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Vážení spoluobčané,

s nadcházejícím létem a prázdninami Vám chci popřát, abyste si těchto měsíců co nejlépe 
užili, strávili příjemné chvíle na vysněných dovolených a načerpali síly do dalšího období. 
 Nyní bych Vás chtěl informovat o průběhu příprav akcí, které bychom rádi v tom-
to roce uskutečnili ve prospěch nás všech. Ze státního fondu dopravní infrastruktury má-
me schválenou dotaci ve výši téměř dvanáct milionů korun na akci „Chodník a stezka pro 
chodce a cyklisty – I. etapa.“
 V době, kdy píši tento článek, probíhá výběrové řízení na zhotovitele uvedené 
akce a je velmi pravděpodobné, že do podzimu bude nový chodník hotov. Jedná se o le-
vostrannou část chodníku ulic Olomoucká a Lipenská až po kapličku (chodník nebude pro 
cyklisty).  V této fázi oprav bude provedena také rekonstrukce pravostranného chodníku 
před sokolovnou a na Náměstí a úprava prostoru před hřbitovem. V projektové dokumen-
taci bylo zahrnuto provedení pravostranné části na ulici Lipenská před hřbitovem a napo-
jení na ulici Na Nivách, ale z různých důvodů k této stavbě nedojde.
 Další neméně významnou akcí je výstavba nového pavilonu mateřské školy. Od 
1. 7. bude známa firma, která na základě výběrového řízení pavilon mateřské školy posta-
ví. V zadávací dokumentaci máme požadavek, aby stavba byla dokončena do 120 dní od 
podpisu smlouvy. Také na tuto akci jsem podal žádost o dotaci z Integrovaného operačního 
programu. Na obě tyto akce je dotace 85%.
 Ještě do konce tohoto roku by měla proběhnout akce „Chodník a stezka pro 
chodce a cyklisty – II. etapa“ z ulice Na Kamenici po levé straně komunikace až po Mysli-
veckou restauraci. Termín podání žádosti o dotaci je do konce července a i v tomto případě 
bude výše dotace 85%.
 Na závěr svého příspěvku chci dodat trochu optimismu těm, kterých se tyto akce 
až tak moc netýkají. Neméně významné akce připravujeme i na příští rok, a to rekonstrukci 
komunikací ulic Kopanina, Válečných hrdinů, Zákostelí, vybudování ještě jednoho vrtu na 
pitnou vodu, budování sociálního bydlení, posílení ČOV a některé další. Zároveň bych touto 
cestou chtěl poděkovat majitelům pozemků mezi ulicí Lipenská a Čtvrtky, že dali souhlas 
k odkoupení části svých pozemků a tím umožní vybudování nového širšího chodníku.

          
Váš starosta Josef Jelen

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 
Mgr. Ondřeje Zatloukala – dlouholetého a zkušeného zastupitele a místostarostu 
městyse.

1/ Vaše rodina patří k dávným velkoújezdským rodům, cítíte se patriotem na-
šeho městyse?
Cítím, a dokonce takovým, že se mi odsud nechce odjet ani na dovolenou. Nejraději ji trá-
vím zde. Velký Újezd mám opravdu velmi rád a také mi na něm hodně záleží. I když na mě 
občas padnou chmury. A tak zase přemýšlím o tom, co by tady mohlo fungovat lépe, co 
mohu změnit a vylepšit na svém domě či ve svém hospodářství.

2/ Jaké je Vaše zaměstnání?
Vystudoval jsem krásný a zajímavý obor dějiny umění. Pracuji jako zástupce ředitele Mu-
zea umění Olomouc – třetí největší instituce svého druhu v ČR. Mám na starosti odbor 
starého umění (umění od středověku po 18. století) a také dvě arcidiecézní muzea – jed-
no v Olomouci při katedrále sv. Václava, druhé na zámku v Kroměříži. V posledních letech 
jsem se také věnoval rozsáhlé rekonstrukci Květné zahrady v Kroměříži. Nyní připravujeme 
obdobně velký projekt na rehabilitaci kroměřížského zámku. Jedním z mých hlavních od-
borných zaměření je historie zahradního umění a téma kulturní krajiny.

ROZHOVOR
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3/ Zabýváte se i zemědělstvím. Co Vás k tomu vedlo a jaké máte v tomto směru 
plány do budoucna?
Tóny předchozích generací ve mně zněly od dětství – generací spojených s půdou, s péčí 
o krajinu a chovem koní. Tuto strunu ve mně opakovaně rozehrával strýc Jan Kovařík. Na-
plno se však rozezvučela až po přestěhování do Újezda v roce 1998. Od jedenácti let jez-
dím na koni, od patnácti let jsem brigádničil ve zdejších lesích a konečně posledních deset 
let se věnuji hospodářské činnosti. Snažím se vybudovat malou rodinnou farmu, která je 
orientovaná více než na generování zisku na péči o zdejší krajinu. Zrovna to vrcholí: do-
končuji stavební práce, dokupuji stroje, připravuji oplocení pozemků určených k pastvě, 
vytvoření základního stáda skotu, a především se učím všemu kolem toho rozumět. Myslím 
si, že to poslední mi bude trvat nejdéle.

4/ Máte rodinu?
Mám a jsem jí velmi vděčný za to, že můj letitý chronický nedostatek času toleruje. Žena 
se jmenuje Irena, děti Emma a Kryštof. Bydlíme navíc společně s mými rodiči, s otcem 
jsme se patnáct let věnovali obnově našeho gruntu.

5/ Již dlouhodobě působíte jako zastupitel, radní, nyní i místostarosta městy-
se. Co bylo motivem pro tuto angažovanost?
Motivem bylo oslovení tří mužů – Pavla Coufala, Jiřího Roubíka a Josefa Richtera. Cítil jsem 
povinnost zapojit se do zdejšího dění a také navázat na předchozí generace z rodu Ková-
říků, kteří se ve prospěch obce intenzivně angažovali už od poloviny 19. století. Chápu to 
tedy jako závazek, navíc si myslím, že je správné část svého času věnovat veřejné službě.

6/ Jak role místostarosty ovlivnila Váš život? Je něco, čím se teď v městysi za-
býváte, co je pro Vás důležité?
Ovlivnila především můj čas. Bylo nezbytné upravit svůj život tak, aby v něm zbylo místo 
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i pro tuto činnost. Nejbližší je mi přirozeně uvažování o zeleni a krajinných prvcích našeho 
městyse. Máme jeden z nejpestřejších katastrů v širokém okolí. Krajinu zahrnující rovinu, 
potoční nivy, zvlněnou kopcovitou část, řadu vodních prvků, lesů a remízků. Zkrátka kraji-
nu zvoucí nejen k procházkám, ale také ke kultivaci. Toto je téma, které nás po nezbytných 
investicích do infrastruktury městyse stále ještě čeká. Přesto již drobnější akce proběhly či 
probíhají. Dále je to téma rekonstrukcí kulturních památek, pořádání Hodových slavností 
a konečně i vydávání tohoto periodika.

7/ Pokud Vám nějaký volný čas zbývá, jak ho rád trávíte, jaké máte koníčky?
Jediným a současně tím největším koníčkem je naše rodinná farma. A především koně. 
Těm věnuji většinu svého času. Nepřestává mě fascinovat míra jejich vnitřní svobody 
a nezávislosti ve vztahu k člověku. To, že nás snesou na svém hřbetě, je pro mě největším 
tajemstvím a záhadou. Musí být za tím neuvěřitelná míra důvěry a víry v člověka. Velmi 
často však toho zneužijeme a vztah se přetrhne nebo trvale poškodí. Je nutné být mimo-
řádně citlivým a neustále přemýšlet o všech souvislostech. 

8/ Co se Vám na životě v městysi Velký Újezd líbí?
Jak jsem již zmínil, mám rád zdejší krajinu. Jsem spokojený s občanskou vybaveností. 
Mám zde řadu přátel a také lidí, kterých si vážím. Žiji v domě, kde jsme již sedmou ge-
nerací. Je tady hřbitov, kde bych chtěl být pochován se svými předky. Mám zde hluboce 
zapuštěné kořeny.

9/ Je něco, co byste chtěl změnit, abyste se tady Vy a Vaše rodina cítili ještě 
lépe?
Opět se vrátím k tématu, o kterém jsem již hovořil. Je to téma krajinných úprav. Ty si do 
budoucna zaslouží naši pozornost, podporu a péči. Dále je to rehabilitace centra městyse. 
Jsme obcí s nemalou historickou minulostí. Vzhled náměstí tomu však v žádném případě 
neodpovídá. Měli bychom se tedy více zaměřit na kultivaci veřejných prostorů – náměstí, 
autobusového nádraží – tedy tzv. Panského koutu, sokolovny atd. Dalším z námětů by se 
mohl stát kostel a jeho okolí.

10/ Co byste vzkázal čtenářům Žibřida?
V posledních letech a měsících mě čím dál tím více trápí směřování naší země. Východní 
orientace nám nikdy v historii nepřinesla nic dobrého. Můj vzkaz čtenářům je tedy apelem 
na to nejpodstatnější – a tím je svoboda. Nenechme si ji vzít. A to ani pod rouškou nena-
plnitelných slibů a přání.

        Za rozhovor děkuje Jana Švarcová



Viktor Kovářík
Pravnuk a vnuk újezd-
ských starostů To-
máše a Felixe Ková-
říkových se narodil 
Felixovu synu Nar-
cisovi (1873–1939) 
a Emílii z rolnické ro-
diny Kubíčkových ve 
Velkém Týnci (1882–
1956) 3. září 1905. 
Byl prostředním ze tří 
bratrů – staršího Sva-
topluka (1904–1973) 
a mladšího Josefa 
(1907–1997).
 Viktor – Vítek byl od 
malička spíše praktic-
ky zaměřený, proto 
ani nedokončil studi-
um na Státní průmy-
slové škole v Přerově, 

