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Kronika Velkého Újezda a okolí

Výstava ke 100. výročí republiky.
Snímek Ondřej Zatloukal.

SlOVO úVODEM
Vážení spoluobčané, milé děti,
jsem velice rád, že Vás v nadcházející adventní době mohu přivítat zde na náměstí
u příležitosti tradičního rozsvícení vánočního stromu.
Vánoční čas je kromě shonu a přípravy na svátky hlavně spojován také s určitým pocitem radostného očekávání klidných dnů, které strávíme společně s našimi
rodinami a blízkými.
Vánoční čas je také obdobím dobročinnosti a solidarity. Nezapomínejme proto ani na ty, kdo potřebují naši pomoc. Jsou to lidé, kteří ve svém okolí nemají nikoho,
lidé nemocní, lidé žijící v chudobě, ti všichni jistě ocení dobrý skutek. Vždyť tím, že
někoho obdarujeme, obdarováváme i sami sebe.
Zkusme se tady alespoň dnes na chvíli zastavit, pohovořit si s přáteli i zazpívat společně s našimi dětmi vánoční koledy. Po vystoupení dětí Vás srdečně zvu
k malému pohoštění.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem těm, kdo pro náš městys učinili
v uplynulém roce cokoli pozitivního a dobrého, byť by to byla jen maličkost. Jim patří
moje velké poděkování.
Přeji Vám všem pěkný advent, klidné svátky vánoční a mnoho zdraví, štěstí
a úspěšný rok 2019.
				
										

Váš starosta Ing. Josef Jelen
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Projev starosty městyse Velký Újezd při oslavách vzniku Československa
28. října 2018
Vážené dámy, vážení pánové, spoluobčané,
právě dnes, 28. října, si na tomto místě připomínáme po sto letech vznik samostatného Československa. Po sto letech si můžeme určitě říci, že bez Československa by
Česká republika a Slovensko nebyly tam, kde se nyní nacházíme.
Čeští politici neměli
jednotný názor na další vývoj a většinou ani nepředpokládali zánik habsburského
mocnářství. Na sklonku roku
1914 dospěl pokrokový politik
T. G. Masaryk k přesvědčení, že Rakousko-Uhersko již
není možné reformovat. Odjel do zahraničí a zahájil boj
za samostatný stát. Jeho úzkými spolupracovníky byli
dr. E. Beneš a M. R. Štefánik. Ústředním orgánem
domácího odboje v českých zemích se za války stal
Tajný výbor Maffie. Vznikl
v prosinci roku 1914 po Masarykově odjezdu. Jeho organizování bylo dokončeno
v polovině roku 1915 ustanovením předsednictva ve složení E. Beneš, K. Kramář,
A. Rašín, J. Scheiner a P. Šámal. Hlavní těžiště spočívalo v koordinaci zpravodajské
činnosti. Po zatčení K. Kramáře a A. Rašína a po Benešově emigraci působil v jeho
čele P. Šámal.
Důležitým činitelem národního odboje se stali krajané žijící za hranicemi
Rakousko-Uherska. Francie se stala centrem čs. zahraničního odboje, neboť v Paříži
měl sídlo jeho ústřední orgán – Československá národní rada (ČSNR). ČSNR postupně převzala vedení krajanských a zajateckých hnutí ve Francii, USA, Rusku a Itálii
a vytvořila zde své odbočky. Na mezinárodní úrovni se jí podařilo prosadit myšlenku
samostatnosti československého státu. Vlády dohodových států (Velká Británie, Francie, Rusko, Itálie a USA) ji chápaly jako představitelku čs. národa. Dne 26. září 1918
vznikla z ČSNR Prozatímní československá vláda se sídlem v Paříži, postupně ji uznaly
vlády Francie, Velké Británie, USA a Itálie.
Dne 28. října bylo vyhlášeno samostatné Československo a na večer téhož
dne vydal Národní výbor první zákon - „zákon o zřízení samostatného státu československého“ a na Slovensku byla přijata Martinská deklarace, na základě které se
Slovensko připojilo k českým zemím. Na tento proces měly vliv především 1. světová válka v letech 1914–1918 a nacionální napětí v jednotlivých národech rakousko-uherské monarchie. To bylo patrné zejména u členů Sokola, který myšlenku národní
i slovanské vzájemnosti silně pěstoval.
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Na závěr svého vystoupení u příležitosti státního svátku vzniku samostatného československého státu (1918) si Vás dovoluji pozvat na výstavu ke 100. výročí
vzniku Československé republiky a témuž výročí ukončení 1. světové války obohacenou o fotografie z období sedmdesátých let. Výstava je připravena ve společenském
sále základní školy ve Velkém Újezdě, kde je pro Vás připraveno i malé občerstvení.
Děkuji Vám za účast na dnešním slavnostním shromáždění.
1918–2018 aneb Jak Velký Újezd vzpomínal
Koncem října jsme zavzpomínali na dobu, kterou si nikdo z nás již nepamatuje. Připravili jsme ale akce v takovém duchu, že nebylo snad nikoho, kdo by si neuvědomil
těch sto let, které uplynuly od konce první světové války a vzniku republiky, a co pro
náš národ tato doba znamenala.
Tradiční akce byly doplněny
vzpomínkovými akcemi, které se vztahovaly k velké válce, k jejímu konci a ke
vzniku republiky. Pojďme naše vzpomínání začít těmi tradičními, každoročními
akcemi, které se ale letos nesly v duchu
trikolóry.
Ve čtvrtek 25. října se konal
Lampionový průvod. Ten měl start
v 18:00 hod. na náměstí, kde se již pod
rukama dobrovolných hasičů připravovalo občerstvení. Děti s barevnými lampiony, blikajícími světly a dalšími dekoracemi vyrazily v doprovodu rodičů a kamarádů
k Hornímu rybníku a k Flíčku. Pohled na kopec nad Flíčkem zpestřil krásný ohňostroj.

Večerní pochod za chvíli začíná.
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Večerní pochod odstartoval o půl šesté večer cestu kolem našeho městyse. U táborového ohně na sokolském hřišti jsme se mohli ohřát a opéct křupavý špekáček.

Sobotní drakiádě počasí nepřálo. Přesto na Sušírně vzlétly i draky v barvách republiky. Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů za organizaci a neutuchající chuť pracovat
s našimi dětmi.
Sváteční neděle 28. října 2018 nás také nepřivítala příznivým počasím. Bylo
velice větrno, později deštivo. Po mši v kostele následovalo slavnostní kladení věnců,
a to za přítomnosti starosty, místostarosty městyse, dobrovolných hasičů a skautů. Po
proslovu připomínajícím velkou válku a její konec pozval starosta všechny zúčastněné
na zahájení výstavy do sálu základní školy.

-5-

-6-

Příprava výstavy byla nelehká. Přesto se podařilo shromáždit poměrně mnoho materiálu, dokumentů, knih, obrazů a soch a zejména původních artefaktů připomínajících
období velké války, její konec a vznik Československa.
Jevištní úprava byla věnována symbolům roku 1918, a to zejména trikoloře, a osobnostem této doby – Tomáši Garrigue Masarykovi a Edvardu Benešovi. Za neopakovatelné aranžmá nejen jeviště, ale celé výstavy patří velký dík paní Jaroslavě Zlámalové
a panu Pavlu Coufalovi. Omývání nástěnek, nátěr panelů a celé dva dny práce měly
za výsledek tuto jedinečnou atmosféru.
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Aranžéři výstavy, paní Jaroslava Zlámalová a pan Pavel Coufal snr., v akci.
Velký Újezd a pohled na velkou válku reprezentovaly tři části výstavy: pomník obětem první a druhé světové války, ruský legionář Stanislav Klein a francouzský legionář
František Kovářík.
Pomník obětem první a druhé světové války
Na vybudování pomníku obětem první a druhé světové války před rychtou na
náměstí se představení obce usnesli již 10. září 1915. Pomník byl odhalen 3. října
1920 a současně byla vysazena lípa Masarykova. Zasadila se o to obec a místní spolky. V srpnu 1994 při úpravách náměstí byl pomník přemístěn na travnatou plochu
vedle bývalé školy. Na mramorovém obelisku a na jeho podstavci jsou připomenuta
jména 38 místních padlých v první světové válce. Jejich seznam je doplněn na boční
levé straně podstavce pěti jmény obětí z druhé světové války. Hranolový pískovcový
sokl pomníku je starší. Na přední straně je zdoben mramorovým reliéfem od olomouckého sochaře Jana Havláska (1854–1914).

