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Vážení spoluobčané, čtenáři,
s přicházejícím jarem se vám dostává do rukou první letošní číslo našeho Žibřida. Rád bych 
Vás nejprve informoval o několika zásadních akcích, které jsou plánované pro letošní rok. 
V současné době čekáme na vyjádření ke dvěma podaným dotačním titulům, které by mě-
ly zásadním způsobem zajistit komfort a dopravní infrastrukturu v naší obci. 
 První se týká dostavby – či přesněji řečeno výstavby nového pavilonu školky za 
stávajícím objektem v zahradní části areálu. Máme zpracovaný projekt na výstavbu dře-
věného pavilonu, který by měl navýšit kapacitu o cca 30 osob. I v případě, že by dotace 
nebyla udělena, jsme připraveni pavilon vystavět z vlastních zdrojů. V rozpočtu městyse je 
na tuto situaci pamatováno. Doufáme, že tímto krokem vyřešíme dlouhotrvající problém 
s umísťováním dětí do tohoto zařízení. 
 Další, a snad ještě významnější (alespoň co se týče financí) akcí, by měla být 
generální rekonstrukce chodníků na ulicích Olomoucká a Lipenská, včetně náměstí a před-
prostoru před hřbitovem plus napojení obce na cyklostezku na Kamenici. Tedy přesněji od 
bývalé Kovaříkovy pily po poslední domy na Lipenské ulici. Podstatná část činnosti v loň-
ském roce byla zasvěcena přípravě těchto dvou akcí (výběrová řízení, stavební povolení, 
příprava žádostí o dotace atd.), včetně našetření potřebných financí. 
Co se týče kulturních či sportovních aktivit, tak i v letošním roce proběhne řada drobněj-
ších akcí – viz přehled v sekci Informace z úřadu městyse. Zmíním zde snad jen tradiční 
hodové slavnosti, které budou opět skýtat řadu koncertů a vystoupení pro všechny věkové 
kategorie. Osobně se také velmi těším na připravovanou doprovodnou výstavu. Téma za-
tím ještě nemohu prozradit, ale bude úzce spojeno s naším městysem.
 V poslední době se také objevily pochybnosti o pracovním vytížení některých za-
městnanců samosprávy. Rád bych tedy i za přispění pana starosty reagoval na tyto dotazy 
a snad i vyvrátil pochybnosti o činnosti našich technických zaměstnanců. Během zimních 
měsíců tato „četa“ například provedla: likvidaci vánočního stromu a uložení výzdoby, vý-
robu 16 ks laviček pro MŠ, ořezávání větví a keřů k vodojemu, montáž kovových odpado-
vých košů na náměstí, výrobu nových prvků na dětské hřiště, kopání kanalizační šachty za 
školou a v mateřské školce, skládání 6000 ks pytlů na tříděný odpad, opravu vodovodních 
přípojek po obci, údržbu hřbitova (prořezávání, kácení), opravu výtluků, pravidelný roz-
voz obědů, údržbu na radnici (nátěry, malování, výměna dveří a prahů, stěhování nábytku 
před a po pokládce PVC, úklid kotelny), opravu 2 ks invalidních vozíků, odhrnování a so-
lení chodníků, pravidelný úklid městyse, vybudování přístřešku pro auto, kácení suchých 
stromů v MŠ a za ZŠ, práci na údržbě techniky (traktor, sekačky, Stiga), lakování obecních 
laviček, pomocné práce na vodovodu, kanalizaci a ČOV, výměnu popraskaného potrubí ve 
sklepě radnice, svoz komunálního odpadu od chat a další práce operativního charakteru. 
 Přeji nám všem, aby podané dotace byly úspěšně schváleny a zrealizovány.

          
Váš místostarosta Ondřej Zatloukal

SlOVO úVODEM
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Redakce Žibřida se rozhodla po letech oživit tradici rozhovorů. Jednou z linií bude postup-
né představení všech zastupitelů městyse Velký Újezd. V tomto čísle Vám představíme 
Ing. Jiřího Roubíka, PhD. – dlouholetého a zkušeného zastupitele a předsedu Výboru 
pro rozvoj městyse.

1/ Většina čtenářů ví, že nejste rodilý Velkoúježďák. Osvětlete nám, jakým 
způsobem jste se do městyse přistěhoval?
Každý lidský osud má své jedinečné příběhy, které jsou s každým dalším vyprávěním za-
jímavější a barvitější. Jedním takovým příběhem je i to, jak jsme se objevili ve Velkém 
Újezdě. Kořeny této cesty leží až v roce 1968. Tehdy intervence spřátelených vojsk Varšav-
ské smlouvy překvapila mého otce na pozici vedoucího organizačního oddělení Chemope-
trolu v Záluží u Mostu. Jako člověk s rozvinutým smyslem pro spravedlnost to vnímal jako 
velkou křivdu. Do obrodného procesu, který byl tehdy zadušený v zárodku, vkládal mnoho 
nadějí a nedokázal se smířit, že by je mohl ztratit pod pásy sovětských tanků. Svůj osamo-
cený odpor zhmotnil v brožuře „Jsme s vámi – buďte s námi“, ve které shromáždil projevy 
tehdejších proreformních členů KSČ, a tuto brožuru nechal vydat v tiskárně, která spadala 
pod jeho pravomoc. Netrvalo to dlouho a s normalizací skončily všechny sny o tom, že by 
se socialismus mohl vydat nějakou třetí cestou. A s nastupující normalizací neskočily pouze 
naděje, ale i mnohé kariéry. Otec byl propuštěn, a když se soudní cestou domohl zruše-
ní výpovědi, stal se z něj administrativní úředník bez administrativy s nálepkou „nositele 
oportunismu“, který nesměl zodpovídat za žádnou agendu, protože by mohl být agentem 
západních imperialistů. Jeho postavení neprospívala ani skutečnost, že jeho bratr - můj 
strýc - emigroval po roce 1948 do Brazílie. Na jeho pracovním stole nebylo naprosto nic. 
Ani telefon, ani psací stroj. O to více se věnoval kulturní činnosti a ochotnickému divadlu. 
Byl spoluzakladatelem Docela malého divadla v Litvínově, kde je jeho odkaz živý dodnes. 
Díky divadlu se seznámil i s mojí maminkou Evou Klánovou. Po svatbě žili v řadovém ro-
dinném domku v Litvínově a plánovali svoji další budoucnost. Já se narodil v roce 1974. 
Vše by mohlo být nakonec perfektní i přes nešťastný politický vývoj, kdyby s postupující 
normalizací nezačalo v našem soukromém telefonu podivně klapat a před domem stát ne-
známá auta zvláštních poznávacích značek s muži v dlouhých kabátech. Také se začaly šířit 
zvěsti z prostředí disidentů o vy-
dírání odpůrců normalizace pro-
střednictvím únosů dětí. Mně byly 
tehdy tři roky. Doba nebyla jed-
noduchá a mí rodiče znervózně-
li. Kolem divadla se motalo mno-
ho příslušníku Státní bezpečnosti. 
Někteří se pak dokonce podíleli 
na organizování politické změny 
v roce 1989. Ne všichni tito lidé 
byli neznámí, takže s nimi bylo 
možné promluvit. Naše rodina se 
opravdu stala předmětem zájmu 
státních bezpečnostních složek. 

ROZHOVOR
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Na logickou otázku, jak z toho ven, přišla překvapivá odpověď. Měli jsme se přestěho-
vat nejlépe na východní Slovensko. Pro složky Státní bezpečnosti v Košicích budou hříchy 
mého otce nezajímavé a naši rodinu nechají na pokoji. Můj tatínek coby schopný organi-
zátor neváhal a začal pro nás okamžitě shánět nový domov na opačné straně republiky. 
K tomu využíval i kontakty na své bývalé spolužáky z lounské reálky. Po poměrně krátké 
době přišla s typem Mája Klopcová, manželka tehdy uznávaného pražského lékaře, který 
udržoval přátelský vztah s MUDr. Richterem a po jeho smrti s paní Věrou Richterovou. Věra 
Richterová, jako bezdětná vdova, byla tehdy nucena k tomu, aby se zbavila některé své 
nemovitosti, protože z hlediska bdělého oka KSČ nebylo možné, aby jedna osoba vlastnila 
rozlehlý byt v Olomouci, velkou chatu v Domašově a ještě vilku ve Velkém Újezdě. Po ujiš-
tění ze strany známých zaměstnanců StB, že Olomouc je dostatečně vzdálená, prodali mí 
rodiče domek v Litvínově a namísto něj koupili vilku od Věry Richterové. Otec pak pracoval 
dva roky jako řadový administrativní pracovních ve Vodovodech a kanalizacích v Olomouci, 
zatímco moje maminka zůstala v angažmá  mosteckého divadla. Od roku 1980 byl v dů-
chodu a snažil se pomáhat lidem radou i svojí prací. Přestože zemřel v roce 1993, dodnes 
si ho ještě někteří pamatují. Kromě 3. třídy, kdy jsem chodil do tehdy nově otevřené bu-
dovy základní školy, jsem absolvoval 14. základní školu v Mostě. Po ukončení mosteckého 
gymnázia v roce 1993 jsem nastoupil ke studiu na stavební fakultě ČVUT v Praze a zároveň 
začal i trvale bydlet ve Velkém Újezdě.

2/ Jirko, dlouhodobě patříte k hlavním tvářím volebního uskupení Zelená pro 
Velký Újezd. Vím také, že působíte jako krajský zastupitel Olomouckého kraje. 
Co Vás vedlo a vede k tomu, že se angažujete v komunální politice?
Určitě mám angažovanost geneticky danou po mém otci. Vždycky mě zajímalo to, co se 
děje za dveřmi našeho bytu, a byl jsem zvědavý, jak to může ovlivnit můj život a život mojí 
rodiny. Svým způsobem jsem byl vždycky považovaný za podivína. Na základní škole jsem 
oficiálně založil a vydával školní časopis GONG, což bylo poměrně neuvěřitelné v době, kdy 
se každá cyklostylovaná stránka evidovala a podléhala cenzuře. Články jsem nejen psal, 
ale i ilustroval. Zajímal jsem se o chemii, počítače, vedl jsem filatelistický kroužek. Byl jsem 
hodně ovlivněný rodiči, kteří namísto každodenní konzumace oficiální televizní zábavy, lo-
vili pomocí soustavy drátů a ústředního vytápění vysílání rozhlasu Svobodná Evropa a Hla-
su Ameriky. Když se večer 17. listopadu pustili na Národní třídě do manifestujících studentů 
policejní složky, věděli jsme to druhý den a okamžitě jsme tuto zprávu šířili dál. Když pak 
do mého vyučování přišla skupinka svazáků, aby vyprávěla svoji verzi událostí z Národní 
třídy, mohl jsem jim díky poučení z poslechu „zakázaných stanic“ oponovat způsobem, že 
beze slova odešli. Už v devadesátých letech jsem sympatizoval se Stranou zelených, a když 
jsem dokončil studium na vysoké škole a našel stabilnější uplatnění v Národním památko-
vém ústavu, v roce 2002 jsem do ní také vstoupil. Nejspokojenější bych byl, kdybych se 
angažovat vůbec nemusel a svůj čas mohl využít jinak. V roce 2006 ale situace pro Velký 
Újezd nebyla zrovna růžová. Dluhy vzniklé z nezvládnutého záměru výstavby bytového do-
mu se zdály pro obec likvidační. S řešením tehdejšího starosty pana Hegera sanovat dluh 
prodejem tzv. Wawerkovy vily a staré školy jsem ovšem nemohl souhlasit. Prodej obecních 
budov v centru mně vadil do té míry, že jsem se připojil k dalším lidem, kteří chtěli pro na-
ši obec změnu a sestavili jsme spolu volební uskupení „Zelená pro Velký Újezd“. Nakonec 
sám jsi u toho byl také od úplného začátku.
Moje angažmá v rámci krajského zastupitelstva bylo motivováno trochu jinak. Mnozí lidé si 
význam kraje a krajských voleb vůbec neuvědomují, což dávají jasně najevo svojí neúčastí 
během voleb. Přitom právě kraj je tím, kdo rozhoduje o rozvoji dopravní obslužnosti, o ob-
jednávání železniční a autobusové hromadné dopravy, o středním školství, zdravotní péči, 
podpoře organizací zabývající se pomocí sociálně slabým či starým, opuštěným a nevylé-
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čitelně nemocným spoluobčanům, o péči o životní prostředí, aktuálně například o naklá-
dání s odpady, poskytuje dotace spolkům, kulturním akcím nebo při obnově památkových 
objektů. Při vědomí zodpovědnosti za rozhodování krajské samosprávy jsem jako krajský 
předseda SZ oslovil stranu KDU-ČSL s nabídkou kandidovat společně do krajský voleb 
v roce 2012. Na základě několikaměsíčního jednání vznikla Koalice pro Olomoucký kraj 
společně se starosty. Ta ve volbách v roce 2012 získala přes 11% hlasů a umístila se jako 
třetí za ČSSD a KSČM. Voliči rozhodli o tom, že jsem skončil jako první náhradník. Členem 
krajského zastupitelstva jsem se stal až po rezignaci Mariana Jurečky, který v současnosti 
zastává funkci ministra zemědělství a uvolnil mně svoje místo. Nicméně jsem byl od po-
čátku volebního období členem Komise rady Olomouckého kraje pro kulturu a památko-
vou péči. Aktuálně se zabývám zrušením Odboru kultury na krajském úřadě, dotacemi na 
kulturu a obnovou památek v Olomouckém kraji, plánem na utlumení provozu na želez-
niční trati Petrov nad Desnou – Sobotín a především plánem odpadového hospodářství 
Olomouckého kraje, který bude mít finanční důsledky pro každého jednoho obyvatele.

