno jako předzvěst rozsáhlejšího světového konfliktu. Všichni
s napětím sledovali, jak se k situaci postaví západní velmoci. Druhá
světová válka se ve světě rozhořela
naplno.
Již první dny roku 1940 se
nesly ve znamení zavedení tzv. vázaného hospodářství. Hned ode dne
1. ledna byly nařízeny povinné dodávky mléka. Lidé byli naštěstí dobře zásobeni, a tak zatím nestrádali.
V únoru vznikly v obci pravidelné
noční hlídky. Hlídky tvořili obvykle
4 lidé, kteří byli kontrolováni četníkem.
Když došlo k napadení
Francie Německem, museli občané
Velkého Újezda vždy s každým ně-
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meckým vítězstvím vyvěšovat slavnostní nacistické vlajky.
V rámci upevnění germanizace v obci musely být všechny pomníky prezidentů spolu se symboly první republiky odstraněny. V obci byly proto zničeny dvě
sádrové sochy prezidentů Masaryka a Beneše.
Změny v obecním zastupitelstvu, stejně jako v mnoha dalších okolních obcích, na sebe ani v tomto případě nenechaly dlouho čekat. 6 z nich jich muselo opustit
své pracoviště. 2 z obecní rady a 4 z obecního zastupitelstva. Nahrazeni byli, jak už
bývalo zvykem, pro německou správu přijatelnějšími německými obyvateli obce.
Pro protektorátní režim ještě v tomto období pracovali na důležitých zastupitelských úřadech čeští úředníci, kteří se snažili obětavě pomáhat lidem, pokud to bylo
jen v jejich moci. Také díky nim byla v červnu 1940 zřízena ve Velkém Újezdě veřejná
měšťanská škola, které byla vyhrazena, díky starostovi obce Viktoru Kovaříkovi, jedna
budova. Byl to velký úspěch pro obec, protože krátce po této události vyšlo nařízení,
které zakazovalo zřizování dalších českých škol. Do této školy, která zahájila svou činnost pro školní rok 1940/41, bylo přijato 6 učitelů.
S lednem 1941 zažila obec další útrapy spojené nejen s válkou v Evropě,
ale i s počasím. Napadlo mnoho sněhu a doprava v okolí byla mnohdy velice ztížena. Proto byla nařízena v obci pracovní povinnost, jejímž úkolem bylo odstranit sníh
z cest. Byl také velký nedostatek paliv. V únoru 1941 se začaly více úřady zaměřovat
na preventivní kontroly. Mnohdy zpřísněné kontroly se hlavně týkaly povinného zatemňování a mlýnů. Tyto kontroly prováděli kontroloři s pomocí četníků.
Gestapo na jaře 1941 čas od času zavítalo i do Velkého Újezda, a to jednak
proto, aby se přesvědčilo o dobré práci místních četníků, a také proto, aby bylo informováno o případných protiněmeckých činnostech. Návštěva Gestapa v obci vždy
vyvolávala v očích místních strach, protože nikdo si nemohl být jistý, zda nebyl udán.
Na jaře 1941 se také značně prohloubily problémy rolníků s osivem a s hnojivem, které dostávali jen ve velmi malém množství. Osetí bylo stanoveno německými úřady vždy v přesně plánovaném osevním plánu. Osevní plán byl podkladem pro
povinné dodávky obilí. Zemědělci také byli často vyzýváni, aby své povinné dodávky
plnili a dodali je komisařům.
V roce 1941 nabyl poměrně velkého významu dřevozpracující průmysl v obci, a to díky polomu vzniklému po jedné z jarních vichřic v nedalekých lesích. Dřeva
pro kulatiny najednou bylo tolik, že to místní pily v Sudetech nestíhaly zpracovávat.
Pomoc s odvozem poskytla i jedna německá firma, která kulatiny vykupovala. V obci byla mezitím nově rekonstruována a modernizována pila bratrů Kovaříků, která se
ihned stala druhou největší, a to v celém hranickém okrese. I když na odstranění polomu pracovalo mnoho lesních dělníků, byly zřízeny povinné pracovní oddíly, které jim
měly pomoci. V obci také byly uskutečněny dobročinné sbírky pro Německý červený
kříž spolu se sbírkou barevných kovů. Obě tyto sbírky však neměly moc velký úspěch.
Bojovat s nacismem na frontách i v zázemí byla hlavní myšlenka odbojových
záškodnických skupin v celém Protektorátu Čechy a Morava. Také zde se projevila jejich činnost. Dne 16. srpna 1941 se konaly v obci hody. V ten den se v obci rozšířila
zpráva, že došlo k přerušení telegrafního a telefonního dálkového kabelu. Nikdo však
v tu chvíli nevěděl, zda to byla sabotáž nebo nehoda. Všichni ale hned dostali strach,
protože každý věděl, že tento dálkový kabel je pro Němce velmi důležitý a že se to
neobejde bez německé reakce. Gestapo poslalo do obce policejní jednotku, které do-