a záhy začal otci vypomáhat na újezdské pile, zatímco Svatopluk postupně přebíral 
vedení selského hospodářství. 
 Vítkův mládenecký život skončil v 35 letech, kdy se 26. října 1940 oženil 
s Annou Komárkovou z Bludovic (1910–1998). V rychlém sledu se jim narodily čtyři 
děti: Anna, Emílie, Viktor a Marie.
 Už v meziválečných letech se politicky angažoval v Místní domovině, což by-
la újezdská odbočka Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu (tzv. 
agrární strana). Přestože byl Velký Újezd mezi dvěma světovými válkami orientovaný 
převážně levicově, byl Vítek v obecních volbách 14. června 1938 v dramatizující se 
předmnichovské situaci stranami republikánskou a živnostenskou i národně sociali-
stickou se souhlasem ostatních politických stran navržen na starostu. Později na to 
vzpomínal: „Největším překvapením bylo, že zastupitelstvo mě zvolilo za starostu naší 
obce. [...] Byl jsem nucen volbu přijat. [...] Abych docílil spolupráci, tak jsem navrhl 
tajemníka ze stran socialistických a sice p. Tomáše Galáska, [...] za pokladníka pana 
Ed. Bednáříka.“ 
 Čerstvý starosta si jako základní cíle stanovil vybudování měšťanské školy 
a obecního vodovodu. Stavbu vodovodu s výhledovou vodní přehradou se však přes 
veškeré úsilí a přípravné práce nepodařilo uskutečnit – zabránil tomu zábor Sudet 
s prameny v Mezihoří.
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 Zdařilo se naopak zřízení 
měšťanské školy. Děti dosud dojížděly 
do škol v Tršicích, Lipníku a Velké Bys-
třici. Vítek v červenci 1939 získal pro 
záměr souhlas okolních obcí Daskabá-
tu, Výklek a Staměřic. Na zemský úřad 
v Brně už jel jako zástupce okresního 
starostenského sboru. Vyhledal tam 
svého strýce, zemského radu Miro-
slava Lazara (vnuka Tomáše Kováříka 
a syna jeho dcery Josefy provdané za 
přerovského stavitele Františka Laza-
ra; toho, který postavil v Újezdě obec-
nou školu i lurdskou kapli). Lazar mu 
zprostředkoval jednání v Praze: „Vidíš-
-li kladně stavbu školy, tak přijeď a já 
ti ručím, že finanční pomoc zajistíme.“ 
V Praze Vítek pronikl až k ministrovi školství a národní osvěty Janu Kaprasovi: „Ptal 
se mě, co jsme vlastně v minulosti dělali, »vždyť u vás škola mohla býti dávno. Dnes 
vám ovšem v tak vážné době nemohu stavbu školy přislíbit.« Po delší vzájemné roz-
pravě jsem si dovolil nabídnout budovu, kterou si sami upravíme, jen když školu 

nám povolíte. »To vy chcete pro vaše 
děti obětovat vlastní budovu?« Usmál 
se, »a to musíme tak mladému staros-
tovi pomoci. Já budu velmi šťasten, že 
mohu ještě jednu českou školu povo-
lit.«“ Starosta se tedy vrátil domů s tím, 
že škola, které Kováříkova rodina pro-
půjčí budovu sirkárny, bude povolena. 
Na okresním hejtmanství v Hranicích 
pak musel o audienci u ministra něko-
likrát podrobně referovat: „Já jsem po-
žádal, aby p. inspektor v Hranicích uvol-
nil p. Jaroslava Kopeckého, odborného 
učitele, jako ředitele školy do Velkého 
Újezda.“ Adaptace sirkárny č. 192 pak 
rychle postupovala – náklady uhradila 
rolnická záložna společně s firmou Nar-
cis Kovářík a synové – takže škola moh-
la být otevřena 1. září 1940. 
 Ve složitých a stále omezenějších 
protektorátních podmínkách se Vítek 
nicméně snažil dál. Angažoval se při 
dokončení stavby koupaliště Na prá-
dle (1937–1938), při ustavení odboč-
ky Hospodářského družstva pro výkup 



obilí a nákup ze-
mědělských potřeb 
z širšího oko-
lí (1941), založení 
Sportovního klubu 
kopané (1941), pro 
který navíc zapůjčil 
pozemek v soused-
ství sirkárny. 
 O důvěře, 
které se těšil, svěd-
čí i to, že se s ním 
před svým odcho-
dem do exilu a za-
hraniční armády 
přišli rozloučit bra-
tři ze Sokola Bohu-
mil Bednářík, Miroslav Fröhlich a Jaroslav Švarc. Kováříkova pila na-
víc poskytovala práci lidem, kteří by jinak museli nastoupit na nucené nasazení 
v říši. 
 Další pomoc se Kováříkovi snažili poskytovat v potravinových balíčcích. 
Svědčí o tom například úryvek z dopisu někdejšího spolužáka a Vítkova celoživotního 
přítele básníka Františka Nechvátala (1905–1983) z 18. prosince 1943: „Byl bych vám 
moc povděčný, kdybyste mi nějak naznačili, že bych nejel nadarmo. Vy na venkově 
ani snad netušíte, jaká tu začíná být nouze o ty prosté a nezbytné věci. [...] Kdyby 
se vám náhodou naskytla příležitost dovědět se, že někdo by byl ochoten něco od-
prodat, prosím vás, ihned to kupte nebo zamluvte a napište mi. [...] K Ježíšku vám 
posílám každému po knížce, ještě jednou vám děkuji vřele za prokázanou mi službu.“ 
A opět jinak pomáhal i dalšímu umělci a příteli, sochaři Vladimíru Navrátilovi (1907–

1975), kterému tehdy 
obec zadala reliéfní vý-
zdobu nové hřbitovní 
brány a Vítek si od něj 
kromě toho objednával 
řadu plastik.
 Značnou pozornost 
věnoval snaze kultivo-
vat charakter a oko-
lí Újezda, dobovým 
termínem okrašlování 
obce. Od srpna 1938 
se věnoval přípravám 
k zadání zastavovacího 
a regulačního plánu. Ve 
spolupráci s Ústředím 
obcí v Brně byla připra-
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vena architektonická soutěž, které se zúčastnilo několik brněnských ateliérů (nabídky 
podali Ing. arch. František Krejčí, Ing. arch. Bohumil Babánek a Ing. Karel Svoboda). 
To byla mj. také forma pomoci umělcům, kteří v době válečného útlumu neměli prá-
ci. „Po prohlídce oferty [19. května 1942] usnáší se obecní zastupitelstvo se zadáním 
posečkati na pozdější dobu pro nedostatek finančních prostředků.“ Přesto přípravy 
pokračovaly dál. Vítek také v roce 1940 vyzval ke spolupráci nejvýznamnějšího olo-
mouckého funkcionalistického architekta Lubomíra Šlapetu, který se zabýval přípra-
vou školní novostavby na tzv. Zigmundíkových humnech. Újezdské okolí mělo podle 
Vítkova názoru nárok stát se rekreační oblastí. Vzpomínal později na slova (bohužel 
nejmenovaného) pražského architekta přizvaného okrašlovacím spolkem: „Když jsme 
šli za naše humna, směr ke koupališti, řekl: »Úsek, kde se nachází koupaliště, dále 
směr k Isidorku, celý úsek zachovejte pro odpočinek, výlety, sporty. Tu krásu ponech-
te přírodě. Celou oblast až na Zadní Klče. Ty krásné lesy.«“ 

 Velký Újezd byl osvobozen 
8. května 1945, hned druhý den Ví-
tek svolal zastupitelstvo ve složení 
z roku 1938 (tj. bez členů koopto-
vaných za protektorátu): „Dohodou 
všech zúčastněných bylo zjištěno, že 
není třeba změny v dnešním vede-
ní obce a toto má zůstati na svých 
místech až do doby, kdy samospráv-
né otázky budou vyřešeny zákonným 
způsobem.“ Pokus navázat na demo-
kratické poměry první republiky se 
však ukázal marným – již následují-
cího dne byla předložena kandidát-

ka národního výboru. Viktor byl sice potvrzen jako jeho předseda, ale již 23. května 
1945, po sedmi letech, „podává si žádost, aby byl zbaven pro velké zaneprázdnění 
své předsednické funkce.“ Odstoupil i ze zastupitelstva a zůstal pouze ve školské 
a finanční komisi. Doba začala rychle nabírat stále temnější kurz. 
 V létě 1945 se definitivně uzavírá éra starého světa a následně i patriarchál-
ního světa rodu Kováříků. Ve Vítkovi jako by doznívalo něco z charakteristické důstoj-
nosti, obětavosti a smyslu pro spravedlnost i obecné blaho, které jsme měli možnost 
naznačit si u jeho praděda Tomáše a děda Felixe. Doplněné navíc smyslem pro kultu-
ru.
 Kováříkova pila byla znárodněna v březnu 1948, bývalý majitel Vítek na ní 
směl ještě rok pracovat jako dělník. Ale pak dostal téměř padesátiletý otec čtyř ma-
lých dětí povolávací rozkaz na vojenské cvičení s neomezenou dobou a s černými vý-
ložkami – dva roky pak strávil v pracovních táborech smutně proslulých Pomocných 
technických praporů v Košicích a v Komárně (PTP fungovaly v letech 1950–1954). 
Pohromám však nebyl konec ani po návratu domů: následovalo rozkulačení gruntu 
a nutnost obětovat oba domy na uhrazení dluhů z pily, která už přitom byla léta za-
bavená. Část milých spoluobčanů se ze společenského pádu někdejšího předního 
újezdského rodu neskrývaně těšila a také z něj těžila, část naopak víceméně tajně, 
ale o to obětavěji pomáhala.



 Možnosti proskribovaného dělníka Vítka uplatnit se ve veřejném životě byly 
samozřejmě velmi omezené. Zbývající energii proto intenzivně věnoval vzkříšení di-
vadelního spolku Podhoran, který kdysi zakládal Tomáš a v němž hrával i Felix. Po 
spolkovém zmrtvýchvstání v roce 1955 (již jako odboru Tělovýchovné jednoty Sokol) 
se dlouhá léta věnoval funkci režiséra a příležitostného herce.
 Vítek zemřel několik dní po 17. listopadu sedmého prosince 1989.

       Pavel Zatloukal 

Prameny a literatura: Rodinný archiv Marie Skřičilové. – Státní okresní archiv Olo-
mouc, Velký Újezd, O 1–76, Protokoly zasedání obec. výboru, i. č. 8, 1934–1945. 
– http://mssvaz.ptp@mail2me.cz. – http://www.velkyujezd.cz/podhoran. – Karel 
Domes, Z historie Velkého Újezda a okolí. Velký Újezd 1066, s. 62. – týž, Velký Újezd 
a okolí. Ostrava 1974, s. 66.  