Co předcházelo přípravě této části výstavy?
Především pátrání v archivech. Nejjednodušší to bylo u údajů, které již prošly digitalizací, a bylo tedy možno pátrat doma u počítačů. Bohužel se nám nepodařily zjistit
úplně všechny údaje o všech 38 padlých v 1. světové válce, kteří jsou na pomníku
uvedeni.
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Vojenský ústřední archiv je vojenské zařízení rezortu Ministerstva obrany ČR. Působí na úseku všestranné péče o archiválie a dokumenty vzniklé z činnosti předchůdců a současných součástí Ministerstva obrany ČR, Armády České republiky i jiných
orgánů a organizací státní správy.
Jeho součástí je Vojenský historický archiv (VHA). Odtud pocházejí ruční zápisy z Kartotéky padlých a strojopisné Záznamy vojáků, které bylo možno dohledat
a které jsme návštěvníkům výstavy předložili. Ředitelem VHA je pan Július Baláž, ten
podal Mladé frontě Dnes některé informace, jako např. že do války narukovalo zhruba 1,200.000 mužů. Kolik jich padlo, nelze přesně určit. Archiváři a historici stále počítají, kolik mají Češi mrtvých. Vojenský historický archiv má dvě kartotéky se jmény
mrtvých – bílou a zelenou. Obě vznikly po válce. Bílá už je digitalizovaná, obsahuje
zhruba 180 tisíc karet a na každé je konkrétní jméno padlého, zemřelého nebo nezvěstného vojáka – těch, kteří měli nárok ve 20. letech na československé občanství.
Databáze padlých, zemřelých a nezvěstných vzniká z druhé kartotéky. Práce postupuje pomalu, databáze je momentálně zveřejněna jen do roku 1916. Rok 1917 a 1918
zpracovávají archiváři najednou. Hotovo bude po roce 2020. Archiváři vycházejí z kartotéky, která obsahuje jména Čechů, Slováků, Maďarů, Rusínů, lidí, kteří měli rodiště
nebo bydliště na území nového Československa ve 20. letech 20. století. Momentálně
má archiv 140 až 145 tisíc záznamů o konkrétních padlých, zemřelých a nezvěstných.
Hotovo bude po roce 2020. Ale je ještě řada dalších kategorií – osoby neurčené, které
bude potřeba identifikovat, nebo zemřelé po válce na následky zranění. Část materiálů už je digitalizovaná. Jde o matriky 244 pěších pluků mobilizovaných na území bývalého Československa. K nim přibývají i matriky od jízdy, dělostřelectva a od dalších
jednotek. Postupné sčítání také pomalu ukazuje, že nejkrvavějším rokem pro Čechy
v rakouských uniformách byl druhý rok války. Tehdy jich padlo zhruba 50 tisíc (Mladá
fronta Dnes, 10. 11. 2018).
Legionářů, kteří pocházeli z Velkého Újezda, bylo 41, z toho 36 v Rusku, 3 v Itálii,
jeden v Rusku i Francii a jeden v Srbsku a Francii.
V Digitálním archivu Zemského archivu v Opavě je bádání umožněno přímo
v ručních zápisech matrik, které byly již po zákonné lhůtě předány matričními úřady
do zemských archivů. Nás zajímaly údaje o datu a místu narození zapsané v matriční
knize narození Římskokatolického farního úřadu ve Velkém Újezdě. Ale ani zde nebylo možno zjistit veškeré potřebné údaje.
Vypátralo se toho hodně, ale mrzí nás, že ne zcela všechno bylo dohledatelné. Věříme, že návštěvníci výstavy to pochopili a uvěřili, že jsme pro to udělali opravdu vše,
co bylo v našich silách a podle našeho nejlepšího svědomí. Máme už nějaké ohlasy
spoluobčanů, a to jak kladné, tak i odhalené chyby. K tomu jsme také návštěvníky,
kteří budou mít odlišné údaje o našich padlých, vyzývali. K dispozici byl u panelu
s mapou Evropy a údaji o jednotlivých velkoújezdských hrdinech sešit pro případné
připomínky.
Největší podíl na představení jednotlivých mužů, kteří jsou na pomníku uvedeni jako oběti první světové války, ať už jako legionáři či vojáci rakousko-uherské armády,
a na názorném propojení s místy jejich úmrtí na mapě Evropy má Ing. Jana Kleinová. Svou prvotní myšlenku proměnila dokonale ve skutečnost s pomocí Věry Bednaříkové.
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Panel věnovaný Pomníku obětem první a druhé světové války.
Legionář Stanislav Klein
Jedním z legionářů, kteří přežili útrapy války i „sibiřskou
anabázi“ a vrátili se v pořádku do rodného Velkého Újezdu, byl Stanislav Klein. Narodil se v roce 1895 do rodiny
rolníka Ferdinanda Kleina, V. Újezd 27. V rakousko-uherské armádě bojoval u 54. polního pluku na východní frontě. Do ruského zajetí se dobrovolně vzdal 19. června 1915
a do československých legií v Rusku se přihlásil 20. března 1918. Byl přiřazen k 8. Slezskému střeleckému pluku.
Nejdůležitější události si zapisoval do deníku. Zápisky
začínají útěkem do zajetí, dále popisuje život v ruském
zajetí, vstup do legií, strastiplnou cestu po transsibiřské
magistrále do Vladivostoku a čekání na americkou loď
M. S. Dollar, která legionáře převezla do Kanady. Odtud
se přes Hamburk dopravili zpět do vlasti. Deník končí
8. srpna 1920 - „po šesti letech doma“. V zápiscích také zmiňuje významné události,
vznik Čs. republiky, zavraždění carské rodiny v Jekatěrinburku. Popisuje zajímavou jízdu
vlakem v tunelech kolem Bajkalu, setkání s krajany, návštěvu zábavních akcí pro vojáky. Vše prostupuje ne hrdinství, ale obyčejná lidská touha vrátit se domů živý a zdravý.

-12-

První dvě stránky zápisků:

„Útěk do ruského zajetí“
„19. 6. 1915. Svítalo. Střelba z pušek a kulometů umlkla, ještě tu a tam ozval se ojedinělý výstřel. Já i Kolář povstali jsme ze svého úkrytu za mezí, bychom se rozhlédli
kolem a zjistili, kde se nacházíme. Za námi bylo široké bramborové pole, takřka poseté našimi mrtvými a naříkajícími raněnými, kteří padli a byli zraněni za nočního nástupu. Před námi asi na padesát kroků táhly se ruské zákopy, na nichž stáli Rusové,
jakmile nás zhlédli, kývali rukama, abychom šli k nim. Rozhodl jsem se rychle, zahodil
pušku do rži a s rukama vztyčenýma běžel k Rusům. Kolář mě následoval. Ruští vojáci podávali nám ruce a po odebrání patronů odvedli nás nedaleko do městečka, kde
byl umístěn štáb. Já nechal jsem jim v zákopech plný ruksak se všemi věcmi, což mě
potom mrzelo. Ze všech stran vodili zajatce po hloučkách, až nás bylo od 54. pluku
115 i s důstojníky. Umístili nás v pěkné budově, patrně škole, kdež někteří brzy usnuli
zmučeni tělesně i duševně strádáním a přežitými dojmy. Brzy nato vstoupil do naší
místnosti vyšší ruský důstojník a otázal se správně česky, zdali jsme zde všichni Češi.
Jeden desátník, stojící nedaleko, řekl, že ano, že většina dnešních zajatců je Čechů.
Němců jen malé procento. „Tak to patří,“ pravil onen důstojník, „škoda každého člověka českého, který padne za Rakousko, proč se zde vraždí slovanský lid, proč vaše
české pluky nejdou hromadně do zajetí? My Rusové bojujeme za osvobození českého
národa a ujařmených Slovanů, a proto máte nám býti v tom nápomocni, nebojovati
po boku svých nepřátel protiv nám. Máte se vzdáti a zde v Rusku bude o vás dobře
postaráno.“ Na to namítal desátník, že nás rafinovaně mísí, jak mužstvo, tak důstojníky. Čechy mezi Němce, Maďary, Poláky atd., takže to vůbec nejde vzdáti se celá
setnina, nebo dokonce pluk. Tak ještě chvíli debatovali, řekl nám pak, že jest rodem
Čech a že již třicet let jest ve službách ruské armády. Jeho řeč nás všechny dobře
naladila, zvláště to, že řekl: bude zde o vás dobře postaráno. Proto i Němci, co uměli
česky, hlásili se pak za Čechy a drželi se s námi. V poledne nastoupili jsme cestu dále
do Ruska. Doprovázelo nás několik kozáků na koních.“
Legionář František Kolář

(Vzpomíná paní Věra Bednaříková, roz. Palíková.)
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„Kolář“, kterého zmiňuje ve svých zápiscích Stanislav Klein a se kterým padl do
ruského zajetí (viz výše uvedená ukázka
z deníku), byl pravděpodobně můj dědeček (maminčin otec), tedy staříček,
jak se o něm v naší rodině mluvívalo.
Jmenoval se František Kolář, narodil se
osmého října 1889 ve Velkém Újezdě
v rodině tesaře Felixe a Angely Kolářových. Vyučil se holičem. Zemřel 25. května 1947, tehdy byly jeho dvěma vnukům
4 a 2 roky, my další čtyři (můj bratr, mí
dva bratranci a já) jsme se narodili až po
jeho smrti. Proto znám pouze z maminčina vyprávění, že za první světové války
byl legionářem, několik let strávil v zajetí
v ruském Murmansku, kde prožíval velmi
krušné období svého života, často hladověl a „zmrzal“, jak říkávala. Domů se
dostal až několik let po skončení války.
S mou babičkou – stařenkou Františkou
vychovali tři dcery (Františku, provdanou
Dobisíkovou, Miroslavu, provdanou Palíkovou, a Jaromíru, provdanou Tichou) a syna
Dobroslava. Staříček byl muzikantem, hrál na housle a lesní roh, hrával v místní kapele. Cestou domů z ruského zajetí prý muzicíroval i ve Varšavě. Dle maminky to byl
moc hodný člověk, pro celou rodinu byl velký šok a smutek, když onemocněl rakovinou hrtanu a v osmapadesáti letech zemřel. Na jeho housle hrávala jeho pravnučka
Romanka, dcera mého bratra, která je výborná houslistka.
Legionář František Kovářík
Z textu, který vychází z přepisu rukopisu Františka Kováříka, připravila Mgr. Jana Švarcová sbírku, která obsahuje také mapy, osobní fotografie i fotografie, které dokládají
strastiplnou cestu ze zajetí, z Ruska do Francie, nebo francouzskou frontu. Vybíráme
(z originálu bez pravopisných a stylistických úprav):