-8-

razila do Velkého Újezda dne 28. srpna 1941. Následné vyšetřování odhalilo, že byl
skutečně dálkový kabel sabotován. Gestapo si myslelo, že to mají na svědomí místní
obyvatelé, a tak namátkově zatklo několik občanů, kteří byli následně vyslýcháni. Gestapu se však i přes všechna vyhrožování a zastrašování viníka nepodařilo najít, a to
ani poté, co byla vypsána odměna 10 000 korun.
V tomto období také obec zasáhla první vlna perzekucí. Gestapo zatklo díky
udání ze zdejších obyvatel Jana a Josefa Sýkorovi. Josef Sýkora byl později propuštěn, ale jeho otec, který měl osobní problémy s úřední správou, byl poslán do koncentračního tábora, kde zahynul. Mezi dalšími zatčenými byli Otto Zapletal za protiněmecký výrok pronesený v autobuse a dělník Metelka. Oba však byli z vězení nakonec
propuštěni.
Co se týká kolaborantství a udávání lidí za porušování nařízení v obci, nebylo
zde nijak vážné. Udávání z politických důvodů zde nebylo nikdy hlášeno, ale hlášení
o porušování povinných dodávek přece jenom byla častá.
V červnu 1942 začal platit pro obec zákaz prodeje ovoce
a zeleniny. Vše se muselo odevzdávat ve sběrnách. Došlo také k nařízení sbírat pecky meruněk, třešní
a broskví.
V roce 1942 byl také zřízen na
obecním úřadě telefon, který měl sloužit
k rychlejší komunikaci s úřadem. Bylo
to již doznívání rozšiřování telefonizace
v rámci venkova z roku 1941, kdy se ve
většině případů dostalo obcím smluvní
veřejné telefonní hovorny. Díky Okrašlovacímu spolku působícímu v obci došlo
také ke značným úpravám u místního
hřbitova, kdy došlo k postavení průčelní zdi, upravení parčíku před hřbitovem
a vydláždění hřbitovní cesty.
Karta se obrací: léta 1943–1944
Začátek roku 1943 přinesl zvýšení kontrol zemědělců z Velkého Újezda, které se prováděly se stále větší intenzitou. Každý rolník musel z nařízení okupační správy mít
přesně zvážené veškeré obilí a dále označené jednotlivé druhy obilí.
V březnu 1943 i zde byly zavedeny pracovní knížky pro efektivnější plnění pracovní povinnosti. Knížka obsahovala záznam o pracovní činnosti vlastníka v příslušném pracovišti. I zde se projevila vzájemná solidarita mezi českými obyvateli, kdy mnohdy docházelo k tomu, že české podniky žádaly po
okupační moci větší příliv zaměstnanců a tím mnoho z českých občanů zachránily před odsunem na nucené práce do Německa. Také zdejší moderní pila se
v tomto způsobu záchrany angažovala. Pracovalo zde o 10 lidí více, než bylo nutné.
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Ze stavební činnosti v obci byla schválena v tomto roce stavba vodovodu
a zřízení zemědělského útulku pro děti rolníků. Obec se také obohatila o rozhlas, a to
z příkazu okresního úřadu v Hranicích.
V obci, stejně jako snad na všech místech po celém protektorátu, vznikaly protiletadlové bunkry. Byla také ustavena protiletecká ochrana. V jejím čele stál
František Přikryl. Jeho úkolem bylo zaškolit obyvatele v možnostech ukrytí před nebezpečím leteckého bombardování a pořádal také ve spolupráci s místním hasičským
sborem různá cvičení jako prevenci. Domy byly vybaveny pro případ požáru pískem
a vodou. I se stále rozmáhajícím se poslechem zahraničního rozhlasu v obci si okupanti v této době poradili. Všechny přijímače musely být opatřeny speciálními štítky,
na nichž bylo napsáno, že poslech zahraničního rozhlasu se trestá smrtí. Všem radiopřijímačům stejně jako v okolních obcích byly vyjmuty součástky pro poslech krátkých vln.
Od 15. září 1943 došlo v obci k zastavení činnosti všech mlýnů. Okupační
správa nařídila zvýšení kontrol, a tak byli u cest často pozorováni kontroloři. S dlouhým trváním válečného stavu spolu s přibývajícím nedostatkem snad všech pro život
důležitých věcí se rozmohl i směnný obchod. Platidlem se stávaly cigarety, protože
jich bylo málo a staly se tak vzácností. 1 cigareta se dala i dobře prodat. Její cena
mnohdy vyšplhala na 10 a více korun. Někteří z lidí si tak brzy přišli prodejem cigaret
na poměrně slušný obnos peněž.
Kulturní život v obci byl po ukončení činnosti Sokola na velmi nízké úrovni.
Kultura v obci se formovala kolem ochotnického spolku vedeného místními učiteli.
Postupem času se rozvíjel a byl na dobré cestě se stát hlavním poskytovatelem české kultury v oblasti. Ochotnickou činnost také pozvedli bratři Kovaříkové. Oba bratři
byli zároveň režiséry i herci. Někdy se stávalo, že do obce zavítali i olomoučtí umělci.
V letních měsících se stával Velký Újezd i rekreačním střediskem pro obyvatele
z měst, a to převážně o letních prázdninách. Mezi významné rodáky, kteří se sem za
odpočinkem a únikem z velkoměsta vraceli, patřil i místní rodák a básník František
Nechvátal, který pobýval v Praze.
S postupnými porážkami německé armády se i v obci začalo stupňovat
množství povinných dodávek, a to hlavně masa. Kdo plnil dodávky, byl finančně odměněn. Tím si Němci chtěli zaručit i budoucí dobrý průběh pravidelných dodávek.
V této době však předepsaný počet masa nedodal nikdo. Byl nedostatek.
6. července 1944 byly poprvé nad Velkým Újezdem pozorovány americké
bombardovací svazy. Byla to impozantní ukázka spojenecké nadvlády ve vzduchu.
Letěly z jihu na sever ve formaci, kterou německá letadla nenarušovala, protože měla
již existenční potíže spojené s trvalým nedostatkem paliva a zkušených pilotů. Přelety byly v obci ohlašovány sirénou v podnicích a ve školách a každý se běžel ukrýt.
Dělníci obvykle využívali vybudovaných krytů přímo v podnicích, školáci v okolí školní
budovy. Někdy se i stávalo, že když se potřebovala spojenecká letadla zbavit nákladu, shazovala prázdné barely. Několik barelů dopadlo i do oblasti Velkého Újezda.
Tyto přelety se časem několikrát opakovaly a jednou se německé letectvo odhodlalo
tuto formaci napadnout. Při tomto pokusu však dvě německá letadla byla sestřelena
a spadla v okolí do lesů. Jednou bylo také v obci pozorováno, že při zpátečním přeletu
spojeneckých bombardérů jeden z bombardérů začal hořet a zřítil se nedaleko Oseka nad Bečvou. Jeho posádka byla Němci zajata. Pozorování bombardovacích svazů
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spojeneckých armád dávalo lidem důvěru v brzký konec války.
Na nucené práce do Německa byl povolán celý ročník 1927. Celkem z obce
pro nucené práce do Německa odešlo 5 děvčat a několik mužů. Většina mužů skončila v různých německých nebo rakouských městech. Mezi tato města patřil především
Berlín, Stuttgart a Esslingen. Mnoho lidí také bylo od nucených prací zachráněno,
a to hlavně díky jednomu úředníkovi z pracovního úřadu. Ten se jmenoval Jan Přikryl
a hlavně jemu mnoho lidí vděčí za svůj život. Velice obětavě pomáhal ničit všechny
pracovní příkazy, i když věděl, že by ho za to čekal velmi těžký trest v případě, kdy by
byla jeho vlastenecká činnost odhalena.
V letních měsících roku 1944 se také více projevovala činnost partyzánů
z blízkých lesů. Ti se často stahovali z lesů do Velkého Újezda na návštěvy místních
obyvatel pro získání nových informací.
V tomto období došlo k nehodě na pile bratří Kovaříků. Vypukl zde rozsáhlý
požár, na jehož hašení byly dokonce povolány dva hasičské sbory. Mnoho občanů při
této nehodě šlo pomáhat s nošením vody, aby byl oheň co nejrychleji zdolán. Německé úřady zprvu tuto nehodu vyšetřovaly jako sabotáž, a to i přesto, že by poškozen
majetek českých občanů. Nakonec se však ukázalo, že se opravdu jednalo o nehodu,
kdy došlo ke vznícení díky rozpálené dlážce v kotelně.
V obci byl v roce 1944 založen fotbalový klub, kterému bylo vybudováno
i hřiště. Místo pro hřiště zařídil pro sportovce starosta obce Viktor Kovařík.
V listopadu 1944 bylo nařízeno neosvětlovat hroby svíčkami, protože jejich
světlo mohlo sloužit jako orientační bod pro noční bombardovací letadla.
Čas vítězství: rok 1945
I do Velkého Újezda dorazila v tomto období v rámci opevňovacích prací poměrně
početná skupinka již všude v okolí známých zákopníků. A tak se v lednu 1945 objevilo v obci kolem 500 těchto pracovníků. Počáteční problém s jejich ubytováním byl
vyřešen využitím prostorů místní školy, bývalé sokolovny a některých soukromých
bytů. Pro tak velký počet lidí se také musela obstarat strava, protože jejich práce
byla mnohdy těžká, tak museli být dobře živeni, a proto se pro zákopníky vyvařovalo v místním hostinci. Obranné práce postupem času v oblasti však nabíraly na síle
a do obce přibylo dalších asi 150 zákopníků. Stávající stravování tak přestalo vyhovovat a muselo být nahrazeno. Od té doby se o stravu celkově 650 zákopníků staraly
celkem 3 vyvařovací kuchyně. Opatřováním zásob pro zákopníky byli pověřeni místní
učitelé. Ti vedli také administrativu. Mezi úkoly zákopníků kromě obranných prvků
patřilo také podkopávání komunikací, které by poté mohly být vyhozeny do povětří
v případě rychlého ústupu německé armády ze svých pozic, a to směrem do Olomouce. Přístupové silnice také byly často zataraseny pokácenými stromy. To mělo na čas
znemožnit jejich využití. Obranný perimetr byl stavěn tak, že předpokládal sovětský
úder z východu od Lipníka nad Bečvou a Potštátu. Celková dálka zákopové linie byla
asi kolem 1350 metrů.
Ani Velkému Újezdu se v únoru 1945 nevyhnul pochod smrti sovětských zajatců směřujících na západ za neustálého pohánění německých dozorců z řad jednotek SS. Celkový počet odhadovaných zajatců byl vyčíslen na 15000. Mezi převážně
sovětskými zajatci bylo i několik Angličanů a Srbů.
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Vyšlo další nařízení, které se týkalo především prodeje alkoholických nápojů. V hostincích se nesmělo prodávat pivo a lihové nápoje. Také došlo k dalšímu
omezení potravin. K tomu všemu ještě na několik týdnů přestalo hrát místní kino,
a to kvůli možnosti šíření skvrnitého tyfu.
Začala se také více rozrůstat partyzánská činnost v okolí obce. Partyzáni nyní častěji navštěvovali své známé v obci, byli dokonce i viděni při získávání informací
v hostinci. Většina z nich operovala v okolních lesích, které jim poskytovaly velice
dobrý úkryt. V jejich skupině se nacházelo i několik ruských vojáků. Partyzáni zanedlouho opravdu zaútočili. Dne 5. dubna 1945 se jejich obětí stal lesmistr a správce
protektorátního lesního panství Veselíčko Štolba, který byl nalezen později v lese
u Staměřic mrtvý. Reakcí bylo povolání německého vojska a policie z Lipníka nad Bečvou, které prohledávalo okolní obce a lesy.
V této době byli v obci ubytováni 3 němečtí vojáci. Byli to telefonisté a o jejich přesném úkolu ve Velkém Újezdě se nevědělo. Dne 8. dubna byli i oni napadeni
partyzány. V noci se ozvalo obcí několik výstřelů, kdy došlo k prostřílení oken domu,
kde němečtí telefonisté spali. Začala přestřelka trvající bezmála půl hodiny. Mezitím
si partyzánů v obci všimly místní hlídky občanů.
Následně bylo zjištěno, že partyzáni střežili četnickou stanici spolu s byty četníků. Nikdo z nich nechtěl, aby byl někdo z českých četníků zraněn. Německé
telefonisty obklíčené v domě potkalo vyslovené štěstí, když obcí v tuto noční dobu
směrem od Olomouce projíždělo několik německých vojáků. Jakmile vjeli do obce,
střelba ustala. Telefonisté začali na své druhy ve zbrani volat o pomoc. Kolona vozidel
zastavila a z ní vyskákalo na 30 německých vojáků, kteří se ihned rozvětvili a zaujali obranné formace. Partyzáni se dali na ústup. Báli se, že by mohlo dojít ke zranění
i občanů obce v případné větší přestřelce s Němci. Němečtí vojáci se v obci moc dlouho nezdrželi a stáhli se do Lipníka. To samo o sobě nevěstilo nic dobrého. Brzy se
však vrátili i s posilami, a tak již ve 4 hodiny ráno stálo několik dobře vyzbrojených
německých vojáků před místní radnicí. Mnoho lidí v tu dobu ještě spalo, a tak nic
netušili. Jen někteří tiše za okny pozorovali a vyčkávali, co se bude dít. Všichni měli
velký strach. Této vojenské jednotce velel nadporučík. Ten vyslal své muže, aby namátkově zatkli několik velkoújezdských občanů. On sám mezitím si nechal předvést
místní četníky, kteří před ním stáli v pozoru. Měl být také předvolán starosta obce,
ale ten zatím spal. To však Němcům vůbec nevadilo. Nejprve bušili starostovi do oken
a poté násilně vtrhli na dvůr jeho domu. Starosta byl zatčen i spolu se svými bratry.
Všichni zatčení byli odvedeni k výslechu, který se konal v obecní kanceláři. Nakonec
zde bylo vyslýcháno kolem 20 lidí. Protože někteří z obyvatel Velkého Újezda neuměli
německy, byl zde Němcům k dispozici i tlumočník. Při výslechu byl starosta několikrát
vyzván, aby se přiznal, že je ve spojení s partyzánským odbojem. Bylo mu vyhrožováno, že bude několik občanů pověšeno ve vesnici pro výstrahu, jestli se nepřizná.
Výslechy trvaly až do ranních hodin. Poté němečtí vojáci odjeli s tím, že se velice brzy vrátí.
Němci svému slibu dostáli, a tak se dne 11. dubna 1945 znovu objevili
v obci. Tentokrát ale v poněkud jiném složení než předtím. Mezi nimi nešla přehlédnout rota Vlasovců, několik důstojníků SS a členů Gestapa. Ubytovali se ve stodolách
a ve škole. Jejich velitelství bylo zřízeno v domě číslo 10, kde měli také sklad střeliva.
Čeští obyvatelé obce očekávali, že dojde k rozsáhlým represím. K tomu však nedo-
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cházelo. Tito vojáci kromě vojenských cvičení v obci se také seznamovali s místními,
aby získali jejich důvěru. V noci většinou vyráželi v rámci hlídkové činnosti do okolí.
Vlasovci z Velkého Újezda často vyráželi do okolních obcí. To se mnohdy neobešlo
bez vraždění civilního obyvatelstva. V obci Výkleky, která se nachází 2 kilometry jižně
od Velkého Újezda, hledali Vlasovci jednoho muže, o kterém se vědělo, že je ve styku s partyzánským odbojem. Toho však nenašli, tak ze vzteku zapálili místní stavení.
V tomto období se obětí Vlasovců stala obec Zákřov. Vlasovci tuto obec obstoupili a pozatýkali její občany. Poté je dovezli do Velkého Újezda, kde je na radnici
zavřeli. Obyvatelé Zákřova byli drženi na radnici ve Velkém Újezdě celé tři dny. Němci
se snažili zlomit jejich vůli tím, že jim nedávali skoro vůbec najíst. Dostávali jen tolik,
aby se udrželi na nohou. Celkem bylo zadržováno 22 osob a 3 byli puštěni. V noci
přijel do obce nákladní vůz, na který byli všichni zadržení nahnáni, a vůz poté odjel směrem ke Kyjanici. Zde všechny nahnali do dřevěné boudy a tu polili benzinem
a zapálili. 21. duben 1945 se tak zapsal do dějin jako den, kdy krutost nacistického
režimu opět lidem ukázala svou pravou tvář.
V obci také velice často byly pozorovány dlouhé řady německých uprchlíků přicházející z východu. Utíkali s vozy naloženými svým majetkem na západ před
frontovou linií, která se přibližovala. Když došlo k vypuknutí povstání v květnu 1945
v Přerově, byly povolány i jednotky Vlasovců z Velkého Újezda.
Krátce po nich však do obce přišla pravidelná německá armáda a její členové
se chovali k obyvatelům velice arogantně. Požadovali pro sebe potraviny a vyklizení
místností pro odpočinek. Neustále vyhrožovali místním zastřelením. V bývalé poště si
zřídili transportní kancelář, která měla pomoci koordinovat přesun německého vojska
dále na západ. Na náměstí v obci stál německý voják a celý přesun armády koordinoval. Při ústupu němečtí vojáci kradli dobytek. Tomu se snažil zabránit starosta, a tak
šel za jedním z vyšších důstojníků a protestoval proti chování armády.
8. květen 1945 byl pro obec slavnostní den. První jednotky projely obcí o půl
jedné odpoledne následované pěchotou. V 13:45 byla na radnici vyvěšena sovětská
a československá vlajka. Lidé radostně vítali Rudoarmějce pitím, květinami a jídlem.
Mnozí lidé dojetím i plakali. Hrála se česká a sovětská hymna a jeden ze sovětských
vyšších důstojníků měl k obyvatelům obce proslov, kde jim sdělil, že nyní je již čeká
svoboda. „Dnes, 8. května roku 1945 my, zástupci Rudé armády, jako jedni z prvních
jsme přišli do obce Velkého Újezda a tím vysvobodili zdejší české obyvatelstvo na věky z německé poroby. Děkujeme bratrskému občanstvu za přátelské přijetí.“
Jedná se o část textu, který je převzatý z bakalářské diplomové práce Pavla Dudy,
která nese název Obraz vesnic Olomoucka za Druhé světové války. Práce byla vypracována v roce 2010 na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci.
První snímek: Vítání Rudé armády 8. Května na náměstí před radnicí.
Druhý snímek: Osvoboditelé Velkého Újezda 101. střeleckého sboru generálporučíka
A. L. Bondareva z 38. armády gen. pluk. K. S. Moskalenka 4. ukrajinského frontu gen.
armády A. J. Jeremenka.
Třetí snímek: Úsměvy na tváři osvoboditelů.
Všechny snímky pochází z „obecního“ archivu.
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Tváří se jako fakt, ale nemusí to být fakt
aneb Informační smetí
Tímto titulkem uvedla a přesně pojmenovala novinářka Lenka Víchová, ukrajinistka, příčiny rusko-ukrajinského konfliktu. Dovolím si citovat některé její myšlenky, na které navazuji ve dvou až trpce úsměvných historických ukázkách poměrů
v Rusku.
Po dvou letech informační války jsou v českém mediálním prostoru stále
přítomny mýty a polopravdy, které mohly a měly být vyvráceny už dávno. Není
to vysoká profesionalita ruských propagandistů, ale naše lenost a nedůslednost,
co brání zbavit se tohoto informačního smetí. Ruská propaganda má více rovin,
různé cílové skupiny, metody, techniky a tyto se rozšiřují v různých jazycích.
S informacemi, které slouží jen k tomu, aby v nás vyvolaly jisté pocity, se mnoho
udělat nedá. V době, kdy jsme schopni prokázat jejich nepravdivost, už dávno
zanechaly v našem podvědomí potřebnou emoční stopu. Dnes už jen málokdo
věří, že ukrajinská armáda ukřižovala tříletého chlapečka ve Slovjansku, ale to
ještě neznamená, že nemá pochyby o tom, zda kyjevská vláda nepořádá trestní
výpravu proti svým vlastním občanům.
Celé generace vůdců ruského, potažmo sovětského a opět ruského
národa, např. počínajíc carevnou Kateřinou II., „velikány“ sovětů po roce 1918
Leninem, Stalinem, Chruščovem, přes několikadenní odborníky KGB až po „všeborce“ Putina vedly, vychovávaly a stále vedou národ balšoj Rusi podle stejného
scénáře – jakožetizmu. Jistou výjimkou v určitém směru byl Gorbačov. Překrucování a na druhé straně přikrašlování dějin (dotklo se velmi zřetelně i nás) se tedy
hodilo v každém období.
Uvádím to tady a teď, v této neklidné době proto, aby si každý udělal
obrázek a zvážil všechna pro a proti, než učiní, mnohdy ukvapený, závěr a soud.
Kladu si proto otázku – Budeme někdy poučitelní? Pro odlehčení, ale i k zamyšlení mi dovolte epizodu z dávné minulosti.
Potěmkinovy vesnice
Léto 1762 bylo v tehdejším Rusku opravdu „horké“. V červenci totiž provedla garda
a část šlechty, podporovaná carevnou Kateřinou II., převrat, kterým byl její manžel
Petr III. (1761–1762) zbaven vlády a krátce nato zavražděn. Na jeho místo nastoupila
Kateřina II., později zvaná jako Veliká (1762–1795). Do doby její vlády spadá známé
povstání J. Pugačova (1773–1775), ale především úspěšné snahy Ruska o územní zisky (jaká podobnost s dneškem) na úkor Polska a Turecka. V prvním případě se Rusko
podílelo na tzv. trojím dělení Polska (1792, 1793, 1795), ve druhém případě získalo
(1783) krymský chanát, tj. severní pobřeží Černého moře s krymským poloostrovem
a tím přístup k Černému moři. Uchvatitelské činy se opakují v dnešních dnech.
Prvním gubernátorem krymské oblasti se stal G. A. Potěmkin (1739–1791)
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a i tady se nabízí paralela s vůdce taktéž na P. V tomto případě je však vládcem celé
matičky Rusi “monarcha“ Putin. Potěmkin zapůsobil na carevnu svou galantností už
v průběhu převratu v r. 1762 a stal se nejen jejím oblíbencem, ale i milencem, který
šplhal výš a výš po žebříčku hodností. Honosil se titulem hraběte, knížete, generála,
státního rady, prvního ministra a gubernátora. Zásluhy o kolonizaci krymské oblasti
a budování černomořského loďstva přinesly čestný přídomek „Tauridský“. Tauris či
poloostrov byl totiž od antických dob název Krymu. To, co všechno tento člověk dokázal, se dočteme v dalších řádcích.
Cesta Kateřiny II. na Krym v roce v roce 1787, na níž ji doprovázel i rakouský císař Josef II., byla součástí diplomatických příprav na společný rusko-rakouský
útok na Osmanskou říši. Současně se mělo rakouskému císaři a početnému doprovodu cizích diplomatů z nejrůznějších zemí ukázat bohatství a moc Ruska. Carský výlet
na Krym se připravoval několik let. Na každém místě, kde měla carevna nocovat, byl
postaven skvělý palác, vyspraveny cesty, opraveny fasády domů atd. Avšak finanční
prostředky impéria byly limitované a změnit pustou krajinu v kvetoucí ráj nedokázal
proměnit ani všemocný vícekrál G. Potěmkin. Aby vytvořil iluzi skvělého rozmachu nedávno k Rusku připojených oblastí, pozval do Petrohradu (v té době hlavního města)
na čtyřicet malířů zběhlých v tehdy módní, tzv. perspektivní malbě. Ti pak podél Dněpru, po němž plulo několik desítek korábů s carskou suitou, namalovali kulisy vesnic,
kolem nichž se pásl dobytek, svátečně odění vesničané mávali a zpívali písně.

