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ŽIBŘID 1/2015

Erb rodu Podstatských nad vchodem do pasáže domu č. 26 na Horním náměstí v Olomouci. 
Foto Josef Richter.
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Vážení spoluobčané,

rád bych Vám touto cestou podal několik informací, které radnice připravuje ve pro-
spěch obyvatel městyse. 
 Do konce měsíce května probíhá oprava exteriéru radnice a v měsíci dubnu 
budou souběžně provedeny i drobné úpravy interiéru. Zaměstnanci údržby městyse 
provedli vyklizení sklepu radnice a odstranění zaplísněných omítek, aby mohlo dojít 
k zateplení stropů sklepa a tím splnit požadavky dotačního titulu. 
 Dne 13. 3. 2015 jsme dopracovali a odevzdali dokumentaci na provedení 
oprav uliček v lokalitě Zákostelí. Pokud nám úředníci uznají nutnost provedení oprav 
dle jimi nastavených kritérií, budou opravy provedeny ve dvou etapách. V první etapě 
bude provedena oprava kanalizace, na kterou jsem podal žádost na Olomoucký kraj, 
protože ROP (Regionální operační program) nevyhlásil dotaci na opravy kanalizací. 
V druhé etapě plánujeme provést opravu povrchu uliček za použití dotace z ROP. Za-
hájení prací by mohlo začít v září a dokončení plánujeme v listopadu. 
 Dále byla zpracována dokumentace na opravu VO (veřejné osvětlení) a po-
dána žádost na Ministerstvo průmyslu a obchodu o dotaci. V případě, že dojde k opra-
vě VO, bude roční úspora elektrické energie činit až 100.000,- Kč.
 Připravujeme také podklady pro zpracování projektové dokumentace 
na opravu chodníků, úpravy před hřbitovem a prodloužení cyklotrasy z ul. Na Ka-
menici až do městyse, která bude sloužit i pro chodce. Ještě v letošním roce prove-
deme opravy komunikací Na Sušírně, Nechvátalova, Oderská, Mlýnská, Za Školou 
a Za Lapačem. V letošním roce také dojde k dokončení restaurování kříže Na Sušírně 
(za finanční podpory Olomouckého kraje).
 Prioritou nadále zůstává rozšíření kapacity MŠ, kde máme připraveno něko-
lik způsobů řešení. Připravujeme i další akce ve prospěch obyvatelů městyse, ale vše 
je samozřejmě závislé na penězích.

 Závěrem Vám chci popřát hezké a příjemné prožití svátků velikonočních 
a radosti z příchodu jara.

Váš starosta Josef Jelen 

SlOVO úVODEM
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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. Jaroslava Kličku – nováčka v našem zastupitelstvu a předsedu 
Finančního výboru.

Jak a kdy jste se dostal do VÚ?
Do Velkého Újezda jsem se přistěhoval v létě 2008 za svojí nynější manželkou. 
Pocházím z 90 km vzdálených Svitav, proto jsme řešili poměrně dlouze, kde budeme 
trávit společný život. Nakonec i díky manželčiným rodinným vazbám zvítězila varianta 
„Velký Újezd“. 

Z jakého rodinného prostředí pocházíte – máte vztah k venkovu?
Ve Svitavách, malém městě se 17 tisíci obyvateli, jsem vyrůstal v panelovém 
domě. Nicméně mnoho času jsem trávil u prarodičů na venkově. Měli malé hospodář-
ství – pole, králíci, prase... To všechno jsem tam zažil. Jejich dům je třetím od konce 
vesnice, za cedulí začíná les, houby do polévky byly otázkou 10 minut. 

Máte rodinu?
Ano, jsem ženatý, máme dva syny – 3,5 a 1,5 roku.

V jakém oboru pracujete?
Pracuji jako analytik controllingu v TRUMF International s r. o. v Dolním Újezdě, což 
je obor čísel, hledání, počítání a reportování. Točí se to kolem peněz.

Čemu se věnujete ve volném čase?
V posledních letech hlavně dětem, zahradě a dokončovacím pracím na domě. Rád 
fotím, jezdím na kole, běhám a absolvoval jsem i závod v chůzi.

Líbí se Vám ve Velkém Újezdě? Jaké má podle Vás silné a naopak slabé 
stránky?
Ve Velkém Újezdě se mi líbí. Za silné stránky považuji velmi dobrou vybavenost (ško-
la, školka, lékaři, knihovna, pošta, obchody), dále dobrou dopravní dostupnost auto-
busovými spoji a také určitou centralizovanost – všude je to „kousek“. Vesnice z míst 
mého rodiště vypadají spíše jako Daskabát, mívají i 7 km na délku. A neopomenutel-
ná je také určitá „malebnost“ – dostatek zeleně, rybníky a nádherný pohled od Sušír-
ny. Všechny tyto silné stránky sehrály svoji roli při rozhodnutí usadit se zrovna tady.

Slabými stránkami bych nazval absenci železničního spojení a omezený přístup 
do okolních lesů vlivem vojenského prostoru. A také umístění nějakého muzea 
či stálé expozice, prostě něčeho, za čím mohou lidé z okolí přijet třeba na nedělní 
odpoledne.

ROZHOVOR



Máte nějaká oblíbená místa a proč?
Líbí se mi Na Sušírně – krásný výhled, dál-
nice daleko a při trase od hřbitova k vysílači 
a zpátky dolů přes náměstí je to ideální pro-
cházka s kočárkem. 

A naopak s čím nejste spokojen?
Mám výhrady ke stavu chodníků a komu-
nikací obecně. A chybí mi určitá bezbarié-
rovost – mnohde nejsou dořešeny nájezdy 
pro kočárky či invalidní vozíky, na úřad ve-
de mnoho schodů apod. Myslím, že máme 
rezervy i v možnosti poznávání nejbližšího 
okolí – nějaký vycházkový okruh nebo na-
učná stezka. 

Co Vás v poslední době ve Velkém 
Újezdě potěšilo?
Obecně mě potěšila chuť nového vedení městyse „dělat“. Vnímám to jako novou krev 
v žilách Velkého Újezda. Z konkrétních věcí či akcí pak příjemný vánoční jarmark nebo 
nový chodník od autobusové stanice ke školce a celá plocha před školkou.

Proč jste kandidoval do místního zastupitelstva? Resp. byla hnacím moto-
rem náprava věcí veřejných?
Ty důvody byly v zásadě dva. Chtěl jsem mít více informací o dění v místě, kde žije-
me a vychováváme děti, mít případně možnost další směřování nějak ovlivnit. Zkusit 
pomoci řešit, co trápí nejen mě, ale i jiné spoluobčany. A druhým důvodem bylo to, 
že jsem byl osloven, abych kandidoval. Byla to určitá výzva. 

Bylo pro Vás zvolení do zastupitelstva překvapením? Potěšila Vás 
důvěra spoluobčanů?
Byť jsem věřil, že by to mohlo vyjít, tak překvapením to bylo. Neuměl jsem odhad-
nout, jak lidé přijmou „náplavu“. Důvěra mě rozhodně potěšila a děkuji za ni.

Jste kromě zastupitelstva nějak zapojen do dění ve VÚ (spolky, práce...)?
Čtvrtým rokem jsem pokladníkem v Základní organizaci Českého zahrádkářského 
svazu Velký Újezd. A jsem takovou tichou podporou manželky, která bývá „namoče-
na“ do mnohých akcí pro děti. Občas pomáhám vymýšlet, většinou pak stříhat, lepit, 
laminovat...

Co byste vzkázal čtenářům Žibřida?
Nemá význam nadávat a „brblat“ v koutě, problémy jsou od toho, aby se řešily. Zkus-
me na věc, která nás v městysi pálí, alespoň slušně upozornit. Mnohdy se pak řešení 
najde relativně snadno. 

Všem čtenářům přeji, aby se jim podařilo nasát hodně té pozitivní energie, kterou 
nám jarní sluníčko přináší.

        Za rozhovor děkuje Ondřej Zatloukal
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Nemovitosti Podstatských v Olomouci

Josef Richter

Existenci šlechtických rodů máme nejčastěji spojenu s jejími dobovými sídly, tedy 
především s jejími hrady a zámky. Tato víceméně obytná sídla byla ale přede-
vším úředními centry jejich správně-hospodářských celků, ale jejich majitelé tam 
trvale sídlili jen výjimečně. Přesto máme ve zvyku nazývat tato panská vlastnic-
ká území panstvími, i když za panství je možné považovat jen ta území, v nichž 
jejich majitelé trvale sídlili. Tak tomu bylo z počátku i v případě Velkého Újezda, 
který byl začleněn roku 1406 do helfštýnského panství. Ve vlastnictví helfštýnské 
vrchnosti, pánů z Kravař a ze Strážnice, poté pánů ze Sovince, z Postupic a nej-
déle pak pánů z Pernštejna zůstal až do roku 1548. Velká zadluženost posledního 
z pánů Jana z Pernštejna pak vedla k rozdělení panství na čtyři díly a k jeho roz-
prodeji čtyřem různým zájemcům. Nejvýchodnější, tzv. veselíčskou část, zakou-
pil Erasmus z Bobolusk, poté ji vlastnil Jiří ze Zástřizlů, bratři z Kounic a Václav 
z Ludanic. Nakolik lze považovat toto dlouhé období helfštýnského územního 
vlastnictví za panství se jistě dá upřesnit, ale není to účelem tohoto článku. Jisté 
je, že hrad Helfštýn byl především vojenská pevnost, kde se sice občas zdržoval 
i jeho pán, ale za trvalé obydlí snad žádného z vyjmenovaných rodů tento hrad 
považovat nelze. Nejlépe je to doloženo u pánů z Pernštejna, ale už samotné 
názvy jednotlivých rodů dokládají příslušnost rodu k jiným územním oblastem. 
U těch posledních, pánů z Ludanic, původem ze Slovenska, jejichž vlastnictví 
Helfštýna skončilo nešťastně, máme doloženo nejen to, že rodina žila v Lipníku, 
měla sídlo i v Rokytnici, ale také dům v Olomouci.
 Už postavení předních členů zmiňovaných rodů ve vysokých císařských 
funkcích, mnohdy v armádě, v judikatuře či v církvi, kdy byli povinováni být při 
plnění svých povinností, které jim přinášely rovněž nemalé zisky, v neustálém 
dosahu pro výkon funkce, jim ani neumožňovalo trvale žít na vzdáleném venko-
vě. Jejich venkovské statky se stovkami hektarů zemědělských pozemků, s lesy, 
rybníky apod. pro ně byly jen hospodářským zázemím, které jim umožňovalo žít 
pro svůj stav na odpovídající úrovni, převážně ve městech. To, že šlechta vlastni-
la hrady a zámky, bereme jako samozřejmost, ale málokoho napadne, že rovněž 
města jsou složena ve velké míře z budov patřících tehdejším šlechtickým rodům 
a že právě tyto domy byly jejich skutečnými životními příbytky. Tak tomu bylo 
i v našem blízkém městě Olomouci, a to především právě ve spojení se šlechtic-
kým rodem, kterému Velký Újezd jako poddanské městečko patřil nejdéle. 
 Podstatští získali veselíčskou část původně náležející k helfštýnskému 
panskému celku roku 1573. Napomohl jim k tomu Jakub starší Vojska z Bog-