„František Kovářík nar. 5. 10. 1895 ve Velkém Újezdě
č. domu 50. Vojenskou službu v rakouské armádě nastoupil za první světové války dne 15. března 1915
u zeměbraneckého pěš. pluku čís. 13, u první záložní setniny v Olomouci. Po prodělaném výcviku odjel
s 10tým pochodovým praporem 29. 5. 1915 na ruské bojiště. U polního pluku byl zařazen do první setniny a zúčastnil se s tímto všech bojů v ruském Polsku, Haliči, Rusku až do města Dubna. Za Brusilovské
ofenzivy 10. 6. 1916 prodělal ústup a po téměř 14
měsíční službě v první linii 20. 7. 1916 byl ve vesnici Humniště u Berestečka na řece Styru zajat. ...
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29. 7. 1916 odjíždíme do Kyjeva a večer do Žitomíru ve volyňské gubernii. Po třech
dnech jedeme na západ a máme obavy jestli nás nevezou za frontu kopati zákopy.
6. 8. 1916 jsme přijeli do Šepetovky a tam si nás rozebrali sedláci a statkáři. …
15. 11. 1917. Já, uč. Miroslav Orel a Josef Prokeš vstupujeme do Čs. družiny
a 18. 11. 1917 odjíždíme do Žitomíru. Zařazeni jsme do 1. roty prvního pluku Jana
Husa. … Dne 25. 11. 1917. Já a br. Prokeš odjíždíme s 2. výpravou plukovníka Gibiše
přes Archangelsk do Francie. …
5. 12. 1917 byl náš vlak na rozkaz národní rady z Petrohradu, v Čerepovci zadržen,
protože Archangelský přístav byl už zamrzlý. V Čerepovci jsme měli čekati až nějaká
spojenecká loď přijede do murmanského přístavu, který nezamrzá. Ubytováni jsme
byli v dřevěných barácích, ale vlak jsme si hlídali. Špatné to bylo s oblečením; měli
jsme letní stejnokroje, sněhu bylo nad kolena a mráz byl stále okolo 30 stupňů Celsia.
A co jísti? Z Žitomíru jsme měli každý pár konzerv a chléb. To jsme už dojídali. Bylo
nás v transportě 520 osob, tak jsme se obrátili na plukovníka Gibiše, aby dojel do Petrohradu k národní radě, aby nám pomohla než přijede pro nás loď. …

12. 2. 1918 přejíždíme polární kruh. Následkem velkých mrazů přetrhl se nám za jízdy
vlak. Vyskakovali jsme v prudké jízdě z vagonů. Někteří z bratrů měli potlučené hlavy
od těch co vyskakovali později. 13. 2. 1918 o 3 hod. ráno přejíždíme záliv ledového
moře přes který jde železniční trať asi 5 km. Moře bylo zamrzlé jen kolem trati byl led
prolámán. Železniční trať z Petrozavodsku do Murmaně byla stavěna za 1. světové
války rakouskými zajatci. Píši stavěna, ale ona byla pokládána pražci jak šel terén,
z kopce do kopce, přes močály, jen přes řeky byly dřevěné mosty. …
31. 3. 1918 v půl páté ráno jsme přistáli v Le Havre. … 3. 4. ráno stojíme na nádraží v Saints. Brzy už budeme v cíli naší cesty. Po 9té hodině ráno vysedáme z vlaku
v Cognacu. V nádraží stojí naši bratři a radostně volají Nazdar. Před nádražím stojí
čestná rota s hudbou. Jsme seřazeni a pak nás vítá velitel 21. pluku plukovník Phillipe
(pozn. pplk. Armand-Charles Philippe) francouzsky a nakonec volá Nazdar. Bouřlivá
naše odpověď a už hudba hraje Kde domov můj. V každém z nás v tu chvíli myšlenky
letí tam do dáli, do krásných zemí Československých. Pak hudba hraje Marseillaisu.
Hned jsme rozděleni na roty a s hudbou jdeme do města ke svým rotám. Jsem přidělen k 11té rotě 1.četě. Den utíká v samém tisknutí ruk všem novým bratrům a večer
každý spěchá spáti. Po dlouhém a nepohodlném cestování brzy a dobře usínáme. …
10. 8. jdeme do 1. linie do Aspachu. Chodím s br. četařem Moravcem a br. Syrovým
z Užhorodu na noční výzvědné hlídky. Němci v noci mezi liniemi něco dělají, máme
zjistit co. 13. 8. jsme narazili na německou hlídku a čet. Moravec na ni hodil ruční
granát. Po břiše jsme se vraceli do zákopů a Němci po nás stříleli z kulometů. Br. Syrový si donesl průstřel levé ruky a je v nemocnici. Pak jsme chodili s Moravcem sami.
16. 8. večer jsme se tiše připlížili asi na 30 metrů k Němcům. Zakopávali nějaké
dlouhé bomby do země. Tiše jsme se vrátili a hlásili vel. roty, co jsme zjistili. Byly to
plynové bomby s yperitem. V noci do nás Němci pustili bubnovou palbu a současně
plynové bomby odjistili. U praporu jsme měli 3 mrtvé a 17 přiotrávených. …
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29. 10. 1918. Došla zpráva, že Rakousko kapitulovalo. 31. 10. Jsme staženi z 1. linie
a náš úsek přebírají Francouzi. My jdeme na zasloužený odpočinek. Při sejití se celého pluku
a později brigády pozorujeme, že naše řady hodně prořídly. Přicházíme do bývalého
německého tábora zvaného Kirchbach. …
13. 1. 1919 o 9 hod večer projíždíme hranici Československé republiky. O 12té hod.
noční jsme v Českých Budějovicích. Všechno překládáme do čs. vlaku a dne 14. 1.
o 6té hod. ráno odjíždíme ku Praze. Ve 14 hod. vjíždíme do Vilsonova nádraží a jdeme
přes Václavské náměstí na Žižkov, kde jsme ubytováni ve škole. …

Panel věnovaný Františku Kováříkovi vč. dochované uniformy.
Výstava byla doplněna fotografiemi Ladislava Pechy. Krásné – téměř umělecké
snímky, jako například lesní krajiny v okolí Velkého Újezda ze 70. let dvacátého století
či portréty strýce kováře Karla Svobody a jeho kovárny byly oceněny na různých výstavách. Jeho dědeček Augustin Pecha patřil také do „rodiny legionářů“. Z první světové války se vrátil. Ladislav obohatil výstavu vzpomínkami na dědečkovo vyprávění
z anabáze z Francie přes Itálii až do Ruska. Z rodinného archivu zapůjčil Laďa zajímavé dokumenty ze stoleté historie našeho státu. Kdo si nemohl prohlédnout snímky
L. Pechy vystavené během hodové neděle, měl příležitost nyní.
Návštěvníkům přišly vhod i fotografie převážně od Josefa Richtera a Jana Zatloukala ze 60., 70. a 80. let minulého století, které pan učitel Karel Domes sestavil do
fotokronik, obsažených v osmnácti šanonech. O tyto byl mezi návštěvníky obrovský
zájem. Mnozí z nás jsme se tam našli jako malí.
Velmi pěkné a důmyslně připravené byly dva panely, které vytvořili žáci 9. třídy
velkoújezdské základní školy. Obsahovaly průřez uplynulými sto lety v různých
oblastech a činnostech naší republiky. I mladší žáci se zapojili do výstavy svými výtvarnými kousky ztvárňujícími vlajku či znak a připomínajícími prvního prezidenta nebo náš národní strom.

-16-

Fotografie Ladislava Pechy.

Vzpomínáme u fotokronik.
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Žáci a jejich symboly naší republiky.
Ze Státního okresního archivu Olomouc byla zapůjčena kronika městyse Velký
Újezd z let 1873–1919. Bylo možné ji zhlédnou pouze ve vitríně, jelikož je třeba
tuto archiválii nad míru chránit.