3/ Jak jste se vlastně dostal ke kandidatuře? Od kterého roku působíte na rad-
nici a v jakých funkcích?
V rámci uskupení „Zelená pro Velký Újezd“ panuje demokracie a nepřijmeme žádné roz-
hodnutí, které by nebylo v souladu s názorem většiny. Mnoho rozhodnutí je odsouhlaseno 
dokonce konsensem. Tak jsem byl zvolen i jako kandidát do zastupitelstva obce a následně 
městyse v roce 2006, 2010 a 2014. V zastupitelstvu městyse jsem od roku 2006. Tehdy 
jsme byli zvoleni za naše uskupení pouze čtyři, přičemž v opozici zůstali tři a reálně jsme 
vystupovali jen já a ty, Ondro. I přes složitou situaci se nám ale podařilo prosadit zřízení 
Výboru pro rozvoj městyse, který přestože dodnes stále nemá jasně odsouhlasené pravo-
moci, prosadil mimo jiné oživení tradičních hodových slavností, které se staly hlavním kul-
turním podnikem městyse. Hned po vzniku výboru jsem byl krátce předsedou, ale protože 
jsem to z mnoha důvodů nezvládal, rezignoval jsem. Předsedou Výboru pro rozvoj městy-
se jsem znovu od roku 2010. Výbor má za sebou řadu jednání, mezi jinými i s firmou Čes-
komoravský štěrk, která následně upustila od svého plánu na výstavbu obalovny živičných 
hmot ve výkleckém lomu. Jednáme s majiteli pozemků i s investory a jejich požadavky 
vyhodnocujeme z hlediska potřebnosti a dopadů na obyvatele městyse. Aktualizovali jsme 
územní plán. Získali jsme několik dotací, například na tradiční hodové slavnosti či na obno-
vu kamenného kříže u Sušírny. V roce 2014 bylo za naše uskupení zvoleno již 6 kandidátů. 

4/ Máte rodinu?
Patřím mezi ty konzervativní jedince, kteří ve fungující rodině vidí nejvyšší životní hodno-
tu. Svoji ženu jsem poznal v roce 1995 a od roku 1998 jsme manželé. Máme spolu dceru 
Marii Evu, která letos v létě oslaví 13-té narozeniny a syna Karla Antonína, který měl na 
jaře 10 let. Spolu s námi žije i moje maminka, která si přes svůj věk 81 let zachovává vi-
talitu a životní elán.

5/ Jakému oboru se věnujete?
Mým zájmem i profesí je oblast stavebnictví. Možná to vychází už z mého dětství, kdy moji 
rodiče prováděli postupné rekonstrukční práce na našem domě a já se s velkým zaujetím 
motal k nelibosti řemeslníků pod jejich rukama i nohama. To, že zájem dítěte ovlivňuje 
pedagog, se ukázalo na mně velmi silně. Po absolvování gymnázia jsem byl pevně rozhod-
nutý stát se právníkem či historikem. Přihlášku na stavební fakultu na ČVUT jsem si podal 
víceméně z hecu mých přátel. Ovšem když jsem se pak po absolvování přijímacích zkoušek 
musel definitivně rozhodnout ke studiu na konkrétní škole, dal jsem překvapivě přednost 
právě stavařině. Stavařina ovšem není architektura, která mě lákala odjakživa. Proto jsem 



hned po ukončení vysoké školy podal přihlášku na 
doktorandské studium architektury v oboru obnovy 
památek v ateliéru docenta Kříže. Dokončení studia 
v roce 2006 mě pak motivovalo k založení vlastní 
projekční kanceláře. I když jsme se ženou zpraco-
vávali projekty i před rokem 2006, bylo to vždy jako 
vedlejší přivýdělek k zaměstnaneckému poměru. 
Právě v roce 2006 jsem konečně sebral odvahu zří-
dit vlastní ateliér, který jsme pojmenovali po našem 
domě „Ateliér 133“. V současnosti máme kancelá-
ře v budově úřadu městyse. Zaměstnáváme šest 
lidí, kteří dojíždějí z Olomouce, Přerova a Lipníku. 
Hlavní oblastí činnosti jsou rodinné domky. Spoko-
jení klienti nám přivádějí další klienty, takže o práci 
nemáme nouzi. Působíme po celé České republice 
a momentálně projektujeme domy kolem Prahy, Br-
na, Lipna na Šumavě či Ostravy. Občas máme štěstí 
možnost navrhnout větší objekt. V poslední době to 
byl například kulturní dům Echo v Lipníku nad Beč-
vou nebo sokolovna ve Stříteži nad Ludinou.

6/ Jak trávíte volný čas?
Bohužel volného času mám minimálně. Pokud mi nějaký vybude, povídám si nejraději 
se synem a dcerou. Někdy si najdu čas na nedělní rodinný výlet nebo alespoň vycházku. 
Kdybych měl více času, zaměřil bych se na manuální práci, které je kolem domu vždycky 
mnoho. Vidím, že dětem obecně chybí právě takové vzory, aby si v dospělosti uměly po-
radit a nemusely na vše volat odbornou pomoc. Také bych se věnoval své sbírce známek 
a železničnímu modelářství. Moc rád bych se vrátil k muzice. Ke klavíru si občas sice sed-
nu, ale na akordeon nemilosrdně padá prach. Alespoň si několikrát ročně můžu zazpívat 
s chrámovým sborem.

7/ Líbí se Vám ve Velkém Újezdě?
Když jsem poprvé přišel do Velkého Újezdu, byly mi 4 roky. Vnímal jsem pouze starý dům, 
ve kterém bylo vlhko a zima, rozpadající se hospodářskou budovu na dvoře a zahradu 
s tajemnými kouty, kam jsem se bál sám vkročit. Teprve od šesti let jsem se díky svým no-
vým přátelům začínal rozhlížet dále než za plot. Jak jsem dospíval, užíval jsem si výpravy 
na zakázané území vojenského prostoru, lezení po mezihořské skále, lyžování na Gryga-
ráku i Vinohrádkách, plavání v Tršické přehradě, tajemné výlety na místa zaniklých obcí 
i vycházky s cílem donést co nejvíce hříbků. Ovlivňovala mě i malebná a tajemná zákoutí 
Velkého Újezdu, krásné statky i malé chaloupky, které společně vytvářejí nezaměnitelný 
obraz našeho městyse. Už jako dítě jsem se rozhodl, že tady chci žít a mít vlastní rodi-
nu. Je to úžasné místo plné vzrušujících protikladů. Zdá se, jako by leželo na konci světa, 
obklopené ze všech stran lesy a protkané množstvím různých potůčků, přitom je téměř 
vprostřed Moravy. Kulturní krajina se potkává se skutečnou divočinou, jinde zase připomí-
ná anglický park u fantomového novogotického zámku. Ale jen chvilku trvá dopravit se do 
hlavních regionálních center Olomouce, Přerova a Hranic. Velký Újezd je úžasné místo pro 
život a mělo by to tak zůstat i v budoucnu. To ovšem předpokládá, abychom k němu při-
stupovali zodpovědně a své kroky konfrontovali nejen s tím, co to přinese mně, ale zda tím 
nezničím hodnotu, která má význam i pro ostatní, protože nikdo z nás není osamělý ostrov 
v oceánu, ale kamínek pestré mozaiky, a já si přeji, aby ta mozaika byla co nejkrásnější.
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8/ Máte nějaká oblíbená místa a proč?
Každé místo ve Velkém Újezdě a jeho okolí je moje oblíbené. Každé má svoje kouzlo a je 
něčím jedinečné. Jak nádherná je rozkvetlá niva Olešnického potoka, jak mysteriózní jsou 
stíny v mezihořském údolí. Mám rád tajemné stěny mezihořské skály i vrcholky Holého, 
Růžového, Mlýnského či Kyjanického kopce. Přitahují mě rašeliniště kolem pramene řeky 
Odry i smrkové pralesy, které zde za posledních sedmdesát let vznikly. Každá skalka vy-
stupující ze strmých svahů pro mě znamená objevení něčeho nečekaného. Kamenné stěny 
zaniklých mlýnů mě lákají k průzkumům a provokují k představám. Kdo by někdy nestrávil 
alespoň chvíli u Pěti smrků, neposeděl u rybníčku Na Harince nebo se nenapil z Kadloub-
ka, nerozhlížel se do krajiny od svatého Izidora nebo Sušírny? Každý ta místa zná a pro 
každého jsou svatá.

9/ Co Vás v poslední době ve Velkém Újezdě potěšilo?
Po letech stagnace se začíná připravovat řada projektů, které vylepší obraz našeho městy-
se a zlepší život v něm, ať už se jedná o vybudování kanalizace v Zákostelí, opravu cest, 
stavbu cyklotrasy, která dnes naprosto nepochopitelně končí několik set metrů před obcí, 
tak i technické zabezpečení radnice a její odvlhčení. Nejvíce mě ale potěšilo, že se podařilo 
opravit poničený kamenný kříž na Sušírně a obnovit sloup Nejsvětější Trojice na konci Tr-
šické ulice. Jsem plný naděje, že se náš městys po letech stagnace připojí k obcím, které 
se rozvíjí a život v nich je stále příjemnější.

10/ A naopak s čím nejste spokojen? Co byste si přál ve vedení obce prosadit?
Občané by se měli více zajímat o dění v obci. Měli by chodit na zastupitelstva, vznášet 
svoje dotazy a požadavky. Byl bych rád, kdyby se více zapojili do plánování velkých inves-
tičních akcí i řešení drobných zlepšení. Mě osobně mrzí, že náš městys nemá důstojný sál 
ke konání kulturních akcí, přitom ho mají i menší obce, než jsme my. Přál bych si, aby se 
podařilo zajistit dostatek prostředků a vhodné místo na stavbu kulturního domu. Také tzv. 
Wawerkova vila by si zasloužila generální obnovu, ideálně takovou, která by rehabilitovala 
exteriéry i interiéry do původní podoby. Rovněž by se měla uvážit dostavba a rekonstrukce 
náměstí na reprezentativní centrum.

11/ Jste kromě zastupitelstva nějak zapojen do dění ve VÚ (spolky atp.)?
V minulosti jsem se aktivně zapojoval do dění v Českém zahrádkářském svazu, kde jsem 
byl několik let pokladníkem. Bohužel narůstající povinnosti mě připravili o možnost se této 
funkci dále věnovat. Zůstávám tak pouze řadovým členem. Nicméně už řadu let zpívám 
v chrámovém sboru Chorus Marianus Tršice, který přímo není velkoújezdským spolkem, 
ale většina zpěváků je z Velkého Újezdu, ve Velkém Újezdě často doprovází mše a vystu-
puje i při samostatných koncertech.