HISTORIE A KUlTURA 



dunčovic, který byl určen jako správce jen právně zplnomocněné, ale ve skuteč-
nosti ještě neplnoleté dcery předčasně zemřelého posledního majitele Václava 
z Ludanic (z Ludanic tehdy bydleli v Olomouci, Horní nám. 27). Tou dcerou byla 
Kateřina z Ludanic, známá veřejnosti jako pozdější manželka Petra Voka z Rožm-
berka. Byla to velmi dobrá láce, ve kterém sehrála svou hlavní roli láska správ-
ce tohoto osiřelého helfštýnského území Jakuba staršího Vojsky z Bogdunčovic 
k dceři zájemce o toto území Václava Podstatského z Prusinovic. Oba rody žily 
v té době jako sousedé v Olomouci, znaly se a tento obchodní tah, v podstatě 
výměna Václavovy dcery Johanky Podstatské s menším doplatkem za rozleh-
lé území Veselíčska, přinesl spokojenost oběma stranám. Jakub starší Vojska 
z Bogdunčovic získal manželku a její otec rozsáhlý majetek s městečkem Velkým 
Újezdem a dalším tuctem vsí (viz foto na zadní straně obálky). 
 O této obchodní skutečnosti a z ní vzešlého vzájemného soužití svědčí 
i renesanční alianční erbovní deska majitelů lipnického dvora osazená dodnes na 
fasádě bývalého hospodářského zámeckého dvora v Lipníku nad Bečvou. K tomu 
je možno dodat, že Jakub starší Vojska z Bogdunčovic byl správcem Kateřininých 
statků, pod vedením tehdejšího moravského zemského hejtmana, který byl z ti-
tulu této funkce poručníkem osiřelých šlechtických dětí moravské země a maji-
telem Telče, Zachariáše z Hradce. Tehdy rozhodně netušil, že potomci kupujícího 
Václava Podstatského se jednou stanou i výhradními majiteli jeho veškerých pan-
ských statků na Telči a přijdou k nim zcela zdarma - dědictvím. 
 První majitel Veselíčka Václav Podstatský žil tehdy v Olomouci na Před-
hradí, u městské brány v blízkosti dómu sv. Václava. Na tom místě žila jeho ro-
dina (už přinejmenším od roku 1555, v té době vlastnila např. Bouzov, Loštice, 
Jevičko aj.). Umístění bydliště na církevním území dokládá i vazbu rodu k některé 
pro potřebu církve určené službě. A skutečně Václav Podstatský (někdy uváděn 
jako Václav starší) se do Olomouce dostal na správu olomouckého biskupství 
a roku 1561 už byl uváděn jako hofrychtéř olomouckého biskupa (hlavní církevní 
biskupský soudce). Později se stal nejvyšším moravským sudím a dříve než Ve-
selíčko vlastnil Vrchoslavice. Na Potštátě postavil nemocnici a je tam také pocho-
ván. Měl tři manželky, ale jeho téměř tucet dětí se nijak významně nepodílel na 
rozšíření rodu, a pokud ano, tak mimo Olomouc (Blansko, Lipník, Potštát, Strach-
nov, Žernov, Petřvald a jinde).
 Přestože výše uvedenou koupí získala tato větev rodu Podstatských 
možnost sídlit na malebném a výnosném veselíčském venkově, zůstala celá další 
století až do zdědění Telče převážně v Olomouci. Koncem 16. století zde rodi-
na vlastnila, krom zmíněného domu na Předhradí, 8 dalších měšťanských domů 
a stala se tak ještě před třicetiletou válkou nejpočetněji zastoupeným morav-
ským šlechtickým rodem v Olomouci. 
           V následujícím 17. století jim přibylo sedm rozsáhlejších domů, z nichž ně-
které se jim z hlediska funkce jejich rodinného příslušníka Karla Kryštofa jako čle-
na oceňovací komise propadlých, zabavených statků podařilo zakoupit jako kon-
fiskáty po porážce stavů na Bílé hoře. Karel Kryštof Podstatský byl totiž členem 
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konfiskační komise ve službách kardinála F. Ditrichštejna, která ohodnocovala 
a následně výhodně zhodnocovala stavby po vyhnané a utečené šlechtě nejen 
v Olomouci, ale na celé Moravě. (Viz Žibřid 1/2013.) A své pozice dokázal využít 
i ve prospěch svého příbuzenstva.
 Tyto další domy lze nalézt na adresách: Horní náměstí č. 19 a 27, Dolní 
náměstí č. 15 a 48, Ztracená ulice č. 2, Žerotínovo nám. č. 2, Česká ulice 8 a 22. 
Tedy všude, kam se ve staré zástavbě města podíváš. Blíže zde zmiňuji ale jen 
ty nejdůležitější, které by měli naši čtenáři znát a které není třeba složitě hledat, 
protože jsou např. označeny rodovými erby, tak jak je známe např. z portálu kos-
tela ve Velkém Újezdě.

 Tzv. Palác Podstatských. Stojí na vstupu z Horního náměstí do Ztra-
cené ulice. Dole je umístěna restaurace, jejíž název se ale často mění. Nedávno 
U Kejklíře, nyní asi Staročeská. Nad vstupem do objektu je umístěn erb rodu Pod-
statských-Lichtensteinů. 
 Jedná se o dvouposchoďový rohový dům. Do 17. stol. stály na jeho mís-
tě tři domy. 164 let (1635 – 1794) byl v držení rodiny Podstatských, jejichž znak 
se nachází na domě.  Původně dům patřil Anně Vojskové z Bogdunčovic. Dům 
vlastnila už roku 1606 asi jako vdova, jeden z domů asi odprodala. 1624 – dům 
byl konfiskován Magdaleně z Richenburgu. Držel jej magistrát.
Další majitelé:  
1635 – 30. ledna dům (patrně tři menší) koupil Kryštof Karel Podstatský z Prusi-
novic a na Veselíčku, člen konfiskační pobělohorské komise. Slíbil, že dům, stojící 
na rohu proti domu U Zlaté štiky, nově vystaví a městská rada mu jej přenecha-
la.
1651 – Jiří Valerián Podstatský z P. – tři domy.
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Roku 1666 byl Jiří Valerián vyzván, aby dům, stojící v uličce u sv. Michala, který 
převzal od Karla P., buď s ohledem na jeho velmi špatný stav nově vystavěl, nebo 
prodal, jelikož sousední domy trpí škodu a magistrát byl nucen nechat strhnout 
štítovou zeď vzhledem k tomu, že se mohla zřítit.
1667 Jiří hrabě Podstatský František Dominik hrabě P.
1689 Jiří Valerián Podstatský (má na epištolní straně kaple sv. Alexie v kostele 
sv. Michala náhrobní kámen). Roku 1698 vznikl v domě oheň v důsledku neopa-
trnosti domovníka, který ve svém pokoji sušil len. Byla mu proto uložena pokuta 
10 zl.
1704 – Fr. Dominik Podstatský. Roku 1709 dům vyhořel.
1720 – Karel Podstatský z P., vinárenský a právovárečný dům, roku 1743 byl oce-
něn na 4000 zl.
1745 – Karel Maxmilián Podstatský z P. (stavebník špitálu ve Vel. Újezdě). 3 mís-
ta, cena 5000 zl.
1774 – Alois Podstatský-Lichtenstein. – cena 5000 zl.
1794 – Leopold Podstatský-Lichtenstein 5000 zl. Po vystěhování rodu do Telče 
byl dům prodán Jos. Siegelovi.

Tzv. dům U Zeleného stromu. Stojí na Horním náměstí č. 26. Je to dům vedle 
pošty a prochází jím pasáž. Nad vstupem do pasáže je erb rodu Podstatských 
z Prusinovic.
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 Jedná se o vinárenský a právovárečný dům. Postaven byl patrně kolem 
roku 1554 Půtou z Ludanic, bratrem majitele Helfštýna Václava z Ludanic.
Další majitelé:
1598 – Karel z Lichtensteina (olomoucký biskup, jehož sestra Marie Terezie se 
provdala za Františka Valeriána Podstatského z P. Odtud později došlo ke sloučení 
jména Podstatský – Lichtenstein).
1602 Ladislav Berka z Dubé, dále také páni z Lobkovic, ze Salmu a z Vrbna.
1678 – císařský poštovní dům.
1724  – 7. dubna dům koupil olomoucký kanovník Jan Josef hrabě Podstatský 
z P. za 7000 zl. Dům měl do roku 1739. Provedl náročnou přestavbu do současné 
podoby. Nad barokní portál nechal osadit rodový erb Podstatských.

 Kromě 17 bytových domů vlastnili Podstatští v Olomouci ještě dvě sou-
kromé kanovnické rezidence poblíž arcibiskupského paláce v ulici Křižkovského 
a Wurmově. Vesměs to byla sídla spojená s výkonem kanovnické funkce Leopol-
da Antonína, hraběte Podstatského z Prusinovic, později děkana olomouckého 
dómu a rektora tamní univerzity, který je znám především jako ochránce ma-
lého W. A. Mozarta při jeho onemocnění při návštěvě Olomouce. Olomouckým 
kanovníkem byl rovněž už jeho strýc Jan Josef Podstatský z P. Rovněž v těchto 
budovách jsou začleněny erby Podstatských, např. v budově nyní využívané jako 
konzervatoř evangelické akademie je jejich erb ve štukové podobě ve výzdobě 
stropu tamního koncertního sálu. 

 Na závěr zmiňuji ještě jeden olomoucký dům ve vlastnictví Podstat-
ských. Tentokrát jde ale o větev, která se z těch veselíčských sňatkem odklonila 
a získala statky včetně rozsáhlého zámku v nedalekých Hustopečích nad Bečvou. 
Tato větev ale bohužel už koncem 18. století vymřela. Je to nepřehlédnutelný 
rohový dům stojící hned vedle Prioru (dnes Galerie Moritz). 
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 Tento vinárenský a právovárečný dvouposchoďový dům patřil sice spo-
lečným předchůdcům Podstatských, ale 19. 8. 1734 dům zakoupil Julius Alexandr 
Podstatský z P., pán na Hustopečích za 3 000 zl. Poté dům zdědil jeho syn Jan 
Nepomucký Podstatský z P. Julius, který byl několik let dokonce i vězněn pro dlu-
hy na radnici u radničního sluhy Josefa Ulbricha. Roku 1751 byl dům oceněn na 
1 700 zl. Poté dům získala Janova dcera Ludvika, provdaná Kořenská. Roku 1780 
ale o dům přišla. Za života hraběte Jana Nepomuckého Podstatského se dle le-
gendy v Hustopečích nad Bečvou scházela velká společnost mladých šlechticů ke 
kratochvilné zábavě, ke které patřila kromě lovu, vína a krásných žen také hra v 
karty o nemalé peníze. Výherce, dle jiných poražený, musel pak nechat vytesat 
sochu v životní velikosti a s podobou některého z hráčů. Tím mělo dojít k náhradě 
dřívějších tamních soch svatých zničených při rozsáhlém požáru. Čtrnáct soch, 
nyní už po nákladných restauracích, v takřka nadživotních velikostech dodnes 
zdobí hřbitovní zídku kolem tamního kostela, poblíž zámku v centru obce. (K této 
legendě, ale také k jejím faktům se vrátím někdy příště.)

O autorovi budovy naší radnice

Dnes by již málokoho napadlo, že dvoupatrový nárožní dům, v němž sídlí velkoú-
jezdská radnice, býval zajímavou stavbou. Jak uvádí Karel Domes ve své historii 
Velkého Újezda, grunt č. 15 na je-
jím místě vykoupila obec již v roce 
1871, aby v něm umístila obecní 
kancelář. Dům však nestačil, a pro-
to byl roku 1909 nahrazen secesní 
novostavbou, vyzdobenou na ná-
roží reliéfy českých panovníků Kar-
la IV. a Jiřího z Poděbrad a znaky 
zemí koruny české – Čech, Moravy 
a Slezska. Na stavbě se podíleli ře-
meslníci z okolí, ale prováděl ji olo-
moucký stavitel.
 Byl jím Karel Starý. Rodák 
z Heřmanova Městce (narodil se 
11. 3. 1843) přišel do Olomouce 
v sedmdesátých letech 19. století, 
v době, kdy se začalo jednat o zru-
šení olomoucké pevnosti a bylo te-
dy možné očekávat zvýšený sta-
vební ruch. Ale ženu si našel až na 
dnešní Ukrajině. S Marií rozenou 
Mayerovou se sice seznámil v Dra-
hotuších, ale pocházela z velkostat-
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ku ve Verchatě u Ravy Ruské. Po 
sňatku v roce 1881 se jim narodi-
ly tři děti, dvě z nich výtvarně na-
dané. Dcera Ludmila (1882–1957) 
vystudovala uměleckoprůmyslovou 
školu v Praze a studium si ještě 
rozšiřovala na akademii v Mnicho-
vě i soukromým školením. Malovala 
krajiny, zátiší, portréty a věnovala 
se i příležitostným ilustracím a gra-
fice. Syn Karel (1884–1918) studo-
val rovněž na Uměleckoprůmyslové 
škole v Praze, ovšem architekturu 
u nejvýznamnějšího českého archi-
tekta přelomu století Jana Kotěry. 
Od roku 1911 pracoval v kanceláři 
svého otce a podle jeho návrhu by-
lo postaveno několik významných 
secesních budov. Celou válku prožil 
na frontě, ale těsně po návratu do-
mů zemřel zřejmě na tehdy rozšíře-
nou epidemii španělské chřipky.
 Ale vraťme se k jejich otci. 
Byl neobyčejně schopný a pracovitý, 