Snímky:
1. Kováříkova rodina v r. 1914: 
zleva Josef, Narcis, Svatopluk, 
Emilie, Viktor. Snímek Adolf Ko-
vařík. 
2. Viktor ve třicátých letech, 
snímek Karel Jedlička. 
3. Viktor ve čtyřicátých letech. 
4. Velký Újezd, snímek Adolf 
Kovářík z r. 1912. 
5. Partie u Isidorku, snímek 
Adolf Kovářík z r. 1905. 
6. Viktor s chotí při poslední 
újezdské návštěvě Františka 
Nechvátala v r. 1983.
Snímky jsou z rodinných archi-
vů Evy Kováříkové a Marie Skři-
čilové.
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Vám poděkování a lásku

Budovu bývalé školy vedle radnice zdobí dva ne-
velké bronzové reliéfy. Jsou dílem zasloužilého 
umělce, čestného občana Velkého Újezda, pa-
na profesora Vladimíra Navrátila. Jeden je vě-
nován občanům Velkého Újezda, kteří bojo-
vali na frontě, druhý těm, kteří byli umučeni 
v  koncentračních táborech. K obětem umučeným 
v koncentráku patřil i můj dědeček Jan Sýkora.
 Narodil se 24. května 1892 v domě 
č. 22 rodičům Františku Sýkorovi z Velkého Újezda 
a Anně Lukašíkové ze Závoje (Polsko). Oženil se 
9. října 1917 s Marií Špaltovou z Velkého Újezda. 
Měli spolu dvě děti, syna Josefa a dceru Mirosla-
vu.
 V roce 1920 odkázal František Sýkora 
smlouvou odstupní zahradnický grunt č. 22 ve Vel-
kém Újezdě s pozemky synu Janovi. Ten se svou 
ženou a později i dětmi na pozemcích hospodařili.
 Během okupace se Jan i syn Josef netajili svým protiválečným smýšlením. 
27. září 1941 byli na udání při práci na poli zatčeni gestapem a odvezeni k výslechu 
do Olomouce. Během několikaměsíčního zadržení bývali podrobeni tvrdým výslechům. 
Nakonec vzal Jan všechna obvinění na sebe v naději, že syna ochrání. Po celou dobu 
zatčení obou mužů se o hospodářství starala manželka Marie s dcerou Miroslavou. Po-
moc však poskytovala i celá rodina a přátelé. V listopadu 1941 byla na grunt nařízena 
vnucená správa. Josefa propustili 27. prosince 1941 s tím, že musí plnit rozkazy vnu-
cené správy. Otec Jan byl převezen do koncentračního tábora Mauthausen v Horních 
Rakousích a 6. února 1942 na následky mučení zemřel. Bylo mu 50 roků. Manželka 

Marie neunesla sdělení o úmrtí svého muže. 
Na následky selhání srdce zemřela ve věku 45 
let. Na hospodářství tak zůstal jen Josef se se-
strou. Pomoc mu i nadále poskytovala rodina 
a přátelé. Od roku 1944 mu byla velkou opo-
rou manželka Andělka.
 Za projev vlastenectví a odvahy v boji 
za osvobození byl 17. listopadu 1945 udělen 
Janovi prezidentem republiky Československý 
válečný kříž 1939 „in memoriam“.
 Syn Josef byl v roce 1995 ministerstvem 
obrany uznán československým válečným 
vězněm – účastníkem národního boje za osvo-
bození. Zemřel v roce 1996.

vnučka Jitka Peroutová

Snímky: 1. Jan Sýkora, 24. 5. 1892 – 6. 2. 1942. 
   2. Josef Sýkora, 17. 2. 1919 – 29. 1. 1996.



Vám poděkování a lásku
Karel Svoboda, 14. 8. 1903 – 9. 6. 1995, Velký Újezd, Varhošťská 104

Jmenuji se Karel Svoboda, stejně jako můj tatínek. 
I dědeček se jmenoval Karel Svoboda, ale až po vál-
ce. Na jeho rodném i oddacím listě je příjmení Štei-
grle.
 Proč si rozhodl změnit své jméno pro sebe, ale 
i pro své potomky?
 Svoboda je schopnost člověka jednat a rozhodo-
vat se v souladu se svými skutečnými zájmy, tedy 
smysluplně. V době druhé světové války se stala svo-
boda pro dědečka nedosažitelným cílem. Za války pro 
něho přijelo gestapo dvakrát. Poprvé v roce 1941 ja-
kožto pro funkcionáře Sokolu, který organizoval sabo-
térské akce proti nacistům, to bylo v souvislosti s pře-
střižením důležitého telefonního kabelu u prostřední 
pily. Tento dálkový spoj byl pro válečné účely nacistů 

velmi důležitý. Tehdy bylo v Újezdě a blízkém okolí pozatýkáno 36 osob. Na dopadení pa-
chatele byla vypsána odměna 10 000 korun. Nikomu ze zatčených vinu ale neprokázali.
 Po druhé pro dědečka přijelo gestapo 13. 8. 1943. Prohledali celý dům, zůsta-
la po nich nepředstavitelná spoušť. Dědečka odvezli na služebnu do Přerova, potom do 
Kounicových kolejí v Brně. Ve vlaku bylo plno zatčených. Vždy dva byli zajištěni jedněmi 
pouty. Když po přečtení svého jména řekl “ZDE” místo německého “HIER”, dostal ránu 
pěstí do ucha, na které trvale ohluchl. Za protektorátu byl Sokol od roku 1941 zakázán. 
A dědeček byl sokol tělem i duší – nejen ve Velkém Újezdě, ale i jako náčelník Přerovské 
župy sokolské.
 Ve vězení vázali z řemínků rohože, také drali peří. Čas ve vzpomínkách na že-
nu a děti se nepředstavitelně vlekl. Na nucené práce byl převezen do Polska, později do 
Německa. Těžká práce ve strojírnách, nadávky, bití, stesk po domově, to vše mu bralo 
zdraví. Kamarád, který útrapy nevydržel, se oběsil.
 Německé Zwickau, kde pracoval, bylo osvobozeno dne 7. 5. 1945. V tu dobu 
ležel dědeček těžce nemocen a na návrat nebylo pomyšlení. Z nemocnice ho propustili 
25. 5. 1945. Návrat se mu zdál věčností. V Karlových Varech byl zadržen Rusy, protože 
neměl pozvání od vlády a žádné dokumenty. Těch překá-
žek do Prahy a pak z Prahy do Velkého Újezda bylo neú-
nosně moc.
 Doma ho málem nepoznali. Vážil pouhých 45kg.
 “Svoboda”, to není lidská šíje, kterou lze zlomit 
v oprátce! 
 “Svoboda” měla cenu zlata pro újezdského ko-
váře a podkováře Karla Šteigrle. Proto se rozhodl své 
příjmení po válce změnit.
 Tímto bych chtěl poděkovat svému dědečkovi 
za jeho nezlomnou vůli.

vnuk Karel Svoboda, Čtvrtky 381, Velký Újezd 
(Zajímavý rozhovor s Karlem Svobodou si můžete přečíst v Žibřidu č. 6 z roku 1991.)
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Vzpomínka na „AC DOLNÍ KONEC“

Před 72 lety v roce 1944, když byl v protektorátě zakázán Junák a Skaut, podle 
přiložené fotografie z dubna 1944 založila skupina kluků z Dolního konce spolek 
s názvem „AC DOLNÍ KONEC“. Bylo jim 16 až 19 let, ročníky narození 1925–1928.

 Na fotografii zleva dole: Honza Novák, Jarek Gold, Vlastik Venclík. Zleva na-
hoře: Slávek Doležel, Mirek Kovařík, Drahoš Prášil. Chybí Vítek Kolář, Radek Venclík 
a Staňa Klein. 
 Tito kluci složili podepsaný slib kamarádství, věrnosti a spolupráce. Vedli 
úžasnou kroniku schůzek a všech aktivit. Snad jen několik aktivit:
1. Za Vrchní pilou ve stráni nad Říkou začali kopat bunkr jako úkryt pro případ letec-
kých náletů nebo bombardování. Nebyl dokončen, válka skončila.
2. Po osvobození se zapojili do veřejného života, organizovali např. Kácení máje na 
Horním náměstí.
3. Zařídili osvětlení Dolního rybníku včetně mantinelů, aby se mohl hrát hokej.
4. Postavili klubovou chatu koupaliště s názvem „U Racků“ - viz fotografie.
5. Téměř všichni hráli na nějaký hudební nástroj. Hráli skladby jazzové, country 
a skautské písně.
6. Někteří museli po odsunu Němců nastoupit na Ranošov a Slavkov přes zimu 1946–
1947 krmit a ošetřovat dobytek.

 Po odchodu na vojnu a do 
školy 1949 pomalu zanikala pravidel-
ná činnost a zůstávalo jen u setkání 
na hody.
 Někteří z nich dosáhli v živo-
tě vysokého společenského uplatnění 
jako právníci, plukovníci v armádě, 
děkani fakult nebo odborníci ve sta-
vebnictví a strojařině.
 Snad některým jejich žijícím 

spolužákům a potomkům připomeneme tuto partu kluků z Dolního konce. Všichni již 
zemřeli. Většině bylo 90 let.

            Kofr



Karel Domes

V letošním roce vzpomeneme 105. výročí narození pana Karla Domese z Přerovské 
ulice č. 150. A také 50. výročí prvního vydání  jeho knihy Z historie Velkého Újezda 
a okolí, kterou vydala Osvětová beseda Velký Újezd v roce 1966. Pan učitel Karel 
Domes byl sběratel povídek a historie okolí obce a později 12 roků předseda MNV 
(v letech 1957–1969). V roce 1974 napsal další knihu Velký Újezd a okolí, kterou vy-
dal Profil Ostrava. Karel Domes patřil mezi významné občany městyse. V současné 
době se značná část nových obyvatel zajímá o historii a vznik obce. Snad v jubilejním 
roce prvního vydání jeho knihy dojde k navýšení zájmu o dění v obci. Potomci je-

ho rodu žijící v obci jsou 
již postupně zapojeni do 
veřejného života.

            Kofr

Snímky:
1. Karel Domes, 
archiv městyse Velký 
Újezd. 
2. Titulní list knihy Karla 
Domese: Z historie Vel-
kého Újezda, 1966 Osvě-
tová beseda Velký Újezd. 
3. Ukázka z téže knihy.
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Zahájení stavby ma-
teřské školy ve Vel-
kém Újezdě v květnu 
1976. 

Snímky: Archiv měs-
tyse Velký Újezd.

Z ARCHIVU



ZAHRÁDKÁŘI

Jak jsme sázeli stromky pro potomky

V sobotu 2. dubna 2016 jsme se 
sešli před desátou hodinou ranní 
za Velkým Újezdem na pozemku 
u cesty vedoucí k Sušírně. Něko-
lik dní před výsadbou vyměřily 
a označily členky zahrádkářského 
svazu místa pro vysazení jednotli-
vých stromků. Ing. Svatopluk Klein 
přistavil vlečku s kompostem na 
pozemek pod kopec. V sobotu se 
prostor nedaleko vlečky stal hlav-
ním stanem a výchozím místem ce-
lé akce. Starosta městyse Ing. Josef 
Jelen už měl připraveny stromečky 
určené k zasazení, opěrné hole, ple-
tivo, vázací drát, vápno a také veškeré zázemí – čaj, pivo, kabanos, pečivo, něco slad-
kého pro děti. V deset hodin se to hemžilo zejména mladými lidmi s dětmi, ale byli 
zde i starší občané, několik stromků přišli zasadit také členové mysliveckého sdruže-
ní. Starosta všechny přivítal a v krátkosti instruoval, jak mají postupovat. Ing. Jana 
Kleinová přidala ještě několik odborných rad. Každý, kdo chtěl stromek zasadit, si jej 
vybral, paní Jarka Zlámalová mu předepsala visačku se jménem, příp. jmény dětí. Do-

spělí pak vybrali místo 
s předem vyhloubenou 
jámou a započali se 
sázením. Od vlečky, ze 
které si odebírali kom-
post do připravených 
koleček, postupovali 
disciplinovaně až úpl-
ně nahoru k vysílači, 
kde byla poslední vy-
hloubená díra. Všichni 
svůj stromek usadili do 
hlíny a kompostu, pro-
hnojili dolomitickým 
vápencem, na kmínek 
připevnili visačku se 
jménem, obalili pleti-

-16-
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vem. Kompost pro sázení stromků v kopci i nahoře na kopci rozváželi manželé Klič-
kovi na přívěsném vozíku za autem. Hasiči pak hadicí každý stromek pečlivě zavlažili. 
Rozebralo se a zasadilo všech připravených 35 mladých třešní. 
 Nezaznamenala jsem, že by se někdo dohadoval ohledně místa na výsadbu 
stromku nebo  čehokoli jiného. Panovala opravdu výborná nálada, ke které určitě při-
spělo i předpisové počasí – sluníčko se na celý Velký Újezd i okolí doširoka usmívalo 
už od ranních hodin a vydrželo až do hodin večerních. Být to tak den předtím, kdy 
byla zima jak v Rusku, k tomu fičel studený vítr, tak by celá akce určitě nevyzněla tak 
pozitivně. Možná by nevlídné počasí i spoustu rodin odradilo.
 Po zasazení jsme se sešli opět dole u vlečky, kde již plápolal oheň, na kte-
rém jsme si opekli kus kabanosu. Každému určitě přišel vhod, na jarním vzduchu a při 
práci nám všem pěkně vyhládlo. 
 Celá akce se opravdu 
vydařila, snažily se pomáhat 
i děti, mnohé měly s sebou malá 
kolečka na rozvezení kompostu 
a své lopatky, některé měly i pa-
třičný oděv – slušivé a pěkně 
padnoucí montérky. Myslím si, 
že budou rády chodit kontrolo-
vat, jak „jejich“ stromečky ros-
tou.