Kronika městyse Velký Újezd z let 1873–1919.
Z kroniky z let 1914–1919 vybíráme následující pasáže (bez pravopisných a stylistických úprav):
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Rok 1914
Mobilisace
Za měsíc po sarajevském atentátu vyhlásila naše říše Rakousko-Uherská Srbsku válku. Srbska ujalo se Rusko, říše Rak. Uherské Německo a za nedlouho celá Evropa
stála v plamenech. V sobotu 1. srpna 1914 vyhlášena bubnem všeobecná mobilisace
za ranního šera. A to bylo nářku – darmo popisovat. Vojáci pořizovali poslední vůle.
Nejvíce naříkaly ženy a děti. A to teklo slz a to lásky vypučelo a svadlo. Od nás jeli
vojáci až v neděli ráno. Bylo jich na 200. Někteří jeli k dělostřelectvu do Krakova, jiní
do Hranic k 15. zeměbr. pluku, ale největší část do Olomouce.
Zřízení nemocnice
U nás zřízena nemocnice pro raněné a v „Sušírně“ nemocnice pro epidemie. Ale tito
ani ranění se nedostavili.
Přípřež
Na přípřež vysláno 14 povozů. 2 kočí Fr. Strbaček a Fr. Novák se nevrátili. Ostatní po
dlouhé době přišli z Lipníka pěšky z nádraží. Tak dlouho jezdili s vojskem, až jim koně
padli. Až u Varšavy v Rus. Polsku byli. Za 1 koně denně platily se 2 K, za vůz 60 h.
Vozkové dostávali denně 5 K.
Rok 1915
U nás bylo v 1. roce války dusné
ticho. Každý dřel od rána do noci
na poli. Zábavy byly zakázány. Lidé
chodili se dívat na raněné, na zajatce na nádraží jako na divadlo, nikdo
nikam vlakem nejezdil, poněvadž pro
transporty vojska byla co chvíle trať
uzavřena.
Uprchlíci
I do Újezda přišli uprchlíci z Haliče, hlavně Židé, ale mnoho radosti jsme z nich neměli. Byli to zámožnější lidé, kteří nic nechtěli dělat, jen ve stínu se váleli nebo keťasili,
co my na polích v potu tváře jsme pracovali.
Smrt řádí v poli i doma
Nejlepší žeň má smrt. Ta kosí zdravé lidi v poli a ještě více lidí u nás, doma, kteří zármutkem a upracováním umírají.
Pila a sirkárna zavřeny
Pila i sirkárna zavřeny, protože je nedostatek dělnictva i uhlí.
Pomník padlým
10. září usneseno postaviti po válce před rychtou na prázdném trojúhelníku pomník
padlým vojínům.
2 lípy památkou na r. 1915
Na památku těchto smutných časů zasázeny 2 lípy s dětmi za rybníkem s nadějí na
lepší časy národa našeho.
Rok 1916
Jak velice přepočetli se ti, kteří pravili, že ne déle, než do 3 měsíců bude po vojně.
A ejhle! Již píšeme r. 1916 a válka s větší a větší brutalitou zuří dál a dále.
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Císař František Josef I.
21. listopadu o 9 h večer v Schönbrunnu zemřel císař František Josef I. v věku 86 let.
Vládl 68 let. Otěží vlády v pohnutých dobách ujal se Karel I.
Úbytek mravnosti
S bolestí musíme zaznamenati, že mravnost velice klesla. O mnohých bývalých žácích
žádal c. k. soud zprávu, jak se ve škole chovali. Úbytek mravnosti bylo všude viděti.
Inu, 68 otců od 103 dětí bylo narukováno a matka musela od rána do večera sháněti
kus chleba, aby hladové krky nasytila. Není tudíž divu.
Drahota
Ceny všeho rapidně stouply a den co den stoupou. Tak kupř. 1 kg masa, který byl
za 1 K 60 h, stojí letos 8 K, 1 kg sádla 16 K, 1 kg másla 9.60 K, 1 kg pšeniční mouky
1 K. Botky šněrovací, které stály 10 K, cení se na 50 – 70 K. Papuče nízké 10 K, dříve
2 K. Citron 24 – 30 h, dříve 4 h. Ostatně mnohých věcí nebylo k dostání, nebo výměnou nebo za velké peníze pod rukou se jen dostaly. Mýdla vůbec nebylo. Vařilo se
v domácnostech. I pivo, cukr a j. vařily se doma.
Cena dobytka
Kráva, která stála 200 – 300 K stojí dnes 3.000 K, koza 140 K ač před válkou byla za
14 K.
Italští zajatci
K polní práci přiděleni k nám italští zajatci. Byli to lidé pěkně rostlí, od gardy, inteligentní a vyznali se ve všech pracích i ženských. Vařili, prali, pletli koše a j. Rusové ani
z daleka se jim nevyrovnali.
Rok 1917
Různé výnosy
Toho roku vydáno mnoho výnosů s různými hesly. Tak kupř. „O pěstování zeleniny“,
„Šetření zbytků kůže“, „Šetření stravou“, „Zákaz trhání květin a lámání větví“, „Poučení o ochraně polních plodin“, „Sbírání pletených a háčkovaných kousků ku zpracování
pro válečné účely“, „Válečná přikázání jak třeba šetřiti“ a j.
Jak to u nás vypadalo
Následkem útrap, odměření dávky k jídlu lidé sestárli aspoň o 20 let, na každém šaty
jen visely. V domech večer v zimě se nesvítilo, nebylo petroleje, nebylo ničeho. V poli
plno vran, krotkých, nikdo je nestřílel, protože rána stála 1 K a kromě toho pušky byly
odebrány. Lišky ve dne proháněly se v lese a na polích.
Úroda
Letošní rok byl prapodivný. Z počátku se zdálo, že nebude žádné zimy. Minulého roku až asi do vánoc bylo krásně, ale pak nastala velmi krutá zima, že bývalo až přes
-20°C a držela se až do dubna. V dubnu nastalo deštivé počasí, takže selo se až
v květnu. Sotva bylo zaseto, udeřilo takové sucho, jakého není pamětníka a trvalo až
do srpna. Sena bylo málo a drahé. Otavy nebylo a za měřici sena platilo se až 400 K
(před vojnou 60 K). Jařiny většinou zaschly. Ozimy byly řídké a krátké. Lidé měli peněz dost, ale nedostali za ně nic koupit, proto kradli. Pole museli si hlídat, u každého
brambořiště byla bouda na hlídání.
Uprchlíci k nám
Do naší obce dodáno 65 špinavých haličských a bukovinských židů k malé ovšem radosti naší.
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Válečné půjčky
Válečné půjčky toho roku vypsány dvě. Upisovány pod velikým tlakem c. k. hejtmanství. Na 6. válečnou půjčku nucena obec upsati 30.000 K, ale dalším nátlakem zvýšena na 43.000 K. Na 7. půjčku nucena obec upsati 40.000 K.
Hospodářský přehled.
Zajímavý jest následující přehled.
Na počátku války		
Po 3leté válce, koncem r. 1917
1 hřebec ……………………………...
- hřebec
39 klisen ……………………………...
38 klisen
48 valachů……………………………... 26 valachů
5 hříbat ……………………………...
4 hříbata
- vůl
……………………………...
1 vůl
227 krav ……………………………...
152 krav
13 býků ……………………………...
19 býků
1 kanec ……………………………...
1 kanec
59 prasnic……………………………... 11 prasnic
208 vepřů……………………………...
129 vepřů
99 koz ……………………………...
157 koz
49 hus ……………………………...
44 hus
13 kačen……………………………...
8 kačen
1526 slepic……………………………... 1120 slepic
61 jiné drůbeže…………………………… 51 jiné drůbeže (perličky, holubi)
38 králíků……………………………...
102 králíků
55 včelstev……………………………... 54 včelstev
Co stála vánočka r. 1917 a 1913
			
v r. 1913			
3 kg mouky 		
á 40 h 1.2 K		
1/2 kg másla 		
á 3.2 K 1.6 K		
Vanilka
0,2 K			
1 kg cukru		
0,72 K			
1/4 kg hrozinek		
0,36 K			
1/8 mandlí		
0,60 K			
1 l mléka		
0,24 K			
citron			
0,06 K			
4 vejce			
0,40 K			
			
5,38 K			

v r. 1917
á 8 K … 24 K
á 40 K … 20 K
1K
10 K
3,5 K
6K
1K
1K
4K
70 K 50 h

Rok 1918
Odvody
10. ledna rukovali poslední 2 muži do 50 let, kteří dosud byli vždy neschopní.
Zima
Od listopadu 1917 drží zima. Závěje jsou tak veliké, že možno chodit přes 3 1/2m vys.
ploty. Zajíci všechny stromy v korunách obežrali.
Kolik dobytka se odvedlo
Dosud dodáno za války z Újezda 160 kusů dobytka. Od března 1918 bude dovoleno
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poraziti měsíčně jen 1 kus hovězího dobytka. Dosud byl 1 kus týdně.
Mír s Ukrajinou
3. března 1918 podepsán s Ruskem mír.
Návrat zajatců
7. dubna vrátili se první zajatci z Ukrajiny. Severin Bayer a Alois Bartoník.