jen v Olomouci je možné napočítat kolem padesátky jeho staveb, ať již veřejných 
budov (například Národní dům) nebo spousty domů nájemních (v okolí hotelu 
Palác, v Komenského ulici, kolem Terezské brány, na Úřední čtvrti). Jeho nejslav-
nější a nejproduktivnější stavební éra byla spojena se stavebním podnikatelem 
Moritzem Fischerem; po jeho bankrotu v roce 1902 již Starý podnikal ve vlastní 
režii. Ze zhruba stovky domů, které od zrušení pevnosti do počátku první světo-
vé války v Olomouci vyrostly, byla tedy polovina jeho dílem. Zemřel v Olomouci 
22. 10. 1929.
 Na to, jak vypadal život v rodině pana stavitele, vzpomínala po letech je-
ho dcera v rukopisných pamětech. Žili ve vile, první stavbě na Úřední čtvrti, která 
ještě musela být přízemní, aby nebránila výstřelům z děl olomoucké pevnosti, a 
musela mít ve sklepě otvory pro trhaviny, jimiž by byla v případě nepřátelského 
ohrožení vyhozena do vzduchu. „Měli jsme osm pokojů. Obývací pokoj, můj bílý 
pokojíček s modrou malbou a květovanými modrými záclonami, pak byla ložnice 
rodičů, velká parádní dubová jídelna s červenými plyšovými potahy, tam odtud 
jsme my děti lezly okny na terasu, kde sedával páv. Salonek byl barokový s ar-
kýřem, potahy na fotýlkách byly růžové, bylo tam piano a maminka hrávala Kra-
koviaka a Mazurku, když vzpomínala na Verchatu, a zpívala polské písničky. Když 
byli hosté a společnost, hrávala valčíky, mazurky, polky a tančívala. Ze salonu se 
vycházelo zasklenou verandou, žaluzie byly zelené, plátěné a pomalované kra-
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jinami. Později jsem si tam zřídila ateliér. Vzadu měli ještě bratři pokoj a jeden 
pokoj hostinský. V létě zvali naši do zahrady společnost. Bylo k tomu vždy mno-
ho příprav, obyčejně v sobotu nebo v neděli, když se nejelo na výlet. Všechno 
k pohoštění se naložilo na vůz a pacholek Malínek to dovezl na Novou Ulici; 
byla tam zděná besídka v barokním slohu, velmi stará, před ní byla studánka, 
kolem železná ozdobná mříž s vrátky a kamennými schůdky k nabírání vody, 
také jsem se tam jednou topila.“ Za zahradou a dvorem měl Starý skladiště 
stavebního materiálu, tak zvaný plac. Ve vile byla i stavební kancelář, v níž pra-
covali tři kresliči, účetní, posluha a několik polírů. „Doma všichni kreslili, otec, 
matka i bratr.“ V době krize, když stavitel nemohl prodat žádný ze svých mno-
ha domů, se z vily přestěhovali do nájemního bytu v sousedním domě a vilu 
si pronajal generál hrabě Kálnoky, který tam měl ustájených i svých 11 koní. 
 Karel Starý, ač nebyl vysokoškolsky vzdělaný, byl nejen schopným pod-
nikatelem, ale i velmi talentovaným projektantem – navrhoval v různých histori-
zujících stylech, nejraději v italské renesanci a později také v secesi. Svoji újezd-
skou radnici by dnes ovšem nepoznal a je velmi pravděpodobné, že by se nad ní 
rozplakal.

        Pavel Zatloukal

První dva snímky: Karel Starý a Rodina Starých na dvoře svého domu, 1902. 
Oba snímky pochází z archivu autora příspěvku. Třetí snímek: Velkoújezdská 
radnice po dokončení. Snímek je z archivu Josefa Richtera.
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Také arcivévoda Karel byl ve Velkém Újezdě

Příběh, který vám chci vyprávět, je datován do roku 1912, jenž se zapsal do dějin 
nejen českého lidu, ale i do naší obce – dokonce jedné rodiny. Jak k této události 
vlastně došlo?
 Arcivévoda Karel I. se narodil 17. 8. 1892 jako syn vévody Oty, který byl 
bratrem následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Mladý Karel prožil velkou 
část života v Čechách, a proto se dokázal velmi dobře domluvit česky. V roce 
1908 po ukončení studií v Praze na Karlově univerzitě ho císař František Josef I. 
povolal do Brandýsu (tehdy Brandejse) nad Labem, kde byl ustaven a jmenován 
velitelem 5. eskadry 7. pluku lotrinských dragounů. V roce 1909 se ve Františko-
vých Lázních setkává s princeznou Zitou z rodu Burbon-Parma, což předzname-
nalo jejich budoucí vztah a následný společný osud. Dne 14. 6. 1911 byly zásnu-
by a 21. října téhož roku mají Karel a Zita svatbu.
 Poklidné dny uprostřed civilizovaných Čech, naplněné vzájemnou úctou 
a láskou, skončily na počátku března, to když dostal arcivévoda rozkaz přesu-
nout se i s dragounským plukem z Vídně do městečka Kolomyje v Haliči (dnešní 
Ukrajina). Před sto lety šlo o město na pomezí Rakouska-Uherska a Ruska. Tento 
přesun trval neuvěřitelných 49 dní, neboť vojsko nespěchalo. Arcivévoda promě-
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nil přesun v inspekční cestu po českých zemích, části Slezska a po Haliči. Celou 
tuto událost sledoval pozorně veškerý tisk, a tak na příklad v časopise Český svět 
vyšla unikátní fotoreportáž doplněna titulkem a dalšími texty “Paní arcikněžna 
Zita doprovází svého arciknížete Karla Františka Josefa na jeho vojenské cestě 
z Čech do Polska“ a barvitě popisovala tuto výjimečnou událost. Zvláště pak byla 
blahořečena arcikněžna Zita, neboť v blátivém březnu neváhala doprovázet své-
ho chotě, byť si zkracovala trasu dvorním vlakem.
 Přesun 7. dragounského pluku se konal po tehdejší císařské silnici, jejíž 
některé úseky slouží dodnes (silnice byla budována v letech 1750–1784 a propo-
jovala Vídeň s Krakovem). V pozdějších letech byla označována jako česká silnice 
I/48, silnice I. třídy, která vedla (a i dnes vede) přes Velký Újezd. Z toho plyne, 
že dragouni císaře Karla projížděli i naší obcí (městysem).

 Touto dobou se očekávala jiná radostná udá-
lost a to v rodině Františky a Jana Holzerových 
z Velkého Újezda č. 44 – narození nového potom-
ka (narodila se dcera). Na počest arcivévodského 
páru dostala jméno Zita, kdyby to byl chlapec, 
s určitostí by to byl Karel. Zita Holzerová, provda-
ná Coufalová (1912–1999), byla moje maminka.

Podklady: PhDr. Milan Novák, Náš arcivévoda, cí-
sař a král Karel I. Rakouský, 2004.
Časopis Český svět 1912.

Dovětek

Zita Burbonsko-Parmská, celým jménem Zita Maria delle Grazie Adelgonda Mi-
caela Raffaela Gabriella Giuseppina Antonia Luisa Agnese Pricipessa di Burbone 
di Parma, se narodila 9. kětna 1892 ve Villa delle Pianore (rozsáhlé panství mezi 
městy Piatrasanta a Viareggio) v italské provincii Lucca. Své poměrně neobvyklé 
jméno Zita (děvče) dostala po populární světici žijící v Toskánsku ve 13. století 
a byla pátým dítětem sesazeného vévody parmského Roberta z Parmy z jeho 
druhého manželství s portugalskou infantkou Marií Antonií Portugalskou.
 V mládí se Zitě dostalo vynikajícího vzdělání, hovořila stejně jako je-
jí sourozenci plynně několika jazyky: francouzsky, německy, italsky, španělsky, 
portugalsky a anglicky. Rodinná výchova jí pevně vštípila odpovědnost a křes-
ťanskou péči o potřebné. Od deseti do patnácti let navštěvovala internátní kláš-
terní školu Salesiánek v Zangbergu v Horních Bavorech. Věnovala se pravidel-
ně dobročinné práci pro chudé společně se svou sestrou Františkou. Po pobytu 
v klášterním penzionu se v sedmnácti letech setkala v zámku Schwarzau a po-
sléze ve Františkových Lázních s arcivévodou Karlem, tehdy dvacetiletým důstoj-
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níkem, jež sloužil u dragounského pluku v Brandýse nad Labem. Další příjemný 
společný osud již znáte, ty krušnější dny ji teprve čekaly. I. světová válka, II. 
světová válka, život manžela, jeho ztráta, návrat do Rakouska. Zemřela 14. břez-
na 1989 v ranních hodinách v kruhu zbytku rodiny svého syna Oty. Pohřbena je 
v Císařské hrobce kapucínů, v kostele sv. Štěpána ve Vídni.
          

   Pavel Coufal

Úvodní dvě fotografie: Karel a Zita jako snoubenci. Fotografie rakouského foto-
grafa Carla Pietznera z července 1911. Svatba Zity a Karla, 21. října 1911. Pře-
vzato z: http://cs.wikipedia.org/wiki/ZitaBourbonsko-Parmska dne 13. 3. 2015. 
Třetí snímek: Zita Coufalová ve věku 29 roků. Archiv autora příspěvku. 

Vladimír Navrátil
(29. 3. 1907 – 17. 1. 1975)

Letos uplyne čtyřicet let od 
smrti akademického sochaře 
Vladimíra Navrátila. Přesto si 
ještě mnozí z nás živě vzpo-
mínají na oba manžele, kteří 
jakoby žili mimo obec a pouze 
občas, z nadhledu komentovali 
její dění. Pravda ale byla jiná. 
Paní učitelka „Ženda“ vycho-
vala mnoho žáků a s mnohými 
zůstala v kontaktu po celý ži-
vot. A Vladimír Navrátil?
 Do Velkého Újezda 
přišel v roce 1938 po vojně 
a na místo asistenta na pražské 
Akademii výtvarného umění se 
již nevrátil. Žil tady v rodině 
svého strýce dr. Orsavy, byd-
lel v jeho vile a na dvoře měl 
malý ateliér. Teprve později si 
postavil vlastní ateliér s malým 
bytem za obcí na místě, kte-
rému říkal Kamenice. Újezdu 
zůstal věrný až do své smrti 
v roce 1975.
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 Ale já nechci psát o jeho životě a díle. Chci pouze připomenout pár osob-
ních vzpomínek na člověka, kterého jsem znala od dětství a jehož obraz je pro 
mě stále živý. 
 Byl věrným kamarádem bratrů Kovaříkových, mých strýců a mého ot-
ce, neopustil je ani v dobách pro ně nejhorších, podporoval je hmotně i fyzicky. 
Často trávil se svou ženou podvečery u nás na dvoře, rád pozoroval naše hry 
a sportovní klání. Teprve později jsem pochopila proč, když jsem v jeho skicáři 
poznávala své malé příbuzné. V té době již působil jako docent a pak i profesor 
na Filozofické fakultě olomoucké univerzity.

 Měl rád přírodu, byl zapálený rybář, 
často chodil na dlouhé procházky se 
psem do luk za svou zahradou. Až 
pietně světil svátky církevního roku, 
rád ale navštěvoval i venkovské slav-
nosti – masopustní maškary, srpnové 
hody, ochotnická divadla.
 Blíže a hlouběji jsem poznala jeho 
názory, zájmy a charakter jako vyso-
koškolská studentka. Občas mě svým 
autem vozíval na kulturní akce a ver-
nisáže v Olomouci. 
Nejkrásnější chvíle jsem na Kame-
nici trávila o prázdninách. Sedáva-
li jsme na prosluněné terase s vůni 
floksů pod okny a šuměním potoka 
dole pod zahradou tři – vlastně čtyři 
– pan profesor, jeho paní, já a dob-
rman Eris, který ovládal nejen chod 
jejich domácnosti, ale i jejich hosty. 
A vyprávěli a vyprávěli – o politice, 
o knihách, které jsme právě četli, o jeho 
dětství, bratrech, pražských studiích, 

o „starém“ Újezdě, figurkách, které již neži- ly, ale obraz živě dotvářely. Vyprávěl 
pomalu, s velkým smyslem pro detail, s výraznou humornou pointou. 
 Zůstal pro mě nejen autorem drobných plastik – subtilních symbolist-
ních dívčích postav (Hořec, Březen, Píseň), výrazných biblických postav (sv. Petr, 
sv. Jan Křtitel), zajímavých portrétů (přátel, umělců) i monumentálních pomníků 
(Zákřovský Žalov, Božena Němcová), ale především citlivým, laskavým člověkem 
se silným sociálním cítěním, velkou mravní autoritou. 