12/ Co byste vzkázal čtenářům Žibřida?
Nikde není tráva zelenější, a jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Často slýchám 
stesky, jak se ve Velkém Újezdě nic neděje, jak zde nikdo o nic nemá zájem. Když se pak 
ale člověk podívá, kolik je tu aktivních spolků s pracovitými lidmi, je to neuvěřitelné. Mu-
sím říct, že když se bavím s lidmi z okolních vesnic, závidí nám to množství různých akcí, 
které se každoročně ve Velkém Újezdě uskuteční, tvůrčí atmosféru a obětavé lidi ochotné 
přiložit ruku k dílu. Važme si jich a jejich práce a namísto zbytečných slov, ať každý z nás 
hledá svoji cestu, jak přispět svým vlastním dílem.

        Za rozhovor děkuje Ondřej Zatloukal



Felix Kovářík 

Druhorozené dítě Tomáše Kováříka (1824–
1881) a jeho ženy Terezie (1798–1887) se 
narodilo 2. ledna 1848, na počátku památ-
ného roku, který vstoupil do dějin jako „jaro 
národů.“ Felix přišel na svět v č. 42 – tedy 
v rodném domě Tomášovy matky, ale od svých 
sedmi let již vyrůstal v tak zvané chalupě č. 10, 
kterou jeho otec koupil v roce 1855 a připojil 
ke gruntu č. 9. 
 O jeho dětství ani mládí nejsou zprávy, 
nevíme, zda po újezdské obecné škole dojíž-
děl ještě na měšťanku, traduje se pouze, že 
byl velmi společenským, veselým člověkem, 
který se v dospělém věku věnoval řadě zájmů 
v rámci spolkové, divadelní i hudební činnos-
ti. Můžeme ale předpokládat, že se také zá-
hy zapojil do otcovy profese – zpracování a 
dodávek dřeva do širokého okolí. Je to o to 
pravděpodobnější, že Tomáš Kovářík byl velmi 
zaneprázdněný řadou veřejných funkcí, ať již 

jako újezdský starosta, správce místních záložen, člen představenstva prosenického 
cukrovaru, ale především jako poslanec zemského sněmu za několik zdejších okresů. 
Uprostřed tohoto činorodého dění se třiadvacetiletý Felix 8. srpna 1871 oženil v olo-
mouckém kostele sv. Michala s Marií (1840–1915), dcerou z rolnické rodiny Václava 
a Matyldy Groffových z Grygova. Marie však v té době již deset let bydlela v Olo-
mouci, v domě č. p. 261 ve Ztracené ulici 20. Byla totiž vdovou po Antonínu Fučíkovi 
(1843–1864), který jí dům – dědictví po své matce 
– připsal dva roky před svou smrtí. Mladý Felix se se 
svou o osm let starší ženou zřejmě seznámil právě ja-
ko dodavatel palivového dříví. Po svatbě se novoman-
želé přestěhovali do č. 9 a o pět let později jim Tomáš 
připsal i chalupu.
 Měli sedm dětí: Marcelu (1872–1927) pro-
vdanou později za brněnského obchodníka Josefa 
Zelenku, Narcise (1873–1939), který v roce 1900 
převzal oba domy a pokračoval v otcově povolání, 
předčasně zemřelého Josefa (1877–1879), světo-
běžníka Adolfa (1878–1925), který se zatoulal až do 
Gruzie a Azerbajdžánu, aby se pak stal profesorem na 
obchodní akademii v Třebíči a nakonec ředitelem ob-
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dobného ústavu v Jihlavě, další předčasně zemřelé potomky Stanislava (1880) a Marii 
Františku (1882). Řadu dětí nakonec uzavřela Marie Františka Cecílie (1884–1961), 
která se provdala za nadlesního veselíčského panství na Ranošově Jana Komárka.
 Felix se podobně jako jeho otec intenzivně zapojil do újezdského veřejné-
ho života. Několikrát byl zvolen členem obecního výboru, stejně jako radním (1876–
1879, 1879–1882, 1888–1891). 22. června 1882 se stal starostou (a současně také 
členem školního výboru, kterým byl znovu zvolen v roce znovu 1889). Naposledy 
došlo k jeho volbě za člena obecního výboru v roce 1894, kdy se stal starostou Karel 
Richter (1862–1942), od roku 1886 ženatý s Felixovou sestrou Růženou (1863–?). 
Poslední Felixova volba za člena školní rady se uskutečnila 20. září 1896, ale nedlou-
ho poté 8. prosince těžce nemocný, pouze osmačtyřicetiletý Felix Kovářík umírá. 
Vdova Marie pak na přelomu století prodala olomoucký dům, aby v roce 1904 synovi 
s bájným starořeckým jménem Narcis finančně vypomohla při založení pily. Narcis tím 
ve třetí generaci završil tradiční rodinné podnikání „ve dřevě“.

 Vraťme se však k Felixovi. Od 
konce sedmdesátých let až do smr-
ti – jak jsme slyšeli – se neustále 
angažoval v obecních záležitostech. 
S jedinou výjimkou. Při obecních vol-
bách v roce 1885 nekandidoval, pro-
tože se chtěl vyhnout křížení zájmů. 
V sousedství radnice se totiž připra-
vovala novostavba školy, kterou jako 
dosavadní starosta inicioval a které 
se chtěl zúčastnit jako jeden z doda-
vatelů – samozřejmě opět dřevěných 
konstrukcí. V rámci oferty na staveb-
ní práce přišly o rok později na obecní 

úřad ve stejný den 1. srpna 1886 dvě přihlášky. Jednu podal přerovský stavitel (mimo 
jiné autor tamní staré sokolovny) František Lazar (1853–1929), manžel Tomášovy 
dcery a Felixovy mladší sestry Josefy (1856–1931). Tu druhou podává Felix. 
 Škola měla pravděpodobně vyrůst podle projektu člena proslulé olomoucké 
stavitelské dynastie Karla Wlaky st. (1847–1919). Tento rodák až od Karviné, absol-
vent opavské reálky, se v Olomouci vyučil u svého stejnojmenného strýce Maximili-
ana (1822–1872), v roce 1872 si zde zažádal o stavitelskou koncesi a roku 1886 se 
stal olomouckým měšťanem. Podnikal pak s mladším bratrem Rudolfem (1850–1921) 
ve společné stavební firmě C. & R. Wlaka, v níž byl Karel určující osobností. Kromě 
toho, že vesměs podle vlastních návrhů vystavěli řadu veřejných i soukromých budov 
v Olomouci, byl Karel také široce veřejně činný v řadě olomouckých i nadregionálních 
institucí finančního i profesního charakteru, kromě toho byl majorem ostrostřelec-
kého sboru a čestným občanem předměstí Pavloviček. Za svoji všestrannou činnost 
obdržel od císaře zlatý záslužný kříž s korunou.
 Lazarova finanční nabídka na provedení stavby byla přijata nepochybně
 i díky nabídnuté patnáctiprocentní slevě. Stavba šla potom rychle kupředu, na pod-
zim 1886 byla již škola pod střechou. Ale o rok později, když se měla otvírat, se pro-
jevily komplikace. Nikoliv stavební, ale - jak už to bývá - finanční. Oproti původnímu 



rozpočtu 9 000 zlatých se stavba prodražila na 11 144 zl. 81 krejcarů, protože v jejím 
průběhu byl rozšířen počet školních tříd. Obecní výbor v čele se starostou Ignácem 
Richterem propadl panice, jak o tom svědčí zápis ze schůze obecní rady: dodavatelé 
naléhají na proplacení účtů, „jelikož v obecní pokladně peněz néni, odkud se peníze 
vypůjčijou?“ Naštěstí se nabídla zdejší rolnická záložna; splátky však musely být na 
základě povolení zemského výboru umořeny do roku 1889. Půjčka 4 000 zlatých na 
dlužné pro stavitele byla odhlasována 18. září 1887, ale jednopatrová škola s rene-
sančně inspirovanou fasádou mohla být slavnostně otevřena již o sedm dní dříve. 
 Uveďme si alespoň krátkou ukázku z článku, jímž o slavnostním dnu refe-
rovaly olomoucké noviny Našinec: „Na podzim předešlého roku začalo se se stavbou 
troj- resp. čtyřtřídní budovy školní – a v neděli dne 11. t. m. slavili jsme slavnost 
významnou pro obec, svěcení totiž této budovy. Svěcení vykonal důst. farář zdej-
ší P. Klement Doleček za asistence vp. koop. P. Fr. Neskory. Po skončeném obřadu 

promluvil ke shromážděným úchvatnými a vzletnými slovy vp. P. Neskora objasňuje 
význam této slavnosti, načež pan nadučitel Barbíř vyzval přítomné, aby nejjasnější-
mu původci nové lepší éry ve školství rakouském, jeho Veličenstvu provolali třikrát 
sláva. Na upomínku této slavnosti věnoval stavitel naší školy p. Fr. Lazar z Přerova 
všem dětem školním dojemnou modlitbu za vlast od nezapomenutelného spisovate-
le a kněze Třebízského. Nato podniknuta s dětmi vycházka do blízkého lesa, kdež se 
dítky se vší radostí nezkaleného zlatého mládí pobavily. Všichni účastníci pak výletu 
tohoto vidouce jarosť a veselí mládeže pozapomněli zajisté na všeliké strasti denního 
života a pookřáli v tomto veselém kruhu. Když jsme se po skončeném výletě opět u 
školní budovy shromáždili, provolána vp. faráři i vp. kooperatoru k vyzvání nadučitele 
sláva! My pak končíce zprávu svou nemáme jiného přání, než aby tato nová škola, 
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zajisté nejkrásnější v okresu, na 
niž obec naše s hrdostí pohlížeti 
může, hojné a požehnané vydala 
ovoce církvi, obci i vlast.“ 
 A my můžeme po té-
měř sto třiceti letech pouze se 
smutkem dodat, že stará ško-
la byla své krásy zcela zbavena 
v roce 1966 v rámci rozsáhlých 
stavebních akcí, které tehdy Vel-
ký Újezd zbavily podstatné části 
jeho starobylého vzhledu.  
 Modlitbička pro dítky 
nebyla ovšem jediným Lazaro-
vým a Felixovým darem. Stavitel 
o rok později, 20. září 1888, na-
bídl obci, která mu stále dlužila, 
že je ochoten dluh slevit o 67 zl. 
73 krejcarů a navíc odpustit úro-
ky dalších 60 zlatých. Na radnici 
to bylo samozřejmě s radostí při-
jato.
 O necelý měsíc dříve, 
než došlo k otevření školy, byla 
kousek za vrchním koncem – na 
tehdy ještě nezastavěném místě 
– vysvěcena 15. srpna 1887 jiná 
novostavba. Také kapli P. Marie 
Lurdské v podobě umělé jesky-
ně vystavěl František Lazar. Ale 
tím, kdo její postavení inicioval 
a uhradil, byl jeho švagr Felix. 
K datu 26. září téhož roku je 
k tomu v knize zápisů z jednání 
obecní rady poněkud kostrbatý 
přípis: „Na předmět stran vysta-
vení kaple na obecní pozemek 
za Pechovo se podepsaný výbor 
jednatelem usnesl, že co se tý-
če pozemku onoho, místo, kde 
kaple se vystaví, se povoluje, 
ale nikdy nepřijímá kdy a jaké-
kolvěk sebe menší nebo větší 
poskytnouti nebo zběhle jako-
kolvěk opravy nepřijímati, nýbrž majetník stavby p. Felix Kovářík na sebe bráti mu-
sí, co se dalších útrat neb posvěcení týče, má se sám s panem farářem vyjednati.“ 