Flora Olomouc 2016 – jarní etapa

„Ústřední expozice výstavy nesla název Karel IV. – Otec vlasti a návštěvníkům připo-
mněla pomocí symboliky nesčíslného množství barev, tvarů a vůní sedmisté výročí 
narození tohoto významného státníka a panovníka z rodu Lucemburků, jenž české 
země přetvořil v kvetoucí zahradu Evropy vrcholného středověku,“ vysvětlil výběr 
motta výstavy ředitel olomouckého výstaviště Jiří Uhlíř. 
 V pavilonu A jsme se přenesli do tehdejší doby, mohli si prohlédnout posta-
vy královského dvora v nadživotní velikosti, pódium s trůnem a královskou korunou, 
alchymistickou laboratoř, klenotnici s korunovačními klenoty a mnoho dalšího za po-
slechu hudby z muzikálu Noc na Karlštejně. 
 Také tradiční floristická soutěž se nesla v tomto duchu: soutěžily ceremoni-
ální kytice s mottem Květiny pro jejich veličenstva.
 Přehlídku jarních květinových výpěstků doplnila expozice Svazu květinářů 
a floristů ČR, Českého zahrádkářského svazu, Svazu školkařů ČR. V pavilonu C před-
stavil Český zahrádkářský svaz Karla IV. jako skutečného evropského průkopníka 
šlechtění a pěstování a polemizoval, zda „byl Karel IV. první český zahrádkář?“ ČZS 
představil rodokmen švestek, který dokumentoval vývoj tohoto ovoce v průběhu 
staletí, a vyhlásil každoroční soutěž středních škol a učilišť v tematickém aranžování 
expozic.
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-19-

Výlet do Moravskoslezského kraje

Městys Velký Újezd a Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velký Újezd 
uspořádaly autobusový výlet na Slezskou Hartu, do arboreta v Novém Dvoře u Opa-
vy a zámku v Raduni. Městys uhradil náklady na dopravné a zahrádkáři akci zajistili 
organizačně.
První zastávkou byla 
přehrada Slezská Har-
ta. Na parkovišti před 
tabulemi, kde jsou 
umístěny informační 
materiály, jsme si vy-
slechli odborný výklad 
Ing. Stanislava Palíka, 
jehož profesní život 
byl s touto přehradou 
16 let úzce spjat. Pak 
jsme za doprovodu ve-
doucího hrázného pa-
na Jindřicha Vragy 
nahlédli i pod hráz, 
prohlédli si vodní elek-
trárnu a část injekční štoly. Vrátili jsme se zpět nahoru a prošli se po hrázi přehrady, 
která je největším vodním dílem na Moravě. 
 Pokračovali jsme do Nového Dvora do arboreta. 
 Tady jsme obdivovali různé rostliny vřesovišť, rašelinišť, písečných dun po-
břeží Baltu, himálajské rostliny, sbírky dřevin snad ze všech koutů světa od Japonska 
až po Severní Ameriku.  Arboretum je známé velkou sbírkou rododendronů, která 
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patří k nejbohatším v naší republice. Některé z nich byly bohužel již odkvetlé, ale vět-
šina na nás se svými nádhernými květy počkala. U jezírka kvetly spousty žlutých vod-
ních kosatců. Překrásné byly vzrostlé stromy ať již jehličnaté nebo listnaté, ať již ty, 
co známe z našich lesů, či exotické – např. obří (mamutí) sekvoje, borovice osinaté 
z Arizony, posvátný a léčivý jinan a mnoho a mnoho dalších. V ZOO koutku pobíhaly 
barevné kozičky a malá prasátka. V tamním skleníku rostly obrovské kaktusy, suku-
lenty a další skleníkové rostliny.
 Odtud jsme již spěchali do Raduně, kde na nás čekal v restauraci Raduňka 
oběd. Myslím, že chutnal všem. 
 Pak jsme navštívili zámek. Průvodkyně nás velice podrobně informovala 
o jeho historii, jeho zakladatelích i o samotných exponátech. Místnosti byly pěkně vy-
baveny, některé kusy nábytku byly zapůjčeny z jiných objektů, ale to vůbec nevadilo, 
vše bylo vkusně sladěno a působilo velmi útulně. Měli jsme možnost prohlédnout si 
nejen šlechtické komnaty, ale také světničky služebnictva. Velmi zajímavá byla tzv. 
sýpka a nádherná oranžérie. Odjížděli jsme sice za velké bouřky a lijáku, ale myslím, 
že pěkné chvilky a zážitky z výletu ve většině z nás převládly nad nevlídným počasím, 
které nás naštěstí zastihlo až těsně před odjezdem.     
  

 Věra Bednaříková 

Tip na výlet

V pondělí 30. května jsme 
si připomenuli 150. výro-
čí prvního uvedení opery 
Bedřicha Smetany Prodaná 
nevěsta. Musely jsme s Han-
kou Štěpánovou překonat 
v autobuse vzdálenost téměř 
1400 kilometrů, abychom 
v Göteborgu zhlédly pamět-
ní desku na domě, kde ge-
niální skladatel přebýval při 
svém působení ve Švédsku.  
Průvodce nás potom zavezl 
na nedaleké pobřeží Atlanti-
ku, Smetana zde údajně rád 
sedával na oblých skaliskách 

a při pohledu do mořských vln jistě vzpomínal na české luhy a háje.                                                                                                
 Smetana však zanechal stopy i v našem regionu a my můžeme zajet do ne-
dalekého Týna nad Bečvou navštívit zdejší muzeum Bedřicha Smetany. Bylo slavnost-
ně otevřeno v loňském roce. Nachází se v centru obce v budově bývalého panského 
pivovaru.  Objekt je citlivě zrekonstruován a má bezbariérové vstupy. Skladatel v Tý-
ně trávil prázdninové dny u nevlastní sestry v letech 1852 a 1854 a o jeho pobytech 
a vazbách na obec a okolí se v muzeu promítá krátký film. Skály pod Helfštýnem ho 
prý inspirovaly při skládání opery Čertova stěna.  Návštěvníci si také mohou prohléd-
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nout a přečíst panely vystihující nejdůležitější období Smetanova plodného života. 
Muzeum je otevřené od dubna do října vždy ve středu až neděli od 10 do16 hod., lze 
se i domluvit na tel. 581 797 077.
 Prohlídka muzea je nejen poučná, ale také inspirující k výletu po stez-
ce vedoucí lesy nad řekou Bečvou z Týna do Hranic (11,4 km, nejdřív po žluté, 
později po modré turistické 
značce). Tato trasa Gabriel-
ka je pojmenovaná po dce-
ři Bedřicha Smetany, která 
v Týně v roce 1854 zemřela 
na tuberkulózu a je pocho-
vána na hřbitově u kostela.

         Jana Kleinová

Snímek je převzatý z: 
http:// www.tynnb.cz/ dne 
25. 6. 2016. 

Velikonoční šmoulování

Je příjemné žít v místě, kde spolky nevykonávají svou činnost jen na papíře, ale kde 
se aktivně zapojují do dění a připravují pro své spoluobčany řadu zajímavých aktivit. 
Takovýmto spolkem jsou v našem městysi bezesporu i „zahrádkáři“. Ti nám zpestřili 
jarní dny celodenní akcí nazvanou Velikonoční šmoulování. 
 Neděle 20. března patřila především dětem, pro které byly připrave-
ny tvořivé dílničky s velikonočními, jarními či šmoulími náměty. Naši nejmenší si 

tak mohli vyzkoušet 
zdobení kraslic, ple-
tení pomlázky či setí 
řeřichy. Odejít mohli 
i s řadou pěkných vý-
tvorů, např. s prou-
těnou dekorací na 
dveře, velikonočním 
přáníčkem, zápichem 
ve tvaru zajíčka, vlast-
noručně zdobeným 
perníčkem či květino-
vou zahrádkou – ob-
rázkem vytvořeným 
sadou razítek. Velký 
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dík patří všem dobrovolníkům, kteří si dílničky připravili a dětem se s úsměvem na 
tváři věnovali.
 Akce se konala na sále místní sokolovny, který byl velmi pěkně vyzdoben, 
a to i výtvory dětí místní mateřské školy, prvního stupně a školní družiny. Návštěvníky 
tak prostoupila atmosféra blížících se Velikonoc. Mnozí také ocenili možnost zakoupe-
ní kraslic, velikonočních dekorací a jarních květin. 
 Děkujeme zahrádkářům za čas a energii, které věnovali přípravě, a také za 
přátelskou atmosféru, ve které se celá neděle nesla. Už teď se těšíme na další spo-
lečné aktivity.
 

  Michaela Janotová

PODHORAN

V letošním roce dovrší 140-ti let svého plodného působení místní divadelní ochotnický 
soubor, který navázal na původní čtenářský a pěvecký spolek, později dramatický od-
bor Tělovýchovné jednoty Sokol Velký Újezd. Hlavní vzpomínkové slavnosti se připra-
vují na září a říjen tohoto roku, kdy bude představena veřejnosti výstavka z historie 
i současnosti, proběhne setkání a beseda s těmi, co už něco pamatují, ale i s čerstvý-
mi, mladými adepty vyznavačů Thálie. V neposlední řadě se zkouší komediální, mírně 
lechtivá veselohra z prostředí italského venkova s názvem Darmošlapky aneb repete 
hoši autora Zdeňka Hovorky. Všichni se určitě pobavíte a z historie spolku se poučíte. 
Přijďte, budete vítáni.

     Pavel Coufal snr.