Uznání české samostatnosti
V době největší tísně uznala čtyřdohoda požadavky naše: Uznání samostatnosti státu
československého.
Byli jsme, jsme a budeme svou poctivostí
20. říjen
20. října vyšel manifest císařům o přestavbě Rakouska. Našemu národu tím dána
svoboda.
28. říjen
29. října 1918 večerní poštou přišla zpráva,
že Rakousko uznává československý stát
a prosí o mír. Byl smutný, podzimní večer.
Náhle se všech stran ozývají se radostné,
zmatené výkřiky. V oknech hoří svíčky, lidé
padají si do náruče. Nepřátelé podávají si
ruce a slibují si věrnost pro vývoj našeho
-22-

drahého národa. Většina lidí slzí, menšina lidí tvrdší povahy, my vojáci jakousi zimou
se třeseme, že nemožno rtů udržeti při sobě a zuby klepají o sebe. Nad zvláštním vydáním novin v „Sokolovně“ hlava na hlavě, pro slzy radosti nemůže nikdo čísti. Hudba, lampiony nese prořídlá naše jednota „Sokol“ …. Kde domov můj, …. Hej Slované,
….., děti s praporky v národ. barvách, hromové volání „Na zdar“ našim legiím a tatíčkovi Masarykovi. Po řeči p. starosty K. Richtra nastoupen průvod městečkem. Po čas
průvodu p. Farář Koutný zvonil.
Obrazy císařů jsou se stěn sundávány a s myšlenkou na naše 300leté otroctví ničeny.
8. listopad
8. listopadu naposledy slavena památka nešťastné Bílé Hory. U nás v neděli 10. 11.
konán tábor lidu na náměstí, kdež řečnil Dr. Petrus z Olomouce.
Půjčka svobody
Vypsána půjčka svobody. I Újezd upsal.
Rekvisice dobrovolné
Z Újezda odvedeno po prvé naší republice 676 q
zemáků, 258 obilí, 89 q ovsa.
19. prosinec
19. prosince okrášlen Újezd prapory na oslavu příjezdu presidenta Masaryka do Prahy.

Na závěr všech akcí proběhla přednáška věnovaná
velké válce a vzniku Československa. Vedla ji studentka historie a členka Československé obce legionářské Kristýna Nováková.

Kristýna Nováková ve své uniformě
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Přednáška na závěr vzpomínkových akcí.
Myšlenkou uspořádat přednášku a krátkou odpolední výstavu vše vlastně vzniklo.
Postupem času a při společných rozhovorech se z toho vyvinula krásná vzpomínková
akce trvající téměř týden. Byly do ní zahrnuty i tradiční velkoújezdské aktivity. Velký
dík patří všem organizátorům, aranžérům a dalším pomocníkům při jednotlivých akcích. Děkujeme.

Texty a fota: Ing. Jana Kleinová, Věra Bednaříková, Ing. Jana Švarcová
a organizátoři jednotlivých akcí
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100 let republiky na SOŠ a SOU služeb Velký Újezd
SOŠ a SOU služeb Velký Újezd se svými žáky symbolicky oslavilo 100 let republiky, a to přípravou tematického dne „Chutě první republiky.“ Školní bar byl
při této příležitosti prostřen v barvách trikolory a i květinové vazby na stolech
nesly naše státní barvy. Každý, kdo se toho dne přišel do školního baru najíst, mohl ochutnat menu inspirované pokrmy, které se podávaly na zámku v Lánech v době, kdy jeho chodbami do jídelny procházeli hosté T. G. Masaryka.
Náš první československý prezident pocházel z poměrně skromných poměrů, proto i pokrmy, které se podávaly, byly spíše jednoduché, důraz se kladl na
perfektní technické zpracování a užití kvalitních českých a slovenských surovin. Pan
prezident měl ve velké oblibě ryby, na žádném menu nikdy nesměly chybět. Miloval
polévky a oblíbil si také klasické české moučníky jako švestkové knedlíky, krupicovou kaši, buchty, apod. Proto žáci připravili menu složené z pěny z uzeného pstruha
s rajčátky, bramborové polévky se sýrovo-jablečnou kroketkou, špikovaných kuřecích
prsíček s květákovou máslovou kaší a makovníčku s koňakovo-vanilkovou omáčkou.

Škola navíc takto symbolicky otevřela svoji nově zrekonstruovanou cvičnou školní kuchyni, v níž se všechny pokrmy připravovaly.

Petr Čechák ml., foto Z. Vévoda
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HISTORIE A KULTURA
Do Velkého Újezdu/a, o Velkém Újezdu/ě?
Nevím, jak je to možné, ale mám ráda češtinu a její gramatiku. Možná to způsobila
moje češtinářka ze základní školy paní učitelka Ludmila Kleinová, která mi uměla vštípit jak základní pravidla, tak i různé zvláštnosti a nuance tak, že jsem měla velmi ráda
jak diktáty, tak i různé větné či slovní rozbory a s nimi spojené grafy, které byly běžně velmi nepopulární. Výborně nás také připravila k přijímacím zkouškám na střední
školy. Tam jsme bohužel gramatiku v češtině probírali jen okrajově, daleko větší podíl
měla literatura, spisovatelé či básníci, ač v posuzování písemné části maturitní zkoušky z češtiny postupovali učitelé při opravě gramatických chyb velmi přísně.
Spoustu toho, co mi v té deváté třídě základní školy bylo úplně jasné, jsem
zapomněla. Za dlouhých a pěkných 48 let od té doby také doznala naše gramatika
mnoha změn – stejně jako my. Proto jsem si zakoupila Akademickou příručku českého
jazyka, kterou schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
V ní jsem se v kapitole 105 nazvané Zeměpisná jména mužská zakončená
ve vyslovované podobě na tvrdou nebo obojetnou souhlásku dočetla, že se zpravidla
skloňují podle vzoru „hrad“, částečně také podle jeho podvzoru „les“. Problémy se
skloňováním mohou nastat ve volbě tvaru 2. pádu jednotného čísla (zda užít koncovku –a či –u) a 6. p. j. č., kde dochází ke kolísání mezi koncovkami –ě (e) a –u.
Toto vše se týká i našeho „Újezda nebo Újezdu“ (2. pád) a „Újezdě nebo Újezdu“
(6. pád). V příručce se píše, že ve většině případů je jeden či druhý tvar u konkrétního
jména frekventovanější nebo stylově příznakový a může se lišit i v závislosti na tom,
zda mluvčí z daného místa pochází apod. Uživatelé jazyka neznající místní úzus užívají obvykle tvary utvořené podle živých, produktivních skloňovacích zákonitostí. To mi
vysvětlilo, proč někdo z nás říká „do Velkého Újezdu“ a někdo „do Velkého Újezda“,
stejně tak „o Velkém Újezdu“ či „o Velkém Újezdě“ a že vlastně všechny tyto tvary
jsou přípustné. Udělalo mi to velkou radost, protože použití tvaru „do či o Újezdu“ nelahodí mému uchu, neboť od malička v běžné mluvě i písemném projevu jsem zvyklá,
že pocházím z „Velkého Újezda“ a bydlím ve „Velkém Újezdě“. Jen jsem nevěděla, zda
to tak mohu používat legálně v souladu s pravidly českého pravopisu.
Slaměný klobouk
Děkujeme herečkám, hercům a ostatním členům „Podhoranu“, kteří přispěli k tomu,
že jsme mohli prožít dvě báječné hodiny (a následně i další doma, když jsme si vybavovali některé momenty a diskutovali o nich). Chodíme pravidelně na každé představení a zdá se nám, že naši ochotníci se stále víc a víc přibližují svými výkony profesionálům. Těšíme se už na nějaký další divadelní kus v jejich podání.
									

Josef a Věra Bednaříkovi
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Nejsupersuperovější Újezd
Mezi pojmy, které se v posledních letech dostaly do povědomí veřejnosti,
a to především skrze román a film Dana Browna, patří jednoznačně slůvko inferno.
Pod tímto výrazem, ze kterého nás až zamrazí, si představujeme peklo. Tento výraz
je docela běžný pro středoevropskou, především křesťanskou kulturu snad odjakživa
a má v nás vzbuzovat hrůzu z neznámého a charakterizuje dlouhé utrpení. Přitom jde
ale o docela běžné latinské slovo, jehož doslovný překlad znamená dolní. Souvislost
inferna s peklem, které má údajně existovat kdesi dole, hluboko pod námi, tedy jistě
není třeba vysvětlovat.
V sousední obci Daskabát sídlí rovněž odjakživa čert Mates, v poslední době
už údajně jeho potomek Matýsek a snad i další pekelní pomocníci. Ne že bychom tomu nevěřili, ale kde se tady všichni ti čerti vzali? Tedy přesněji, kde je čert, tam musí
být i nějaké to, ne-li peklo, tak aspoň pekýlko. Kam chodí Matýsek na pivo, to všichni
víme, ale kam chodí vyspávat svou kocovinu? Že by do Kocourovce? To asi sotva. Odpověď na tuto otázku je ale známá již několik staletí. Do pekla, tedy do inferna, to od
nás není daleko. Coby kamenem dohodil směrem k Lipníku. V okolí, přesněji severovýchodně od Dolního Újezda, jsou dokonce pojmenovány lesní tratě V pekle a Peklo
a v dřívějších dobách tam bylo podobných ďábelských názvů tratí více. Jsou tam sice
stále, ale ty další názvy už na současných mapách nenajdete.
Koneckonců i sama obec Dolní Újezd k pekelnému území patří. Vždyť její název uváděný v dobových písemných materiálech, např. také v matrikách, tehdy vedených ve farnosti v Oseku nad Bečvou, označuje Dolní Újezd latinsky názvem Inferno
Oujezd. Psáno jako Augezd, protože ve staré češtině se dvojhláska ou psala jako au
a písmeno j se psalo jako g. Možná bychom to mohli po česku číst jako Pekelný Újezd.
Možná právě toto místo bylo i rodištěm daskabátského čerta Matesa.
A co tedy ten náš Velký Újezd? Jak ten se latinsky (v matrikách uváděno
od roku 1704) jmenoval a zapisoval? No, tehdy nebyl Velký, to by se psalo latinsky
Magno Augezd (čti Majno Aujezd), ale Horní a to zní v latině přece jen lépe, ba dokonce velkolepě: Superiori Augezd. Tento výraz znamená opravdu jenom horní, ale
zní tak nějak jako super, prostě ten nejhornější, nejvyšší, nejlepší a nejdokonalejší.
Takže celá tato Horní Dolní podlibavská či pooderská od Daskabátu až pomalu k Lipníku je prostě Superiori inferno nebo že by snad Inferno superiori. To už
si přeložte a rozhodněte sami.
Pozn.: Dolní je v matrikách uváděno i v jiných slovních variantách – inferior, inferus,
ale nejčastěji jen zkratkou infer. Podobně i Horní – superior, superius, superus a zkratkou super. Viz kopie zápisů.
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První stránka nejstarší dochované matriky narozených v Osecké farnosti z roku 1693
(ve Vel. Újezdě tehdy farní admistratura nebyla). Předcházející matrika shořela. Hned
první a nejstarší záznam z 1. 1. 1693 je zápisem o narození jistého Františka ve Velkém Újezdě:

Latinský záznam o narozených z roku 1704. První sloupec označuje den v měsíci, druhý sloupec místo, třetí sloupec jméno dítěte a čtvrtý sloupec rodiče.
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Dřívější záznam psaný česky z roku 1703.