Sděluje se tak, že obec věnovala pozemek a Felix se zavazuje uhradit jak náklady na 
stavbu, tak na její pozdější opravy – újezdští starší měli zkrátka hrůzu z jakýchkoliv 
dalších výdajů.
 Proč se oba švagři rozhodli vystavět kapli, a ještě k tomu s tímto zasvěce-
ním? Felix se v létě roku 1887 pomalu zotavoval z vážné choroby a poděkovat za je-
ho uzdravení se rozhodla jeho zbožná žena s odkazem na sérii zázraků, k nimž došlo 
o tři desetiletí dříve v pyrenejských Lourdech. Od té doby tam přiváděly (a dodnes 
přivádějí) zástupy nemocných toužících po uzdravení. Všechno začalo v roce 1858, 
kdy se tam zatoulané dívce Bernadettě Soubirousové (1844–1879) začala opakovaně 
zjevovat P. Marie – ale ta historie je tak známá, že ji nyní není nutné připomínat. Ma-
rie Kováříková se zkrátka rozhodla projevit vděčnost podobným způsobem i zde, ve 
Velkém Újezdě. V archivu olomoucké arcibiskupské konzistoře leží dopis újezdského 
faráře, již vzpomenutého P. Dolečka, který si v překladu uveďme jako poslední citát: 
„Veledůstojné kníže–arcibiskupské konzistoři! Svědomitý hospodář Felix Kovářík ve 
Velkém Újezdě dává jako poděkování Bohu za uzdravení postavit velkým vlastním 
nákladem polní kapli u silnice na Kozlov, pro kterou zakoupil pěknou sochu blahosla-
vené Panny Marie Lurdské, a na údržbu kaple složil státní dluhopis 50 zlatých. Po-
něvadž však Felix Kovářík musí ještě v brzké době na lékařské doporučení navštívit 
lázně Luhačovice, je jeho vroucným přáním, zda by mohla být kaple brzy slavnostně 
vysvěcena. V této věci poslušně prosí Veledůstojnou kníže–arcibiskupskou konzistoř 
o obeznámení s vyslyšeným povolením v nejbližším čase. Farní úřad Velký Újezd 13. 
července 1887. Klement Doleček, farář.“ 
Farář žádost do Olomouce doručil zřejmě osobně, neboť byla skutečně promptně vy-
řízena, takže o dva dny později se mohlo skutečně přikročit k vysvěcení kaple. 
Je zřejmé, že velkorysost, s níž oba švagři – František Lazar s Felixem Kováříkem – 
přistoupili k finančním problémům školní novostavby, a navíc na vlastní náklady vy-
stavěli jako donátoři také kapli, je zajímavým dokladem dobového mecenášství. Může 
však ilustrovat nejen jejich poměr k veřejnému blahu zdejší obce, ale mimo jiné také 
přispět k vyvrácení na první pohled nepravděpodobné legendy o záhadném zbohat-
nutí Tomášovy rodiny a údajně následném Felixově pokání.

       Pavel Zatloukal 

Prameny a lit.: ZA Opava, pob. Olomouc, matriky narozených, sezdaných a zemřelých 
Velký Újezd. – ZA Opava, pob. Olomouc, Matrika zemřelých u sv. Michala v Olomouci 
1857–1878. – ZA Opava, pob. Olomouc, Matrika oddaných u sv. Michala v Olomouci 
1861–1881. – ZA Opava, pob. Olomouc, Arcibiskupská konzistoř, fara Velký Újezd, 
kart. 4856. – SOkAO, O 1–76, Archiv obce Velký Újezd, i. č. 3, 81, 82, 103, 105. – 
Našinec, 18. 9. 1887, s. 3. – Karel Domes, Z historie Velkého Újezda a okolí. Velký 
Újezd 1966. – Wilhelm Nather, Kronika olomouckých domů. I. Olomouc 2007, s. 384.
 
Snímky: 1. Felix Kovářík, 2. Felixova žena Marie, 3. Starosta Felix Kovářík (druhý zpra-
va) s členy obecního výboru, mezi lety 1882-1885, 4. Pohlednice z doby před rokem 
1914 s budovou školy, 5. Leták vydaný k posvěcení kaple P. M. Lurdské k 15. 8. 1887, 
6. Lurdská kaple s ještě nezastavěným okolím, snímek Karel Jedlička 1942. Všechny 
snímky jsou z archivu Evy Kováříkové.
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Vám poděkování a lásku

V Žibřidu se už mnohokrát psalo, a to prá-
vem, o válečných hrdinech Jaroslavu Švarco-
vi, Aloisi Fröhlichovi a Bohumilu Bednaříkovi. 
O paní Libuši Hiemerové, občance Velkého 
Újezda, ulice Tršická č. 297, její rodině a hlav-
ně bratru Františku Dostálovi se zatím újezd-
ská veřejnost moc nedověděla.
 Považuji za svou povinnost napsat 
článek o svém prastrýci, hrdinovi a velikém 
vlastenci, který byl členem Sokola a který 
obětoval svůj mladý život za naši šťastnější 
budoucnost, a o utrpení babiččiny rodiny za 
2. světové války.
 František dostál, bratr babičky, byl 
zapáleným Sokolem a členem Hanáckého 
aeroklubu. Ještě před válkou byl pilotem na 
vojně. Podepsání Mnichovské dohody bylo 
pro Františka posledním impulsem k odchodu 
ze země a boji proti nacistickému Německu. 
V květnu 1939 společně s kamarádem Ja-
roslavem Chlupem, kterého znal z vojny 
i aeroklubu, přešli hranice do Polska. Babička vzpomíná: „Moc před náma nemluvil, 
ale věděla jsem to. Potom když se s náma loučil, tak i plakal… Měl jenom tašku přes 
rameno a pár věcí tam měl. Myslím nějaký peníze. Maminka mu cosi dávala na ces-
tu.“
 Nakonec se přes Jugoslávii dostal do Francie, kde se prý jako pilot účastnil 
bitvy o Francii. Než byl evakuován do Velké Británie, poslal z Nice domů poslední do-
pis. V Anglii se stal opět pilotem a sloužil jako rotmistr F/06. OTU, 311. čs. bombar-
dovací perutě RAF. Během svého pobytu v ostrovní zemi se dokonce oženil s Angli-
čankou jménem Oliva a narodila se jim dcera Josefina Oliva. Na svět přišla až po smrti 
Františka Dostála. Dne 24. dubna 1943 totiž František při cvičebním letu s Wellingto-
nem X HE 496 zahynul. Došlo k výbuchu na palubě letounu, který se zřítil do vod So-
lwayské zátoky. Jeho žena Oliva přijela po válce rodinu navštívit a v Československu 
zůstala sedm měsíců. Po únoru 1948 a nástupu komunismu se ze strachu před zatče-
ním vrátila do rodného Manchesteru. Babiččina sestra Drahoslava vzpomíná: „Oliva 
mi vyprávěla, že se nejednalo o nehodu, ale že v letadle byly nastraženy bomby členy 
IRA, ta v době 2. světové války podnikala bombové útoky na Velkou Británii, ale jestli 
to bylo i v tomto případě, se mi bohužel nepodařilo zjistit. Irové pomáhali jako po-
mocní dělníci na tom letišti, odkud startovala letadla na ty hlídkové lety. Potom zasta-
vili další lety, bomby byly ještě v sedmi letadlech. František v té době dělal hlídkové 
lety nad Biskajským zálivem. Už se nebojovalo nad Anglií, ale hlídali Biskajský záliv, 
protože lodě převážely zbraně z Ameriky do Ruska a mladí piloti byli nachystaní, že 
přiletí pomáhat do Ruska. Každý zkušený pilot měl čtyři až pět mladých letců a ti si 
při hlídkování odlítávali hodiny. Františka vylovili po dvou měsících ožraného od ryb, 



poznali jej jen podle náramku. Je pochován na hřbitově v Dunfries ve Skotsku.“
 Jeho přítel Jaroslav Chlup, se kterým společně utekli do Anglie, válku také 
nepřežil. Po seskoku z hořícího letadla se mu nepodařil kvůli silnému větru uvolnit 
zamotaný padák a v březnu 1943 se utopil v moři.
 Bohužel pravděpodobně i díky tomu, že František utekl do Anglie, po atentá-
tu na Heydricha byli v rámci akce E (Emigranten) zatčeni a uvězněni babiččini rodiče, 
babička samotná a její starší sestra Drahoslava.
 Na svého otce Aloise Dostála vzpomíná babička takto: „Tatínek byl hrozně 
hodnej. Nekouřil, nepil a jenom se staral o nás. Tatínek nás ani jednou neudeřil. Byl 
velký zahradník. Nutil nás jíst hodně zeleniny.“ Z odchodu syna Františka byl nešťast-
ný. Měl v živé paměti hrůzy první světové války, které se účastnil jako voják rakousko-
-uherské armády. Čtyři roky bojoval na frontách první světové války a byl těžce raněn 
při jedné z nejtěžších bitev. V Itálii u řeky Piavy utrpěl průstřel plic a jater. Jeho dcera 
Drahoslava vzpomíná i po letech, co jí otec vyprávěl: „Nechali ho tam ležet jako mrt-
vého, skutálel se k řece, uvázal se na loďku a probudil se až za tři měsíce ve Vídni.“ 
Válku přežil, i když se po vyléčení musel vrátit na frontu. Zahynuli v ní ale všichni tři 
jeho bratři a dva švagři, manželé sester.
 Rodiče babičky byli hodně vlastenecky založeni a snažili se lásku k vlasti pře-
dat dětem. Babička, František i sestry pravidelně chodili do Sokola. Krátce po vzniku 
a vyhlášení Církve československé husitské, která měla čistě československý charak-
ter, se většina rodinných příslušníků stala jejími členy. Paní Drahoslava byla dokonce 
prvním křtěným dítětem této církve v Nové ulici v Olomouci. Rodina také často jezdila 
na výlety po okolí.
 Po celou dobu Františkova pobytu v Anglii o něm rodina nic nevěděla. Ani 
gestapo jejich dům nenavštívilo. Vše se změnilo až po atentátu na Heydricha, kdy po 
zahájení Akce E bylo pozatýkáno několik stovek osob, které byly blízkými příbuznými 
mužů, kteří utekli do zahraničí a byli podezřelí ze vstupu do spojeneckých vojsk. Ge-
stapo přišlo i do rodiny Dostálů. Nejdříve zatkli otce a matku a odvezli je do olomoucké 
věznice, to bylo ještě před Akcí E. Mohlo to být 
i z důvodu otcova napojení na odbojovou or-
ganizaci Obrana národa, což se rodina ovšem 
dověděla až po válce. Otec ve vězení prošel 
sérií brutálních výslechů. Nakonec byli i s mat-
kou propuštěni. Babička vzpomíná: „Tatínek 
přišel bez zubů. Ani jeden zub neměl. Mu-
sel se prý plazit po zemi. Ruce za zády na té 
chodbě. S tátou tam dělali hrozný věci.“ Do-
ma však byli jen chvíli, než je opět navštívi-
lo gestapo. Tentokrát nezatkli jen rodiče, ale 
i babičku a sestru Drahoslavu. Starší dvě sestry 
byly již vdané a nejmladší patnáctiletou Božen-
ku nechali doma, o tu se pak starala celá ulice.
 Babička si ještě dnes živě pamatu-
je, jak pro ni přijel vůz gestapa, ve kterém 
již seděli rodiče a sestra: „Já vím, jak jsem 
lezla do toho auta a jak jsem tam uviděla tá-
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tu, mámu a sestru, tak jsem začala brečet. A táta říkal: Nebreč, nedělej jim radost. 
Tak jsem přestala.“ Otec byl oddělen od rodiny a odvezen na gestapo na Envelopě 
v Olomouci do takzvaného garňáku, kde opět prošel brutálními výslechy a mučením. 
Babička vzpomíná, že ještě jednou byl převezen do olomoucké věznice, kde se s ním 
naposledy setkala: „My jsme stáli a ti věznění muži přišli. Mluvit jsme s nimi nesmě-
li. Museli jsme všichni přijít do té kanceláře. Ale tatínek, když nás uviděl, on měl furt 
takovej zelenej klobouk z té Panamy nebo z čeho na hlavě. Měl sice vlasů černejch, 
kudrnatejch, tak ten klobouk vyhodil, abychom věděly, že tam je, a zasmál se na nás. 
To jsem tatínka viděla naposled.“ Z Olomouce byl otec odvezen do Brna a po nějaké 
době transportován do Osvětimi, kde v únoru 1943 zahynul. To se však rodina dově-
děla později.
 Babička Libuše byla spolu s maminkou a se sestrou převezena do internač-
ního tábora ve Svatobořicích u Kyjova. Internační tábor byl zřízen17. září 1942 a je-
ho prvním velitelem byl četnický poručík Franz Kaiser, kterého vězni přezdívali Pun-
ťa. Tento rodák z Brna se ještě před okupací jmenoval František Císař, ale potom se 
přihlásil k Německu a změnil si jméno. Za jeho samozvané vlády v táboře panovaly 
drsné podmínky. Internovaní nebo spíše vězni měli velmi malé příděly jídla a trpěli 
hladem. V táboře byla nedostatečná hygiena a přeplněné místnosti byly plné vší. Za 
každou maličkost dostávali muži i ženy tresty. To se přihodilo i babičce, která v osm-
nácti letech musela celou noc strávit v márnici: „Potrestal mě, že jsem si sedla, jak 
přišli v noci s tou baterkou. Však ten Punťa nebo jak jsme mu říkali. Musela jsem do 
márnice do spodního tábora. Byl tam ten železný stůl, na zemi dvě rakve, tak já jsem 
stála celou noc v rakvi. Bála jsem se tam sednout. Tak jsem stála na tom dřevě. Brzo 
ráno mě tam ty kuchařky, co vařily ten čaj, daly horkou cihlu. Ale pak pro mě kdosi 
přišel.“
 Další vzpomínky, které babičce dodnes zůstaly v paměti, se týkají židovských 
obyvatel tábora, kteří měli nesrovnatelně horší podmínky než ostatní.
 Lidé z tábora museli často na nástupy před budovy, kde bez ohledu na poča-
sí dlouho stáli a čekali, než četníci nebo gestapáci se psy prohledají místnosti, jestli se 
tam nenachází něco zakázaného. Díky těmto nekonečným nástupům dostala babička 
těžký zánět pohrudnice a nakonec byla v lednu 1943 z tábora propuštěna. Hrozilo 
totiž, že by v tak těžkých podmínkách nemoci podlehla. Matka a sestra Drahoslava 
zůstaly ve Svatobořicích až do konce války.
 Babička na tom nebyla zdravotně vůbec dobře a několik měsíců se ještě 
musela léčit. Nejprve bydlela u sestry Antonie a potom u příbuzných Drábkových 
v Olomouci. V březnu 1943 byla předvolána na gestapo, kde jí oznámili, že otec Alois 
zemřel v Osvětimi. Sama vzpomíná, že tato obrovská tragédie zasáhla celou rodinu. 
Matka Aloise Dostála, která za první světové války přišla o tři syny, se už z této rány 
nevzpamatovala. „Když se dověděla, že umřel, tak prý spadla a bylo po ní. Asi ji ranila 
mrtvice. Už žádného syna neměla.“
 Babička zůstala u Drábků až do konce války. S matkou i sestrou si dopisovala 
a byla je ve Svatobořicích i navštívit. Osvobození zažila u strýce v Hluchově u Prostě-
jova, kde se shromáždila celá rodina. Byla tam už i matka Josefa a sestra Drahosla-
va, které byly v dubnu 1945 ze Svatobořic propuštěny. Babička vzpomíná, že v domě 
u strýce odpočívali němečtí i sovětští vojáci. „Jednu noc tam u nás spali na zemi Něm-
ci a druhý den Rusi. Kousek dál byl lesíček a tam se ti Němci s těma Rusama střetli.“