       Eva Kovaříková

Použité snímky jsou z archivu Muzea umění Olomouc.
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Jak našel Pavel Dostál poklad

Pavel Dostál, pozdější dlouholetý ministr kultu-
ry, přišel jednou zrána do práce s tím, že nutně 
potřebuje volno. Aspoň pár hodin. Důvod si bylo 
možné domyslet snad jen podle toho, že výjimeč-
ně přišel se dvěma velkými taškami. Buď bude 
něco stěhovat, nebo že by se vypravil na velký ná-
kup? To nám bohužel nechtěl prozradit, jen opa-
koval, že našel poklad, velký poklad, a kdyby nám 
to prý vykecal, tak by z pokladu nezůstalo nic. Ve 
spěchu a rozčílení tedy odešel, ale toho dne už se 
nevrátil. 
 Teprve druhý den nám prozradil, jak chu-
dý Pavlík k velkému pokladu přišel. Předevčírem, 
když se vrátil z Přerova, kde režíroval jednu svou 
divadelní hru, vzpomněl si, že mu manželka při-
kázala koupit hrášek v konzervě. Patrně chtěla 
udělat k večeři rizoto. Pavlík tedy vyběhl z vla-
kového nádraží přímo naproti do patrně prvního 
olomouckého supermarketu zvaného Hanačka. 
Koupil konzervovaný hrášek, ale doma zjistili, že v 
konzervě není ani jedna hrášková kulička, naopak 
obsah je velice zklamal. Konzerva totiž obsahovala 
vepřové ve vlastní šťávě. K tomu je třeba dodat, že v té době byly oba tyto výrobky 
v totožném stejném plechovém obalu a vzhledem k tomu, že by-
lo parné léto, nebylo možné tyto výrobky se stejnou hmotností od se-
be rozlišit ani poslechem, tedy třepáním konzervy u ucha. Čvachtalo to úpl-
ně stejně. Zásadním rozdílem ale byla cena výrobků. Zatímco konzerva hrášku 
v sladkokyselém nálevu stála tehdy 4 Kčs, tak konzerva vepřového ve vlastní šťávě 
byla několikanásobně dražší, i když přesnou tehdejší cenu si již nevybavuji. 
 Každý jiný by se tomu zasmál, vždyť mohlo dojít jen k náhodnému chyb-
nému nalepení upadlého papírového přelepu s obrázkem a informací o obsahu. 
Každý jiný, ne však Pavel Dostál. Vzal dvě velké tašky a tisíc korun a v Hanač-
ce vykoupil všechen konzervovaný hrášek, co byl v regálu. Mají-li ještě další ve 
skladu, na to se raději neptal, aby na sebe neupozornil, a počítal ještě s další 
výpravou za zbytkem pokladu. Není těžké si spočítat, že za tisíc korun bylo tehdy 
možné zakoupit 250, slovy dvě stě padesát konzerv hrášku, dle iluze P. Dostála – 
dvě stě padesát konzerv vepřového masa. Tolik jich tam sice ani neměli, ale po 
Pavlově nákupu jim nezbyla ani jediná. 
 Doma byl patřičně přivítán. Ještě přikoupil půlku čerstvého chleba 
a znojemské okurky, že si hned pochutná. Ale bohužel, když nebylo vepřové ob-
sahem ani čtvrté konzervy, přestal konzervy otvírat, protože obsah by se začal 
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kazit, a on ani s rodinou nebyl 
schopen tolik hrášku bezpro-
středně spotřebovat. Dokonce 
i další návštěvu Hanačky odložil 
na neurčito. 
 My, jeho kolegové, jsme 
se ho pak občas ptali, jak prů-
zkum konzerv utajeného vepřo-
vého pokročil, ale vždy jen za-
bručel furt hrášek, samý hrášek 
a začal zelenat. 
 Po nějakém čase, když 
už se na to téměř zapomnělo 
a Pavel měl narozeniny, koupili 
jsme mu asi padesát typizova-
ných čtyřistagramových konzerv 
s různými obsahy. Byly v nich 
např. Maďarský guláš, lečo 
s párkem, hovězí maso apod. 
Vynechali jsme pouze kon-
zervy s hráškem, protože to-
ho měl Pavel doma stále dost. 
Vlastně jednu jsme přece je- nom koupili, ale jen kvůli obalu. Barevný pa-
pírový přebal plochy obvodu konzervy jsme nechali vytisknout u známého 
v jedné olomoucké tiskárně a polepili jsme jím bez rozdílu všechny konzervy. Ve 
velké tašce popsané “Pavlův poklad“ jsme mu tento dar pak s úsměvy předali. Po 
otevření tašky opět zezelenal a měli jsme i strach, aby nebylo ještě hůř, ale při-
jal to s povděkem se slovy, že to už se z toho hrášku snad úplně vy…. z podoby. 
 Přežil to, tehdy to ještě přežil! Nikoho totiž nenapadlo, že může přijít 
i něco mnohem horšího, než je hrášková konzerva. 
 
          
 Josef Richter

Nářečí v obci Velký Újezd

Popis stavu místního nářečí v tomto článku vychází z výzkumu provedeného pro 
potřeby mé diplomové práce v roce 2000. Dialekty však v dnešní době zanikají 
velmi rychle a je proto možné, že zvláště u mladší generace již některé popiso-
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vané jevy nebudou patrné. 
 Nářečí obce Velký Újezd patří do oblasti středomoravského dialektu (tra-
dičně nazývaného jako hanácký), v čemž se shodují všechny významné dialekto-
logické práce. Rozdíly u jednotlivých odborníků však nacházíme při stanovování 
příslušnosti obce do nářeční podskupiny. František Bartoš a Bohuslav Havránek 
se shodli, že místní nářečí spadá do centrální středomoravské podskupiny. Pro tu 
je však typický soubor sedmi krátkých samohlásek – a, e, i, o, u, ô, ê. Široké ê 
a ô (rêba, bôdô) se užívá místo starého y a u. Velký Újezd však užívá pouze sou-
bor pěti krátkých samohlásek – a, e, i, o, u. Vyslovuje se zde tedy riba a budu. 
To, že zde široké ê a ô nebylo užíváno ani v dřívějších dobách, dokládá fakt, že 
v knize Jaromíra Běliče Nástin české dialektologie je uveřejněna ukázka nářečí 
obce Velký Újezd z roku 1897 právě bez těchto samohlásek. Proto je třeba míst-
ní nářečí řadit ve shodě s J. Běličem do východní středomoravské podskupiny.

Hláskosloví

1. Samohlásky

 Stejně jako ve spisovné češtině místní nářečí používá pětičlenný sou-
bor krátkých samohlásek, soubor dlouhých samohlásek je však pouze tříčlenný 
– é, á, ó, neboť proběhlo krácení í a ú. (U mladší generace však již nalézáme 
dané samohlásky polodlouhé.) Dvojhlásky se zde (s výjimkou přejatých slov 
jako auto, automat) zvláště u starší generace nevyskytují vůbec. 
 Původní krátké u se zachovává všude tam, kde neproběhla přehláska 
v i stejně jako ve spisovné češtině. Srovnej např. břuch, košula, kožuch. Za 
původní dlouhé ú, pokud neproběhlo přehlasování v í, nalézáme samohlásku 
ó. Srovnej např. móka, čóhat, nesó, s tó našó.  Vliv spisovné češtiny se proje-
vuje v případech na začátku slova, kde místo nářečního ó nalézáme spisovné 
ú, ovšem se ztrátou délky – uřad, uroda atp.
 Ve velkém rozsahu bylo provedeno zúžení é v í, které bylo následně 
zkráceno.  Úžení proběhlo v kmenech podstatných jmen (mliko, polifka, dišť), 
v koncovkách přídavných jmen (dobrimu, velki ďefče), v infinitivech 1. třídy 
vzoru nést a péct (nisť, picť, ticť) a ve tvarech sloves 5. třídy (litať, oblikám, 
lihal sem).
 Téžeslabičná skupina aj a ej není v místním nářečí zachována a je 
změněna v é – dé, fčeréši, néstarší atp.
 Oproti spisovnému jazyku se zde vyskytují u jednoslabičných podstat-
ných jmen rodu mužského a u dvojslabičných podstatných jmen rodu střed-
ního a ženského podoby s krátkou samohláskou – blato, rana, žaba, prach, 
hrach. 



2. Souhlásky

Inventář souhlásek je v naší lokalitě v podstatě stejný jako ve spisovné češtině. 
Jako zvláštní foném se však v místním nářečí vyslovuje souhláska dž, např. ve 
slovech džignóť (píchnout) či džgať (cpát). Zvláštním fonémem je také slabičné 
n, které se vyslovuje oproti spisovnému slabičnému m v číslovkách sedn, osn. 
Tyto tvary však i zde ustupují rozšířenějším podobám sedum, osum.
 Od poloviny 12. století probíhala změna starého slovanského g v h. 
Ve Velkém Újezdě se ponejvíce původní g zachovalo ve skupině zg, kde změna 
nenastala. Srovnej např. zgebnóť (zhruběle zemřít), rozgajdani (neupravený – 
o šatech). 

3. Výslovnost

 V proudu řeči dochází k vzájemnému ovlivňování hlásek, jako je jejich 
vypouštění, přidávání či úpravy jejich znělosti. Hlavním důvodem těchto procesů 
je usnadnění výslovnosti. Nejčastěji přitom dochází k tzv. spodobě znělosti, kdy 
se souhlásková skupina obsahující zároveň souhlásku znělou a neznělou stává 
celá buď jen znělou, nebo jen neznělou. Na rozdíl od spisovné češtiny dochází 
ve Velkém Újezdě k progresivní (postupné) spodobě znělosti souhlásky v, což 
znamená, že po předchozí neznělé souhlásce k, t, s a zřídka i š se v mění ve f. 
Srovnej např. tfrďák, skfoš, sfiňa, kfitko, potfora.
 Skupina sh je oproti západnějším oblastem našeho území vyslovována 
na základě regresivní (zpětné) spodoby znělosti jako zh - zhořeť, zhňili, zhrabať, 
zhoďiť. Obě výslovnostní varianty pak vedle sebe existují ve slovech nazhleda-
nou/naschledanou a nazhle/naschle.
 V naší lokalitě dochází i ke spodobě artikulačního místa, která spočívá 
ve změně místa artikulace (výslovnosti) vlivem následující souhlásky. Skupina n 
+ s, š se mění na n + c, č - tenči, jinči, slovencki. Často dochází i ke změně vý-
slovnosti nb na mb - hamba, štemberk, pámbuch.
 Velmi častým typem změny v proudu řeči je tzv. diereze, tedy vypouš-
tění hlásek ve složitějších souhláskových skupinách. Častý je zánik v ve skupině 
dvou nebo tří souhlásek (šak, králostvi), vypouštění t ve skupině kt v zájmenných 
výrazech (keri, ňekeri), zánik hlásky k ve skupině kd (diš, dibi) a odsouvání vž ve 
slovech jako diť, dicki. Dále je zde typický zánik souhlásky j u slov začínajících 
na ji- (itrňica, idlo, iskra, inači) a zánik j před e v případech jako enem, esi, ešťe, 
esli.
 V místní mluvě se nevyskytují protetické (vkladné) hlásky v ani h. Vý-
slovnost typu vokno, von je pociťována jako ukazatel příslušnosti mluvčího do 
jiné nářeční oblasti.

      
Michaela Janotová
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Radnice a náměstí ve Velkém Újezdě, (50. léta 20. století).