-15-

Z dálky nebylo vidět, že dobytek sotva stojí na nohou, neboť carevně ukazovali pětkrát či šestkrát totéž stádo, které v noci hnali vždy na nové místo. Podobně
bylo vidět i několik pluků, které se pro větší efekt přesouvaly a defilovaly tak před
panovnicí několikrát. Po cestách jely vozy naložené pytli s obilím (ve skutečnosti
s pískem), před dekoracemi vesnic stáli vesničané – opět převlečení vojáci Potěmkinových pluků.
Ve vsích nebo městech, kudy průvod projížděl, byly „pravé“ jen hlavní ulice, v bočních ulicích stály opět jen kulisy. Ve vesnických chalupách se pak carevna
a její doprovod nestačily divit (tam, kde byla návštěva v plánu), že na stole byla vždy
pečená husa. Opět jedna a tatáž pečeně dle potřeby přenášená přes zadní dvorky.
Při námořní přehlídce v Sevastopolu obstály jen první řady válečných lodí, v zadních
řadách byly už jen lodě obchodní upravené na bitevní koráby.
Mnozí historici o těchto událostech pochybovali a někteří pochybují i dnes.
Existují však zprávy dobových svědků, kteří potvrzují, že tyto potěmkinovské vesnice
existovaly. Jedním ze svědků, kteří o falešných vesnicích psali ve své korespondenci, byl např. Georg von Helbig. Objeveny byly dopisy samotného Potěmkina, v nichž
žádal prezidenta akademie umění o urychlené dodání skupiny umělců, kteří měli malovat kulisy vsí a staveb, jimiž panovnice projížděla. Dalším důležitým svědkem byl
už zmíněný císař Josef II., který se s Kateřinou Velikou sešel na Krymu k politickým
jednáním. Ten označil svou cestu na Krym za halucinaci. Samotná carevna už během
cesty tušila, že není něco v pořádku, ale zřejmě jí to příliš nevadilo.
Literatura: Švankmajer M., Veber V., Sládek Z., Dvořák L. Dějiny Ruska. Praha,
Nakladatelství L. N.
Externí odkazy: A. M. Pančenko: Potěmkinské vesnice jako mýtus (rusky), článek Pjotra Morozova, podle kterého je autorem saský diplomat Helbig (rusky).
Úvodní fotografie převzata z: https://yandex.ru/images dne 21. 9. 2015.