 Krátce po osvobození se babička provdala v Olomouci za Josefa Hiemera, 
který pocházel z Přáslavic. „To byla myslím druhá svatba v Olomouci po osvobození.“
Protože byl dědeček hajný, musela se rodina často stěhovat (Jeseníky, Beskydy). Ba-
bička se zpočátku starala hlavně o děti. Narodily se jí dvě dcery a dva synové. Praco-
vala v lese (vysazovala stromky na Lysé hoře, pracovala na pile). Než odešla do dů-
chodu, byla zaměstnána skoro 20 let v Moravii v Mariánském Údolí. Dnes má Libuše 
Hiemerová 14 pravnoučat.
 Díky projektu Paměti národa se na podzim roku 2012 ozvala Františkova 
vnučka Kirsten. Dověděli jsme se, že Františkova manželka Oliva se znovu provdala 
a žila v Americe, zemřela v roce 1998. Františkova dcera Josephine se v roce 1965 
vdala, v roce 1971 porodila Kirsten a v roce 1974 ještě syna. Bohužel ve stejném ro-
ce1974 zemřela na rakovinu žaludku. Vnučka Kirsten žije v Anglii. Poslala nám spous-
tu fotografií své matky Josephiny, včetně rodného listu, kde je jako otec uveden Fran-
tišek Dostál – bratr babičky Libuše Hiemerové.
 Podobných osudů jste už asi slyšeli a četli spousty, mnozí z vás je zažili 
i u příbuzných ve svých rodinách. V naší rodině se na toto téma často nebavíme, 
zvlášť když vím, jak traumatizující to pro babičku je. Byl to jen zlomek jejího dlouhé-
ho života, ale hodně bolestivý. Sama nejčastěji vzpomíná na šťastné dětství, pak na 
společný život s dědečkem a hlavně žije současností, kterou se jí snažíme, doufám, 
co nejvíce zpříjemňovat. Patří jí velké poděkování za všechno, co kdy pro nás udělala.

Za celou rodinu sepsala vnučka Iveta Rozsívalová
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Zapomenuté známé i neznámé příběhy

S určitostí si řada Úježďá-
ků, kteří v minulos-
ti zavítali do Olomouce, 
vzpomene na vyschlou po-
stavičku muže v čepičce, 
pracovním oděvu (někdy 
v šedé igelitové pláštěnce) 
a gumákách, to i v zimních 
měsících, který se s před-
válečným dámským kolem 
obloženým hadry a starým 
papírem pohyboval v uli-
cích města a patřil takřka 
k jeho koloritu. Ano, byl 
známý a řečený jako Do-
nát Izrael. Jeho osud stojí 
za to vzpomenout. 
 Tajemství jeho původu poodhalil před několika lety fotograf Bohuslav Fran-
tišek Červinka a se svým výzkumem se svěřil jen úzkému okruhu svých přátel, když 
zpracovával rodokmen rodu Červinků. Jako podklad mu posloužil rukopis tatínkovy 
rodové kroniky, kde narazil na zmínku o Leopoldu Čudovi. To v něm vyvolalo vzpo-
mínky z doby jeho nejútlejšího mládí na mnoho setkání s touto kuriózní osobou, poz-
ději známou jako Donát Izrael. Protože se chtěl dovědět více, vypravil se do Dolan, 
Bělkovic-Lašťan, kde se na pana Čudu vyptával starších lidí. Pátrání ho dovedlo až 
do místa, kde se narodil a dlouhou dobu žil, do Dolánek (dříve Geblov). Výsledek 
pátrání, které B. F. Červinka sepsal 8. listopadu 2003, má však otevřený konec. Po-
dává však klíč k podivnému způsobu života, který Leopold Čuda alias Donát Izrael, 
přezdívaný Čudáček, vedl. Narodil se 10. října 1902 v Geblově č. p. 99 ve stavení, 
které vlastnil bratranec jeho maminky. Zde vyrůstal a trvale bydlel až do počátku 
50. let 20. století. Pro pointu tohoto povídání, jak uvidíme později, má význam přede-
vším informace, že Leopold se své matce narodil za svobodna. Otec v rodné matrice 
není uveden a příjmení Čuda měl po matce. V mládí vynikal bystrostí a nadáním. Hrál 
na housle a byl sečtělý. Jako první v širokém okolí si zakoupil motocykl a až do konce 
druhé světové války žil normálně. Za první republiky vlastnil v Bohuňovicích mlékárnu 
a koníkem zapřaženým do malého vozu rozvážel mléko po okolních vesnicích. Tam se 
seznámil také s otcem B. F. Červinky, obchodníkem se smíšeným zbožím v Olomou-
ci-Chvalkovicích. Leopold Čuda pravidelně zásoboval jeho obchod mlékem. Změna 
v jeho chování nastala po únoru 1948 po nástupu komunistů k moci.
 Jisté osvětlení vrhá na nový životní postoj L. Čudy rozhovor, který pan Čer-
vinka senior zaznamenal ve své kronice. Tehdy, v roce 1950, se potkali v Pavlovič-
kách, u závor. Změna v chování se projevila u železniční tratě na Šternberk, na cestě 
vedoucí od dnešní restaurace „Na Pile“ (dříve hospoda u Číhalů) k ulici Sibiřské. Pan 
Čuda se pana Červinky zeptal, kde nyní pracuje. Ten odpověděl, že si našel místo 
u firmy Moravostav (později Prefa), kde ho přijal vedoucí stavební technik Vratislav 



Štěpánek, bývalý majitel Moravostavu. Leopold Čuda reagoval výtkou: „To děláte, 
pane Červinko, špatně. Kdyby všichni lidé ve státě odmítli pracovat, tak jako já, ko-
munisté by do půl roku padli.“ Pan Červinka se hájil: „To přece nejde, mám rodinu, 
musím ji nějak uživit, a nakonec toto zaměstnání je pro mne přijatelnější než obchod, 
kde jsem musel od rána do večera stát za pultem a po nocích úřadovat. Dnes odpra-
cuji osm hodin a mám klid.“ S tím se rozešli.
 Po celou dobu vlády komunistů odmítal Leopold Čuda jakoukoli práci i ja-
koukoli finanční podporu. V 60. letech přespával v Dolánkách v rodném domku č. 99. 
U nákladového nádraží při železniční trati na Prahu měl zahrádku, kde pro svou potře-
bu pěstoval zeleninu. Podle svědectví pamětníků nashromáždil v domku v Dolánkách 
neskutečné množství harampádí. Šlo o odpady, které postupně vozil do sběrných su-
rovin. V té době už pan Čuda jezdil na kole s pomalým převodem 1:1, přesto měly 
jeho výpravy velký akční rádius. Otec a syn Červinkovi ho potkávali nejen v Olomouci, 
ale také ve Šternberku, Velké Bystřici, na Sv. Kopečku i jinde. Později se z Dolánek 
přemístil do Olomouce, kde se zabydlel v teplovodním kanále na Envelopě, poblíž 
nového sídla Okresního výboru KSČ (dnešní Právnická fakulta Univerzity Palackého). 
Zde očividně páchal socialistickému zřízení ostudu, neboť byl v republice snad jediný 
nezaměstnaný a současně i jediný bezdomovec.
 Ve svém mládí zažil Leopold Čuda údajně velké zklamání, velký otřes, ales-
poň tak se to traduje mezi staršími obyvateli Lašťan. V Lašťanech prý navázal důvěr-
ný vztah s jednou z dcer místního starosty. Když se to starosta dověděl, udělal lásce 
rázný konec. Následkem toho si prý ona starostova dcera vzala život. (Tuto informa-
ci poskytl B. F. Červinkovi pan Ladislav König, nar. 15. srpna 1926, rodák z Lašťan.) 
B. F. Červinka však pozdější podivné vystupování Leopolda Čudy s touto událostí ne-
spojuje. Domnívá se, že příčina jeho podivínského života spočívala v něčem jiném. 
Než se k tomu dostaneme, uvedeme ještě některé další skutečnosti ze života Donata 
Izraela. Jednou se měl Leopold Čuda v Olomouci přiblížit až k prvomájovému prů-
vodu. Ty vycházely od Envelopy, z místa blízko od kanálu, kde Čuda přespával. Jeho 
zjev, obložení kola plechovkami a taškami, rámus, který dělaly přivázané plechovky 
tažené po zemi, a proizraelské nápisy za sedlem musely samozřejmě provokovat, 
dráždit. Snad to byl úmysl. Čuda byl zatčen a od té doby vždy, když se konaly státní 
či stranické oslavy nebo se blížila režimu nepohodlná výročí, býval prý policií zajištěn. 
Potom mu snad i kolo zabavili.
 Na poslední období života Donáta Izraela vzpomíná prof. RNDr. Bronislav 
Hlůza, DrSc., emeritní profesor Univerzity Palackého: „… v paměti mi zůstalo asi po-
slední setkání s ním: Bylo to na podzim ve Šternberku. Šel sem odpoledne s vnukem 
na procházku kolem plotu nemocnice. Slunce už bylo podzimně „zubaté“. Na konci 
plotu bylo odstavené kolo pana Čudy a on sám na dvou cihlách, pod nimiž si z klestí 
udělal ohníček, si v nějaké plechovce ohříval mléko – asi oběd. Jinak bylo známo, že 
s příchodem špatného počasí byl ve Šternberku občas přijat do nemocnice, psychiat-
rické léčebny nebo Vincentina, kde jej vykoupali, dali mu najíst a nechali jej vyspat 
a přežít několik dnů v lidštějších podmínkách.
 Informaci zpřesňuje pan F. B. Červinka na základě výpovědi ošetřovatel-
ky z Ústavu sociální péče pro dospělé ve Šternberku, která nechce být jmenována. 
Ke konci života, po rozdělení ČSFR v roce 1993, byl Leopold Čuda úředně umístěn do 
tohoto ústavu, protože neměl žádné příbuzné, kteří by o něho stáli. Vymínil si, že bude 
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umístěn samostatně, mimo tamní chovance. Toto přání mu splnili, bydlel až do konce 
života sám v podkrovní místnosti. Každý den, v létě v zimě, vycházel ráno na dvůr 
a svlečen do půl těla cvičil. To mu již bylo více než devadesát let.
 Zemřel 5. září 1994 v Psychiatrické léčebně ve Šternberku. Pohřeb - kremaci 
bez obřadu - zařizoval Městský úřad Šternberk. V roce 1995 byly jeho ostatky uloženy 
do společného hrobu šternberského Ústavu sociální péče na hřbitově ve Šternberku, 
hrob je údajně u zdi. Jeho národnost byla úředně neznáma. 
 A nyní konečně k dedukci pana Červinky o pravé příčině výstřednosti Donáta 
Izraela. Podle jeho zjištění se Leopold Čuda po svém umístění do Ústavu sociální pé-
če ve Šternberku vehementně dožadoval restituce olomouckých Závodů MILO. Velmi 
často, což potvrdil i jeho vzdálený příbuzný Karel Čuda z Dolánek, o sobě prohlašoval, 
že je Žid. Ve šternberském ústavu ho asi považovali za chudého duchem. Podle pana 
Červinky však blázen nebyl. 
1. Závody MILO patřily za první republiky židovské rodině Heikornů.
2. Matka Leopolda Čudy byla v mládí zaměstnána u firmy Heikorn a v tu dobu otě-
hotněla.
3. Pan Čuda se trvale hlásil k židovské národnosti a usiloval o restituci Závodů MILO.
 Soud, který z těchto skutečností B. F. Červinka vyvozuje, se nabízí: otcem 
Leopolda Čudy mohl být některý příslušník rodiny Heikornů. Snad matka toto tajem-
ství svému synu někdy řekla či naznačila. Červinkova studie končí úvahou: Byl Leo-
pold Čuda skutečným dědicem této olomoucké firmy? Kdož ví. Čas zahladil všechny 
stopy. Zůstala jen otevřená otázka bez odpovědi.
 Podle životopisné studie Bohuslava Františka Červinky „Kdo to byl Leopold 
Čuda?“ a s použitím Červinkovy korespondence s prof. Bronislavem Hlůzou i dle vlast-
ní vzpomínky zpracoval PC.