Adolf Kovářík, U Isidorku, (1905).
Oba snímky pochází z rodinného archivu Evy Kovaříkové a Pavla Zatloukala.
Pozn.: Redakce prosí všechny spoluobčany, kteří mají doma vzácné 
a zajímavé snímky našeho městyse o kontakt s tím, že je rádi uveřejní-
me v jednom z dalších čísel Žibřida.
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Z ARCHIVU



Celkový pohled na katastr Velkého Újezda v proměnách staletí.
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Lokality U Isidora, Hanákovy klče a V kroužku v proměnách staletí.        
Všechny čtyři snímky jsou převzaté z: http://kontaminace.cenia.cz/ dne 13. 13. 2015. 
Redakce vřele doporučuje čtenářům Žibřida návštěvu výše zmíněných stránek. 
Aplikace umožňuje rozsáhlé přiblížení, a tudíž studium vybraných lokalit.
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Velikonoce – svátky Veliké noci vzkříšení

Drazí spoluobčané,

opět po roce slavíme velikonoční 
svátky. K slavení patří slavnostní ta-
bule s dobrým jídlem, sklenička ně-
čeho dobrého k pití, a co je ještě 
důležitější, společnost blízkých – ro-
diny a přátel. Když něco slavíme, je 
důležité neztratit ze zřetele hlavní 
důvod oslavy, to, proč slavíme.
 Pro věřící křesťany jsou Ve-
likonoce oslavou nového života, ži-
vota, v němž se rodíme pro život 
s Bohem.
 Přípravou na Velikonoce je 
celá doba postní. V ní máme po-
hlížet na svůj život v celé jeho šíři, 
z pohledu toho krásného a dobrého, 
ale i toho těžkého, našich slabostí 
a omezení. Do slavení svátků vstu-
puje všechno to, co předcházelo, 
naše úsilí o vlastní dokonalost, pro-
měnu vlastního života k lepšímu. Ta 
se uskutečňuje, mimo jiné, v našem 
úsilí omezit se v užívání různých vymožeností a požitků a více pamatovat na ty, 
kteří žijí v nedostatku. K tomu nás zaměřuje iniciativa Charity nazvaná Postní al-
mužna, kdy to, co si odřekneme, nabídneme k použití na dobročinné účely. Po-
kud se vnitřně změníme k lepšímu, potom oslava Velikonoc je také oslavou naše-
ho vítězství nad sebou samými, nad svými nedokonalostmi, osobnostní proměny 
v charakternějšího člověka, který je bližší Bohu.
 V čele katolické církve je papež František, který pochází z Latinské Ame-
riky, kde žije asi 42 procent z celkového počtu asi 1 miliardy a 200 milionů kato-
líků. Královehradecký biskup Jan Vokál zhodnotil osobnost nového papeže: „Je 
znám především tím, jak moc se zastával chudých, miloval chudý a jednoduchý 
život.“ To vyjádřil i dříve, když se stal arcibiskupem hlavního města Argentiny 
Buenos Aires. Odmítl bydlet v přepychové arcibiskupské rezidenci a dal přednost 
jednoduchému menšímu bytu na okraji města. Tento postoj je mu vlastní i proto, 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÝ ÚJEZD
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že vyrůstal v rodině dělní-
ka pracujícího na železnici 
s dalšími 6 sourozenci. To 
je jeden z důvodů, proč se 
vyslovuje často pro solida-
ritu s chudými a pro soci-
ální spravedlnost. 
 V postní době po-
hlížíme na Krista, který ne-
se kříž našich hříchů, sla-
bostí, provinění, který za 
nás na kříži umírá. To, co 
se zde odehrává, je zápas 
o naši duši, o naši věčnost. 
V těchto událostech máme 
své místo i my, naše skut-
ky. Ježíš, Boží Syn, umírá. 
Z vnějšího pohledu opět 
vítězství zlovůle moci, zla 
nad dobrem. Velikonoční 
svátky, které nás posunu-
jí časově dál, ohlašují ně-
co jiné – Ježíš vstal z mrt-
vých, a to třetího dne po 
ukřižování. Po čtyřicet dní 

se zjevoval apoštolům, ženám a dalším. Povzbuzoval je v důvěře, že jeho vítěz-
ství nad smrtí a hříchem je i jejich vítězstvím, vítězstvím všech, kteří se snaží jít 
cestou pravdy a dobra. Nastínil perspektivu slávy vzkříšení všem těm, kteří ho 
přijali do svého života.
 
Ve Svatém týdnu budeme prožívat a připomínat významné události posledních 
dnů Ježíše Krista – Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Slav-
nost Zmrtvýchvstání Páně – kdy se dovršuje dílo spásy nás všech. Všechny vás 
srdečně zvu k prožívání liturgie, která nás zve k osobnímu setkání s Kristem, jenž 
nám zjevuje lásku Otce-Boha, k radostné oslavě nejvýznamnějších svátků křes-
ťanského světa.

S přáním požehnaných velikonočních svátků Vám všem
František Foltýn, administrátor farnosti Velký Újezd 

První snímek: Alessandro Allori, Kristus pod křížem, 1583, Metropolitní kapitu-
la Olomouc. Druhý snímek: Mistr Třeboňského oltáře, Zmrtvýchvstání Krista, 
(1380–1390). Oba snímky jsou z archivu Ondřeje Zatloukala.



“Sláva vítězům“

 V tomto školním roce se žákům zdejší základní školy daří již tradičně na 
poli sportovním, ale mimo to září i v dalších odvětvích, jakými jsou dějiny, země-
pis, matematika či mateřský jazyk.
 Mladí atleti výrazně uspěli v 9. ročníku Hanácké laťky, soutěže ve sko-
ku vysokém. V kategorii starších žáků obsadil Pavel Sikora 2. místo výkonem 
150 cm a v kategorii starších žákyň se na stříbrné pozici umístila Veronika 
Niesnerová výkonem 145 cm.
 V okresním kolo atletického čtyřboje, kterého se zúčastnilo dvanáct škol, 
stanulo na stupních vítězů družstvo starších žáků (2. místo), mladších žaček 
(3. místo) a starších žákyň (3. místo).  
 Úspěšné jsou naše starší žákyně také v okrskových kolech košíkové. 
Na domácí půdě získaly stříbrnou medaili, ve Velké Bystřici pak dokonce zlatou.  
 Žáci devátého ročníku se zapojili do celorepublikového testování spo-
lečnosti SCIO, kterého se zúčastnilo 674 škol. Prověřováni byli v českém jazyku, 
anglickém jazyku, matematice a obecných studijních předpokladech. Ve všech 
oblastech se naše škola umístila nad republikovým průměrem. Denis Lupík ob-
držel certifikát úspěšnosti, neboť jeho výsledky v testu z mateřského jazyka byly 
druhé nejlepší v celém Olomouckém kraji.
 Denis Lupík postoupil i do okresního kola dějepisné olympiády, kde ob-
sadil páté místo. Vysoký bodový zisk mu zajistil účast mezi třiceti nejlepšími mla-
dými dějepisci v krajském kole. Jeho obsáhlé vědomosti mu zde přinesly šesté 
místo. 
 V okresním kole zeměpisné olympiády uspěl v kategorii B (žáci 7. tříd) 
Filip Lukáč a v kategorii C (žáci 8. a 9. tříd) Denis Lupík. Oběma těsně unikla 
bronzová příčka a odnesli si tak “bramborovou“ medaili.
 I v tomto roce matematičtí nadšenci hrají celostátní ligu ABAKU a zatím 
se mezi všemi zúčastněnými školami pevně drží na první pozici. V desítce nejlep-
ších hráčů je polovina našich žáků. Jiří Brlka pak celému pořadí zcela kraluje.
 Všem žákům, kteří naši školu úspěšně reprezentují, a všem pedagogům, 
kteří se věnují jejich přípravě a rozvoji, moc děkujeme.

Michaela Janotová

-26- -27-

ZŠ A MŠ VELKÝ ÚJEZD



ZAHRÁDKÁŘI

V pátek 28. listopadu 2014 připravily členky výboru ZO ČZS Velký Újezd v klubov-
ně městyse další přednášku a videoshow – tentokrát o jihu Srí Lanky. Přednáše-
jící paní Zlatuše Knollová navštívila tento kouzelný ostrov opět v létě a podělila 
se tak s námi o své nové zážitky. Setkání již mělo adventní atmosféru. Ochutnali 
jsme (tentokrát nás podpořili i muži) několik druhů čaje a k tomu vánoční cukro-
ví. Seznámili jsme se také s másalou – kořeněným nápojem podávaným s mlé-
kem. Mohli jsme si nakoupit cejlonské čaje firmy Basilur v běžném i dárkovém 
balení a pro každého byl nachystaný dáreček vylosovaný v tombole. Protože paní 
Knollová má spoustu materiálu z cest po tomto exotickém ostrově a její vyprá-
vění je velice poutavé, naplánovali jsme ještě jedno setkání se Srí Lankou a čaji 
na pátek 13. listopadu 2015. Nechť tento příspěvek slouží jako pozvánka na tuto 
přednášku, a to nejen pro „zahrádkáře“.
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SPOlKY



Setkání se starostou
 V pátek 30. ledna 2015 proběhlo první setkání nově zvoleného starosty 
městyse Velký Újezd Ing. Josefa Jelena se zástupci místních sdružení a spolků. 
Zástupci „rybářů“, „myslivců“, „sokolů“, „zahrádkářů“, Dělnického spolku Svor-
nost a SPCCH informovali ostatní o své činnosti, o aktuálních problémech i plá-
nech na letošní rok. Pan starosta zdůraznil, že si váží aktivit, které obohacují dění 
ve Velkém Újezdě, a že můžeme počítat s jeho všestrannou podporou. V závěru 
jsme se shodli na tom, že podobná setkání budou přínosná i tím, aby se v příštích 
letech zabránilo uskutečnění několika akcí v jednom termínu.

Školení
 Během zimních měsíců pořádá Územní sdružení Českého zahrádkář-
ského svazu Olomouc školení s různými tematickými okruhy, kterých se mohou 
zúčastnit všichni příznivci zahrádek a zahrádkaření, tedy nejen členové ČZS, ale 
také neorganizovaní zájemci. Účast je bezplatná, vstup možný do naplnění kapa-
city přednáškového sálu v Regionálním centru Olomouc. 
 Jedné únorové soboty se konalo školení zaměřené na nový občanský 
zákoník v zahrádkářské praxi. Přednášejícím byl JUDr. Rytíř, Ph.D. Celý občanský 
zákoník je velmi obsáhlý, má 3080 paragrafů. Čas vymezený na přednášku neú-
prosně ubíhal, mohli jsme si vyslechnout pouze zlomek toho, co by nás všechny 
zajímalo a co nám pan doktor mohl přiblížit. Během elektronické prezentace jsme 
mohli klást dotazy. Při výkladu nám objasnil např. vymezení pojmů, co jsou věci 
hmotné, nehmotné, nemovité, movité, nabývání vlastnictví k těmto věcem, dále 
problematiku kácení stromů, sousedských vztahů – dozvěděli jsme se třeba, ko-
mu patří plody spadlé z větví stromů na sousedův pozemek, co s cizími movitými 
věcmi, které se ocitnou na pozemku souseda, kdo je vlastníkem plotu, který je 
postaven přesně na hranici pozemků, jak daleko od hranice pozemku mohou být 
vysazeny stromy atd. Vše bylo řečeno srozumitelně, zajímavě, proloženo zkuše-
nostmi z praxe, škoda jen, že času bylo příliš málo.