Nejsladší vzpomínka
Mražené mléčné výrobky jsou dnes již samozřejmostí, v teplých dnech pak zbožím
každodenní spotřeby. Nejrůznější zmrzliny, nanuky, Ledňáčky, Eskyma, ruské zmrzliny, nanukové dorty, ovocné dřeně apod. Nejvíce to láká ty nejmladší – děti. Pošlete je
do obchodu, ať si tam v mrazicím boxu vyberou cokoliv, co chtějí, a tolik, kolik stačí
sníst. Myslím, že nákupní košík žádného z nich by nezůstal prázdný. A představte si,
že se stalo, že snad půl obce, ať mladý nebo starý, bylo takto poděleno. Snad jen
s tím rozdílem, že nebyly plněny nákupní košíky, ale kbelíky až po okraj a věřte nevěřte úplně zadarmo. Sortiment těchto mléčných výrobků byl tehdy sice mnohem jednodušší a podobné to bylo i s jejich balením. Umělá hmota ještě tak častým obalovým
materiálem nebyla.
Stalo se to někdy v první polovině šedesátých let minulého století. V Hronově u mostu (tato část silnice už nepatří k dopravní komunikaci) havarovalo chladírenské auto. Sjelo ze silnice do příkopy a převrátilo. S autem se převrhly stovky
nanukových dortů a krabice nanuků. Kromě nich naštěstí nebyl nikdo jiný zraněn.
Dorty byly tehdy expedovány pouze v navoskovaných tvrdých papírových obalech,
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takže celý obsah zboží byl znehodnocený a neprodejný. Auto bylo třeba vytáhnout na
silnici, odtáhnout a vyčistit. Ujalo se toho tehdy místní JZD. Auto bylo odtaženo do
dvora tehdejšího areálu družstva v bývalé poštovní přepřahací stanici a za chvíli se
z rozhlasu neslo po celé už setmělé obci: Kdo má rád nanuky, ať si doma vezme kýbl
nebo hrnec a přijde do družstva, peníze nechte doma. My jsme doma vzali dokonce
dva kbelíky a dodnes vidím, jak nám tam do nich kdosi sypal a třepal či spíše vyléval z krabice jeden nanukový dort za druhým. Byla z toho tekutá, ale zato mimořádně chutná kaše. Doma jsme se, samozřejmě tak jako ostatní, všichni řádně nacpali
a ještě jsme toho zamrazili, co se do ledničky vešlo. No, když je to zdarma, nekup
to. A když je to navíc dobré, nejez to. Za pár dní bylo po tom, ale vzpomínka zůstala
na celý život.
Pokud z toho povídání někdo dostal chuť na nanuk, tak už musí do obchodu.
V Hronově, tam už nic není. A já ještě teď, po více než padesáti letech, když jdu kolem, koukám do těch míst a cítím moc příjemné čokoládovo-vanilkové sladko v puse…

Josef Richter

V letech 1969–1971 existoval ve Velkém Újezdě taneční soubor vedený paní učitelkou
Wolfovou. Tančila se Moravská beseda. Snímek pochází z vystoupení na Daskabátě
a je na něm zachycen autor předchozího příspěvku a člen redakční rady Josef Richter.
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Z ARCHIVU

Tomáš Kovařík č. 9, představený městečka Velký Újezd 1856–1863, první starosta
1867–1874. Felix Kovařík č. 9, starosta 1882–1888.

Jan Sýkora č. 17, starosta 1889–1894.

Karel Richter č. 99, starosta 1894–1919.

Redakce v dalších číslech uveřejní sérii příspěvků o historii vedení naší obce. Toto je tedy jen
malá „ochutnávka“. Všechny snímky pochází z „obecního“ archivu.
Pozn.: Redakce prosí všechny spoluobčany, kteří mají doma vzácné a zajímavé
snímky našeho městyse o kontakt s tím, že je rádi uveřejníme v jednom z dalších
čísel Žibřida.
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Lokalita areálu Družstva Velký Újezd v proměnách staletí.
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Stará voda u Libavé v proměnách staletí.
Všechny čtyři snímky jsou převzaté z: http://kontaminace.cenia.cz/
dne 15. 9. 2015.
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ZŠ A MŠ VELKÝ ÚJEZD
Děti začaly školní rok s vedením obce a senátorem Martinem Tesaříkem

V úterý 1. září zavítal do Velkého
Újezda senátor Martin Tesařík, aby
společně se starostou Josefem Jelenem a místostarostou Ondřejem Zatloukalem popřál žákům zdejší školy
úspěšný start do nového vyučovacího roku.
Při setkání s prvňáčky, které čeká náročný rok, senátor Tesařík
zavzpomínal na své učitele a zdůraznil důležitost vzdělání pro další život
mladých lidí. Při následném setkání
s ředitelem Petrem Konečným pak společně s vedením obce diskutoval o roli školy
v životě obce a zajímal se o financování tohoto stupně vzdělávání.
Martin Tesařík je členem horní komory Parlamentu České republiky za volební obvod zahrnující Olomouc a dalších 29 obcí včetně Velkého Újezda.

Ivo Heger

Novinky z naší školy
V tomto školním roce došlo z důvodu vysokého počtu žáků ke vzniku dvou paralelních tříd, a to ve čtvrtém a šestém ročníku. Tato změna s sebou přinesla rozšíření
pedagogického sboru o jednoho vyučujícího pro první a jednoho pro druhý stupeň.
Vytvořeno bylo také třetí oddělení školní družiny, které vede nová paní vychovatelka.
Naše škola uspěla v projektu Prohlubování jazykových dovedností, což znamená, že získala dotaci na nákup čtyř set knih do školní knihovny. Žáci se s knižními novinkami budou seznamovat prostřednictvím čtenářských dílen, které by měly
přispět k rozvoji čtenářské gramotnosti a zvýšení zájmu o četbu knih. Dílny připraví
dětem na míru vyučující zdejší školy. Součástí projektu je dále zlepšení jazykových
dovedností dětí a prohloubení jejich znalostí o zemích EU. Dvacet vynikajících žáků
navštíví Londýn, hlavní město Velké Británie, kde si zdokonalí své jazykové dovednosti a seznámí se s místními reáliemi. Do zahraničí budou v rámci projektu vysláni také
dva pedagogové, kteří absolvují intenzivní jazykový kurz. Veškeré náklady jsou plně
hrazeny z dotace.