SKAUTSKÝ ODDÍL



Součástí skautské výchovy je také učení různých dovedností a získávání nových in-
formací. Každoročně je pořádán závod, ve kterém můžeme poměřit úroveň našich 
znalostí se znalostmi dětí z jiných oddílů. V lichých letech je to Svojsíkův závod pro 
skauty a skautky do 16 let pojmenovaný podle zakladatele skautské organizace Junák 
Antonína Benjamína Svojsíka. V sudých letech je to Závod vlčat o totem náčelníka 
a Závod světlušek o stužku náčelní pro děti do 12 let. Skautská organizace se totiž 
skládá z chlapeckého kmene, kterému velí náčelník, a z dívčího kmene, kterému velí 
náčelní. Tak tomu je od počátku vzniku Junáka, je to tradice. Statutárním orgánem Ju-
náka je pak starosta. Protože však v dnešní době už je většina oddílů koedukovaných 
– tedy společných pro kluky i holky – zařazení do závodů se řídí pravidlem převažující-
ho pohlaví. A protože jsme letos postavili ze světlušek a vlčat team, kde bylo více klu-
ků, závodili jsme v kategorii vlčácké. A děti z Velkého Újezda se nenechaly zahanbit 
a z okresního kola se vrátily s diplomem za druhé místo. Díky tomu jsme postoupili 
do krajského kola, které se konalo 4. 6. 2016 v Kojetíně. Na jednotlivých stanovištích 
závodníci plnili úkoly ze zdravovědy, pravidel silničního provozu, vlastivědy, skládali 
hlavolamy nebo hledali v jízdních řádech. Pravidelně jsou zařazeny také otázky týka-
jící se krizových situací a většinou nechybí ani stanoviště s úkolem s manuální zruč-
ností. Tématem krajských závodů byl život na Divokém západě a odměnou byly zlaté 
valounky, za které si na závěr účastníci mohli „koupit“ kousek Ameriky – naši si vy-
brali a koupili celé Nové Mexiko. A taky asi nikoho nepřekvapí, že tajnými disciplínami 
byla střelba ze vzduchovky a střelba z luku. Za výsledné 5. místo v krajském kole se 
určitě nemusíme stydět. V okresním i krajském kole náš 6. oddíl reprezentovali: Da-
něk Ondřej, Roubík Karel Antonín, Sýkorová Sára, Tomek Libor a Zatloukalová Emma.

   Blanka Roubíková 
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VÝBOR PRO ROZVOJ MĚSTYSE

Hody

V srpnu se konají již tradiční Hodové slavnosti městyse Velký Újezd, které opět na-
bídnou bohatý kulturní program. K jeho realizaci může přispět každý občan, po-
kud se rozhodne stát sponzorem. Finanční dar pak může předat (nejlépe do pátku 
12. srpna 2016, ale i po skončení hodů) na úřadu městyse paní účetní Hedvice Rotte-
rové. Poděkování dárcům bude uveřejněno v průběhu Hodových slavností a také ve 
čtvrtletníku Žibřid.
 Své jméno můžete s hody spojit i prostřednictvím tomboly, která se jako 
novinka objevila v minulém roce a hned se těšila velkému zájmu návštěvníků. Je tak 
tedy jistě dobrou příležitostí k propagaci Vaší firmy či osoby. Dary bude shromažďovat 
pan starosta Ing. Josef Jelen. 
 V neděli 14. srpna 2016 můžete v rámci jarmarku prezentovat svou živnost 
letákem, prospektem či vizitkou na infostánku městyse. Pokud máte o tuto formu pro-
pagace zájem, odevzdejte příslušné materiály do 12. srpna 2016 v úřední dny panu 
místostarostovi Ondřeji Zatloukalovi. Jestliže vlastníte zboží vhodné k prodeji, můžete 
využít bezplatného zapůjčení stánků a jarmarku se osobně zúčastnit. Tuto skutečnost 
je ovšem třeba do 25. července 2016 nahlásit na e-mail: hodyvelkyujezd@seznam.cz 
(popř. osobně paní Michaele Janotové), neboť počet stánků je omezen.
 Všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohou dotvořit příjemnou atmo-
sféru tří letních dní, jménem Výboru pro rozvoj městyse Velký Újezd děkuje

  Michaela Janotová

Program Hodových slavností městyse Velký Újezd

Pátek 12. 8. 
Náměstí:
17:00 – 22:00   posezení se skupinou Trifid
18:00                           zahájení Hodových slavností 

Sobota 13. 8. 
Náměstí:
15:00 – 20:00  posezení s kapelou HBS
21:00 – 22:00  koncert skupiny Plagiát (revival XIII. století) 
Sokolovna:
14:30 – 18:00  výstava dětských výtvarných prací
15:00 – 16:00  Divadlo Tramtarie Hugo z hor 
16:00   ocenění dětských výtvarných prací  
16:00 – 18:00  tvořivé dílničky pro děti 
Hřiště TJ Sokol:
20:00 – 02:00  hodová zábava se skupinou Funny
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Neděle 14. 8. 
Kostel sv. Jakuba Staršího:
8:00 – 9:00   mše 
9:00 – 11:00, 15:00 – 16:00 otevřená krypta a kostel
16:00 – 17:00   hodový koncert duchovní hudby
Náměstí:
9:00 – 12:00   posezení se skupinou Dallas
9:00 – 17:00   jarmark tradičních výrobků 
10:30    Memento mori dětem – Princ Bajaja
14:00 – 17:00   prohlídka hasičské zbrojnice
14:00 – 20:00   posezení se skupinou Funny
13:30 a 15:30   vystoupení šermířské skupiny Memento mori
16:15    vyprošťování osob z havarovaného vozidla
17:30    tombola
Klubovna městyse:
9:00 – 18:00   výstava Umění připomíná člověku, že je člověkem
Kaple Panny Marie Lurdské:
14:00 – 14:30    pobožnost 

Výbor pro rozvoj městyse Velký Újezd a starosta městyse děkují také 
ostatním spolupořadatelům:

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velký Újezd  
Římskokatolická farnost Velký Újezd

Myslivecké sdružení Velký Újezd
Kulturní a školská komise

SDH Velký Újezd

Změna programu je vyhrazena.



TJ SOKOL VELKÝ ÚJEZD 

VELKOÚJEZDSKÁ KOPANÁ

Vážení sportovci a hlavně příznivci fotbalu, dovolujeme si Vám podat informace 
o ukončené sezoně 2015/2016, která pro všechna tři mužstva přihlášená do okres-
ních soutěží OFS Olomouc nedopadla nejlépe.

MUŽI
Muži skončili po roční anabázi ve III. třídě na posledním místě a vracejí se zpět do 
IV. třídy okresního přeboru. I když jsme v loni postoupili z druhého místa administra-
tivně, přesto jsme věřili, že se mužstvo ve III. třídě udrží. Bohužel opak je pravdou. 
Mužstvo poráželo tabulkově silnější soupeře a se slabšími prohrávalo. Nejhorší situa-
ce nastala v závěru sezony, kdy jsme prohráli klíčové zápasy o udržení s Náměští na 
Hané “B“ a Moravským Berounem “B“. Částečnou omluvou bylo, že soupeři posílili 
týmy hráči z týmu “A“ hrajícími krajské soutěže. Současně si všichni přejeme, ať kádr 
mužstva zůstane pohromadě a bojuje v příští sezoně znovu o nejvyšší příčku IV. třídy 
okresního přeboru a postoupí do III. třídy OFS.

Okresní přebor III. třídy – MUŽI

 Klub   Z      V   R   P    S    B   P+   P-
1. Sokol Majetín  26   22  0   4       93:24 66  1      1
2. Sokol Drahanovice 26   20  0    6     101:61 57  4      1
3. SFK Nedvězí  26   16  0   10      84:49 48  2      2
4. Sokol Mladeč  26   15  0   11      39:45 45  4      4
5. Sokol Bouzov  26   14 0   12      57:53    41  3      2
6. FK Hlubočky B  26   14 0   12      60:60 40  3      1
7. Sokol Bohuňovice B 26   11 0   15      47:52 37  0      4
8. Sokol Nová Hradečná 26   12 0   14      48:59 37  2      3
9. SK Náměšť n. H. B  26   11 0   15      54:51 34  2      3
10. FC Lužice  26   11 0   15      36:56 33  3      3
11. TJ Těšetice  26   10 0   16      53:78 29  1      0
12. Moravský Beroun B 26    8  0   18      53:77 28  1      5
13. SK Králová  26    9  0    17      44:74 27  2      2
14. Sokol Velký Újezd  26    9  0   17      41:71 24  3      0

Odměnou pro nás, co se o fotbal ve Velkém Újezdě staráme, je skutečnost, že na do-
mácí zápasy mužů se schází 150 – 200 fanoušků včetně maminek a dětí, které tráví 
v příjemném prostředí za podpory dobrého občerstvení z KIOSKU SAŠI MACHÁČKA 
pěkné nedělní odpoledne.

Okresní  přebor – STARŠÍ ŽÁCI
Starší žáci (narození r. 2001 a r. 2002) skončili na 8. místě. Ve většině zápasů odehrá-
li se silnějšími mužstvy vyrovnané zápasy a prohráli o 1–2 branky. Mužstvo starších 
žáků přejde komplet do dorostů, které po 8 letech opět přihlašujeme do soutěže OFS 
a se staršími chlapci (r. 1997 až r. 2000) budou tvořit nový kádr, který postupně bude 
doplňovat družstvo mužů. 
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 Klub    Z    V    R   P S B  P+  P-
1. Sokol Dub nad Mor. 18  18   0   0    111:20 54  0    0
2. SK Chválkovice  18  14   0   4    122:48 42  0    0
3. FC Hněvotín  18  12   0   6      81:52 36  0    0
4. SK Náměšť na Hané 18  11  0    7      74:63 31  2    0
5. SK Grygov  18  10  0    8      57:54 31  0    1
6. SK Slatinice  18    9   0   9      59:47 27  0    0
7. Sokol Kožušany  18    8   0  10     21:57 23  1    0
8. Sokol Velký Újezd  18    4   0  14     49:60 14  0    2
9. TJ Sigma Lutín  18    3   0  15     25:97  8   1    0
10. 1.FC Olomouc  18    1   0  17     18:119        4   0    1

Okresní přebor – MLADŠÍ ŽÁCI
Mladší žáci (narození r. 2004 a r. 2005) skončili v celkovém hodnocení na 10. místě.                 
Kádr mužstva byl velmi úzký a často hrají kluci, kteří jsou ještě v kategorii benjamín-
ků. V této rubrice chci ocenit mimořádné střelecké schopnosti hráče Martina Niesne-
ra, který s nastřelenými brankami v soutěži ml. žáků (34 branek) a v soutěži st. žáků 
(5 branek) patří k nejlepším střelcům soutěže OFS a často reprezentuje okresní olo-
moucký tým v turnajích pořádaných Olomouckým krajem.              