FARNOST VELKÝ ÚJEZD
POZVÁNÍ NA PROSINCOVÉ KONCERTY
kostel sv. Jakuba Staršího
VELKÝ ÚJEZD
ČT 13/12 NE 16/12 NE 30/12
__________________
I. PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
žáků ZUŠ Žerotín Velký Újezd
pod vedením Jaroslavy Kutálkové
a pěveckého sboru ZŠ a MŠ Velký Újezd
pod vedením Ivony Košové
***
ve čtvrtek 13. prosince 2018 v 17.00 h
_______________
II. ADVENTNÍ KONCERT
slavného pěveckého sboru Olio
pod vedením Jany Synkové
***
na 3. neděli adventní 16. prosince 2018 v 16.00 h
___________________
III. VÁNOČNÍ KONCERT
místního chrámového sboru Chorus Marianus,
sólistů a komorního orchestru
pod vedením Františka Tomka
***
v neděli 30. prosince 2018 v 16.00 h
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Josef Richter

Na programu je Moravská mše vánoční „Čuj, Miko, čuj!“ od Josefa Schreiera
a vánoční pastorely od Jakuba Jana Ryby, dalších českých autorů a varhanní skladby.
Dále vystoupí Martin Kordas a Markéta Prokopovičová na varhany.
Část tohoto programu bude provedena s komorním orchestrem i na 1. svátek vánoční 25. 12. 2018 na slavnostní mši v 8.00 h a na půlnoční 24. 12. 2018
ve 21.00 h rovněž v kostele sv. Jakuba St. ve Velkém Újezdě.
Moravská mše vánoční „Čuj, Miko, čuj!“ od Josefa Schreiera láká širokou veřejnost hned na druhém místě po známé České mši vánoční od Jakuba Jana
Ryby. „Čuj, Miko, čuj!“ je však jedinečnou ukázkou tradiční barokní pastorální mše
našeho regionu. Autor mše Josef Schreier byl dlouho zapomenutým barokním skladatelem pocházejícím z Dřevohostic u Přerova. Jeho pastorální mše, kde se prolíná čeština s valašským nářečím i latinou, vznikla roku 1751, v roce postavení našeho kostela sv. Jakuba ve Velkém Újezdě, a byla dlouhý čas úplně zapomenuta. První
světová premiéra této mše po jejím znovuobjevení, můžeme říci „novodobá premiéra“, proběhla v Tršicích kolem roku 2003 v provedení našeho chrámového sboru „Chorus Marianus“, tehdy spadajícího ještě pod Tršice, nyní však hlavně pod
Velký Újezd. Vzhledem k tomu, že v této době smíšený sbor teprve vznikal a nikdo
tento koncert nenahrával, se oficiálně tato premiéra nedoložila. „Chorus Marianus“
je však jedním z největších průkopníků tohoto díla!			

František Tomek ml.

ZŠ A MŠ VELKÝ ÚJEZD
Programujeme roboty ze stavebnice LEGO MINDSTORMS Education EV3

Základní škola ve Velkém Újezdě drží krok v přípravě dětí na současné potřeby společnosti v oblasti polytechnického vzdělávání.
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Atraktivní výuka se
dnes – zejména na druhém stupni – neobejde
bez technologického vybavení, které je však často
velmi drahé. Proto újezdská škola hledá i jiné způsoby financování svých
edukativních projektů.
Jedním z nich je také oslovování donátorů mimo oblast školství.
Významným sponzorem se
letos stala firma Behaim ITS, která
prostřednictvím svého nadačního fondu Behaim EarthApple Fund umožnila nakoupení osmi setů stavebnic
LEGO MINDSTORMS Education EV3.
Tyto vysoce sofistikované stavebnice umožňují moderní interaktivní
výuku, při které žáci vyrobí z kostek
lega robota, kterého pak společně naprogramují a umožní tak jeho pohyb
a vykonávání různých jednoduchých
činností.
Děti se tak zábavnou formou seznamují nejenom se základy programování,
ale rozvíjejí také svou představivost při modelování ve 3D. Během týmové spolupráce
se rovněž naučí lépe komunikovat a chápat základní principy fungování technických
věcí, které jsou dnes součástí běžného života. To však není zdaleka všechno. Výukové
sety také zvyšují efektivnost učení a motivují žáky ve Velkém Újezdě k dalšímu vzdělávání.
Stotisícový projekt Programujeme roboty 2018, který nadační fond Behaim EarthApple Fund podpořil, tak trochu kopíruje firemní strategii společnosti
Behaim ITS, jejímž cílem je pomáhat klientům překonávat IT výzvy 21. století.
A zajímavost z firemního webu Behaim ITS na závěr. Možná by vás zajímalo, po kom nese společnost své jméno. Pak tedy vězte, že Martin Behaim byl význačný objevitel a zeměpisec německého původu. Vytvořil první glóbus, který nazval
Erdapfel – zemské jablko.

Mgr. Vojtěch Sláma
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SPOLKY
ZAHRÁDKÁŘI
Flora připomněla tržiště první republiky
Podzimní výstava Flora Olomouc byla spojena se vzpomínkou na počátky Československa. Hlavní expozice v pavilonu A tentokrát nesla název Tržiště První republiky.
Výstavu ovoce, zeleniny a květin doplnily krámky řezníků a zelinářů a také zvětšené
historické fotografie Olomouce. Letošní aranžmá se mi za posledních několik let jednoznačně líbilo nejvíce. V pavilonu B byly vystaveny historické odrůdy ovoce. Součástí
letošní výstavy byl projekt Rozkvetlé památky, květy v barvách trikolory ozdobily kostely sv. Mořice, Panny Marie Sněžné a dominikánů a sloup Nejsvětější Trojice.
Venkovní expozice Botanické zahrady Praha
v Tróji se rozkládají na ploše téměř třiceti hektarů. K nejstarším patří Ornamentální zahrada,
která byla pro veřejnost otevřena již v roce 1992. Na ni navazuje Japonská zahrada, která patří k nejnavštěvovanějším expozicím, a to především na jaře v době květu azalek. Expozice Flora Středomoří a Turecka se nachází na extrémně teplém
jižním svahu, a proto se zde daří i druhům, s nimiž se v jiných středoevropských botanických zahradách návštěvníci běžně nesetkají. Na Ornamentální zahradu navazuje
expozice Stráň. Zde se dochovaly fragmenty původních stepních společenstev typických pro Tróju až do dvacátých let minulého století, kdy se na jejím katastru nacházely intenzivně spásané pastviny, orná pole a sady. Pivoňková louka přitahuje
návštěvníky hlavně v květnu a červnu, kdy pivoňky kvetou. Jedná se o jeden z největších sortimentů kultivarů dřevitých pivoněk u nás. Hned u vstupu se za pokladnou
SEVER nachází velice zajímavá expozice Stálezelené dřeviny a stínomilné trvalky (hajničky). Jde o unikátní sbírku rostlin, které rostou v podrostech listnatých lesů
Evropy, Asie i Ameriky. Celoročně je velkým lákadlem sbírka zimovzdorných kaktusů
v expozici Severoamerická polopoušť, která je zaměřena především na severoamerické zástupce rodu opuncie. Mimo rostlin z čeledi kaktusovité jsou zde vysazeny
i další severoamerické trvalky a také jehličnany, které v přírodě tvoří v těchto rostlinných společenstvech jejich kostru. Expozice Mokřad a jezero patří v Botanické zahradě k jedněm z mála míst, kde mohou na jaře klást žáby svá vajíčka. A tak zde kromě zajímavých vodních a bahenních rostlin mohou návštěvníci po celé jaro sledovat
vývoj našich domácích žab a čolků. V expozicích Lesní biotopy a východní Asie
a Severní Ameriky se v současné době mohou návštěvníci setkat s desítkami zajímavých dřevin. Postupně je zde dosazováno také bylinné patro, takže za několik let
budou tyto plochy navozovat dokonalou iluzi východoasijských a severoamerických
lesních společenstev. Botanická zahrada v Troji spravuje i památkově chráněnou Vinici sv. Kláry. Ta patří k nejstarším v Praze. Kromě produkční části (víno z ní můžete
ochutnat ve vinotéce) se zde návštěvníci na vinařské naučné stezce mohou seznámit
s téměř všemi u nás povolenými stolními i moštovými odrůdami vinné révy. Součástí
expozice jsou i ukázky vedení vinné révy – způsobů tvarování vinného keře. K domi-
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nantám vinice patří kromě stejnojmenné kaple také historický viniční lis z roku 1801
(čerpáno z letáčku „Stručný průvodce – Botanická zahrada Praha“).
O tropickém skleníku Fata morgana, který má rozlohu přibližně 2000 m2 a byl otevřen v roce 2004, zase někdy příště.
Botanickou zahradu jsem navštívila s kamarádkou Hedvikou Novákovou třikrát, strávily jsme tam spousty hodin, ale je to stále málo na to, abychom zahradu prošmejdily
celou a prožily si tu uklidňující krásu v celém rozsahu. Pokaždé je tam, nebo jsme si
toho předtím nevšimly, něco pro nás zcela nového. V roce 2015 a 2016 to bylo v květnu a letos začátkem října, vždy bylo pěkné slunečné počasí. Máme spoustu nádherných zážitků a vzpomínek. Také jsme pořídily množství fotografií a o část z nich jsme
se podělily i při předadventním posezení, které pořádá výbor místní zahrádkářské
organizace každým rokem, vždy na jiné téma. Snad se aspoň některé snímky buď ze
zahrady v Tróji, nebo z Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK nedaleko Karlova náměstí návštěvníkům líbily. V dnešní době, kdy jízdenky a vstupenky pro naši generaci lze pořídit s výraznými slevami, máme všichni možnost si výlet do Prahy občas
dopřát. Stačí jen objednat si jízdenky a k tomu pěkné počasí.
Do nového roku (a nejen toho nejbližšího, ale i těch následujících) bych chtěla popřát nám všem, a hlavně také celé naší přírodě, aby se vše alespoň trochu vrátilo do
„starých kolejí“, přirozených pro naši klimatickou zónu, jak jsme byli my starší zvyklí
– abychom mohli opět prožívat se vším všudy to kouzelné pozvolna se probouzející
jaro a stejně tak pěkný podzim pomalu přecházející do období zimního. Mám pocit, že
poslední roky zažíváme jen léto a zimu. Myslím, že by to prospělo jak lidem, tak především naší fauně i flóře. Ale to asi nikdo z nás moc ovlivnit nemůže. Připadá mi, že
přirozené, i když nádherné a v tomto období neobvyklé, určitě nejsou květy letniček,
jak jsem je vyfotografovala 31. října a 10. listopadu. Afrikánky se po letním odkvětu
vysemenily a toto jsou již květy z oněch vysemeněných rostlinek.