Michaela Janotová
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SPOLKY
ZAHRÁDKÁŘI
Výstava
Pro návštěvníky letošních hodů jsme připravili výstavku nádherných věciček, které
umí vytvořit naši spoluobčané, sousedé a známí ve svém volném čase. Některé rukodělné práce byly opravdu obdivuhodné, až návštěvníci kroutili hlavou nad tím, že
je vůbec možné něco tak pěkného a pro laika absolutně „neproveditelného“ vytvořit.
Zajímavé byly úplně všechny výrobky – vytvořené ať klasickou či tou nejnovější technikou. Zpestřením byla určitě ochutnávka různých druhů marmelád. Vystavovatelů
bylo skoro čtyřicet a výstavu navštívilo kolem 550 lidí. Podle jejich reakcí a ohlasu se
jim líbila.
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Moštování
V sobotu 5. září jsme zahájili v klubovně letošní řezání a lisování ovoce. Pravidelný
provoz bude zajištěn vždy v sobotu od 12,00 do 17,00 hodin. Řezačka je po celkové
opravě, kterou zajistil Luboš Bršlica, klubovnu vymalovala a natřela Maruška Mádrová
a ostatní členky výboru provedly celkový úklid. Letošní vedra a sucha dala pořádně
zabrat stromům (a nejen jim), tak uvidíme, kolik materiálu k moštování sadaři přivezou. Vloni jsme doma čerstvý mošt nestačili vypít, proto jsme zkoušeli několik způsobů jeho uchování. Nejvíc se osvědčilo zmrazení v PET lahvích. Po vytažení z mrazničky a rozmrazení chutnal mošt, jako bychom jej právě přivezli čerstvě zpracovaný
z klubovny. Letos určitě takové starosti mít nebudeme – na stromech nám zůstalo
pár jablek.
Co chystáme
Doufám, že moštování bude zdárně pokračovat nejméně do konce měsíce října ke
spokojenosti všech, kteří tyto naše služby využijí.
Předběžně máme dohodnutou s paní Zlatuší Knollovou v pořadí již třetí
přednášku o Srí Lance spojenou s ochutnávkou různých druhů čajů, která by se měla
konat 20. listopadu.
Úprava stromů a jejich okolí před zimním obdobím v lokalitě kolem „Varhošťské“ je už pro nás samozřejmostí.
Nutné práce na zahrádce v listopadu
(použité informace jsou čerpány: www.zahradkari.cz):
Listopad svým chladnějším, vlhčím počasím umožňuje na zahrádce přesazovat ovocné stromky - např. jádroviny můžete vysazovat až do zámrazu. Vysazujete-li maliník,
seřízněte výhony hned po výsadbě (na 30 cm). Tímto zásahem budete aktivovat pupeny u kořenů k tomu, aby rostliny na jaře vyrašily v nové pruty.
Ovocné stromy pohnojte kompostem mělkým zapravením do půdy, u mělce
kořenících (meruňky, broskvoně či jádroviny na typových podnožích) však velmi opatrně, abyste nepoškodili kořeny. U nově vysázených stromků a mladých rostlin nahrňte půdu a kompost ke kmínkům a ponechte takto do jara. U bobulovin se osvědčilo
mulčování půdy různou organickou hmotou (odřezky dřeva, hobliny, sláma, listí). Tato
hmota se nastýlá buď přímo v surovém stavu, nebo po zkompostování, kdy se využije
uvolnění živin současně k hnojení.
Dosud nesklizenou mrkev urychleně skliďte, jakož i příp. celer a kořenovou
petržel, které vám ze října zůstaly ještě v půdě. Po očištění kořenů a zbavení listů můžete tyto zeleniny ukládat do písku ve sklepě. Před silnými mrazy založte ze zahrádky
do sklepa čínské zelí.
Uvolněné záhony po sklizni vyčistěte od rostlinných zbytků a plevelů a hluboko zryjte. Podle možností rozvezte na zryté záhony kompost.
Na zahrádce vám zůstávají v zemi zimní odrůdy růžičkové kapusty, hlávkové
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kapusty, kadeřávek, salát, česnek. Hrozí-li holomrazy, je dobré tyto rostliny chránit
listím, chvojím nebo slamnatým hnojem. Ke konci měsíce založte v pařeništi nebo ve
sklepě pór.
Listopadové počasí obvykle umožňuje dosázet keře růží, ale i některé cibuloviny, které nejsou příliš náročné na délku potřebnou k zakořenění - cibulovité kosatce,
snědek či modřence. Všechny keře růží nahrňte zeminou s kompostem (aspoň 20 cm
nad místo očkování), bujné výhony seřízněte před nahrnutím asi o 1/3. Stromkům
růží se po opatrném ohnutí k zemi upevňují korunky, po svázání se zakrývají chvojím, listím či slámou a kopčí zeminou. Nelze-li kmínek ohnout, obalte pečlivě celou
korunku i s místem očkování silným papírem a dobře zavažte. Chvojím nebo podobným materiálem zakryjte na zimu rovněž choulostivější rostliny na skalce a dvouletky,
které by měly příští rok kvést. Stonky trvalek ořežte a ořezané zbytky se semeny ze
zahrádky odstraňte.
Jestliže nemrzne, tak stálezelené dřeviny a jehličnany na zimu důkladně
zalijte. Živé ploty jehličnanů máte možnost ještě tento měsíc tvarovat, koncem měsíce se můžete pustit do prořezávání okrasných dřevin. K tomu, aby byla co nejlépe
využita zimní vláha okrasnými dřevinami, proveďte obrytí. U listnatých keřů se toto
kypření provádí po opadu listí, které kypřením mělce zapravíte do povrchové vrstvy
půdy. Také k rododendronům a azalkám přihrňte listí nebo listí s rašelinou.
Některé okrasné dřeviny jsou zvlášť citlivé na holomrazy (tamaryšky, komule, ibišky), a proto doporučujeme tyto rostliny chránit nakrytím asi 20 cm vrstvy listí
na zemi v místě, kde je možné předpokládat kořeny. Mimo namulčování slámou u plaménku můžete nadzemní část rostliny do výše 1,5 m obalit proti účinku východních
větrů. Provádí se to zvláště u velkokvětých typů, aby rostliny nezmrzly až k zemi.
Mečíkové hlízy před uskladněním očistěte v době, kdy lze starou hlízu snadno oddělit od lůžka nové hlízy (odstraňte zbytky stonku, usušte) a přeneste do místnosti, kde budou přezimovat. Vhodné je i před uskladněním hlízy suchou cestou (zaprášením) namořit. Přezimujte je nejlépe na plochých lískách (nejvíce 2 vrstvy na
sobě pro snadnou kontrolu) v podmínkách sucha a dobrého větrání za teplot 5-10°C.
Hlíznaté a cibulnaté květiny, které vám zůstávají v půdě přes zimu, nakryjte
6 cm vrstvou kompostu. Trávník, na kterém vám zvlášť záleží, můžete na zimu pokrýt
vrstvou kompostové zeminy (cca 5 cm) proti vymrzání. Vodní rostliny (lekníny apod.)
přeneste na místo jejich přezimování (např. sklep s teplotou do + 5°C). Všechny vodní nádrže vypusťte a naplňte listím, kádě po vylití vody naplňte rašelinou. Koncem
měsíce ošetřete rovněž vodovod na zahrádce (vyprázdnění, obalení trubek vystupujících z půdy vrstvou slámy, obalení kohoutků).
Nutné práce na zahrádce v prosinci
(použité informace jsou čerpány: www.zahradkari.cz):
Z ovocných stromů můžete odstraňovat mumifikované (ty jsou na bezlistých stromech snadno
viditelné) a jinak poškozené zapomenuté plody, odstraňte všechny opadané plody
pod stromy a můžete podle přízně počasí začít oškrabávat starou borku z kmenů rovnou na plachtu u stromu podloženou. Všechny oškrábané části palte.
Od poloviny měsíce se již mohou řezat rouby pro jarní přeroubování ovoc-
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ných stromů. Již začátkem měsíce (na sv. Barboru) je dobré pro ozdobu bytu nařezat
několik výhonů planých třešní se zjevnou násadou květních pupenů nebo trnek pro
domácí rychlení ve váze. Ty vám do Vánoc v teple vykvetou. Chcete-li spíše květ žluté barvy, ostříhejte na zahrádce z keře několik proutků forzýtie (stačí 10. prosince)
a namočte je celé na půl dne v teplé (35°C) vodě. Po ošetření dejte proutky do vázy
s vodou, kterou umístíte v teple. Teplá vodní lázeň pomůže i „barborkám“ z třešní či
trnek.
Ještě nyní můžete v přírodě najít mnohé druhy rostlin použitelných pro vazačské účely. Suché části rostlin vhodně doplní nasušené květiny z letního období.
Před příchodem mrazů si zkontrolujte uskladnění přípravků na ochranu rostlin - tekuté vám nesmí zmrznout, sypké nesmí zvlhnout.
Prostory s uskladněným ovocem často větrejte, skladované ovoce kontrolujte, plody se znaky napadení hnilobou vybírejte a poškozené likvidujte. Je období
rychlení některé zeleniny - ve tmě puky čekanky salátové a na světle pažitku, kadeřavou petržel, mangold. Bezmrazých dnů využijte ke sklizni kadeřávku, růžičkové kapusty či zimního pórku ze záhonů, které jste minulý měsíc zakryli (slámou, chvojím
apod.). Nezapomeňte pravidelně kontrolovat uskladněnou zeleninu. Na ochranu proti
myším rozmístěte na vhodná místa pastičky s atraktivními (ne však jedovatými) návnadami. Při teplotách nad nulou větrejte hodně pařeniště se zeleninou (zimní endivie apod.).
Ve dnech, kdy nemrzne, zalijte ještě stálezelené rostliny, zvláště tehdy, byl-li
podzim sušší.
Dřeviny choulostivější na rozlámání váhou sněhu (jehličnany) svažte.
Připomínka dávných časů
Podělím se s vámi o recept – velmi jednoduchý, finančně nenáročný, pro mě a mého
manžela má v sobě určité kouzlo (dýchne na nás doba dávno minulá – doba dětství,
kdy jsme však toto jídlo až tak neprožívali, k tomu jsme museli postupně dospět po
dobu několika desítek let).
Věřím, že pro mnohé z vás čtenářů to není nic nového, ale přesto:
potřebujeme brambory, okurky, cibulku (z vlastní sklizně), kyšku nebo podmáslí, možno i trochu bílého jogurtu nebo zakysané smetany, sůl, pepř, kmín, ocet, trochu tuku (to vše už jsme nyní nuceni koupit, tehdy bylo i to podmáslí domácí - od kravičky
Zorky, kterou měla moje teta).
Brambory uvařené se solí a kmínem (nebo brambory „na loupačku“) ochutíme cibulkou orestovanou na troše tuku (jaký kdo preferuje). Oloupané okurky nastrouháme, osolíme, opepříme, přidáme kmín, ocet, kyšku nebo něco obdobného –
„bílého“.
Doma za dávných časů (půl století snad už dávné časy jsou, nebo ne?) jsme
toto jídlo mívali k večeři. Teď se těšíme, až si takovouto dobrotu dopřejeme k obědu.
Nemůže to být však příliš často, mohlo by se nám to přejíst, a to by pak určitě bylo
veškeré kouzlo fuč. Navíc i my se obyčejně nacpeme až nezřízeně, a to je také povoleno jen velmi zřídka (nebo snad vůbec?)!
Věra Bednaříková
							

-25-

Zájezd do Rudky a Kunštátu
V sobotu 19. září jsme se vypravili na avizovaný zájezd. Rada městyse Velký Újezd
schválila, že náklady na dopravné uhradí městys Velký Újezd a organizací zájezdu
pověřila nás zahrádkáře.
První zastávkou byla Rudka u Kunštátu. Tam jsme navštívili Jeskyně Blanických rytířů a tzv. Smyslovou zahradu.
Od milé mladé průvodkyně jsme se dozvěděli, že pískovcové jeskyně jsou
uměle vytvořené s tématikou Blanických rytířů. Jedná se o unikátní dílo, které je inspirované českou historií. Tvůrcem tohoto jedinečného díla byl rodák z nedalekého
Bořitova, Stanislav Rolínek, čalouník a nadaný sochař samouk, ale bohužel také člověk nemocný tuberkulózou plic. Jeho prvotinou byly zdařilé sochy husitských bojovníků, které vytesal do skal nedaleko svého rodiště netradičním nářadím – hasičskou
sekyrkou a půlkou nůžek na stříhání ovcí. Rolínek přišel do Kunštátu v roce 1928
a první dílo, které zde vytvořil, byla velkolepá socha našeho prvního prezidenta Tomáše Masaryka. V tehdejší době se tato 13 m vysoká socha označovala jako největší
ve střední Evropě. Dnes z ní zbyly pouze obrovské boty na podstavci, socha Masaryka
byla za II. světové války na základě udání zničena.
Rolínek pokračoval ve své tvorbě. Jako ateliér mu posloužily pískovcové
skály, do kterých dělníci vyhloubili jeskyni, a on zde vytvořil bájné blanické rytíře.
Vůdčí postavou je jezdecká socha svatého Václava, stojící uprostřed spícího vojska.
Stanislav Rolínek s prací spěchal, neboť dobře věděl, že mu pro postupující nemoc
nezbývá mnoho času. Proto jsou některé sochy opracovány jen hrubě, na detailnější
zpracování už nebyl čas.