 Klub    Z    V   R   P       S         B   P+   P-
1. FK Hlubočky  20  16  0   4   97:17    50   0     2
2. Sokol Dlouhá Loučka 20  15  0   5   60:36    44   1     0
3. SK Velká Bystřice  20  14  0   6   77:40    41   2     1
4. TJ Tršice   20  13  0   7   68:32    41  0     2
5. SK Grygov  20  11  0   9    58:27   34   1    2
6. SK Chválkovice  20  12  0   8    64:59   34   2     0
7. SK Bělkovice-Lašťany 20    8  0  12   62:62   24   1    1
8. Moravský Beroun  20    8  0  12   48:67   22   4    2
9. Sokol Chomoutov  20    6  0  14   24:67   17   2    1
10. Sokol Velký Újezd  20    4  0  16   47:109  12  0    0
11. 1. FC Olomouc  20    3  0  17   19:108  11  0    2

Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat všem trenérům mládeže (Da-
vidu Polcrovi, Jiřímu Richterovi, Bohuslavu Niesnerovi, Romanu Absatzo-
vi) za odvedenou nelehkou práci a spoustu času stráveného během sezo-
ny na našem hřišti a na zájezdech na fotbalové zápasy k soupeřům. Dále 
děkuji všem, kteří se vůbec o fotbal ve Velkém Újezdě starají, a to jak vedení TJ So-
kol, tak správci areálu, vedoucímu kiosku a všem sponzorům v čele s K. Domesem.

Muži se 23. 7. 2016 zúčastní tradičního TURNAJE ÚJEZDŮ v Pleteném 
Újezdě, okr. Kladno, kde obhajují prvenství z roku 2010. Jedná se o ak-
ci reprezentující obec Velký Újezd a tímto děkujeme starostovi městyse 
Ing. J. Jelenovi a radě městyse za finanční podporu na tuto nadregionální akci.

Závěrem přejeme všem občanům městyse, sportovcům, fotbalistům a fot-
balovým příznivcům velkoújezdské kopané příjemné prožití letních do-
volenkových týdnů a v srpnu Vás všechny zveme na novou sezonu 2016/2017.

       Za oddíl kopané TJ Sokol Velký Újezd
        Jaroslav Tylich 



Žáci SPŠ Hranice opět absolvovali praxi v Anglii a v Portugalsku v rámci 
projektu Erasmus+

V období od 1. 5. do 14. 5. 2016 vykonalo prvních 26 žáků naší školy svou odbor-
nou praxi v zahraničí. Do konce září vyjede celkem 48 žáků. Jedná se o projekt Eras-
mus+ mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován prostřed-
ky z EU pod záštitou národní agentury Dům zahraniční spolupráce. Číslo projektu: 
2015-1-CZ01-KA102-013026 s názvem Za zkušeností do Evropy.

1) První skupina našich 11-ti žáků (zastoupení z 5 oborů) se zúčastnila dvoutýden-
ní odborné praxe v jihoanglickém přístavním městě Portsmouth, kde odbornou praxi 
většina žáků absolvovala přímo v anglických firmách. Bydleli každý samostatně v hos-
titelských rodinách, museli sami jezdit do své firmy autobusem či vlakem a dorozumí-
vat se anglicky sami za sebe, protože doprovodná osoba Mgr. Šárka Vlková nemohla 
být neustále se všemi najednou.
Žáci pracovali v těchto firmách:
-   Medine Joinery, Hayling Island - výroba oken (hoši z ND2: Mario Tvrdoň a z ND3 
    Michal Holiš)
-   Pressco, Portsmouth - obsluha CNC strojů (ME3: Jakub Holán a Richard Honeš)
-   ENL Ltd., Portsmouth – obsluha CNC strojů (ME3: Josef Kachel)
-   Chichester College – oddělení strojnictví – (ME2: Jiří Vavřík)
-  British Heart Foundation – obchod s elektronikou a nábytkem - ZA2: Otakar 
    Holaňa a PO3: Jakub Perutka
-   lékárny – žáci oboru Aplikovaná chemie třída CH3: Vilma Pavelková: Lalys Pharma-
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cy, Lukáš Plesník: Drayton Community Pharmacy, Denisa Kopečná: Everets Pharmacy
O víkendu žáci navštívili Londýn, místní námořní muzeum, ostrov Wight.  

2) Druhou skupinu tvořilo 15 žáků chemiků a hasičů, kteří byli v portugalském Torres 
Vedras. A to 8 žáků oboru CH (Adéla Horáková, Karolína Klajná, Romana Ludwigová, 
David Markusík, Dušan Matuška, Kateřina Nedbalová, Jan Rák a Adéla Vašíčková) 
s Mgr. Janem Mlčůchem. Dalších 7 žáků oboru PO (hasiči) pod vedením Mgr. Ale-
še Navrátila (Nikola Bílá, Lukáš Chovanec, Daniel Kohut, Petr Kovář, Petr Pluháček, 
Marek Majer a Karolína Šablaturová). Chemici analyzovali vodu v laboratořích místní 
střední školy Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira. Hasiči absolvovali svou 
praxi na místní hasičské stanici Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de 
Torres Vedras
O víkendu navštívili pláž, Lisabon, palác v Mafře a Sintře.
V červnu vyjede 10 hasičů do portugalské oblasti Algarve (Faro, Loule) a v září 
12 žáků na Maltu.
Škola získala grant i pro další školní rok, kdy stávající destinace budou rozšířeny 
o Irsko a Slovensko.
                                                                        

   Pavlína Vavříková   
  
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. 
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezen-
tují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež 
jsou jejich obsahem.

 

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME VELKÝ ÚJEZD

Každým rokem se v naší obci koná tradiční jarní úklid. Uklízí se jednotlivé ulice, ale 
i meze, příkopy a blízké okolí. Úklidu se účastní každý, kdo má zdravé ruce a nohy 
a není mu lhostejný nepořádek kolem nás. Děti, mladí, ale i zaměstnaní a starší ob-
čané.
 Na letošní rok vyšlo datum 15. a 16. dubna.  Určitě je dobře, že jsou určené 
dva dny. Možnost výběru by mohla přivést více lidí. Nehodí se jeden den, bude jistě 
čas den druhý. 
 Rukavice a pytle na odpad jsou také zajištěny, takže nic nebrání tomu se 
s chutí vydat za představou čistější obce. 
 Ano, obec se nakonec podařilo uklidit. Dokonce i blízké okolí. Jen je až s po-
divem, že se úklidu ujímají stále jedni a ti samí obyvatelé městyse. Již několik roků 
svoje záda ohýbá hrstka nadšenců, která v očích ostatních možná působí jako par-
tička bláznů. Protože uklízí nepořádek po nezodpovědných lidech, kteří jsou líní dát 
odpad do vlastní popelnice.
 Jak by řekl klasik pan Spejbl svému synkovi Hurvínkovi: „Tu slupku od baná-
nu uklidíš, až po ní někdo uklouzne a zlomí si nohu?“



 V letošním roce se k úklidu v ČR přihlásilo více než 65 000 dobrovolníků. 
Uklízelo se na více než 1800 místech. Z přírody bylo odstraněno okolo 1600 tun od-
padu. Tato čísla vypovídají o tom, že se najdou lidé zodpovědní ke svému okolí. Zod-
povědní k tomu, co předají svým dětem. A co vzkážou lidem, kteří asi jen tak nepře-
stanou kolem sebe šířit nepořádek? 
Ať už bude v budoucnu úklid Velkého Újezdu pod záštitou obce nebo jiné organizace, 
snad povzbudí mnohé k odvaze jít do toho.

Hnízdění čápů ve Velkém Újezdě

Ze života čápů obecně
Čápi se vracejí většinou na stejný komín, na kterém byli v předchozím roce. První při-
letí samec a za pár dní samice. Spolu pak upravují hnízdo, aby mohli úspěšně vyvést 
mladé. Čápi mohou mít mladé ve třetím až čtvrtém roce života. Asi za tři týdny po 
příletu začíná samice postupně snášet vejce. Může mít 1–5 vajec v jednom hnízdě-
ní. Na vejcích sedí cca 30 dní a mláďata se líhnou postupně. Mezi líhnutím může být 
1–2 dny rozdíl. Mláďata velmi rychle rostou. Mají, na rozdíl od rodičů, černé zobáčky 
a ve dvou týdnech stáří už jim vyrůstají černé letky. Rodiče se jak v sezení na vejcích, 
tak v obstarávání potravy střídají. Ve dvou měsících věku už jsou obvykle připraveni 
k letu a mohou i s rodiči odletět do teplejších oblastí – většinou do jižní Afriky. Zpět 
se pak vrátí pouze rodiče. 
 V roce 2014 vyhlásila česká ornitologická společnost ptákem roku čápa bí-
lého. Pravidelně monitorují hnízda v České republice a tento monitoring můžeme sle-
dovat a sami do něj aktivně přispívat na stránkách http://cap.birdlife.cz/.

Újezdští čápi
Z dětství si výskyt čápů v našem městysi moc nepamatuji. Určitě jsme chodili kolem 
místa, kde čápi hnízdí, ale moc jsem to nevnímala. Brala jsem to pouze jako fakt, že 
na komíně sedí čápi a že „přináší děti“. 
 Po delší pauze se k nám vrátili v roce 2013, a protože mám komín s čapím 
hnízdem přímo před okny, začala jsem se o ně více zajímat. V roce 2013 zahnízdili, 
seděli na vejcích, ale protože bylo velmi chladné a deštivé jaro, nepodařilo se jim vy-
vést mladé.
 V roce 2014 přiletěli už 6. dubna, chvíli se zdrželi a zase odletěli. 1. května 
přiletěl samec a pár dní nato samice. Ve druhé polovině května začala samice sedět 
na vejcích a ve druhé polovině června se vylíhla dvě mláďata. Koncem srpna čápata 
i s rodiči opustili komín.
 V roce 2015 jsem oba čápy spatřila už 16. dubna a od té doby už zůstali. Za-
čátkem května začali sedět na vejcích a 3. června už bylo vidět jedno mladé v hnízdě. 
7. června už byla vidět dvě mláďata. V polovině srpna opět opustila rodinka komín.
 V letošním roce, snad kvůli velmi teplému počasí, se čápi na komín vráti-
li zase o něco dříve než vloni. Samec přiletěl 31. března a samice 1. dubna. Kolem 
18. dubna již začala sedět na vejcích a 19. května jsem spatřila první mládě. Velikým 
překvapením bylo, když jsem asi po necelých dvou týdnech zjistila, že jsou v hnízdě 
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4 čápata. Věřím, že se podaří všechna v pořádku odchovat. Dle data vylíhnutí před-
pokládám, že by měli odletět již na přelomu července a srpna.
 Na závěr bych chtěla poděkovat SDH Velký Újezd, starostovi městyse panu 
Ing. Jelenovi a HZS Ol. kraje za pomoc při opravě hnízda, které bylo letos v havarij-
ním stavu. Kovová základna pod hnízdem byla velmi nakřivo. Oprava byla provedena 
v době, kdy čápi již přiletěli a začali si hnízdo, aby bylo rovné, upravovat sami. Proto 
nedošlo k narovnání konstrukce, ale pouze k jejímu upevnění. 
 Také bych chtěla občany městyse informovat o tom, že k našemu hnízdu 
byla nainstalována kamera, která bude život čápů monitorovat. Tuto kameru sem 
nechal umístit kandidát do senátu ČR, primář novorozeneckého oddělení ve Fakultní 
nemocnici v Olomouci, MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. ve spolupráci s panem Polesem.
 Občané mohou čápy sledovat na této adrese: http://www.lumirkantor.cz/
zivy-prenos/. Odkaz na tyto stránky najdou i na internetových stránkách městyse 
v aktualitách ze dne 6. 6. 2016.