Nutné práce na zahrádce v dubnu: 

 - Dokončujeme výsadbu ovocných stromků do jam, které jsme si na podzim 
připravili, aby dokonale vyvětraly. Broskvoně, které sázíme výhradně na jaře, je 
dobré sázet do teplejší, sluncem prohřáté půdy, kde se lépe ujímají. 
 - Staré ovocné stromy je možné přeroubovávat, jako technika je nejúspěšnější 
za kůru. Když si během dubna zahřížíte bobuloviny, tak budete mít na zahrádce 
do podzimu mladé keře. Poškozené dřevo - mrazové poškození, nádory (např. po 
vlnatce krvavé) je třeba ostrým nožem vyřezat až do zdravého dřeva nebo kůry 
a rány zamazat (vosk nebo latexová barva). 
 - Kmeny po ohryzu zvěří stojí za pokus zachránit - přemostěním (ohryz kolem 
dokola) nebo zamazáním v případě, že bylo zachováno kambium. Do kaše z hlí-
ny se přidává neslamnatý kravinec (cca 1/3 v hliněné kaši) a ošetřené místo se 
zaváže pytlovinou, která se udržuje vlhká. 
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 - Lepenkové pásy na zachycování květopase jabloňového je třeba každý týden 
prohlížet. 
 - Stromy s bohatší násadou květních pupenů je dobré přihnojit ještě před kvě-
tem dusíkem, všechny ovocné dřeviny se hnojí i fosforečnými a draselnými hno-
jivy. Nadměrná násada květních pupenů starých stromů (hlavně jádrovin) se re-
dukuje řezem. Málo plodící jádroviny, ale i bujněji rostoucí je vhodné v této době 
řezat, u meruněk a broskvoní se provádí jarní řez až ve fázi růžového poupěte. 
 - Do prohřáté půdy zakryté alespoň 14 dnů průhlednou folií vysazujeme v polovi-
ně měsíce rané brambory, které jsme nechali narašit nebo jsme je předpěstovali 
na teplém místě na světle. 
 - V zakrytých plochách (foliáky, paře-
niště, skleníčky) přirychlujeme rané ze-
leniny a v tomto měsíci sklízíme první 
čerstvý salát a ředkvičky. Koncem mě-
síce sem vysazujeme předpěstované 
sazenice rajčat, paprik, lilků, okurek, 
popř. melounů. 
 - Do truhlíčků ve skleníku či v teple 
doma za okno můžeme vysít bazalku 
a předpěstovat k vysázení v květnu 
na smíšené trvalkové záhony. Na vý-
běr máme již několik druhů a odrůd. 
 - Ještě před vyrašením oček révy (aby 
nedošlo k poškození) vyvazujeme u ke-
řů tažně, ramena i kmínky a nejpozději 
hned po vyrašení stříkáme proti akarinoze. Ošetření předjarními postřiky proti 
přezimujícím škůdcům na révě provádíme těsně po vyrašení. Z okrasných keřů 
nám na zahrádce začíná vykvétat zlatice, jejíž květy bývají poškozené nočními 
mrazíky. 
 -  Jehličnany se vysazují narašené a pokud možno s kořenovým balem, okrasné 
keře bez balu je možno sázet do rašení s dodržením hloubky výsadby na úrovni, 
v jaké byly rostliny vypěstovány. 
 -  Druhá polovina dubna je svými klimatickými podmínkami – pokud není příliš 
chladno a studená půda - vhodná na výsev travního semene. Vyseté semeno se 
do půdy zasekává hráběmi, menší plochy se mohou mírně zakrýt prosátou kom-
postovou zeminou, povrch se upěchuje lopatou. U trávníku přichází během mě-
síce také první seč. 
 - Koncem měsíce se mohou sázet lilie a mečíky. Také je čas přesazování poko-
jových květin do větších nádob. Jako drenáž se na dno kořenáče používá hrubý 
písek. U rostlin pěstovaných v květinovém okně exponovaném k jihu je třeba 
mírnit přímé sluneční záření stíněním, neboť rostliny jsou po zimě, kdy bylo slun-
ce nedostatek, zvláště citlivé.

Obrázek nakreslil p. Vladimír Skříčil.
Použité informace jsou čerpány z: www.zahradkari.cz
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Výstava

Základní organizace velkoújezdských zahrádkářů má v úmyslu připravit v klubov-
ně městyse výstavu nazvanou „Šikovné ruce našich spoluobčanů“ a zpřístupnit 
ji během hodových dnů (15. a 16. srpna) všem občanům i jejich hostům. Vyzý-
váme tímto všechny, kteří by se chtěli této akce zúčastnit a zapůjčit své výrobky, 
aby se obrátili na: 
Ing. Janu Kleinovou, vrch.spital@centrum.cz (tel. 731446940) nebo 
Věru Bednaříkovou, V.Bednarikova@seznam.cz (tel. 604674896).
Toto téma pro uspořádání výstavy jsme si vybrali, protože sami známe ve svém 
okolí lidi, kteří svůj volný čas tráví aktivně, a výsledkem jsou jejich obdivuhodné 
výtvory.

Přísloví o víně

Dobré víno dělá dobrou krev,
dobrá krev dělá dobrou náladu,
dobrá nálada přináší dobré myšlenky,
dobré myšlenky dávají vyniknout dobrým skutkům,
dobré skutky dělají člověka člověkem.   lidová moudrost

Dobrému vínu není třeba vývěsního štítu.   francouzské přísloví

Víno jest poezií v lahvi.    Robert Louis Stevenson

Víno dodává odvahy.    Publius Ovidius Naso

Dobré víno ruinuje peněženku,
špatné zase žaludek.     španělské přísloví

Znalost vína může být radostí
po celý život člověka.     E. Hemingway

Ve víně je pravda, poví se to snadně,
kde však chceš ji hledat? Hledej ji až na dně! Mikuláš Dačický z Heslova

Nepijeme proto, abychom upadli,
ale proto, abychom se povznesli.    perské přísloví

Víno lze považovat za nejzdravější
a nejhygieničtější nápoj.     L. Pasteur
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Nestarám se, kam teče voda,
nepřijde-li do vína.     G. K. Chesterton

Kdo nemiluje ženy, víno, zpěv,
zůstane bláznem nadosmrti.     J. H. Vosa

Ten není hoden vína, kdo pije jej jako vodu.  F. Bodenstendt

Víno nás povznáší, činí nás pány
a uvolňuje jazyky otrocké.    J. W. Goethe

Můžeme se ovládnout a odepřít si
první pohár, druhý však už nikoli.    L. Borne

Je příliš pozdě myslit na víno,
když je sud prázdný.     ruské přísloví

Dnešní maso, včerejší chléb a loňské víno!
To vše udržuje zdraví.     španělské přísloví

K lidskému štěstí a k úsměvné pohodě
patří prostřený stůl, víno, přátelé a hudba.   Homér

Víno je mezi nápoji nejušlechtilejší,
mezi léky nejchutnější,
mezi pokrmy nejpříjemnější.     Plutarchos

                Za výbor ZO ČZS Velký Újezd: Ing. Jana Kleinová, Věra Bednaříková

VÝBOR PRO ROZVOJ MĚSTYSE

Výbor pro rozvoj městyse Velký Újezd (resp. jeho dlouholetý předseda Ing. Jiří 
Roubík, PhD.) byl již v minulém volebním období pověřen garancí přípravy nové-
ho územního plánu městyse. Vzhledem k tomu, že se snad již blížíme ke zdárné-
mu dokončení tohoto nelehkého úkolu, požádal Výbor o písemné vyjádření k této 
věci zpracovatele územního plánu.
  
Nový územní plán městyse Velký Újezd

Územní plán je ve smyslu Stavebního zákona nástrojem územního plánování na 
úrovni obce, jehož prvořadým úkolem je stanovit základní uspořádání území. Je 
vydáván zastupitelstvem obce formou opatření obecné povahy. Zastupitelstvo 
městyse Velký Újezd rozhodlo o pořízení územního plánu na svém zasedání dne 
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30. 4. 2013. V současné době probíhá řízení o územním plánu, což lze považovat 
za poslední etapu celého procesu.
 Zjednodušeně můžeme říci, že obec má ze stavebního zákona pravomoc 
vydat dokument, který stanoví základní uspořádání celého jejího katastrálního 
území: zastavěného území („intravilánu“) i volné krajiny. Územní plán ve veřej-
ném zájmu koordinuje činnost nejrůznějších složek lidské činnosti, soukromých 
a veřejných a životního prostředí. Celé území obce je rozděleno na plochy s roz-
dílným využitím, např. bydlení, občanská vybavenost, rekreace, výroba, vodní 
plochy, zemědělská půda, lesy, plochy přírodní. Tyto plochy mohou být stávající 
(stabilizované) nebo navržené ke změně využití. Obsluha území je zajišťována 
dopravní a technickou infrastrukturou, jejíž realizace může být zajištěna veřejně 
prospěšnými stavbami.
 Územní plán je vizí o uspořádání území, která vychází z podnětů obce 
a je zpracována oprávněnou osobou. Bude mít dopad na každodenní život, a to 
tak, že se jím bude řídit stavební úřad při svém rozhodování. Platí pro celé úze-
mí, a to bez ohledu na vlastnictví, tedy ne pouze pro obecní pozemky nebo jen 
zastavěné území.
 V územním plánu bude podpořen současný charakter zástavby, s převlá-
dajícím bydlením a drobnějšími nebytovými činnostmi. Nepředpokládají se výraz-
nější zásahy a omezení, jako jsou například plošné asanace, demolice vyvolané 
přeložkami silnic nebo realizací jiné veřejné infrastruktury, budou se řešit pouze 
eventuální dílčí problémy. Jsou navrženy především rozvojové plochy pro bydlení, 
eventuálně plochy pro občanskou vybavenost nebo další. Výraznější změny mo-
hou být navrženy v extravilánu, kde budou vymezeny prvky územního systému 
ekologické stability a další opatření spějící k revitalizaci krajiny.
 Územní plán není dokumentem ve smyslu plánu, který plánuje staveb-
ní aktivity v určitém časovém horizontu. Je dokumentem, který reguluje činnost 
v případech, kdy v území dochází ke změnám, na které se vztahuje Stavební 
zákon. Stavební úřad v územním a stavebním řízení posuzuje jednotlivé zámě-
ry, zda jsou v souladu s územním plánem a v případě že nejsou, nemohou být 
povoleny. K naplnění územního plánu tedy dochází postupně, stavební činností 
soukromých osob, firem, veřejných institucí, popřípadě jiných stavebníků. Kro-
mě toho je územní plán podmínkou pro získání nejrůznějších dotací a grantů. Na 
zpracování územního plánu byla Olomouckým krajem poskytnuta dotace ve výši 
50%.
 Protože územní plán výrazně ovlivňuje činnost na území obce, jsou 
jednotlivé fáze dokumentace průběžně vystavovány na úřední desce. Návrh 
územního plánu byl rovněž projednán na veřejném projednání dne 23. 3. 2015 
v 16.00 v klubovně městyse.

      Ing. arch. Miloslav Sohr, Ph.D.
  Zpracovatel územního plánu Velký Újezd
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TJ SOKOL VELKÝ ÚJEZD

Víceúčelové sportoviště s umělým povrchem Velký Újezd
Sezona 2015 – areál fotbalového hřiště

Vážení sportovní nadšenci, 
hned jak se trochu rozjaří, 
můžete opět začít využívat 
víceúčelové hřiště s umělou 
trávou druhé generace, kte-
rá je určena na malou ko-
panou, nohejbal, tenis, há-
zenou, volejbal a basketbal. 
Při pohybu na umělém po-
vrchu je třeba mít vhodnou 
obuv – tenisky, botasky ne-
bo na fotbal turfy. Je zakázá-
no vstupovat v lisovaných a 
kolíkových kopačkách!!!

Mládež do 15-ti let může hřiště využívat pouze v doprovodu dospělé osoby. 
Všichni sportující musí dodržovat provozní řád!!!

Provozní doba denně 8-21 
hod. (dle světla a klimatických 
podmínek).
Poplatek 70 Kč/hod. je určený 
na údržbu a provoz. V prodeji 
budou také permanentky na 
10 hodin za 600 Kč.

Rezervace lze zablokovat buď 
osobně v baru na náměstí, 
kde bude rozpis a kde se také 
budou půjčovat klíče, nebo 
na telefonním čísle 
721 077 667. 

Celý areál fotbalového hřiště včetně dětských prolézaček pak bude zpřístupněn 
veřejnosti během letních prázdnin.