     Pavel Coufal snr.
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Dožínky. V meziválečném období 1919 - 1938 probíhala každoročně oslava ukončení 
žňových prací s hostinou a muzikou na Výletním místě.

Pozn.: Redakce prosí všechny spoluobčany, kteří mají doma vzácné a zajímavé 
snímky našeho městyse o kontakt s tím, že je rádi uveřejníme v jednom z dal-
ších čísel Žibřida.

Z ARCHIVU
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Katastr městyse Velký Újezd v roce 1830.
Snímek: Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc.
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Velikonoce – svátky Božího milosrdenství

 Letos krátce po oslavách vánočních svátků přicházejí Velikonoce, a to díky 
brzkému termínu prvního jarního úplňku, který je zásadní pro určení začátku nejen 
velikonočních svátků, ale i postní doby. Vánoce, kdy ústřední událostí slavení je na-
rození Krista, střídají svátky, v nichž si křesťané připomínají jeho výkupnou oběť na 
oltáři kříže a jeho zmrtvýchvstání. 
 V Jeruzalémě  na prostranství, kde byl postaven chrám Božího hrobu, stál za 
dob Ježíše hřbitov. První kostel, který byl vybudován na paměť ukřižování a vzkříšení 
Ježíšova, zde nechala postavit matka římského císaře Konstantina Velikého svatá He-
lena ve 4. století. Chrám Božího hrobu je nejposvátnějším místem pro křesťany a tím 
i nejvýznamnějším poutním místem. Původní kostel byl zničen Peršany v r. 614, oka-
mžitě poté znovu postaven a opět zničen chalifou Hakimem v roce 1010. Stav tohoto 
svatého místa se stal důvodem k tomu, že po celé Evropě se ozývalo volání, které 
panovníky přimělo uspořádat křížovou výpravu. Dnešní hrobka se skládá z některých 
částí z původního kostela a mnoha částí, které přistavěli křižáci. Denně v chrámu 
6 křesťanských církví koná své bohoslužby.
 Velikonoční svátky vycházejí z událostí, jež se odehrály na tomto místě. 
V nich se odehrává boj mezi životem a smrtí. Ježíš přijal svobodně potupnou smrt 

na kříži, ale třetí den ve svém zmrt-
výchvstání vychází jako vítěz nad smrtí 
a zlem, které brání člověku na cestě 
k Bohu. Po 40 dní se zjevuje ženám 
a svým učedníkům a ujišťuje je, že ve 
spojení s ním budou mít účast v jeho 
vítězství nad smrtí. A nejen oni, ale 
všichni, kteří jej budou následovat na 
cestě evangelia – tj. radostné zvěsti 
- a otevřou se živému vztahu k Bo-
hu, který nabízí každému člověku svou 
lásku, a přijmou jeho oběť, již usku-
tečnil na kříži. Po 40 dnech odchází 
k Bohu – Otci a ujišťuje své učední-
ky, že jim připravuje místo u Boha, 
v účasti na jeho slávě. Ježíš takto uka-
zuje, že konec lidského života zde na 
zemi není zánikem naší lidské existen-
ce, ale má své pokračování v novém 
způsobu života – života, o němž Boží 
slovo hovoří jako o něčem nesmírně 
krásném – života, který se odráží na 
vzkříšeném Kristu. Několik týdnů před 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÝ ÚJEZD



svou smrtí, když přichází do Betánie po smrti svého přítele Lazara, v rozhovoru s jeho 
sestrou Martou říká: „ Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude 
žít.“ Myslím, že v těchto Ježíšových slovech se promítá význam velikonočních událostí 
pro každého z nás. Jsou poselstvím naděje na naší životní cestě v tomto světě, kde 
se nám staví do cesty nespravedlnost, sobectví a násilí v mnoha podobách. Radostné 
velikonoční zvolání Aleluja nás povzbuzuje na cestě lásky a dobra, na cestě, kterou 
kráčí s námi zmrtvýchvstalý Ježíš.
 Všechny Vás zvu k liturgické oslavě událostí, které si budeme připomínat 
ve Svatém týdnu.

Bohoslužby ve Velkém Újezdu:  Zelený čtvrtek – 17.00 hod., Velký pátek – 
18.00hod., Bílá sobota – 19.00 hod., neděle Zmrtvýchvstání – 8.00 hod., Velikonoční 
pondělí – 8.00 hod.

Přeji radostné a požehnané prožití velikonočních svátků Vám všem ve vašich rodinách.      
P. František Foltýn, administrátor farnosti Velký Újezd

Snímek: Josef Führich, Kladení Krista do hrobu, (1836). Arcibiskupství olomoucké – 
Arcidiecézní muzeum Kroměříž. Snímek je z archivu Ondřeje Zatloukala.

Speedmat

V posledních letech dosahují žáci naší školy výborných výsledků v řadě oblastí, např. 
ve sportu, historii, zeměpise. Mezi obory, ve kterých obsazují přední příčky na celo-
státní úrovni, se řadí i matematika. K tradičním úspěchům v ABAKU se letos přidaly 
i vynikající výkony v mezinárodní matematické soutěži SPEEDMAT. 
 Slovo speed je anglického původu a můžeme ho do češtiny přeložit jako 
rychlost. Název matematického klání Speedmat nám tedy napovídá, že se jedná 
o počítání na rychlost - a samozřejmě i správnost.
 Ve 13. kole této soutěže zápolilo 31 škol. Mladí matematici se utkali v šesti 
kategoriích a deseti subkategoriích. V každé z nich pět nejlepších počtářů obdrželo 
diplom. Naši žáci nasbírali celkem 23 diplomů a ovládli tak celou soutěž. Soupeř na 
stříbrné pozici obdržel diplomů 17, na bronzové příčce pak pouhých šest.
 Navíc devět počtářů bylo vyznamenáno za vynikající výkon. Tohoto obrov-
ského úspěchu dosáhli: David Vlček (5. tř.), Jiří Brlka (7. tř.), Radim Šubrt (7. tř.), 
David Hampl (8. tř.), Filip Lukáč (8. tř.), Karel Okleštěk (8. tř.), Milan Polcr (8. tř.), 
Tomáš Sikora (8. tř.) a Magdaléna Tomanová (9. tř.).
 Všem oceněným moc gratulujeme a děkujeme panu učiteli Tomáši Krät-
schmerovi za jejich přípravu a vedení.

  Michaela Janotová
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ZAHRÁDKÁŘI

Stromy na Varhošťské

Rozhodla jsem se, že napíši 
o jednom pro mě těžko 
uvěřitelném činu. Stej-
ně jako někteří další „za-
hrádkáři“ mám přiděleny 
na „Varhošťské“ švest-
ky – dvě staré a tři mla-
dé stromečky, o které se 
s manželem staráme. 
S těmi nově zasazenými 
už jsme si toho užili ažaž. 
Ale to, co se stalo na pře-
lomu loňského a letošního 
roku, bylo pro mě jak ve 
zlém snu. Kmínky strom-
ků jsme obalili pletivem 

hned při jejich sázení. Obalení korunek si potom následně vynutilo to, že je ožrala 
(patrně) vysoká zvěř. Jaké však bylo naše překvapení, když jsme letos po Novém 
roce zjistili, že korunky stromků jsou volné – bez pletiva. Přitom pletivo jsme měli 
k tomu spodnímu i svisle samo k sobě pečlivě přichyceno v několika místech drátky. 
Některé z drátků tam ještě zůstaly viset. Pletivo bylo fuč. Že by zvěř byla tak šikov-
ná, odmontovala drátky a pletivo si odnesla, se mi vůbec věřit nechce. Tipovala bych 
to na silně slaboduchého chmatáka z rodu lidského, který si neváží vůbec ničeho. Je 
mi ho upřímně líto. Že zvěř nemá rozum z toho, když něco ožere a poláme, to chápu 
a nezazlívám jí to, ale člověka, který si odnese něco, co nezpochybnitelně není jeho, 
a on to bezpečně ví, nepochopím nikdy.    

Pozvánka na zájezd

Letošní zájezd jsme naplánovali na sobotu 28. května. Tentokrát chceme navští-
vit Moravskoslezský kraj, konkrétně přehradu Slezská Harta, kde si prohlédneme 
okolí přehrady, hráz, štolu a elektrárnu za odborného výkladu. Další zastávkou bu-
de Arboretum Nový Dvůr nedaleko Opavy, kde bychom měli zhlédnout bohatou 
dendrologickou sbírku Dřeviny pěti světadílů. Roste zde na 7 000 druhů rostlin, 
dřevin a bylin, jejich variet, kultivarů a zahradních odrůd. K vidění jsou zde rost-
liny vřesovišť, rašelinišť, písečných dun pobřeží Baltu, himálajské rostliny, sbírky 
dřevin z Číny, Dálného východu a Japonska a rozsáhlé sbírky dřevin a bylin z vý-
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chodního a západního pobřeží a středozápadu Severní Ameriky. Arboretum pro-
slavila velká sbírka rodu Rhododendron, která patří k nejbohatším sbírkám v ČR. 
V expozici se nacházejí zástupci obřích „mamutích stromů“ sekvojí, borovice osi-
naté z Arizony, přesahující ve své domovině stáří 4000 let i vývojově prastarého, 
posvátného a léčivého jinanu, pamětníka dinosaurů. V odpoledních hodinách se 
ještě zastavíme v Raduni, kde se budeme moci podívat do zámku, zámecké za-
hrady a oranžérií. Je předpoklad, že koncem května si přijde na své nejen oko za-
hrádkáře. Nejvíc však bude záležet na počasí. Tak ať nám vyjde co nejpěknější!