Ivana Brlková

Přehled akcí ve Velkém Újezdě pro rok 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 

 
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



Vítání občánků
 
Každoročně v Žibřidu uveřejňujeme jmenné seznamy občanů zemřelých a naroze-
ných v právě uplynulém roce. Ráda bych vám, pokud se „urodí“, představovala nové 
občánky i obrazem. 
 1. března 2016 jsme přivítali pět dětí za doprovodu básniček přednesených 
dětmi z mateřské školky a písniček zazpívaných školáky. Ty doprovází na klavír pa-
ní učitelka Ivona Košová. Všem za účast na vystoupeních velmi děkuji. Více snímků 
(i z předchozích vítání) najdete na stránkách městyse ve fotogalerii. (Zleva: Radim 
Fišer, Klára Bittnerová, Laura Pavelková, Stella Dudková, Emma Gočaltovská).

Miluše Mazalová

Jak to vypadá s naším odpadem – vyhodnocení dotazníku

Na tomto místě vám přinášíme vyhodnocení dotazníkového šetření týkajícího se od-
padového hospodářství v našem městysi. Předem děkujeme všem, kteří jste vyplnili 
dotazníky, na základě kterých se nyní bude vedení obce snažit vylepšit tuto oblast, 
nezbytnou součást života nás všech.
 Vrácené dotazníky jsme dostali téměř od třetiny domácností, což je při do-
tazníkovém šetření poměrně úspěšný výsledek. Děkujeme za to.
 Pro 97 % z nás je četnost svozu směsného komunálního odpadu vyhovující, 
přičemž 68 % z nás nechává vyvážet jednu popelnici. Nejedna z domácností nechává 
vyvážet směsný komunální odpad pouze jedenkrát měsíčně nebo i méně často.
 Toto je oblast, na kterou bychom se měli zaměřit. Při efektivním třídění 
(z dotazníků vyplývá velmi dobrá úroveň v třídění odpadu) nám zbude méně směsné-
ho komunálního odpadu, jehož svoz budeme moci zefektivnit a ušetřit tak na největší 
položce v oblasti odpadového hospodářství. Právě směsný komunální odpad z našich 
popelnic končí z 85 % na skládce. Není dále tříděn, je tedy na nás, co pro životní pro-

-32-



-33-

středí uděláme. V současné době se mluví o omezení skládkování a o tzv. oběhovém 
hospodářství. Pokud v našich popelnicích necháme opravdu pouze to, co tam patří, 
na skládku se uloží minimální množství odpadu. O tom, co je vlastně odpad, se ve-
dou velké debaty. Oběhové hospodářství vychází z toho, že odpad je surovina, kte-
rou lze opět využít a snížit tak čerpání primárních surovin. Ze zákona je nutné třídit 
minimálně papír, sklo, plasty, obalové odpady, nebezpečný odpad, kovy a biologicky 
rozložitelný odpad.
 Pytlový sběr papíru a plastů je vyhovující pro 90 % z nás, četnost svozu 
vyhovuje 97 % domácností. Umístění kontejnerů na sklo vyhovuje 86 %, pro 15 do-
mácností jsou příliš daleko. Dostali jsme také několik návrhů na jejich umístění.
 Největším trnem v oku jsou pro nás kovy. Mnozí z nás neví, že na par-
kovišti v centru městyse je umístěn kontejner na kovy. Pro třetinu z nás je je-
den kontejner nevyhovující. Oproti sklu, které by 83 % z nás třídilo stejně ja-
ko dosud, i kdyby bylo kontejnerů více, by kov třídilo o 23 % domácností více.
 Velká spokojenost panuje s bio odpadem. Často nebo občas využívá kon-
tejnery na bio odpad téměř 85 % z nás. Ostatní mají často doma vlastní kontejnery. 
I ze statistik ohledně svozů bio odpadu je zřejmé, že je využíváme, naopak znějí hlasy 
o častější a na podzim déle trvající odvoz. Z toho vyplývá otázka, kam se tento od-
pad dával dříve? Neměly by tedy popelnice na směsný komunální odpad být o mnoho 
prázdnější? Z oficiálních údajů vyplývá, že v popelnicích končí až 33 % bio odpadu. 
Pokud by byly naše popelnice o třetinu prázdnější, svoz by se měl o třetinu omezit, 
stejně jako jeho finanční náročnost.
 Co se týče jednotlivých druhů odpadů, které třídíme, resp. netřídíme, tak 
výsledky jsou následující:
 - 36 % tuto otázku nevyplnilo; z vyplněných potom:
 - 46 % má problém s drobnými kovy, 20 % s kovy velkými
 - 18 % netřídí textil a 17 % papír
 - 14 % neřeší léky
 Nejčastějším důvodem pro netřídění odpadu je neznalost. Toto určitě posílí-
me lepší propagací, což navrhuje nejedna z domácností.
 Místa pro odložení skla, kovů nebo textilií, tzv. hnízda, jsou pro 54 % z nás 
efektivní, pro 32 % efektivní, ale nevzhledná. Jejich vizuální úpravu by uvítalo 46 %, 
a dokonce i podpořilo 26 % z nás.
 Mikroregion Bystřička v současné době pracuje na žádosti o dotaci na ba-
revné popelnice pro tříděný odpad, resp. plast a papír. I ve Velkém Újezdě má o ně 
polovina z nás zájem. Pro 37 % z nás vede kombinace 120 l nádob. Vyhneme se tak 
pracné přípravě pytlů, jejich poměrně nákladnému pořízení, v neposlední řadě pole-
tování prázdných i plných pytlů po ulicích.
 Oddělenému sběru nápojových kartonů a bílých a barevných PET lahví je 
nutno se blíže věnovat. Velice potěšující je fakt, že 58 % z nás by určitě třídilo odděle-
ně nápojové kartony a 47 % bílé a barevné PET lahve, spíše by třídilo odděleně 16 % 
a 18 %. Po konzultaci se svozovou firmou, s měnícími se požadavky a ze zkušeností 
vyplývá následující:
 - zavedení odděleného svozu tolika druhů odpadů je pro domácnosti zatěžu-
jící a pro svozovou firmu nákladné,
 - poptávka po nápojových kartonech v poslední době významně klesla,
 - technologie třídících linek umí vytřídit jednotlivé typy plastů a nápojových 



kartonů (naše plasty jsou dotřiďovány na třídící lince společnosti REMIT ve Šternber-
ku),
 - pro systém je nejdůležitější, abychom my vytřídili všechny typy plastů spo-
lečně tak, aby neskončily v popelnici pro směsný komunální odpad. Dávejme tedy 
nápojové kartony (od mléka, vína, džusů), veškeré PET lahve, prázdné plastové ná-
doby např. od kečupů, majonéz, kosmetických přípravků, dále plastové sáčky, sáčky 
od sladkostí a podobně společně do žlutého pytle, popř. žluté popelnice nebo kontej-
neru.
 Pro 65 % z nás je poplatek 500 Kč na osobu a rok přiměřený, dále 56 % 
ví, že tříděním odpadu můžeme přispět k jeho snížení. Zde je nutno poznamenat, že 
městys na oblast odpadového hospodářství doplácí nemalé peníze. Pokud by se ten-
to systém měl chovat tržně, platili bychom při současných cenách 600 Kč na osobu 
a rok.
 57 % z nás by si na nabízený čaj při příležitosti rozsvícení vánočního stromu 
nebo na Silvestr ke Kamenné boudě vzalo vlastní hrnky. Někdo se bojí o jejich ztrátu, 
někdo navrhuje prodej hrnků s logem Kamenné boudy.
 Neuvádíme zde všechny návrhy, místa bychom potřebovali mnohem více. 
Veškeré připomínky a návrhy budou předány relevantním osobám a zhodnoceny. Kdo 
bude mít zájem o detailní výsledky tohoto dotazníkového šetření, může se obrátit na 
úřad městyse.
 V příštím čísle přineseme několik tipů, jak se přímo doma v kuchyni postarat 
o třídění odpadu.
 Za městys a životní prostředí děkuji všem, kteří tuto problematiku berou 
vážně.
            

         Jana Švarcová
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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 
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Výpis usnesení
ze zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse 

Velký Újezd (dále jen ZM), konaného dne 15. 3. 2016 

Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
ZM VÚ schvaluje zápis z 6. zasedání ZM VÚ ze dne 15. 12. 2015.

Usnesení č. 2 k bodu č. 3 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM VÚ.

Usnesení č. 3 k bodu č. 4 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu finančního 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 Velký Újezd za období od 6. zasedání ZM 
VÚ.

Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky 
ZM VÚ v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění a v souladu s nove-
lou nařízení vlády č. 37/2003 Sb., stanoví odměnu za výkon funkce:
- místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva městyse ve výši 8.000,- Kč 
 měsíčně,
- člena rady městyse ve výši 1.280,- Kč měsíčně,
- předsedy komise rady městyse ve výši 1.280,- Kč měsíčně,
- předsedy výboru zastupitelstva městyse ve výši 1.280,- Kč měsíčně,
- neuvolněného člena zastupitelstva městyse ve výši 400,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována v této výši ode dne 1. 4. 2016.

Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Odpisový plán vč. transferů městyse Velký Újezd na rok 2016.

Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Odpisový plán ZŠ a MŠ Velký Újezd, příspěvková organizace na rok 2016 
ve výši 785.354,- Kč. Tyto prostředky budou poukázány na účet příspěvkové organizace bez-
prostředně po schválení ZM VÚ.
ZM VÚ ukládá příspěvkové organizaci povinnost odvést nevyužité investiční zdroje ve výši 
600.000,- Kč zpět do rozpočtu zřizovatele v termínu do 30. 6. 2016.

Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Výroční zprávu hospodaření ZŠ a MŠ Velký Újezd, příspěvková organizace 
za rok 2015.

Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2016.

Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky
ZM VÚ schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku parcelní číslo 1332 o výměře 50 m2 
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a prodej části pozemku parcelní číslo 1331 v katastrální území Velký Újezd. Geodetické za-
měření a odhad pozemků uhradí budoucí kupující.

Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
ZM VÚ schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku parcelní číslo 1117/2 v katastrálním 
území Velký Újezd.

Usnesení č. 13 k bodu č. 14 pozvánky
ZM VÚ schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku parcelní číslo 1362 v katastrálním 
území Velký Újezd.

Usnesení č. 14 k bodu č. 15 pozvánky
ZM VÚ schvaluje realizaci „Chodník a stezka pro chodce a cyklisty na průtahu silnice 
III/03554 městysem Velký Újezd – II. ETAPA“ a pověřuje starostu městyse Velký Újezd pod-
pisem smlouvy o dílo číslo P/2016/005 a podpisem ostatní dokumentace potřebné pro po-
dání žádosti o dotaci.  

Usnesení č. 15 k bodu č. 16 pozvánky
ZM VÚ schvaluje vybudování chodníku z ulice Lipenská na ulici Čtvrtky a pověřuje starostu 
městyse Velký Újezd vyjednáváním s majiteli dotčených pozemků.

Usnesení č. 16 k bodu č. 17 pozvánky
ZM VÚ schvaluje nákup cisternové automobilové stříkačky CAS 20/4700/300 – S 2 Z MAN 
TGM 4x4 z rozpočtu roku 2017 s využitím 50% dotace.