Vchod do nitra hory hlídá mohutný kamenný lev, zvíře podivuhodné krásy.
O to podivuhodnější, že Rolínek ve svém životě skutečného lva nikdy neviděl a pracoval na něm jenom podle obrázku na poštovní známce. Dílo, na kterém autor začal
pracovat na počátku třicátých let minulého století, už nikdy nedokončil.
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Spící rytíři tam dnes nejsou úplně sami – mají malé živé hlídače. Někteří
z nich se nám proháněli nad hlavami, někteří pospávali na klenutém stropě. Ano, jsou
to roztomilí netopýři.
V blízkosti jeskyní se nachází Smyslová zahrada, původně určená pro zrakově postižené a nevidomé.
Rostliny výrazné vůní (například levandule, dobromysl nebo meduňka), zajímavé hmatem nebo chutí a hmatové i zvukové prvky, to vše mělo usnadnit postiženým seznamování se s přírodou. O zahradu je ale velký zájem mezi všemi návštěvníky, kteří si zde mohou zkusit, jak na tom se smysly jsou. Se zavázanýma očima se
mohou pokusit hmatem a čichem rozeznávat rostliny, různé materiály, orientovat se
pomocí zvuku zurčícího potůčku, který padá přes vodopády. Vytváří nejen příjemnou
atmosféru, ale pomáhá také v orientaci. Jsou zde keramické koule naplněné pískem
či kamínky, které při otáčení vydávají různé zvuky, jiná koule je zase naplněna šiškami, v jiných keramických vázách jsou uschované různé předměty na osahání, je zde
historický včelín s expozicí včelařství, vše s popisky v Braillově písmu. Zahrada je tedy otevřená všem. Návštěvníci tady najdou také řadu soch od nevidomých sochařů
a keramiku se zvukovými efekty od místních keramiků.
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V jiných zahradách se na nic sahat nesmí, tady je to naopak žádoucí. Nevidomí díky tomu získávají další podněty, a tím mohou kompenzovat to, že nevidí.
Kdo chtěl, mohl si vyšlápnout na kamennou Burianovu rozhlednu na nedalekém
kopci Milenka, ze které je za dobré viditelnosti možné zhlédnout Jeseníky, Krkonoše
a Pálavu.
Po obědě, který jsme měli přichystaný v restauraci hned přes cestu naproti
zahrady, jsme pokračovali ve stanoveném programu. Tím byl Hrnčířský jarmark
v Kunštátě. Koná se od roku 1993 vždy třetí víkend v měsíci září. Ve dnech jarmarku
se náměstí Krále Jiřího změní v otevřené hlediště i jeviště, jeho plochu zaujmou stánky s všelijakým keramickým zbožím – od těch nejtitěrnějších kousků (např. náušniček) přes hrníčky a misky až po velkou zahradní keramiku. Uprostřed této nádhery je
pódium, kde se konají během jarmarku i různé koncerty. Někteří z nás, až se nabažili
pohledů na všechnu tuto krásu, případně si i něco zakoupili (já malou sbírečku viz
foto), se vypravili na zámek, který je vzdálený asi jeden kilometr. Stihli jsme i prohlídku zámku, podívali se do zámecké květné zahrady i na psí hřbitov, který byl založen
koncem devatenáctého století. Zámek je na kopci, byl krásný výhled, udělali jsme
si i několik fotek na Kunštát.
Pak už jsme se vrátili zpět na náměstí, kde náš pan řidič – kouzelník dostal
povolení nahoře nad kostelem parkovat, takže jsme ho nemuseli hledat nikde na zcela zaplněném parkovišti. Přesně v 17,00 hodin díky disciplinovanosti všech účastníků
zájezdu jsme se rozjeli k domovu. Počasí nám celý den přálo, hladem a žízní jsme se
trápit nemuseli, něco zážitků a někdo i něco hmatatelného si z výletu přivážel. Co víc
jsme si mohli přát? Jen zase někdy příště vyrazit!

Takovéto kousky jsem si přivezla z Kunštátu.

Věra Bednaříková
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VÝBOR PRO ROZVOJ MĚSTYSE
Ohlédnutí za hodovými slavnostmi

Již popáté se Výbor pro rozvoj městyse Velký Újezd ujal organizace hodových slavností, poprvé však v přímé spolupráci se starostou městyse, což zjednodušilo přípravu akce a usnadnilo řešení vzniklých problémů.
V tomto roce jsme bohužel poprvé neobdrželi dotaci od Olomouckého kraje, proto bylo třeba hledat finanční zdroje jinde. Pan starosta získal jako sponzora
a garanta celé akce senátora za Olomoucký kraj – Ing. Martina Tesaříka. Pan senátor se hodových slavností osobně zúčastnil. V pátek je slavnostně zahájil a v neděli
vylosoval první cenu v tombole. Jednalo se o let horkovzdušným balónem, který sám
věnoval.
V průběhu hodů bylo možno posedět na náměstí při vystoupení hudebních
skupin FORUM II, THS Brzdaři, Dallas a Funny.
Sobotní odpoledne bylo určeno rodičům a zejména jejich dětem. V sokolovně mohli malí diváci nejprve zhlédnout představení Divadla Tramtarie a poté se mohli
zapojit do tvořivých dílniček, které připravila Kulturní a školská komise a výtvarná dílna Bublina. Pěknou atmosféru
dotvářela výstava výtvarných prací žáků zdejší základní školy, kterou nainstalovala paní Ivana Richterová. Ocenění
výtvarníci obdrželi odměny z rukou místostarosty městyse přímo v rámci sobotního programu.
Hlavním svátečním dnem byla neděle. Výbor pro rozvoj městyse
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klade důraz na tradiční a duchovní pojetí
hodových slavností, proto je nedílnou součástí programu hodová mše svatá, pobožnost u kaple Panny Marie Lurdské, koncert
duchovní hudby a komentovaná prohlídka
kostela sv. Jakuba Staršího včetně hrobky
rodu Podstatský-Lichtenštejn. Tyto akce organizuje místní farnost.
Každoročně se na bohatém programu
podílí i místní organizace Českého zahrádkářského svazu. Tentokrát pro návštěvníky připravila výstavu s názvem Šikovné ruce
našich spoluobčanů, na níž bylo možné obdivovat rukodělné výrobky obyvatel našeho
městyse.
SDH Velký Újezd vystavilo v centru svou hasičskou techniku a předvedlo se
přímo v akci při vyprošťování osob z havarovaného vozidla.
Celou neděli probíhal v centru tradiční jarmark, bylo možné obdivovat práci
uměleckého řezbáře a smát se vystoupením klauna Huberta.
Děkujeme všem spoluorganizátorům hodových slavností a sponzorům, kteří
přispěli finančním obnosem, darem do tomboly či jakýmkoli dalším způsobem (autodoprava, výlep plakátů…). Bez nich byste si hody s tak pestrým programem nemohli
užít.
Letošní hodové slavnosti jsou už jen pouhou vzpomínkou. Již nyní se ale
můžeme těšit na šestý ročník, který se uskuteční 12. – 14. srpna 2016.

Za Výbor pro rozvoj městyse Michaela Janotová
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Návštěva v Helsinkách
O letošních prázdninách jsem navštívila jednu ze skandinávských zemí. Bylo to Finsko. Konala se tam 15. světová gymnaestráda. Tato gymnaestráda se pořádá každý
čtvrtý rok v jiném státě. Letošní secvičné se účastnily země Severní a Jižní Ameriky, Evropy a Asie. Českou Republiku reprezentovala necelá tisícovka cvičenců. Naši
skladbu Generation Together (Generace pospolu) jsme při šestidenním pobytu prezentovali dvakrát. Volný čas jsme trávili zhlédnutím památek, tržnic a okolní přírody.
V Helsinkách, v hlavním městě Finska a zároveň největším finském přístavu, je počet obyvatel téměř 621 tisíc. Podnebí je zde chladné a vlhké. Tím, že je tu
přístav a moře, jsou tu běžně tržnice s rybami a mořskými tvory. Připraví je zde na
různé způsoby nebo si je můžete koupit např. sušené. Dalším produktem je sobí maso. To ale běžně na tržnici nekoupíte. Pouze jako sušený produkt. Pokud byste chtěli
ochutnat upravené sobí maso, podává se ve vybraných restauracích a není to levná
záležitost.
Je zde pozoruhodná historie. V roce 1952 se zde konaly letní olympijské hry.
Československá republika se umístila v první desítce. Pokud někdy navštívíte tuto destinaci, jsou tu jak moderní tak i historické stavby a zajímavá místa. Já určitě doporučuji z moderní architektury Temppeliaukio Church. Je to kostel vytesaný v žulové
skále. Nejvíce mě ohromily varhany. Jejich zvuk se po kostele rozlehlá nádherně. Byla
jsem ohromena.
Další památka, kterou bych zařadila do historie, je Uspenskin Cathedral.
Pravoslavná katedrála, která je považována za největší finskou katedrálu v západní
Evropě.
Třetí památkou je Helsinki Cathedral. Helsinská katedrála se nachazí na senátorském náměstí a dosud zůstává jako nejunikátnější příklad neoklasicistní architektury. Památka, která jistě stoji za zmínku, je Sibelius Park a monument. V tomto
parku je pomník slavného skladatele Jeana Sibelia v podobě píšťal varhan. Ve větrný
den se píšťaly rozezvučí melodiemi právě tohoto skladatele.
V Helsinkách se mi opravdu líbilo. Líbilo se mi zde jako turistovi, který si
touto „návštěvou“ rozšířil obzor, poznal jiný kraj, jiný způsob života a jinou mentalitu.
V této zemi bych však nechtěla žít. Proč? Zklamala mě jedna zásadní věc. Účast obyvatel na mezinárodní akci byla minimální. Stadion, který pojme několik tisícovek lidí,
zel prázdnotou. Z tohoto faktu si lze odvodit, že v této zemi lidi nespojuje nadšení pro
společnou věc. Proto doufám, že v budoucnosti z našich krajů, měst a vesnic nevymizí
smysl pro udržování tradic a mezilidských vztahů. 					

Sára Bittnerová
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TJ SOKOL VELKÝ ÚJEZD
VELKOÚJEZDSKÁ KOPANÁ

Vážení příznivci fotbalu, sezona 2015/2016 nabírá plné tempo. Úvodem vám přinášíme příznivou zprávu, že muži se administrativně probojovali z druhého místa IV. tř.
okresního přeboru do III. tř. okresního přeboru. Do II. tř. okresního přeboru sestoupil z I. B třídy krajské soutěže Sokol Velký Týnec a SK Šumvald. Na základě této skutečnosti bylo nutné, aby z II. třídy sestoupily tři celky. Stejný počet družstev muselo
opustit i III. třídu.
Vzhledem k tomu, že se do této třídy nepřihlásily rezervy “B“ Dolan a Štěpánova,
byly v souladu s články č. 5 až 8 soutěžního řádu FAČR osloveny celky z druhých míst
IV. tříd (Granitol Moravský Beroun a Sokol Velký Újezd) a tím jsme se dostaly administrativně do III. tř. okresního přeboru.
Muži se již dostávají v odehraných zápasech do poloviny podzimní části. Žáci a benjamínci začali o poznání později, až se začátkem školního roku, a mají odehranou cca
jednu třetinu podzimní části.
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MUŽI
Odehráli 7 zápasů a nasbírali 5 bodů. Mužstvo bylo doplněno o řadu mladých hráčů,
kteří získávají zkušenosti, a většinou se jedná ještě o dorostence. Kádr se teprve konsoliduje, nicméně pevně věříme, že pod novou trenérskou dvojicí Rudolfa Matečky
a Tomáše Smékala se mužstvo bez problému udrží ve III. třídě okresního přeboru.
Tabulka mužů k 20. 9. 2015
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klub		
Z
Sokol Majetín
7
Sokol Mladeč
7
Sokol Bouzov
7
SK Králová
7
FK Hlubočky B
6
SFK Nedvězí
7
Sokol N.Hradečná 7
TJ Těšetice
7
Sokol Bohuň. B 7
Sokol Velký Újezd 7
Mor. Beroun B
7
FC Lužice
6
SK Nám. n. H. B 7