Věra Bednaříková

Virtuální univerzita třetího věku

PJiž několik let dojíždím se svými kamarádkami do základní školy do Doloplaz, která 
je jedním z konzultačních středisek pražské zemědělské univerzity.  Letošním únorem 
počínaje navštěvujeme již devátý a desátý tematický kurs.  Jedním je Genealogie 
a druhým Lesnictví. Ve škole zhlédneme přednášku formou videa a buď hned ve ško-
le, nebo potom v klidu doma vypracujeme elektronicky testové otázky. Ale předtím si 
můžeme i doma na počítači video pustit znovu, případně přečíst a prostudovat text. 
Test obsahuje 10 otázek, které můžeme vypracovávat, kolikrát se nám zachce. V ka-
ždém následujícím testu jsou některé otázky nahrazeny novými. Musíme mít splněn 
určitý počet správných odpovědí. Po šesti lekcích vypracujeme podobným způsobem 
i test závěrečný, který obsahuje 24 otázky. Na ten máme už jen pouze pět pokusů. 



Testy jsou ihned elektronicky vyhodnocovány.  Po šesti úspěšně ukončených se-
mestrech, tzn. šesti různých tematických okruzích, z nichž každý je rozdělen na šest 
přednášek, se koná v aule České zemědělské univerzity v Praze slavnostní zakončení.
 Při „výuce“ se dozvídáme spoustu nových a zajímavých věcí a údajů, z nichž 
nám samozřejmě v našem již značně opotřebovaném mozku úplně všechny nezůsta-
nou. Ale to nejzajímavější určitě. 

 Nadchly nás třeba sluneční hodiny 
v kursu o astronomii. A to tak, že jsem do-
konce podnikla se svou újezdskou „spolu-
žačkou“ putování po pražských slunečních 
hodinách, o kterých jsme se učili. Taky jsme 
si je zdokumentovaly fotograficky přímo na 
místě. Kurs nazvaný Kouzelná geometrie se 
nám taky vryl do paměti, zejména aplikace 
různých geometrických pravidel, pouček či 
tvarů těles, jejich zajímavé proměny v běž-
ném životě a v naší živé i neživé přírodě.   

 Nejvíce v paměti mám téma z loňského podzimu: Pěstování a využití jed-
lých a léčivých hub. Dostalo mě natolik, že jsem nechala Ježíškem manželovi nadělit 
zrnitou sadbu hlívy ústřičné, kterou už má aplikovanou do dřevěných špalků, knihu 
o těchto léčivých houbách, k nimž patří mimo hlívu také různé druhy žampionů, shii-
take, ucho Jidášovo, penízovka a další i exotické houby. Knížku, stejně tak i brožurku 
s různými recepty, napsal Ing. Jablonský, který byl i naším přednášejícím na video-
přehrávkách.

 Dalšími tématy byly například: Potraviny a spotřebitel, Lidské zdraví, Vývoj 
informačních technologií, Barokní architektura v Čechách, Život a dílo Michelangela 
Buonarroti. Testy u dvou posledně zmíněných témat se jen hemžily letopočty, růz-
nými konkrétními stavbami, jejich umístěním, komu byly zasvěceny apod. Ale i tak 
se úkoly daly zvládnout. Videopřehrávky z nich byly překrásné – jak z naší vlasti, tak 
i z Itálie, hlavně z Říma.

 Nyní je nás už hodně přes dvacet, myslím, že dokonce i více než pětadvacet. 
Je nám spolu dobře, scházíme se i na různých akcích, nejen pouze jednou za čtrnáct 
dnů ve škole. Líbí se mi, že mezi námi není žádná řevnivost, kdo z nás je „nejchytřej-
ší“, ta je možná potřebná a pozitivní v době studií v mladém věku, ale nyní, když už 
je nám 55+, nemáme ambice o něco takového usilovat. Ale i teď jsme rádi, když „za-
bodujeme“, bereme to však už s určitým nadhledem. Jde nám hlavně o to, nenechat 
zahálet naše „malé šedé buňky“!?

           Věra Bednaříková
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Sluneční hodiny – globus, Stromovka
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Tip na výlet

Potštát, městečko, kde se snad zastavil čas, bylo cílem našeho výletu jednoho loň-
ského smutnědeštivého sobotního odpoledne. Snad i proto, že do bitvy na Bílé ho-
ře vlastnil Potštát stejně jako veselíčské panství s Velkým Újezdem rod Postatských 
z Prusinovic.
 Obešli jsme liduprázdné náměstí s hodinovou věží uprostřed a vstoupili do 
zámku s pěkně opraveným průčelím. Šipky nás dovedly až k expozici. Zde jsme zhléd-
li zajímavý krátký film o minulosti i současnosti města a potom nás zaměstnankyně 
městského úřadu provedla třemi místnostmi vybavenými nábytkem po posledních 
majitelích zámku z rodu Desfours–Walderode. Při loučení jsme se dozvěděli, že jsme 
vlastně měli velké štěstí, že čekají autobus s návštěvníky z Brna, jinak si lze expozi-
ci prohlédnout pouze v pracovní době Městského úřadu Potštát (nejlépe se domluvit 
telefonicky na čísle 581624275 nebo 608362299).
 To štěstí, co nás potkalo, bylo potřeba zapít, proto jsme zamířili do restau-
race Na Vyhlídce na vrchní straně náměstí, abychom se posilnili dobrou kávičkou 
a palačinkami. Terasa s pěkným výhledem do kraje byla ale kvůli dešti zavřená.
           Okolí Potštátu je turisticky velice zajímavé, ale opomíjené. Rozbíhá se odtud 
modře, červeně, zeleně a žlutě značená turistická trasa. Pokud se vydáte po žluté, 
čeká vás po 7 km příjemné chůze s výhledy do krajiny zřícenina hradu Puchart. Odtud 
lze sestoupit na silnici vedoucí z Potštátu do Hranic a na rozcestníku se rozhodnout, 
zda se vrátit na Potštát po červené přes Boňkov, anebo je možné jít zpět po zelené 
kolem říčky Veličky po silnici. Cestou narazíte na uskupení výrazných skalisek Potštát-
ského skalního města (Nebesa, Čertovo kopyto, Skřítkovy skály...). Za pěkného poča-
sí zde potkáte vyznavače lezení, je tu několik jištěných různě obtížných horolezeckých 
tras, ohniště a plácek na přespání „pod širákem“. Tady bylo poslední naše sobotní 
zastavení, chtěla jsem se podívat, kde dcera tráví s přáteli některá  outdoorová odpo-
ledne. I když prý je to tam kvak, což mezi horolezci znamená nic moc. 
           Potštát a okolí skýtá spoustu historických i přírodních zajímavostí a při jejich 
objevování strávíte víc jak jedno víkendové odpoledne. Stačí se podívat do mapy, 
prohlédnout webovky Potštátu a nezapomenout si domluvit návštěvu zámku. Dozvíte 
se, proč Podstatští z Prusinovic (později Podstatští–Liechtensteinové) přišli o Potštát, 
zatímco veselíčské panství bylo pod jejich správou až do roku 1945.

         Jana Kleinová
Snímek je převzatý z: http:// www.potstat.cz/ dne 8. 3. 2016. 



SKAUTSKÝ ODDÍL

Je už tradicí, že každý kalendářní rok začínáme Tříkrálovou sbírkou a stejně tak tomu 
bylo i letos. Další skautská akce na sebe nenechala dlouho čekat. Zima je letos teplá, 
takže tradiční pochod Hanáckou Sibiří k pramenu Odry, který pořádá 3. skautský oddíl 
z Doloplaz, byl ve znamení brouzdání potoky tajícího sněhu. V sobotu 6. února 2016 
dorazilo k pramenu Odry 371 registrovaných a jistě i další neregistrovaní účastníci. 
Kdo přišel před námi, opekl si na ohni špekáček, po nás už nic nezbylo. Doloplazští 
skauti přichystali nejen stánek s občerstvením, ale také soutěžní trasu lesem a každý, 
kdo splnil předepsané úkoly, dostal lízátko. 

 I když nás ještě zima možná překvapí, jsme odhodlaní a určitě 19. března 
odpoledne vyneseme Moranu pryč z Velkého Újezda. 
 Na duben máme nachystané herní odpoledne ve stejném duchu jako loni 
a zveme všechny rodiče a prarodiče, aby přišli s dětmi zahrát si prověřené i nové stol-
ní deskové hry (a další aktivity) do malé tělocvičny základní školy v neděli 10. dubna 
od 14 do 17 hodin. I když jsme se chtěli letos sejít už v zimě, probíhající plesová se-
zóna nám termín odsunula opět na jaro, takže když bude hezké jarní počasí, vezměte 
to do školy oklikou dlouhou procházkou.
 V českých zemích se skautuje už více než 100 let. V roce 1912 A. B. Svojsík 
vydal knihu Základy junáctví a v červenci a srpnu uspořádal první skautský tábor ne-
daleko hradu Lipnice. V mnohých obcích po roce 1989 obnovily činnost oddíly, které 
existovaly před likvidací v 50. letech nebo v roce 1968. Byli tu lidé středního věku 
a starší, kteří skautovali jako děti a nyní chtěli dobrodružství a zážitky, které skau-
tování přináší, umožnit svým dětem. Skautský oddíl v městysi Velký Újezd vznikl 
z dětského kroužku Cvrček registrací v organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR 
v září roku 2010. Jako 6. oddíl Velký Újezd je součástí 19. střediska, které od loňského 
roku nese název Středisko Ladislava Ruska. Oslavili jsme tedy koncem loňského roku 
teprve 5. výročí trvání našeho oddílu. Od samého vzniku se dětem věnuje vedoucí 
Libuše Bittnerová, v posledních letech jí pomáhá Monika Majerová z Velkého Týnce 
a Blanka Roubíková. Všechny jsme skautkami už mnoho let a ze svých mateřských 
oddílů v Jesenci u Konice, Místku či Velkém Týnci jsme si každá přinesla své zkuše-
nosti a zážitky, díky kterým se nyní nadšeně věnujeme přípravě schůzek i výprav. 

Volného času však není tolik, 
kolik bychom si přály a kolik 
by si jistě naše újezdské děti 
(a samozřejmě i děti z Výklek, 
Kozlova či Loučky, které jsou 
také členy našeho oddílu) za-
sloužily. Budeme rády, najde-li 
se mezi čtenáři člověk, kte-
rý by se rád zapojil a pomo-
hl nám – a skautská minulost 
vůbec není podmínkou, stačí 
mít jen to stejné nadšení.  

 
Blanka Roubíková
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Tříkrálová sbírka očima koledníků a jejich vedoucích

Karel: „Už zase mrholilo.“
Libor: „Líbilo se mi, že jsme vybírali peníze pro lidi 
a děti, kteří to potřebují, a něco jsme dostali.“
Ondra: „Dostali jsme plno kokin.“
Blanka: „Hodně jsme se nachodili a mrzí mě, že 
jsme vysílením padli a nedošli k Jelenovi.“
Sára: „Vstřícní lidé.“
Maruška: „Viděli jsme zabíjačku.“
Adélka: „Lidi dávají hodně peněz.“
Sára: „Sbírka se letos pěkně povedla.“
Filip: „Bavilo mě to, protože jsme dělali lidem ra-
dost a pak nás sladce odměnili a pochválili.“
Pavla: „Díky Tříkrálové sbírce mi bylo ctí nahléd-
nout do některých domácností a vidět tak soužití 
dvou generací, pravou domácí zabíjačku nebo třeba jen prohodit pár slov s lidmi, se 
kterými se jindy jen pozdravím.“

   Libuše Bittnerová

TJ SOKOL VELKÝ ÚJEZD 
TJ Sokol Velký Újezd – cvičení rodičů a dětí 

Od začátku založení Sokola ve Velkém Újezdu bylo cvičení jeden z jeho odborů. Bě-
hem let je toto cvičení více nebo méně navštěvováno. 
V letošním roce bylo zahájeno pouze cvičení rodičů a dětí, kterého se zúčastňuje 25 
dětí a s nimi 25 dospělých jako aktivní doprovod.
  U jiných věkových kategorií není zájem z řad obyvatel Velkého Újezdu. 
 Všichni cvičenci jsou členy TJ Sokol Velký Újezd a ten jim zajišťuje prostor 
pro cvičení – tělocvična místní základní školy. Samozřejmostí je pojištění pro případ 
mimořádné události.
 Cvičení navštěvují děti od jednoho roku do šesti let se svými rodiči, prarodi-
či, sourozenci.
 Jedná se o společná 
jednoduchá cvičení, při kterých 
si děti pomocí dospělých osvojují 
a zdokonalují základní pohybové 
dovednosti – chůzi, běh, skok, 
lezení a nacvičují se první cílené 
reakce dítěte na hudbu, tanečky 
doprovází zpěv písniček. Vše se 
děje především formou hry, tak 
jak je to pro dítě přirozené. 
 Předškolní děti pak mají 
možnost se pod dozorem sezná-



mit s cvičebním nářadím, 
jako jsou lavičky, žebři-
ny, kruhy, trampolíny, 
hrazda, odrazové můstky 
a jiné.  
 Abychom neztratili 
kontakt s ostatními okol-
ními cvičícími oddíly, je 
oddíl cvičení TJ Soko-
la Velký Újezd součástí 
ASPV – Asociace sportu 
pro všechny se sídlem 
v Olomouci, potažmo 
v Praze, kde máme regis-
trováno 6 členů. 