       Za TJ Sokol Velký Újezd Karel Domes
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VELKOÚJEZDSKÁ KOPANÁ

Vážení sportovní přátelé a příznivci kopané, tímto Vás všechny zveme na domácí 
jarní zápasy mužů, starších žáků, mladších žáků a starších benjamínků, které se 
odehrají na našem hřišti TJ Sokol Velký Újezd v období duben až červen 2015, 
viz následující přehledy.                 
 Samozřejmě jste zváni i na zápasy, které odehrajeme na hřištích soupe-
řů, a to hlavněna první jarní zápas mužů s nádechem regionálního derby, který 
se uskuteční v Tršicích 29. 3. 2015 se začátkem v 15:30 hodin.
 Po zimní přípravě a relativně dobře rozehrané podzimní části soutěže 
jsou muži připraveni bojovat o čelní umístění v tabulce. Po podzimní části jsou 
na 2. místě a nebýt prohry v posledním podzimním kole na půdě Střeně mohli 
reálně bojovat o postup do III. třídy okresní soutěže. Ztráta 9 bodů za vedoucím 
Majetínem je poměrně velká, nicméně ve hře je stále ještě 33 bodů a největší-
ho konkurenta Majetín hostíme na vlastní půdě.  Zápasy jsou vcelku vyrovnané 
a vedoucí mužstvo v tabulce může kdykoliv klopýtnout.  
 Mladší i starší žáci se pohybují v tabulkách v dolní polovině, ale pevně 
věříme, že postoupí na jaře v konečném hodnocení aspoň o 1 – 2 místa naho-
ru.  
 Naši nejmladší, tj. starší benjamínci, budou mít na domácí půdě dva 
soutěžní turnaje v dubnu a květnu a doufáme, že budou znovu hrát o čelo dílčích 
turnajových tabulek jako v podzimní části 2014. Termíny jejich turnajů na domácí 
půdě budou teprve určeny. 
 Žáci a benjamínci v zimním období chodili pravidelně 1 x týdně trénovat 
do haly místní ZŠ. 
 S ohledem na skutečnost, že kádry všech tří mládežnických mužstev 
jsou velmi úzké, zveme zájemce o fotbal z řad mládeže a rodiče chlapců, ať při-
jdou mezi nás na fotbalové hřiště, kde každé úterý a čtvrtek od 16:30 do 18:00 
hod. probíhají tréninky.
 Zde je možné se přihlásit u trenérů nebo funkcionářů oddílu a následně 
mladé fotbalisty zaregistrovat a připravovat na fotbalová klání.

Jarní zápasy na hřišti TJ Sokol Velký Újezd – MUŽI    

16. kolo 05. 04. 2015

Zápas   Domácí  Hosté  Termín (Den) Hřiště
A3B1602  Velký Újezd Sokol Vilémov 05. 04. 15:30(NE)

18. kolo 19. 04. 2015

Zápas   Domácí  Hosté  Termín (Den) Hřiště
A3B1803  Velký Újezd SK Chválkovice B 19. 04. 16:00 (NE) 
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20. kolo 03. 05. 2015

Zápas   Domácí  Hosté  Termín (Den) Hřiště
A3B2004  Velký Újezd Sokol Pňovice 03. 05. 16:30 (NE) 

22. kolo 17. 05. 2015

Zápas   Domácí  Hosté  Termín (Den) Hřiště
A3B2205  Velký Újezd Sokol Luká 17. 05. 16:30(NE) 

24. kolo 31. 05. 2015

Zápas   Domácí  Hosté  Termín (Den) Hřiště
A3B2406  Velký Újezd Sokol Majetín 31. 05. 16:30(NE) 

26. kolo 14. 06. 2015
Zápas   Domácí  Hosté  Termín (Den) Hřiště
A3B2607  Velký Újezd Sokol Odrlice 14. 06. 16:30 (NE) 

Jarní zápasy na hřišti TJ Sokol Velký Újezd – STARŠÍ ŽÁCI

14. kolo 05. 04. 2015

Zápas   Domácí  Hosté  Termín (Den) Hřiště
E1B1402  Velký Újezd Sokol Chomoutov 05. 04. 13:00 (NE) 

16. kolo 19. 04. 2015

Zápas   Domácí  Hosté  Termín (Den) Hřiště
E1B1603  Velký Újezd SK Chválkovice 19. 04. 13:30 (NE) 

20. kolo 17. 05. 2015

Zápas   Domácí  Hosté  Termín (Den) Hřiště
E1B2005  Velký Újezd Sokol Kožušany 17. 05. 14:00 (NE) 

22. kolo 31. 05. 2015

Zápas   Domácí  Hosté  Termín (Den) Hřiště
E1B2206  Velký Újezd SK Slatinice 31. 05. 14:00 (NE) 
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Jarní zápasy na hřišti TJ Sokol Velký Újezd – MLADŠÍ ŽÁCI

16. kolo 05. 04. 2015

Zápas   Domácí  Hosté  Termín (Den) Hřiště
F1A1604  Velký Újezd SK Chválkovice 05. 04. 10:00 (NE) 

18. kolo 19. 04. 2015

Zápas   Domácí  Hosté  Termín (Den) Hřiště
F1A1805  Velký Újezd Hvězda Libavá 19. 04. 10:00 (NE) 

14. kolo 01. 05. 2015

Zápas   Domácí  Hosté  Termín (Den) Hřiště
F1A1403  Velký Újezd 1. FC Olomouc 01. 05. 14:30 (PÁ) 

20. kolo 03. 05. 2015

Zápas   Domácí  Hosté  Termín (Den) Hřiště
F1A2006  Velký Újezd SK Bělkovice 03. 05. 10:00 (NE) 

22. kolo 17. 05. 2015

Zápas   Domácí  Hosté  Termín (Den) Hřiště
F1A2207  Velký Újezd SFK Nedvězí 17. 05. 10:00 (NE) 

23. kolo 24. 05. 2015

Zápas   Domácí  Hosté  Termín (Den) Hřiště
F1A2301  Velký Újezd FC Dolany 24. 05. 10:00 (NE) 

25. kolo 07. 06. 2015

Zápas   Domácí  Hosté  Termín (Den) Hřiště
F1A2502  Velký Újezd Sokol Slavonín B 07. 06. 10:00 (NE) 

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

Sportu zdar a fotbalu zvláště      
 Za oddíl kopané TJ Sokol Velký Újezd

        Jaroslav Tylich 
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SKAUTSKÝ ODDÍL
S nápadem, jak využít volné nedělní odpoledne, přišli skauti z 6. oddílu Vel-
ký Újezd a místo, aby sedli k počítači, sešli se spolu ve školní jídelně. Donesli 
s sebou pár her, co měli doma, a z klubovny další oddílové deskové hry. Po-
zvánka na 15. 3. 2015 od 14 do 17 hod. byla však určena nejen pro ně, ale 
pro každého z městyse, kdo měl v tu chvíli čas a chuť si zahrát. Kromě 10 dě-
tí z oddílu přišlo s tatínkem, maminkou nebo babičkou také 10 dětí ostatních.
 Odpoledne nazvané „Kdo si hraje, nezlobí“ se všem moc líbilo. Já sama 
jsem si tam zahrála jednu ze svých oblíbených her a dvě nové další jsem se nauči-
la. Protože deskové hry, karty, hlavolamy nebo pexeso jsou určeny spíše pro větší 
děti a pozvání patřilo opravdu všem věkovým kategoriím, bylo i pro nejmenší na-
chystána na stolečku spousta omalovánek, skládaček nebo na zemi velké Člově-
če, nezlob se. Kluci překvapili svým zájmem o šachy a po delším sezení u zajímavé 
partie se pak protáhli při Twistru. Během odpoledne dostal každý malé občerstvení.
 Jaro nás teď láká do přírody, ale jakmile se den začne zkracovat, ur-
čitě si herní odpoledne zopakujeme. A budeme se těšit, že přijdete také.

Blanka Roubíková
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Poděkování naší paní cvičitelce

Ráda bych touto cestou poděkovala Pavle Dohnalové za velmi dobrý nápad za-
vést cvičení v naší obci se zaměřením na naše bolavá záda, svaly a klouby. Se-
tkáváme se dvakrát týdně, a to v pondělí a středu v 18 hod. v klubovně obce, 
kterou nám na tuto aktivitu propůjčuje úřad městyse. 
 Cvičení sice probíhá již delší dobu, ale já ho začala navštěvovat až loni 
na podzim. Potkala jsem kamarádku, která toto cvičení navštěvuje už od začátku 
a přináší jí pohybové zlepšení. Tak jsem si řekla, proč to nezkusit. Mohu konstato-
vat, že jsem na tom od té doby pohybově podstatně lépe, udržuji si tělo v dobré 
kondici a dolů šla i váha. Příjemná je i atmosféra, která cvičení provází, proto se 
snažíme do cvičení chodit pravidelně. Cvičení je věkově neomezeno, každá hodi-
na je jiná a cviky se neopakují, takže žádný stereotyp.
 Před Vánocemi zbyl čas i na společné posezení. Pavla nám uvařila čaje, 
které dovezla ze Srí Lanky, upekla zdravé sušenky, zapálili jsme vonné svíčky a 
zavzpomínali jsme na časy našeho mládí. 
 Pavlo, díky od všech, které se snažíš rozhýbat, a mnoho zdaru do další-
ho cvičení tobě i nám všem.

   Milada Richterová a spol. 
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Statistika obyvatel Velkého Újezda – rok 2014

Narození: (zpracováno z žádostí rodičů o účast na vítání občánků)
 Laurent   Wagner
 Mikuláš   Plachý
 Zuzana   Králíková
 Sofie   Šilerová
 Laura   Černoušková
 Veronika  Jeřábková
 Vítek   Brlka
 Rozálie   Pitelová
 Emmet   Svěží
 Lukáš   Niesner
 Ola   Schneiderová
 Karolína   Čurdová
 Zdeněk Tim  Šmatlák
 Justýna  Gočaltovská
 Sabina  Gočaltovská
 Dominik   Galásek
 Matěj  Prudič
 Matěj  Hanák
 Leopold  Myšák
 Gita  Navrátilová

Úmrtí: (zpracováno z oznámení o úmrtí)   
 Josefa  Metelková ročník 1924
 Luděk   Beneš   1963
 Pavel   Talanda   1950
 Antonín   Krnoš   1952
 Vladimír   Bednařík   1959
 Jaroslav   Richter    1945
 Jaroslav   Novák   1950
 Antonín   Šram   1935

Přihlášení k trvalému pobytu:   40 osob 
Odhlášení z trvalého pobytu:   26 osob
Změna trvalého pobytu v rámci městyse: 22 osob
Zrušený trvalý pobyt:    4 osoby
Rozvody manželství:    0 rozvodů 
Sňatky občanů Velkého Újezda:   6 sňatků   
z toho: 2 uzavřené ve Velkém Újezdě, 4 uzavřené v jiném matričním obvodu 
Sňatky uzavřené ve Velkém Újezdě:  8 sňatků

Eva Tomanová

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE



Přehled akcí ve Velkém Újezdě pro rok 2015

Posezení seniorů       duben
Den otevřených dveří v ZŠ      22. 4.
Memoriál Jaroslava Švarce – 47. ročník    13. 6. 
Hodové slavnosti       14.–16. 8.
Večerní pochod – 39. ročník      16. 10. 
Poslední leč        14. 11. 
Vánoční besídka       prosinec
Silvestr u Kamenné boudy      31. 12. 

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

NOVÉ SMLOUVY – VODOVOD, KANALIZACE
S účinností od 1. 1. 2014 došlo kúpravě zákona č. 274/2001 Sb., o vo-
dovodech akanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zá-
konů.
Na základě zmíněné novelizace zákona budou postupně vcelém městy-
si vyhotovovány nové smlouvy o dodávce vody a odvádění a čištění 
odpadních vod.

Ing. Josef Jelen, starosta
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Projekt „PROČ ZROVNA JÁ?“
Pomoc a poradenství obětem trestných činů
• podpora a pomoc všem obětem trestných činů
• poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu
• poradenství v rámci orientace v trestním řízení
• základní právní informace
• zprostředkování dalších služeb

adresa:    Studentská 1181/7, Olomouc
poradenské hodiny: pondělí 13:30 – 15:30, středa 8:00 – 10:00
   (poradnu můžete kontaktovat i mimo uvedené dny)
poradce:   Mgr. Taťána Mrázková
telefon:    587 402 955, 773 783 681
email:    tmrazkova@pms.justice.cz
poradce:   Mgr. Veronika Mikešová
telefon:   587 402 954
email:   vmikesova@pms.justice.cz

adresa:    Poradna NRZP ČR pro Olomoucký kraj
   Slovenská 594/5 Olomouc 779 00
poradenské hodiny: pondělí 8:00 – 16:00, středa 8:00 – 14:00
   konzultaci je možné si PŘEDEM domluvit i na další dny 
poradce:   Mgr. Kristýna Sklenářová, JUDr. Martin Škurek
telefon:   736 751 210, 585 242 865
email:   poradnaolomouc@nrzp.cz

Pomoc a poradenství jsou bezplatné.

Hledáte odpovědi na následující otázky?
• Proč se to stalo zrovna mně? Proč zrovna já?
• Jak a kde podat trestní oznámení?
• Jak získat informace o vyšetřování?
• Jak sepsat odvolání?
• Jak uplatnit nárok na náhradu škody?
• Jaké jsou možnosti mimosoudního řešení konfliktu?
• Kde a jak rychle získat důležité právní informace a informace o průběhu trestního řízení?
• Co dělat v situaci, kdy pachatel odmítá odpovědnost za trestný čin?
• Jak se vyrovnat s psychickou újmou, pocity bezmoci, vzteku a strachu?
• Je možné někomu anonymně svěřit své obavy, nejistoty a starosti?