V
6
5
6
5
4
3
3
3
2
2
1
1
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
1
2
1
2
2
4
4
4
5
5
6
5
7

S
26:3
11:7
9:9
14:18
16:14
26:16
14:16
10:14
8:17
10:19
6:17
11:26
7:15

B
18
15
15
14
11
10
10
9
7
5
4
4
2

ŽÁCI
Mužstva starších a mladších žáků, která letos máme přihlášená do soutěže OFS, jsou
částečně v nevýhodě, že srovnávají síly převážně se staršími kluky, a to zvláště v kategorii mladších žáků. Mužstvo starších žáků bude silné a bude bojovat o přední příčky okresního přeboru.
Tabulka starších žáků k 20. 9. 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klub		
Z
Sokol Dub n. Mor. 3
FC Hněvotín
3
Sokol Kožušany 3
SK Chválkovice 3
SK Slatinice
3
Sokol Velký Újezd 3
SK Grygov
3
SK Nám. n. Hané 3
1. FC Olomouc
3
TJ Sigma Lutín
3

V
3
3
3
2
2
1
1
0
0
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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P
0
0
0
1
1
2
2
3
3
3

S
23:5
17:3
6:4
19:6
10:4
4:3
5:12
7:18
0:13
3:26

B
9
9
8
6
6
4
3
0
0
0

Tabulka mladších žáků k 20. 9. 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Klub		
Z
SK Chválkovice 3
SK Bělkovice-L. 3
FK Hlubočky
3
SK Velká Bystřice 2
TJ Tršice		
2
Sokol Chomoutov 3
Moravský Beroun 3
Sokol Dl. Loučka 2
SK Grygov
3
Sokol Velký Újezd 3
1. FC Olomouc
3

V
3
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
1
1
0
0
1
2
1
3
3
3

S
16:3
25:10
19:5
8:1
6:2
3:7
7:4
1:7
1:5
5:18
2:31

B
9
6
6
6
6
5
4
2
1
0
0

Závěrem upozorňujeme zájemce o fotbal z řad nejmladších a rodiče chlapců, ať přijdou mezi nás na fotbalové hřiště, kde každé úterý a čtvrtek od
1630 do 1800 hod. probíhají tréninky mládeže. Zde je možné se přihlásit u
trenérů mládeže nebo funkcionářů oddílu a následně mladé fotbalisty zaregistrovat a připravovat na fotbalová klání.

Tímto Vás srdečně všechny zveme na fotbalovou podívanou do krásného
sportovního areálu TJ Sokol Velký Újezd. Na všechny domácí zápasy je zajištěno bohaté občerstvení z kiosku a z udírny pod záštitou a perfektním
servisem provozovatele kiosku SAŠI MACHÁČKA.
				

Za oddíl kopané TJ Sokol Velký Újezd
Jaroslav Tylich

Úvodní snímek zachycuje naše družstvo na fotbalovém turnaji Újezdů konaného ve
dnech 24. a 25. 7. 2015 v Horním Újezdě u Třebíče.
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Chovatelské a sportovní úspěchy
z Velkého Újezda

V posledních měsících sklízí zdejší chovatel dostihových koní Ing. Jan Kovařík výsledky své dlouholeté práce. Chovu anglického plnokrevníka (A 1/1) se věnuje téměř 25
let. Dnes se na zdejších pastvinách prohání již čtvrtá generace jednoho z nejušlechtilejších plemen koní na světě.
Jak k tomu došlo? Někdy po roce 1989 se známý hřebčín v Napajedlech ocitl
ve vážných problémech a jeho vedení se proto odhodlalo k riskantnímu a neobvyklému kroku. Oslovilo známé milovníky a chovatele koní se zajímavou nabídkou. Ujmou-li se a postarají o některou z napajedelských březích klisen a té se pak narodí hříbě,
budou si ho moci jako odměnu za pomoc při zachování plemenného materiálu ponechat ve vlastním chovu. Druhé z odchovaných hříbat bude zase náležet hřebčínu.
K osloveným patřil také Jan Kovařík. To však byl teprve začátek.
Uměním (alchymií) každého chovatele je bezesporu složité prochovávání
na jednotlivé linie a mimořádné jedince. Jedná se o velmi složitou disciplínu zahrnující jak orientaci na určité rodové linie (liniová plemenitba), inbreeding (příbuzenská
plemenitba), ale také individuální výkony matek i otců, předávání této výkonnosti,
tvrdosti či délky dospívání (rané nebo naopak pozdní dospívání, délka distancí), tak
i výsledky jednotlivých koní na dostihové dráze. Říká se, že u anglického plnokrevníka
je polovina úspěchu založena na pedigree (rodokmenu) a druhá polovina na vlastní
úspěšnosti. Tvrdí se však také, že „původ neběhá.“
Jan Kovařík se vydal vlastní chovatelskou cestou spojující obě polohy. Přesto
je možné říci, že u něj převažuje orientace na původ. Jak sám rád podotýká, inspiroval se u těch nejlepších, například u Federica Tesia (1869–1954), italského mága
20. století, který svůj jedinečný chov založil na tvrdé a nekompromisní vyváženosti
liniové plemenitby v kombinaci s jasnými výsledky na dráze a samozřejmě i s nutnou
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mírou předvídavosti. Jednoduše řečeno, geniality. Jediné, co u koňských otců uznával, byli vítězové anglického derby a kvalitní matky. Z této kombinace (jak sám Tesio
říkal: „Spoj nejlepší s nejlepším a očekávej nejlepší.“) vyšli dva nejdůležitější hřebci
moderní historie A 1/1 – Nearco a Ribot. Z Tesiova chovu pochází 22 vítězů italského
Derby! Není tedy divu, že také náš újezdský chovatel má ve svých koních geny Nearca, především jeho syna Nasrullaha a jeho synů.
K výše uvedenému Kovařík ještě přidal svou výživovou specialitu založenou
na spojení jednoduchosti s vyvážeností a také s odchovem hříbat ve zcela přirozeném
(přírodním) prostředí zdejších pastvin.
Iniciační osobností jeho chovu byla irská kobyla Briga. Svůj chov však postupně orientuje na přední světové, ale i zdejší tradiční (středoevropské) linie. V původu jeho koní tedy najdeme takové osobnosti světového turfu jako např. již zmíněného Nearca, dále Nasrullaha, Bold Rulera (syna Nasrullaha). Mezi středoevropské
tradiční linie zase patří Lincoln, Masis (po City z Mamuška) nebo Redakta (po Dakota
z Redaktion). Jan Kovařík „dělá“ koně pozdní – tedy koně, kteří déle dospívají, a koně
na vytrvalecké překážkové tratě notně přesahující 4000 m.
Plodem těchto dlouholetých snah jsou letošní výsledky nejen dvou dostihových koní (Barbarosa a Bugaboo), ale i umístění na překážkách dle průměrného zisku, kde v rámci chovatelů České republiky Jan Kovařík zatím obsadil 2. místo a mezi
všemi – tedy i zahraničními chovateli - 14. místo.
Výborných výsledků dosáhl kůň Barbarossa, který závodí v zahraničí. Ze tří dostihů se
vždy umístil na dotovaném místě
a jedenkrát zvítězil. Mimořádného
úspěchu dosáhl v proutěnkářském
dostihu Velká cena Partynic, kde
obsadil 3. místo a nechal za sebou koně ze Švédska, Německa
i Polska. Velkou chovatelskou nadějí je klisna Bugaboo, která se
soustředí na těžké překážkové dostihy typu cross country. 12. 9.
2015 v Pardubicích doběhla těsně druhá a nechala za sebou 12
klisen.
Jan Kovařík a jeho chov tak v tomto překrásném a po všech stránkách náročném „sportu královen“ nereprezentují pouze dlouholeté úsilí či vlastní osobu, ale
i městys Velký Újezd.

Ondřej Zatloukal

První snímek: Valach Barbarosa. Druhý snímek: Klisna Bugaboo. Oba snímky jsou
z archivu Jana Kovaříka.
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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
Separace odpadů v městysi Velký Újezd v ekonomických souvislostech (2/2)
Třídění odpadů ve Velkém Újezdu
Z následující tabulky se můžeme dozvědět, kolik kilogramů papíru, skla (bíle a barevné celkem), plastů a směsného komunálního odpadu vyprodukoval v průměru jeden
obyvatel Velkého Újezdu v roce 2014.

Tab. 1.: Separace na obyvatele – základní složky separovaného odpadu a směsný
komunální odpad

Jedna domácnost – separace v reálných číslech
Množství opadu vyprodukovaného na jednoho obyvatele bude prezentováno na konkrétním příkladu při použití metody kvalifikovaného odhadu. Samozřejmě je nutné
brát v potaz rozdíly mezi domácnostmi nebo jednotlivci v množství vyprodukovaného
odpadu, jeho následném třídění, ukládání nebo likvidaci. Například lidé na vesnicích
mají jiné možnosti práce s bio odpadem než lidé ve městech.
Daná domácnost má tyto rysy:
- 3 dospělí a jedno dítě (80 % směsného komunálního odpadu tvoří dětské pleny)
- možnost topení v domácích krbových kamnech (možnost spálení běžného papíru)
- možnost zpracování bio odpadu

Tab. 2a.: Separace na obyvatele – příklad konkrétní domácnosti (kvalifikovaný odhad)

Tab. 2b.: Separace na obyvatele – příklad konkrétní domácnosti (kvalifikovaný odhad)
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Pro tuto konkrétní domácnost je zajímavé srovnání s průměrnými hodnotami v rámci
městyse. Každý si může takovou analýzu sám zpracovat, celý proces i výsledky jistě
budou zajímavé a mohou nás přimět k efektivnější separaci, racionálnějším nákupům
nebo k zodpovědnému přístupu k různým věcem – veškeré zboží, co nyní koupíme,
bude jednou odpadem.
Ekonomické aspekty separace odpadu v městysi Velký Újezd
Jak již bylo zmíněno, městys spolupracuje se společností EKO-KOM v rámci zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
Z tabulky je patrné, jaké náklady jsou městysem vynaloženy na zajištění likvidace daného typu odpadu. Hodnoty pro separovaný odpad, objemný a hřbitovní odpad pro
rok 2014 vychází z ročních zpráv, pro rok 2004 nebyla tato data známá.
		