Věra Bednaříková
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Výbor pro rozvoj městyse
V novém volebním období byl ustaven i nový Výbor pro rozvoj městyse. Jeho předsedkyní byla zvolena zastupitelka Ing. Jana Kleinová. Do svého týmu si vybrala aktivní
kandidáty Zelené pro Velký Újezd – Mgr. Martinu Havlasovou, Mgr. Michaelu Janotovou, Mgr. Ing. Arnošta Rybáře a Ing. Soňu Tošenovskou.
Výbor se zaměří na zkvalitnění prostředí městyse a jeho okolí zejména
v oblasti zeleně (dosadba solitérních stromů a alejí), na koordinaci spolkového života
v obci a na pořádání kulturních a společenských akcí v průběhu celého kalendářního
roku (přednášky z dějin hudby, vítání jara a vynášení Morany, pálení čarodějnic, rozloučení se školním rokem, Hodové slavnosti městyse Velký Újezd a Vánoční hodování).
Všechny občany aktuálně zveme na tradiční Vánoční hodování, které se
uskuteční v sobotu 15. prosince 2018 na náměstí (viz plakát níže). A již nyní si můžete ve svých diářích označit 1. únor 2019 jakožto den, kdy se uskuteční přednáška
z dějin hudby věnovaná osobnosti Jaroslava Ježka.
O všech našich akcích budete včas informováni. Sledujte prosím web městyse a také stránky www.zelenaprovelkyujezd.cz. Pravidelné informace a množství
fotografického materiálu Vám poskytne facebook – www.facebook.com/zelenaprovelkyujezd/. Stránky si můžete prohlédnout, aniž máte svůj vlastní facebookový profil.
Těšíme se na setkávání s Vámi a přejeme Vám nový rok 2019 plný zdraví
a pohody.

Za Výbor pro rozvoj městyse Michaela Janotová
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Slaměný klobouk na scéně

Populární komedii o slaměném klobouku a potrhlé svatbě z pera autora Eugena Labiche v úpravě Miloše Macourka a Oldřicha Lipského uvedli tradičně s úspěchem ochotníci divadelního souboru Podhoran při TJ Sokol ve Velkém Újezdě. Tato popravdě
humorná komedie, která nás zavedla do prostředí secesní Paříže na konci 19. století,
dokázala rozehrát úsměvný děj a od začátku do konce naladila na tu správnou notu
všechny diváky. V dobových dekoracích mistrně vytvořených Karolínou Solařovou a kolektivem, podtržených hudební kulisou Vladimíra
Skřičila a přímo excelentními kostýmy Olgy Solařové mohli herci pod
taktovkou Václava Solaře a Broni
Novákové plně rozvinout charaktery postav. To vše doplněno technikou Ladislava Šubrta a Jana Polcera
a vizážistickým umem Jany Nádvorníkové a Marcely Pagáčové bylo dotaženo do oceňujícího diváckého
aplausu při každém ze čtyř představení. Z tohoto místa je nutno
poděkovat všem, kteří se podíleli na společném úspěšném výsledku, a lze si jen přát
do budoucna, aby se prostředí stalo důstojnějším jak hercům, tak i návštěvníkům.

Pavel Coufal snr., archivář
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TJ SOKOL VELKÝ ÚJEZD
VELKOÚJEZDSKÁ KOPANÁ
Vážení sportovci a hlavně příznivci fotbalu, dovolujeme si Vám podat informace
o ukončené podzimní části sezony 2018–2019. Do soutěží řízených OFS Olomouc byla
přihlášena družstva mužů a dorostu.
MUŽI
Muži po roční pauze bojují ve IV. třídě s docela dobrými výsledky a po polovině soutěže jsou na slušném 6. místě. Mužstvo hraje pod taktovkou dvou zkušených hráčů
Marka Kalabuse a Karla Domese ml. Zejména díky střeleckým schopnostem Karla
Domese (14 branek) je naděje, že v jarní části bude družstvo bojovat o přední příčky
tabulky. Příznivým faktorem je, že se do mužstva mužů již aktivně zapojují dorostenci
a vytvářejí přirozenou konkurenci pro starší fotbalisty a na soupiskách k jednotlivým
zápasům je tak dostatek hráčů.
Dalším příznivým faktorem je, že se vytváří dobrá parta s výraznou podporou místních fanoušků, kteří hráče doprovázejí i na zápasy k soupeřům. Fanoušci jsou
vystrojení sportovními šálami, čepicemi a dresy s emblémy obce, oddílu a sponzorů.
Při povzbuzování nechybí ani bubnování a zpěvný hlahol obzvláště po vydařeném
a vyhraném zápasu.
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Klub
FK Odrlice
Sokol Těšetice
Sokol Velký Týnec „B“
SK Slatinice „B“
FC Drahlov
Sokol Velký Újezd
Sokol Příkazy „B“
FK Horní Loděnice
TJ Tršice
Sokol Vilémov
TJ Střeň

Z
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
8
7
7
6
6
5
4
3
4
3
2

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

P
2
3
3
4
4
5
6
7
6
7
8

S
35:12
41:20
33:22
37:23
24:19
27:29
21:22
12:44
15:30
14:31
12:19

B
23
21
21
18
18
15
13
10
9
9
8

P+
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0

P0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2

DOROSTENCI
Dorostenci hrají v soutěži již třetím rokem a většina hráčů je fyzicky již velmi zdatná,
což se projevuje pří zápasech se soupeři, kde jsou zastoupeni hráči nižších ročníků.
Kluci bojují o čelo tabulky a po podzimní části jsou na druhém místě s oprávněnými
ambicemi hrát o přeborníka okresu a možnost postupu do krajské soutěže.
Většina hráčů má o fotbal zájem a hrají s touhou uplatnit se v budoucnu v kategorii
mužů.
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#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klub
FC Dolany
Sokol Velký Újezd
Příkazy/Náklo
Slatinice/Lutín
SK Bělkovice-Lašťany
FC Kostelec na Hané
Tatran Litovel
Drahanovice/Náměšť
FK Hlubočky

Z
10
10
10
10
10
10
9
9
10

V
7
8
7
7
5
5
4
1
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
3
2
3
3
5
5
5
8
10

S
48:11
27:9
31:17
32:19
22:20
20:17
19:16
7:42
8:63

B
24
23
20
18
16
13
13
3
2

P+
0
2
1
3
0
2
1
1
0

P3
1
0
0
1
0
2
1
2

Jarní zápasy
První jarní domácí zápas mužů se bude hrát 7. 4. 2019 se Sokolem Příkazy “B“. Dorostenci nastoupí k prvnímu jarnímu zápasu doma ještě o týden dříve, tj. 31. 3. 2019.
Soupeřem bude mužstvo Slatinice/Lutín.
Závěrem chceme touto anonymní formou poděkovat všem, kteří se o fotbal ve Velkém Újezdě starají, a to vedení TJ Sokol, vedoucím mužstev, trenérům, správci areálu, vedoucímu kiosku a sponzorům.
Poděkovaní patří vedení městyse v čele se starostou Ing. Josefem Jelenem
za finanční podporu oddílu kopané, jeho doprovod a reprezentaci obce na tradičním
fotbalovém turnaji Újezdů, který se letos v červenci uskutečnil v Újezdě u Uničova,
kde družstvo po delší době stálo na bedně a obsadilo pěkné 3. místo.
Současně přejeme všem občanům městyse, sportovcům, fotbalistům a fotbalovým
příznivcům velkoújezdské kopané příjemné prožití Vánoc a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.