Usnesení č. 17 k bodu č. 18 pozvánky
ZM VÚ pověřuje starostu městyse Velký Újezd na základě optimalizace VVP Libavá vyjedná-
váním o navrácení pozemků, o které obec v padesátých letech minulého století přišla přičle-
něním k VVP Libavá.

Usnesení č. 18 k bodu č. 19 pozvánky
ZM VÚ schvaluje žádost řediteli ZŠ a MŠ využití finančních zdrojů z investičního fondu na vý-
měnu původních svítidel na chodbách základní školy v hodnotě 126.397,- Kč.

Usnesení č. 19 k bodu č. 20 pozvánky
ZM VÚ schvaluje žádost o dotaci 35.000,- Kč na opravu věže kostela sv. Jakuba Staršího ve 
Velkém Újezdě na rok 2016.

Usnesení č. 20 k bodu č. 21 pozvánky 
ZM VÚ souhlasí se zařazením žádosti Richarda Zigmunda, Lipenská 64, parcelní číslo 1376 
o výměře 1954 m2 do seznamu požadovaných změn nového územního plánu pro výstavbu 
rodinných domů a souhlasí, aby i ostatní žádosti o změnu územního plánu byly automaticky 
evidovány mezi žádosti o změnu územního plánu.

Ověřovatelé zápisu:      Starosta:
Mgr. Martina Hausnerová     Ing. Josef Jelen
Ing. Jana Kleinová

-38-



Výpis usnesení
ze zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva městyse

Velký Újezd (dále jen ZM), konaného dne 14. 6. 2016 

Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zápis ze 7. zasedání ZM VÚ ze dne 15. 3. 2016.

Usnesení č. 2 k bodu č. 3 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM VÚ.

Usnesení č. 3 k bodu č. 4 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu finančního 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 7. zasedání ZM VÚ.

Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
ZM VÚ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou v souladu s ustanovením 
§ 59 zákona č. 458/ 2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v ener-
getických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustanoveními § 1257 – 1266 a 1299 – 1302 zákona č. 89/ 2012 Sb., 
občanský zákoník, 
mezi smluvními stranami:
Městys Velký Újezd
Adresa: Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd
Zastoupený: Ing. Josefem Jelenem, starostou
IČ: 00299677
DIČ: CZ00299677
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 185580346/0300
 jako „povinný“
a
RWE GasNet, s.r.o. a RWE Distribuční služby, s.r.o.
Sídlo: Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17
Spisová značka: C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311
zastoupena na základě plné moci: Ing. Stanislavem Tokařem, vedoucím připojování a rozvoje 
PZ – Morava sever a Jaromírem Volným, technikem připojování a rozvoje PZ – Morava sever
 jako „oprávněný“
a
Ing. Soňa Tošenovská
Narozena: 4. 9. 1983
Adresa: Za Školou 419, 783 55 Velký Újezd
jako „investor“.
ZM schvaluje jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene v celkové výši 
2.541,- Kč vč. DPH.
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Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí schválení Účetní závěrky a Závěrečného účtu Sdružení obcí mikrore-
gionu Bystřička za rok 2015 ze dne 7. 4. 2016.

Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Účetní závěrku včetně hospodářského výsledku na základě protokolu za 
účetní období 2015:
Účetní jednotka: Městys Velký Újezd
IČ účetní jednotky: 00299677
Sestaveno k 31. 12. 2015
Stav rozhodnutí: SCHVÁLENO
Datum rozhodnutí: 14. 6. 2016
Schvalující orgán: Zastupitelstvo městyse 

Seznam osob rozhodujících o schválení:
DOMES Karel     NOVÁKOVÁ Ivana
HAUSNEROVÁ Martina, Mgr.    OKLEŠŤKOVÁ Marie
JANOTOVÁ Michaela, Mgr.    ROUBÍK Jiří, Ing., Ph.D.
JELEN Josef, Ing.     SVOBODA Karel
KLEINOVÁ Jana, Ing.    ŠUBRTOVÁ Miluše, Ing.
KLIČKA Jaroslav, Ing.    ŠVARCOVÁ Jana, Ing.
KRBEČKOVÁ Jaroslava, Mgr.    ZATLOUKAL Ondřej, Mgr. 
MAŘÍK Lukáš

Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky
ZM VÚ projednalo:
 a) Závěrečný účet městyse Velký Újezd za rok 2015
 b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
  Závěr této zprávy:
 1) Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
  uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.),
 2)  Byly zjištěny nedostatky spočívající (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 
  420/2004 Sb.): c2 v neprůkazném účetnictví.
 c) Nápravná opatření potřebná k nápravě nedostatků uvedených ve zprávě 
  o výsledku přezkoumání hospodaření městyse V. Ú. za rok 2015 s tím, 
  že bere na vědomí provedená nápravná opatření k odstranění nedostatků 
  a konstatuje, že byly napraveny nedostatky uvedené v závěru zprávy 
  o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.
  Nápravná opatření:
  K bodu č. 1) – chyba ve výkazu FIN 2 – 12 M – jedná se o zpětně neod
  stranitelný nedostatek.  Účetní byla poučena o správném účtování 
  a soustavném provádění rozpočtových opatření. Starosta jí uložil účtovat 
  v souladu s vyhláškou tak, aby nedocházelo k výše uvedeným chybám.
  K bodu č. 2) – chybný zůstatek na účtu 343 – byl opraven dne 15. 4. 
  2016 (doklad 16-090-00012). Účetní byla poučena o správném účtování, 
  o důsledném provádění inventarizace majetku a závazků a o správném 
  proúčtování inventarizačních rozdílů. Starosta jí uložil účtovat v souladu 
  s vyhláškou tak, aby nedocházelo k výše uvedeným chybám.
  Nápravná opatření jsou přijata s okamžitou účinností a kontrolu přijatých 
  opatření zajistí finanční výbor.
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ZM schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření dle „Zprávy o výsledku přezkou-
mání hospodaření městyse Velký Újezd za rok 2015“.
ZM doporučuje účetní městyse přeúčtovat hospodářský výsledek ke dni schválení závěreč-
ného účtu následovně: - zůstatek účtu 431 300 (výsledek hospodaření ve schvalovacím ří-
zení) ve výši 2,821.063,73 Kč převést na účet 432 300 (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let). 

Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky
ZM VÚ schvaluje prodej pozemku p. č. 1332 o výměře cca 50 m2 v kat. území Velký Újezd 
v prostoru mezi parcelami p. č. 1334, 1331, 1329 a 1328 v majetku městyse Velký Újezd 
paní Evě Ležatkové, Lipenská 345, 783 55 Velký Újezd. Náklady spojené s převodem po-
zemku uhradí kupující (geodetické zaměření, odhad pozemku, smlouvu o převodu, vklad do 
katastru nemovitostí).

Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky
ZM VÚ schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 1331 o výměře cca 43 m2 v kat. území 
Velký Újezd v prostoru mezi parcelami p. č. 1328, 1329, 1330, 1334 a 1335 v majetku měs-
tyse Velký Újezd paní Evě Ležatkové, Lipenská 345, 783 55 Velký Újezd. Náklady spojené 
s převodem pozemku uhradí kupující (geodetické zaměření, odhad pozemku, smlouvu o pře-
vod, vklad do katastru nemovitostí).

Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
ZM VÚ schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 1117/2 o výměře 182 m2 v kat. území Vel-
ký Újezd v  prostoru mezi parcelami p. č. 1117/1, 1116, 2331/2 a 1362 v majetku městyse 
Velký Újezd panu Dominiku Fatrdlovi, Olomoucká 284, 783 55 Velký Újezd. Náklady spoje-
né s převodem pozemku uhradí kupující (geometrické zaměření, odhad pozemku, smlouvu 
o převod, vklad do katastru nemovitostí).

Usnesení č. 13 k bodu č. 14 pozvánky
ZM VÚ schvaluje úhradu za zřízení věcného břemene – plynovodní přípojky v katastrálním 
území městyse Velký Újezd na 500,- Kč + DPH jako cenu jednoho běžného metru trasy ply-
novodní přípojky. Stanovená částka bude „investorem“ „povinnému“ (městys Velký Újezd) 
uhrazena při podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene. Pokud se „povinný“, „oprávněný“ 
a „investor“ nedohodnou na stanovené ceně, bude osloven znalec, který hodnotu věcného 
břemene vyčíslí. Náklady uhradí „investor“.

Usnesení č. 14 k bodu č. 15 pozvánky
ZM VÚ schvaluje zpracování kompletní žádosti o dotaci a následnou realizaci sociálního byd-
lení v prvním patře domu číslo popisné 195 ve Velkém Újezdě. 

Usnesení č. 15 k bodu č. 16 pozvánky
ZM VÚ schvaluje vytýčení a následné rozdělení pozemku parc. č. 3461 v kat. území Velký 
Újezd na pozemek parc. č. 3461/1 a 3461/2 (komunikace). 
ZM VÚ schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemku parc. č. 3461/2 v kat. území Velký 
Újezd a pověřuje starostu městyse Velký Újezd přípravou podkladů pro směnu pozemku.

Usnesení č. 16 k bodu č. 17 pozvánky
ZM VÚ schvaluje posílení vodního zdroje veřejného vodovodu v městysi Velký Újezd a sou-
hlasí s vybudováním vodního zdroje na parcele č. 2640 v kat. území Velký Újezd.
ZM VÚ pověřuje RM zpracováním veškeré potřebné dokumentace a starostu městyse vyjed-
náváním s majiteli dotčených parcel.
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Usnesení č. 17 k bodu č. 18 pozvánky
ZM VÚ souhlasí, že se městys Velký Újezd bude podílet na žádosti o dotaci s mikroregionem 
Bystřička, a to pořízením nádob na tříděný odpad. 
ZM VÚ pověřuje starostu městyse přípravou potřebných podkladů pro součinnost při zpra-
cování žádosti o dotaci.

Usnesení č. 18 k bodu č. 19 pozvánky
ZM VÚ schvaluje žádost o příspěvek 65.000,- Kč na opravu věže kostela sv. Jakuba Staršího 
ve Velkém Újezdě na rok 2016.

Usnesení č. 19 k bodu č. 20 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2016.

Usnesení č. 20 k bodu č. 21 pozvánky 
 1. ZM VÚ schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemků zapsaných na LV 
č. 10001 k. ú. Velký Újezd a LV č. 460 v k. ú. Daskabát ve vlastnictví městyse Velký Újezd 
(dle přílohy č. 10 pozvánky ZM).
 2. ZM VÚ schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o pachtu pozemků ve 
vlastnictví městyse Velký Újezd se Zemědělským družstvem Velký Újezd do 30. 9. 2016 
a pověřuje starostu městyse Velký Újezd podpisem dodatku ke smlouvě o pachtu.

Ověřovatelé zápisu:    Starosta:
Mgr. Martina Hausnerová    Ing. Josef Jelen 
Ing. Jana Švarcová
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Opět velmi jednoduchý poznávací kvíz. Uhodnete správnou odpověď?

POZNÁVACÍ KVÍZ
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