Tab. 3.: Srovnání nákladů v letech 2014 a 2004

Zajímavé informace vyplynou po srovnání tabulek 3 a 4. Co se týká separace odpadů,
městys vynaložil 211 244 Kč a získal 146 380 Kč zpět od společnosti EKO-KOM, tedy
téměř 70 % nákladů spojených se separací papíru, plastů a skla. Zde je nutné si uvědomit, že separace má opravdu smysl. Za směsný komunální odpad pouze platíme,
a to čím dál více a za několik let bude možnost skládkování zrušena. Za separovaný
odpad získáme část vynaložených finančních prostředků zpět, z tohoto materiálu lze
jednoduše (papír, sklo) nebo náročnější cestou (plasty) vyrobit další použitelný materiál, čímž pomůžeme omezit těžbu dalších nerostných surovin. Vývoj separace během
posledního desetiletí je patrný i při pohledu na výši příjmů od společnosti EKO-KOM.
Tab. 4.: Srovnání příjmů v letech 2014 a 2004
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Podle společnosti EKO-KOM byla separace odpadů na obyvatele v České republice
v roce 2014 až 40,5 kg. Obyvatelé Velkého Újezdu v roce 2014 vytřídili ještě více,
a to 43,8 kg na obyvatele.
Náklady na sběr a zpracování nebezpečného a směsného komunálního odpadu
jsou zahrnuty v poplatku, který každý z nás platí městysi za veškeré služby spojené
s odpadovým hospodářstvím. Výši poplatků vč. vývoje jeho dvou složek lze srovnat
v následující tabulce mezi lety 2014 a 2004 a mezi městysem Velký Újezd a městem
Přerov.

Tab. 5.: Poplatky v letech 2014 a 2004 ve Velkém Újezdu a v Přerově

Papír v poštovních schránkách
Aby byl obrázek práce v rámci odpadového hospodářství v domácnosti ucelenější,
byla provedena další analýza. Bylo zjištěno, že jedné domácnosti je v rámci jednoho
týdne doručeno půl kilogramu papíru ve formě letáků ze supermarketů a podobných
nabídek (viz obr.). Ročně je to tedy 26 kg různých druhů papíru pro jednu domácnost.
Mnoho lidí si nepřeje tyto letáky odebírat a také papír nepatří mezi problematický typ
odpadu. Přesto není toto množství zanedbatelné pro životní prostředí.
Závěrem
Do roku 1989 byli lidé v České republice zvyklí používat sklo. Po roce 1989 již můžeme
kupovat zboží v plastu a málo z nás si dovede představit nosit např. minerální vodu
opět ve skleněných lahvích. To je vývoj; a novinky a inovace jsou pro nás zapotřebí.
Někdy ale tyto inovace mohou znamenat krok zpět. Na každou záležitost je třeba nazírat z více úhlů, ale v tomto případě je to pro životní prostředí pravdou.
Každý z nás chce chránit životní prostředí. Velkou možnost mají výrobci, společnosti,
které bohatnou na obalových materiálech, budoucím odpadu. Pokud by začaly používat přírodní zdroje racionálně, pozitivní změna by byla okamžitá. My spotřebitelé
můžeme udělat to, že budeme kupovat zboží s minimem obalů (často najdeme poloprázdnou krabici s kakaem nebo pracím prostředkem, třikrát zabalený sáček čaje
nebo sušenku). Přístup zero-waste, tedy bez odpadu, již také není neznámý. Ne vždy
ale máme možnost nákupu takového zboží nebo prodejci jsou také limitováni hygienickými normami.
Co můžeme dělat, je racionalizovat odpad ve svých domácnostech. Tedy předcházet
vzniku odpadu, kupovat zboží, které generuje minimum obalu a efektivně třídit.
Co se týká městyse Velký Újezd, bude zajímavé sledovat, co s množstvím odpadu,
zejména směsného komunálního, udělalo zavedení nádoby na kov a zejména systém
likvidace bio odpadu.
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Směsný komunální odpad a hlavně co s ním, je nyní velkou otázkou. Na jedné straně
platíme za uložení na skládky, na straně druhé např. cementárny platí za tento odpad,
který používají jako alternativní palivo.
Odpadové hospodářství nepatří zřejmě mezi lákavá témata. Je ale nutné se o tuto
problematiku starat, jak ve sféře zákonodárců, výrobců, tak i u nás, spotřebitelů, a v
našich domácnostech. Nezapomínejme na to.
Celý text článku v anglickém jazyce k dispozici v internetovém časopise Acta Logistica
Moravica. Údaje v tabulkách a grafech vychází ze zpráv městyse Velký Újezd.

Jana Švarcová

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
(distributor Ing. Svatopluk Klein).
Do biologického odpadu patří veškeré zbytky pouze původem z rostlin. Obsah zvláštních sběrných nádob (biopopelnice 240 l, kontejnery 9 m3 a velkoobjemné kontejnery) bude pravidelně odvážen do kompostárny, kde bude zpracován na kompost.
Žádáme, nevyhazujte bioodpad do směsného komunálního odpadu. Velkoobjemné
kontejnery slouží k odkládání silnějších větví, starých palet a velkých kartonů také
biologického původu. Dále žádáme o krácení delších větví, které ukládáte do biopopelnic a 9 m3 kontejnerů, na 30–50 cm.
Zvláštní sběrné nádoby budou sváženy každý pátek od DUBNA do ŘÍJNA.

Přehled akcí ve Velkém Újezdě pro rok 2015
Večerní pochod – 39. ročník 				
Poslední leč 						
Přednáška o Srí Lance s ochutnávkou čajů			
Rozsvícení vánočního stromu				
Vánoční besídka 						
Vánoční hodování						
Silvestr u Kamenné boudy 					

16. 10.
14. 11.
20. 11.
4. 12.
17. 12.
19. 12.
31. 12.

Úřad městyse a redakční rada prosí jednotlivce i spolky o průběžné nahlášení jednotlivých akcí na úřad městyse tak, aby se mohly uveřejnit v dalším
čísle Žibřida.
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VÝPIS USNESENÍ

ze zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva městyse
Velký Újezd (dále jen ZM), konaného dne 15. 9. 2015
Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zápis ze 4. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 16. 6. 2015.
Usnesení č. 2 k bodu č. 3 pozvánky
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM Velký Újezd.
Usnesení č. 3 k bodu č. 4 pozvánky
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu finančního výboru ZM Velký Újezd.
Usnesení č. 4 k bodu č. 5 pozvánky
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro rozvoj městyse od 3.
zasedání ZM Velký Újezd.
Usnesení č. 5 k bodu č. 6 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse Velký Újezd za období od
4. zasedání ZM Velký Újezd.
Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
1)
ZM Velký Újezd souhlasí s předloženými stanovami a Zakladatelskou smlouvou spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s.,
2)
ZM Velký Újezd souhlasí s přistoupením městyse VÚ jako člena spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s.,
3)
ZM Velký Újezd ukládá starostovi městyse Velký Újezd předložit spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s. písemnou přihlášku do spolku.
Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
ZM Velký Újezd neschvaluje prodej pozemků p. č. 1117/2 (82 m2) a p. č. 1362 (129
m2) v k. ú. Velký Újezd v prostoru mezi parcelami č. 2331/2, 1117/1 a 1116 v majetku městyse Velký Újezd panu Dominiku Fatrdlovi, Olomoucká 284, Velký Újezd.
Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
ZM Velký Újezd neschvaluje směnu pozemků parcelní č. 1331 a parcelní č. 1332 v
k. ú. Velký Újezd. Důvodem je, že k tomuto záměru se nikdo nevyjádřil a ani nebyla
podaná jiná nabídka.
Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky
1)
ZM Velký Újezd ukončuje nájemní smlouvu uzavřenou podle § 663 až 684
občanského zákoníku s platností do 30. 9. 2015 mezi:
Pronajímatel: Městys Velký Újezd, 783 55, Velký Újezd 15, IČO: 00299677
Nájemce: Družstvo Velký Újezd, 783 55, Velký Újezd 16
Předmět smlouvy: Smlouvou se pronajímají k zemědělskému využití nemovitosti –
pozemky zapsané na LV: Velký Újezd 10001, Daskabát 460 viz Nájemní smlouva.
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Po skončení nájmu dnem 1. 10. 2015 je nájemce (družstvo) povinen odevzdat pronajímateli (vlastníku) pozemky ve stavu přiměřenému tomu, v jakém byly převzaty
do užívání.
2)
ZM Velký Újezd schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemků zapsaných
na LV: VÚ 10001, Daskabát 460 ve vlastnictví městyse Velký Újezd. Pozemky viz příl.
č. 5.
RM připraví vyhlášení záměru pronájmu a ostatní s tím související podklady pro následující zasedání ZM.
Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky
1)
ZM Velký Újezd schvaluje podmínky pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 – dotační titul č. 4.
2)
ZM Velký Újezd schvaluje Smlouvu o dílo č. 01 mezi městysem Velký Újezd,
Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd (objednatel) a Mgr. René Tikalem, ak. soch. (zhotovitel) se sídlem Stochovská 148, 160 00 Praha 6, kde jako zhotovitel se zavazuje
restaurovat pro objednatele sloup s plastikou Nejsvětější Trojice ve Velkém Újezdě.
3)
ZM Velký Újezd pověřuje starostu městyse Velký Újezd podpisem smlouvy
na akci sloup Nejsvětější Trojice.
Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky
1)
ZM Velký Újezd schvaluje projektovou dokumentaci „Městys Velký Újezd –
Chodník a stezka pro chodce a cyklisty“ zpracovanou v září 2015 RARSM.
2)
ZM Velký Újezd pověřuje starostu městyse k podpisu všech nezbytných příloh k žádosti o dotaci ze SFDI.
Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje rozpočtové opatření č. 8.

Ověřovatelé zápisu: 			 Starosta:
										
Ing. Jana Kleinová 			
Ing. Josef Jelen
Mgr. Jaroslava Krbečková
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POZNÁVACÍ KVÍZ
Tentokrát velmi jednoduchý poznávací kvíz. Uhodnete správnou odpověď?
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Sloup Nejsvětější Trojice na Tršické ulici před restaurováním. Foto obecní archiv.