Rádi Vám dáme či pomůžeme hledat odpovědi. Naše služby poskytujeme 
zdarma a anonymně.

Projekt Proč zrovna já?  (CZ.1.04/3.1.00/73.00001)

-40- -41-



VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd 

(dále jen „ZM“), konaného dne 17. 12. 2014 

Usnesení č. 1 
ZM schvaluje zápis z 1. zasedání ZM VÚ ze dne 5. 11. 2014.

Usnesení č. 2 
ZM schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse Velký Újezd.

Usnesení č. 3 
ZM zřizuje finanční výbor v tomto složení: 
- předseda: Ing. Jaroslav Klička
- člen: Vlastimil Himr
- člen: Bc. Hana Sýkorová (bytem ulice Na Nivách)  

Usnesení č. 4 
ZM zřizuje kontrolní výbor v tomto složení: 
- předseda Ing. Miluše Šubrtová
- člen Ing. Jakub Podivínský
- člen Věra Bednaříková

Usnesení č. 5 
ZM zřizuje výbor pro rozvoj městyse ve složení: 
- předseda Ing. Jiřího Roubík, Ph.D.
- člen Mgr. Michaela Janotová
- člen Josef Richter
- člen Zdeněk Čapka
- člen Ing. Jana Kleinová
- člen Lukáš Mařík

Usnesení č. 6 
ZM bere na vědomí zprávu předsedkyně kontrolního výboru ZM Velký Újezd.

Usnesení č. 7 
ZM schvaluje schodkový rozpočet městyse na rok 2015 s příjmy ve výši 16.615 tis. 
Kč a výdaje 18.615 tis. Kč. K překlenutí schodku bude použit předpokládaný zůsta-
tek na běžném účtu k 31. 12. 2014 ve výši 2. 000 tis. Kč. Nedílnou součástí toho-
to rozpočtu je rozpočet sociálního fondu městyse s přídělem ve výši 35.000,- Kč 
a výdaji 90.792,- Kč. K překlenutí schodku bude použit zůstatek fondu k 31. 12 2014 
v odhadované výši 55.792,50 Kč.

Usnesení č. 8 
ZM schvaluje rozpočtový výhled městyse Velký Újezd na období 2016 a 2017 dle 
předloženého návrhu.

Usnesení č. 9 
a) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2014 dle předloženého návrhu.
b) ZM pověřuje RM projednáním a schválením rozpočtových změn, které vyplynou 
z hospodaření městyse Velký Újezd ke konci roku 2014 bez omezení částky.
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Usnesení č. 10 
ZM určuje Ing. Jiřího Roubíka, Ph.D., zastupitelem pro spolupráci na pořízení nového 
územního plánu podle §6 odst. 5 písmo j) stavebního zákona.

Usnesení č. 11 
ZM schvaluje přihlášku městyse Velký Újezd jako partnera do Místní akční skupiny - 
organizační složky společnosti Bystřička, o. p. s.  se sídlem Zámecké náměstí 79, 783 
53 Velká Bystřice, IČ: 26882035 a zněni Partnerské smlouvy v podobě, která je pří-
lohou tohoto usneseni a pověřuje starostu městyse podpisem přihlášky a Partnerské 
smlouvy.

Usnesení č. 12 
ZM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 5. 5. 2014 mezi: Městys Velký 
Újezd se sídlem Olomoucká č. p. 15, 783 55 Velký Újezd, IČ 00299677, zastoupený 
starostou Ing. Josefem Jelenem, jako pronajímatel a Tělovýchovná jednota Sokol 
Velký Újezd se sídlem Olomoucká 99, 783 55 Velký Újezd, IČ 47654252, zastoupena 
předsedkyní TJ Sokol Velký Újezd Mgr. Ivanou Richterovou, jako nájemce.

Usnesení č. 13 
ZM schvaluje veřejnou finanční podporu Římskokatolické farnosti Velký Újezd, Ná-
městí 43, 783 55 Velký Újezd IČ: 48427641 ve výši 50.000,- Kč na pozlacení makovice 
věže kostela sv. Jakuba Staršího ve Velkém Újezdu.

Usnesení č. 14 
ZM schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
mezi dárcem: Tělovýchovná jednota Sokol Velký Újezd, se sídlem Olomoucká 99, 783 
55 Velký Újezd, IČO:47654252, zastoupena předsedkyní TJ Sokol Velký Újezd Mgr. 
Ivanou Richterovou a obdarovaný: Městys Velký Újezd se sídlem Olomoucká č. p. 15, 
783 55 Velký Újezd, IČ 00299677, zastoupený starostou Ing. Josefem Jelenem. Ná-
klady spojené s převodem platí obdarovaný.

Usnesení č. 15 
ZM schvaluje vybudování veřejného osvětlení u nové příjezdové komunikace k MŠ 
a vybudování veřejného osvětlení až na konec ulice Olomoucká.

Usnesení č. 16 
ZM schvaluje žádost ředitele ZŠ a MŠ Velký Újezd o využití finančních zdrojů 
z investičního fondu na opravu střechy budovy základní školy v hodnotě 245.812,- Kč 
a na pořízení kamerového systému v budově základní školy v hodnotě 163.633,- Kč.

Usnesení k diskuzi:
ZM Velký Újezd schvaluje zasílání pozvánek zastupitelům městyse elektronickou for-
mou.

Ing. Josef Jelen               Ověřovatelé zápisu: Mgr. Michaela Janotová
starosta městyse Velký Újezd     Ing. Jana Kleinová
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VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd 

(dále jen „ZM“), konaného dne 17. 3. 2015

Usnesení č. 1 
ZM schvaluje zápis z 2. zasedání ZM VÚ ze dne 17. 12. 2014.

Usnesení č. 2 
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM.

Usnesení č. 3 
a) ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru ZM.
b) ZM zmocňuje starostu městyse k pověřování finančního výboru úkoly 
 operativní povahy.
c) ZM schvaluje předložený plán činnosti na rok 2015.

Usnesení č. 4 
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro rozvoj městyse ZM od 2. zasedání ZM.

Usnesení č. 5 
a) ZM schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse Velký Újezd za období od 2. zase-
dání ZM.
b) ZM pověřuje Radu městyse Velký Újezd schvalováním rozpočtových opatření:
 - v příjmech neomezeně,
 - ve výdajích do 40.000,- Kč,
 - převody mezi jednotlivými paragrafy a položkami neomezeně.

Usnesení č. 6 
ZM schvaluje vstup městyse Velký Újezd do dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí 
střední Moravy a pověřuje starostu městyse Velký Újezd podáním přihlášky.

Usnesení č. 7 
ZM schvaluje poskytnutí dotace z programu Obnova staveb drobné architektury míst-
ního významu v Olomouckém kraji v roce 2015 ve výši 40.000,- Kč a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy mezi městysem Velký Újezd a Olomouckým krajem.

Usnesení č. 8 
ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku (56 m2) p. č. 365/1 v k. ú. 
Velký Újezd v prostoru mezi parcelami č. 366 a 379.

Usnesení č. 9 
ZM schvaluje příspěvek Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na rok 2015 ve výši 25,- 
Kč/1 občan obce/1 rok.

Usnesení č. 10 
ZM schvaluje roční příspěvek partnera MAS - organizační složky Bystřička, o. p. s. ve 
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výši 25,- Kč/1 občan obce/1 rok.

Usnesení č. 11 
ZM bere na vědomí schodkový rozpočet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na rok 
2015.

Usnesení č. 12 
ZM bere na vědomí Zápis z jednání ustanovující valné hromady partnerů místní akční 
skupiny (MAS) – organizační složky Bystřička, o. p. s. se sídlem Velká Bystřice, Zá-
mecké náměstí č. p. 79.

Usnesení č. 13 
ZM schvaluje pořízení užitkového automobilu DACIA  DOKER  VAN v ceně do 250 tis. Kč.

Usnesení č. 14 
ZM schvaluje provedení opravy části komunikace Za Lapačem a Čtvrtky. Administrací 
spojenou s opravou pověřuje Radu městyse Velký Újezd.

Usnesení č. 15 
ZM bere na vědomí Průvodní zprávu revitalizace nástupního prostoru hřbitova, admi-
nistrací o dotaci pověřuje Radu městyse Velký Újezd.

Usnesení č. 16 
ZM bere na vědomí informaci starosty, že probíhá výzva na podání cenové nabídky 
na veřejnou zakázku opravy chodníků a prodloužení cyklostezky. Osloveny byly firmy: 
Violette s. r. o. , BM Asistent, Seler Moravia, Regionální agentura pro rozvoj Střední 
Moravy.

Usnesení č. 17 
ZM schvaluje, že opravy komunikací ul. Mlýnská, Za Školou, Nechvátalova, Na Sušírně 
a Varhošťská budou opraveny vlastními silami a prostředky městyse.

Usnesení č. 18 
ZM schvaluje nákup a instalaci zařízení na měření rychlosti, pouze za podmínky zís-
kání dotace.
Tato zařízení budou měřit rychlost na příjezdových silnicích do městyse Velký Újezd, 
ul. Olomoucká, Přerovská a Lipenská. 

Usnesení č. 19 
ZM souhlasí s opravami vnitřních prostorů radnice (odstranění koberců a pokládka 
nové podlahové krytiny, oddělením prostoru schodiště 1. NP, rekonstrukce kuchyňky, 
doplnění kanceláří novým nábytkem, výměna dveří a dlažby na chodbě, oprava WC 
u klubovny městyse).

Usnesení č. 20 
ZM schvaluje Účetní závěrku Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014.
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Usnesení č. 21 
ZM schvaluje Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014.

Usnesení č. 22 
ZM schvaluje Výroční zprávu hospodaření ZŠ a MŠ Velký Újezd, přísp. organizace za 
rok 2014.

Usnesení č. 23 
ZM schvaluje Odpisový plán ZŠ a MŠ Velký Újezd, přísp. organizace ve výši 764.958,- 
Kč. Tyto prostředky budou poukázány na účet přísp. organizace bezprostředně po 
schválení ZM. A ukládá přísp. organizaci povinnost odvést nevyužité investiční zdroje 
ve výši 400.000,- Kč zpět do rozpočtu zřizovatele v termínu do 30. 6. 2015.

Usnesení č. 24 
ZM schvaluje Odpisový plán vč. transferů městyse Velký Újezd na rok 2015.

Usnesení č. 25 
ZM schvaluje: 
 a) Rozpočtové opatření č. 1/2015,
 b) Rozpočtové opatření č. 2/2015.

Usnesení č. 26 
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a naklá-
dání se stavebním odpadem na území městyse Velký Újezd.

Usnesení č. 27 
ZM schvaluje Plánovací smlouvu mezi městysem Velký Újezd se sídlem Olomoucká 
15, 783 55 Velký Újezd zast. starostou Ing. Josefem Jelenem, IČ: 00299677 a An-
nou Vrbovou a Zdeňkem Vrbou, bydliště oba Hábova 1563/6, Stodůlky, 155 00 Praha 
a pověřuje starostu městyse Velký Újezd podpisem smlouvy.

Ing. Josef Jelen     Ověřovatelé zápisu: Ing. Jana Kleinová
starosta městyse Velký Újezd             Ivana Nováková

Pozn. redakce: Na posledním zasedání ZM došlo ke schválení Obecně zá-
vazné vyhlášky č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a naklá-
dání se stavebním odpadem na území městyse Velký Újezd. Tato vyhláška 
je k fyzickému nahlédnutí na úřadu městyse a elektronicky na interneto-
vých stránkách městyse.
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POZNÁVACÍ KVÍZ

Dříve velmi oblíbené místo, dnes tudy např. prochází trasa Pohádkového lesa.

 

Správné dopovědi zasílejte na email: ozatloukal@email.cz nebo přines-
te osobně na úřad městyse Velký Újezd k rukám Ondřeje Zatloukala,  
a to do 29. května 2015. Správnou odpověď doplňte Vaším jménem, 
adresou trvalého bydliště a emailovým či telefonickým kontaktem. 
Následně proběhne v rámci redakční rady vylosování správných 
odpovědí. První tři vylosovaní budou mít následující 3 letošní čísla 
Žibřida zdarma!
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