Sportu zdar a fotbalu zvláště
Za oddíl kopané TJ Sokol Velký Újezd
Jaroslav Tylich
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Skauti ve Velkém Újezdě
Nedávno si mně postěžovala jedna maminka, že vlastně neví, co dělají skauti v naší
obci. Vidí nás běhat na hřišti, hrát hry nebo třeba okopávat záhonky před zdravotním
střediskem. Ale jinak netuší, co je hlavní náplní našeho skautského života.
Téma skautského života je tak obsáhlé, že se nedá shrnout do jedné věty.
Začněme například u toho, že by děti měl skaut bavit. Měly by do něj chodit rády
a s nadšením. Protože pokud něco děláte s radostí, je to již poloviční cesta k úspěchu.
Skaut je především o kamarádství, o partě a o příležitosti. Chceme dětem ukázat, že
vše, co dělají ve svém životě, má smysl.
Má smysl pracovat na sobě, rozvíjet se a hledat správný směr pro svůj život.
Má smysl pomáhat lidem kolem sebe.
Má smysl pomáhat utvářet svět, svoje okolí k lepšímu.
Jak toho u dětí dosáhnout? Cestou hry, skautskou výchovnou metodou a neustálým
opakováním, připomínáním a podporou dětí.
Skauting je příležitostí pro každého člověka. Pro milovníka přírody, pro zamlklého jedince i pro upovídaného a neposedného kluka či holku.
Co tedy konkrétně skauti ve Velkém Újezdě dělají?
Celoroční program, který probíhá na družinovkách, se odvíjí od věku dětí. Nejdůležitější však pro nás je předat dětem pozitivní vztah k sobě, k lidem kolem nás a ke
svému okolí. K přírodě i k tomu, co člověk vytvořil vlastní prací a úsilím.
Nejmladší děti benjamínky učíme poznávat stromy i rostliny, stejně tak
i starší světlušky a vlčata. Učíme je, že les není jen náš, ale je domovem zvířat a podle
toho se tam musí chovat. Učíme se orientovat v přírodě, ve městě. Co dělat, když se
ztratím v lese, ve městě.
Děti učíme základům zdravovědy.
Účastníme se úklidu obce. Spolupracujeme při Tříkrálové sbírce. Pořádáme
vlastní akci pod názvem “Kdo si hraje, nezlobí.“ Vynášíme Moranu.
S naším střediskem se podílíme na obnově poutního místa Stará Voda, kam jezdí starší skauti a skautky. Na místě sekají trávu, natírají, vysazují zeleň nebo čistí potok.
A každé prázdniny si své dovednosti a samostatnost mohou ověřit na táboře.
Takto bych mohla ve výčtu našich malých i větších akcí pokračovat. Lepší
však bude, když se přijdete přímo podívat na naše družinovky.
V pondělí se schází dvě družinky v 16 hodin. Benjamínci - děti od pěti do sedmi let
a světlušky a vlčata - děti od sedmi do deseti let.
Ve středu se schází jedna družinka v 17 hodin. Skauti a skautky - děti od jedenácti
do patnácti let.
Díky vstřícnosti městyse mohou schůzky opět probíhat v opravené Wawerkově vile.

Za celý oddíl se na Vás těší Liba Bittnerová
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Mikuláš v Radovánku

Ve středu 5. prosince navštívil Dětský klub Radovánek Mikuláš se svou družinou. Děti mu přednesly básničku, kterou program v Radovánku vždy začínáme a končíme:
Dobrý den, dobrý den,
(Ukláníme se.)
dnes je ale krásný den.
(Děláme rukama kruh.)
Ruce máme na mávání, (Máváme.)
nohy zase na dupání.
(Dupeme.)
Dobrý den, dobrý den,
(Ukláníme se.)
dneska si to užijem./sejdeme se za týden. (Tleskáme.)
Tentokrát jsme ale raději poslední verš změnili na „my už zlobit nebudem.“
I tak na tu naši drobotinu pustili čerti trošku hrůzy. Ovšem Mikuláš poznal, že jsou to
v jádru samé hodné děti, a tak jim andílek rozdal balíčky plné dobrot.

Michaela Janotová
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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
Plán akcí městyse Velký Újezd na rok 2019
12. 1.
26. 1.
1. 2.
22. 2.
23. 2.
9. 3.
20. 3.
Březen
14. 4.
30. 4.
25. 5.
1. 6.
8. 6.
29. 6.
16. – 18. 8.
28. 9.
Říjen
25. 10.
26. 10.
16. 11.
22. 11.
29. 11.
1. 12.
14. 12.
17. 12.
Prosinec
31. 12.

Ples mysliveckého spolku
Ples SDH
Přednáška z dějin hudby
Ples SRPŠ
Dětský karneval
Ples oddílu malé kopané
Den otevřených dveří ZŠ a MŠ
Posezení seniorů
Vítání jara – velikonoční dílničky pro děti a vynášení Morany
Pálení čarodějnic
Autobusový zájezd Arboretum MZLU Brno – výstava kosatců
Dětský den
Memoriál Jaroslava Švarce 51. ročník
Rozloučení se školním rokem
Hodové slavnosti městyse Velký Újezd
Pohádkový les
Lampionový průvod
Večerní pochod 43. ročník
Drakiáda
Poslední leč
Přednáška o Vietnamu
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášské odpoledne
Vánoční hodování a jarmark
Vánoční besídka
Vánoční koncert pěveckého sboru
Silvestrovské setkání u Kamenné boudy

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.
Pozvánka pro seniory
Zveme Vás na pravidelná odpolední setkání s programem, který bude připravován podle Vašich požadavků, přání a zájmů. První setkání se plánuje na leden 2019. Přesný
termín bude včas oznámený místním rozhlasem. Nebuďte doma sami. Přijďte mezi
nás.

Kulturní komise
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Výpis usnesení
ze zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva městyse
Velký Újezd (dále jen „ZM“), konaného dne 31. 10. 2018
ustavující zasedání
Usnesení k bodu 4a):
ZM Velký Újezd schvaluje volební řád pro volbu starosty, místostarosty a dalších tří
členů Rady městyse Velký Újezd, jak je uveden v příloze č. 1 „svolání“ dnešního zasedání.
Usnesení k bodu 4c):
ZM Velký Újezd stanovuje jako dlouhodobě uvolněného dle §71 zákona o obcích starostu městyse Velký Újezd.
Usnesení k bodu 4d):
ZM Velký Újezd zvolilo starostou městyse Velký Újezd Ing. Josefa Jelena.
Usnesení k bodu 4e):
ZM Velký Újezd zvolilo místostarostou městyse Velký Újezd Mgr. Ondřeje Zatloukala.
Usnesení k bodu 4f):
ZM Velký Újezd zvolilo za členy Rady městyse Velký Újezd: Karla Domese, Ing. Janu
Švarcovou a Lukáše Maříka.
Usnesení k bodu 5):
ZM Velký Újezd jmenuje zástupce starosty ve věcech matričních členy rady městyse
a Mgr. Jaroslavu Krbečkovou.
Usnesení k bodu 6):
a) ZM Velký Újezd zřizuje finanční výbor, předsedou výboru zvolilo Ing. Jaroslava
Kličku.
b) ZM Velký Újezd zřizuje kontrolní výbor, předsedou výboru zvolilo Ing. Miluši Šubrtovou.
c) ZM Velký Újezd zřizuje Výbor pro rozvoj městyse, předsedou výboru zvolilo Ing.
Janu Kleinovou.
d) Určení počtu členů výborů i jejich volbu provede ZM Velký Újezd na příštím zasedání ZM.
Usnesení k bodu 7):
ZM Velký Újezd stanovuje měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva v následujících částkách:
místostarosta 			
9.150,- Kč
člen rady městyse			
3.500,- Kč
předseda komise rady 			
1.460,- Kč
předseda výboru zastupitelstva			
1.460,- Kč
člen zastupitelstva městyse 			
460,- Kč

-42-

Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018.
Při nástupu náhradníků a při změnách v obsazení funkcí bude odměna poskytována
od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke složení slibu nebo ke zvolení do příslušné funkce.
Usnesení k bodu 8):
ZM Velký Újezd schvaluje jednací řád pro ZM Velký Újezd dle znění přílohy č. 2
„svolání“ dnešního zasedání.
Ověřovatelé zápisu:				
Ivana Nováková				
Ing. Jana Švarcová
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Starosta:
Ing. Josef Jelen
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