 Doufáme, že řady cvičících účastníků se budou i nadále rozšiřovat a společ-
né cvičení bude dál přispívat všem k radosti na duchu i těle.

 Za cvičební TJ Sokol Velký Újezd Ing. Miluše Šubrtová

VELKOÚJEZDSKÁ KOPANÁ

Vážení sportovní přátelé a příznivci kopané, tímto Vás všechny zveme na domácí jarní 
zápasy mužů, starších žáků a mladších žáků, které se odehrají na našem hřišti TJ 
Sokol Velký Újezd v období březen až červen 2016, viz následující přehledy.                 
Samozřejmě jste zváni i na zápasy, které odehrajeme na hřištích soupeřů, a to hlavně 
na druhý jarní zápas mužů s tradičním soupeřem z Majetína, který se uskuteční v Ma-
jetíně 3. 4. 2016 se začátkem v 15.30 hodin.

Jarní zápasy na hřišti TJ Sokol Velký Újezd – mužů 
15. kolo neděle 27. 3. 2016 15:30 Sokol Velký Újezd - FC Lužice 
17. kolo neděle 10. 4. 2016 16:00 Sokol Velký Újezd - FK Hlubočky B 
19. kolo neděle 24. 4. 2016 16:00 Sokol Velký Újezd - SK Králová 
21. kolo neděle   8. 5. 2016 16:30 Sokol Velký Újezd - Sokol Mladeč 
23. kolo neděle 22. 5. 2016 16:30 Sokol Velký Újezd - Sokol Drahanovice 
25. kolo neděle   5. 6. 2016 16:30 Sokol Velký Újezd - SK Náměšť n. H. B 

Jarní zápasy na hřišti TJ Sokol Velký Újezd – starších žáků  
17. kolo neděle 10. 4. 2016 13:30 Sokol Velký Újezd - SK Slatinice 
10. kolo neděle 24. 4. 2016 13:30 Sokol Velký Újezd - TJ Sigma Lutín 
12. kolo neděle 8. 5. 2016   14:00 Sokol Velký Újezd - SK Náměšť na Hané 
13. kolo neděle 15. 5. 2016 14:00 Sokol Velký Újezd - SK Chválkovice 
15. kolo neděle 29. 5. 2016  14:00 Sokol Velký Újezd - FC Hněvotín 
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Jarní zápasy na hřišti TJ Sokol Velký Újezd – mladších žáků  
17. kolo neděle 10. 4. 2016 10:00 Sokol Velký Újezd - SK Chválkovice 
19. kolo neděle 24. 4. 2016 10:00 Sokol Velký Újezd - TJ Tršice 
21. kolo neděle 8. 5. 2016 10:00 Sokol Velký Újezd - volné číslo 
12. kolo neděle 22. 5. 2016 10:00 Sokol Velký Újezd - SK Grygov 
13. kolo neděle 29. 5. 2016 10:00 Sokol Velký Újezd - SK Velká Bystřice 
15. kolo neděle 12. 6. 2016 10:00 Sokol Velký Újezd - FK Hlubočky 
Tímto Vás znovu srdečně všechny zveme na fotbalovou podívanou do krásného 
sportovního areálu TJ Sokol Velký Újezd. Na všechny domácí zápasy je zajištěno 
bohaté občerstvení z kiosku a z udírny pod záštitou a perfektním servisem provozo-
vatele kiosku SAŠI MACHÁČKA.  

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

        Jaroslav Tylich 

Prosím pozor! V minulém čísle došlo k chybnému uvedení emailové adresy 
na zadní straně Žibřida. Správná adresa zní: ozatloukal@email.cz. Za způ-
sobené komplikace se omlouváme.

Posezení seniorů      duben 2016
Turistický autobusový výlet Hukvaldy-Palkovické hůrky – Olešná  21. 5. 2016
Zájezd – Slezská Harta a okolí Opavy    28. 5. 2016
Koncert pěveckého souboru     květen 2016
Memoriál Jaroslava Švarce – 48. ročník   11. 6. 2016
Den dětí a Zahradní slavnost v MŠ    červen 2016
Turnaj v malé kopané a turnajová zábava   16. 7. 2016
Hodové slavnosti městyse Velký Újezd    12. – 14. 8. 2016
Večerní pochod – 40. ročník     22. 10. 2016 
Poslední leč      12. 11. 2016
Přednáška o horolezectví a Himalájích    25. 11. 2016
Rozsvícení vánočního stromu    2. 12. 2016 
Vánoční hodování      17. 12. 2016
Silvestrovské setkání u Kamenné boudy   31. 12. 2016
Vánoční koncert pěveckého sboru    prosinec 2016
Vánoční besídka ZŠ a MŠ     prosinec 2016  
 
Silvestrovské setkání u Kamenné boudy   31. 12. 2016
Vánoční koncert pěveckého sboru    Prosinec 2016
Vánoční besídka ZŠ a MŠ     Prosinec 2016 
 
Úřad městyse a redakční rada prosí jednotlivce i spolky o průběžné nahlá-
šení jednotlivých akcí na úřad městyse tak, aby se mohly uveřejnit v dal-
ším čísle Žibřida.

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE



Statistika obyvatel Velkého Újezda – rok 2015

Narození: (zpracováno z žádostí rodičů o účast na vítání občánků)
 Elizabeth  Pokorná
 Ondřej  Sochor
 Viktorie  Kupková
 Kateřina  Havlasová
 Vilém  Hurbiš
 Edita  Čurdová
 Lukáš  Bílek
 Martin  Bílek
 Adéla  Vrtalová
 Radim  Fišer
 Klára  Bittnerová
 Laura  Pavelková
 Stella  Dudková
 Emma  Gočaltovská
 Velen  Skoták
 Klára  Söhnelová

Úmrtí: (zpracováno z oznámení o úmrtí) 
 František  Boháč  ročník 1929
 Jarmila  Kotršová   1930
 Marie  Richterová  1938
 Karel  Bednářík   1942
 Svatopluk Klein   1984
 Vladimír  Tylich   1947
 Miroslav  Dobisík   1935
 Bohumila Šubrtová   1929
 Miroslav  Hrabal   1950
 Leopold  Šubrt   1920
 Hana  Hegerová  1944
 Josef  Malošek   1949
 Anežka  Richterová  1943

Přihlášení k trvalému pobytu  26 osob 
Odhlášení z trvalého pobytu:  26 osob
Změna trvalého pobytu v rámci městyse:   6 osob
Zrušený trvalý pobyt:                                    3 osoby
Rozvody manželství:     1 rozvod
Sňatky občanů Velkého Újezda:    5 sňatků   
z toho:       2 uzavřené ve Velkém Újezdě 
       3 uzavřené v jiném matričním obvodu 
Sňatky uzavřené ve Velkém Újezdě:      5 sňatků         

 
 Zpracovala Eva Tomanová
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Milí spoluobčané,
náš městys zpracovává v současné době svůj program rozvoje, ve kterém chce vyjas-
nit priority rozvoje městyse a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. 
Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým 
podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. 
Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaký by měl náš městys být a co 
pro to všichni můžeme udělat. V nejbližších dnech se na vás obrátím s  žádostí o vyjá-
dření názoru na  otázky uvedené v dotazníkovém šetření.
 Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu 
rozvoje městyse a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete 
informováni.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
                                               

Josef Jelen, starosta městyse Velký Újezd 

Výpis usnesení
ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse 

Velký Újezd (dále jen ZM), konaného dne 15. 12. 2015 

Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zápis z 5. zasedání ZM VÚ ze dne 15. 9. 2015.

Usnesení č. 2 k bodu č. 4 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu finančního výboru ZM VÚ.

Usnesení č. 3 k bodu č. 3 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM VÚ.

Usnesení č. 4 k bodu č. 5 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro rozvoj městyse ZM VÚ.

Usnesení č. 5 k bodu č. 6 pozvánky
ZM VÚ schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse VÚ za období od 5. zasedání ZM VÚ.

Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
ZM VÚ schvaluje schodkový rozpočet městyse na rok 2016 s příjmy ve výši 18,987 mil. Kč a 
výdaji 24,987 mil. Kč. K překlenutí schodku bude použit předpokládaný zůstatek na běžném 
účtu k 31. 12. 2015 ve výši 6 mil. Kč.
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu je rozpočet sociálního fondu městyse s přídělem ve výši 
40.000 Kč a výdaji 84.000 Kč. K překlenutí schodku bude použit zůstatek fondu k 31. 12. 
2015 v odhadované výši 44.000 Kč.

Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
ZM VÚ schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
a) ZM VÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2015 dle předloženého návrhu.
b) ZM VÚ pověřuje RM projednáním a schválením rozpočtových změn, které vyplynou 
z hospodaření městyse do konce roku 2015 bez omezení částky
c) ZM pověřuje Radu městyse Velký Újezd schvalováním rozpočtových opatření:



- v příjmech neomezeně,
- ve výdajích, pokud jde o navýšení jednotlivé položky v paragrafu z rezervy do 40.000,- Kč,
- převody mezi jednotlivými paragrafy a položkami neomezeně,
- dotace v příjmech i výdajích v plné výši.

Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky
ZM VÚ schvaluje řediteli ZŠ a MŠ využití finančních zdrojů z investičního fondu na opravu 
terasy a schodů v mateřské škole v celkové hodnotě 206 849,- Kč. 

Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky
ZM VÚ schvaluje zadání územní studie ZB 24.

Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky
ZM VÚ schvaluje příspěvek Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na rok 2016 ve výši 25,- 
Kč/1 občan obce/1 rok.

Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
ZM VÚ schvaluje příspěvek partnera místní akční skupiny (MAS) – organizační složky Bystřič-
ka, o.p.s. ve výši 25,- Kč/1 občan obce/rok.

Usnesení č. 13 k bodu č. 14 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Velký Újezd č. 2/2015, o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.

Usnesení č. 14 k bodu č. 15 pozvánky
ZM VÚ pověřuje starostu městyse vyjednáváním s ředitelem VLS divize v Lipníku nad Beč-
vou ohledně směny nebo prodeje pozemku parcelní č. 3461 (její části dle nového zaměření) 
v k. ú. VÚ. 

Usnesení č. 15 k bodu č. 16 pozvánky
ZM VÚ schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o pachtu pozemků ve vlastnictví městyse Vel-
ký Újezd se Zemědělským družstvem Velký Újezd do 30. 6. 2016 a pověřuje starostu městyse 
k jednání se zájemci o pacht těchto pozemků.

Usnesení č. 16 k bodu č. 17 pozvánky
ZM VÚ schvaluje finanční dar členům komisí rady a výborů zastupitelstva:
finančního výboru      2.500,- Kč
kontrolního výboru      2.500,- Kč
výboru pro rozvoj městyse     2.500,- Kč
sociální komise      3.750,- Kč
stavebně technické komise           0,- Kč
kulturní a školské komise     3.750,- Kč

Celkem       15.000,- Kč

Tyto finanční dary se netýkají předsedů komisí a výborů ani členů zastupitelstva.

Ověřovatelé zápisu:      Starosta:
Ivana Nováková            Ing. Josef Jelen 
Marie Oklešťková
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Opět velmi jednoduchý poznávací kvíz. Uhodnete správnou odpověď?

POZNÁVACÍ KVÍZ
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