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Sloučení erbu Podstatských a Liechtensteinů z císařského majestátu z roku 1762



Slovo úvodem 

 Vážení spoluobčané, 

vítám Vás u čtení dalšího čísla našeho zpravodaje v době, kdy se nám léto 
změnilo v podzim. Prázdniny skončily, většina z nás má již po dovolené  
a dětem začaly školní povinnosti. 
 V naší obci se v půli srpna uskutečnily hody, které se jak po stránce boha-
tého programu, pěkného počasí, tak i co do počtu návštěvníků opět vydařily. 
Chtěl bych touto cestou všem, kteří se na přípravě hodů podíleli, poděkovat  
a vyjádřit naději, že i v příštím roce se můžeme těšit na nejméně tak zajímavé 
a dobře připravené hodové slavnosti jako v letošním roce. 
 Teď nastal čas sklizně všeho, co se nám urodilo na zahrádkách, ve sklení-
cích a na polích. Příroda se pomalu začíná připravovat na zimu. 
 Přeci jen bych se chtěl na chvíli vrátit do letních měsíců, kdy většina  
z nás fandila našim sportovcům na letní olympiádě v Londýně. Smekám před 
každým sportovcem, který se olympiády v barvách naší malé země zúčastnil, 
a o to více pak před těmi, kteří své příležitosti proměnili v úspěch a dosáhli 
na olympijské medaile. 
 Závěrem svého úvodního článku Vám chci popřát mnoho zdraví, úspě-
chů a dobrou náladu do podzimních měsíců. 

                                                                                           Místostarosta Josef Jelen 
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Jak Alois Arnošt hrabě Podstatský-Lichtenstein
oženil císaře Josefa II. aneb 250 let od sloučení 

jména Podstatský a Lichtenstein
     Po smrti císaře Karla VI. nerespektovala ani česká a moravská šlechta 
pragmatickou sankci, kterou původně jak český tak moravský sněm přijal  
a která zajišťovala nástupnictví jeho dcery na trůn. Tím přišla celá řada teh-
dejších osobností i celých šlechtických rodů, a to nejen v českých zemích,  
u Karlovy dcery a nástupkyně arcivévodkyně Marie Terezie v nemilost. Patřil 
k nim i pražský arcibiskup Jan Mořic Gustav hrabě Manderscheid – Blanken-
heim, který protiprávně v době válek o rakouské dědictví naopak korunoval 
českým králem Karla Bavorského. Není tedy divu, že si rakouská arcivévod-
kyně Marie Terezie na svou pražskou korunovaci za českou královnu (12. 5. 
1743) pozvala olomouckého biskupa Jakuba Arnošta Lichtensteina. Lichten-
steinové byli Habsburkům totiž vždy věrni. O nic hůře na tom nebyli se svou 
věrností ani jeho příbuzní Podstatští z Prusinovic, kteří sloužili převážně jako 
důstojníci svých pluků v císařské armádě, i když je třeba zmínit, že za třiceti-
leté války se část rodu postavila proti panovníkovi a tím přišla rodina o svůj 
tehdy sídelní Potštát. 
 Ve svitě doprovázející olomouckého biskupa do Prahy byl i jeho synovec 
Alois Arnošt Podstatský z Prusinovic (1723 – 1793), tehdy devatenáctiletý 
student. Jeho matka byla totiž biskupova sestra z rodu Lichtenstein a Alois 
Arnošt byl jejím nejmladším synem (z dvojčat) z celkem patnácti dětí, i když 
dospělosti se dožila jen polovina z nich. Na korunovaci s několikadenními 
oslavami se našel čas i představit synovce nové české královně. Ta si mladého 
Podstatského zapamatovala, vždyť byl jen o pár let mladší než ona, a později 
po ukončení studia práv v Salcburku a holandském Leidenu ho přijala do 
císařské služby.
 Tak začala závratná kariéra šlechtice ze zchudlého rodu, který se  o takřka  
nepatrné veselíčské dědictví musel dělit se svými třemi dalšími bratry – Leo-
poldem Antonínem, olomouckým kapitulním děkanem, generálním vikářem 
a krátce i rektorem olomoucké univerzity, který se proslavil svou ochranou 
tehdy ještě malého a nemocného Amadea Mozarta při jeho návštěvě v Olo-
mouci, dále Františkem Karlem, generálem jízdy a majitelem kyrysnického 
pluku Podstatsky, stavebníkem kostela a vrchnostenského špitálu ve Velkém 
Újezdě, jakož i stavebníkem přístavby zámecké kaple k původní zámecké 
tvrzi ve Veselíčku, a bratrem Josefem Františkem, rovněž generálem jízdy  



v císařských službách s bohužel tragickým koncem. Nutno ale dodat, že pan-
ský statek Veselíčko nebyl jejich jediným majetkem. Patřilo k nim ještě pan-
ství Stará Ves nad Ondřejnicí, Slavkov u Opavy a do roku 1768 i Bartošovice. 
Ve všech těchto obcích měla rodina příležitostná panská sídla, z nichž právě 
výtěžek z prodeje zámku v Bartošovicích posloužil k financování rozšíření 
zámku ve Veselíčku. Na způsobu této investice, zda přestavba či výstavba 
nového zámku v jiném místě, se bratři dlouho nemohli shodnout.
      Studium Aloise Arnošta na tehdy pokrokových univerzitách již dokáza-
lo oddělovat teologické a filosofické myšlení a přednášky se nesly v duchu 
osvícenectví. Podobně smýšlející strýc, který tou dobou působil na novém 
místě jako arcibiskup v Salcburku, synovce zaměstnal jako prokurátora a zpl-
nomocněného komisaře. Po arcibiskupově časné smrti se ale vrátil zpátky na 
Moravu a nastoupil k zemskému zeměměřičskému ústavu v Brně. Zemský 
šéf okamžitě postřehl jeho neobyčejnou zdatnost, talent i píli, a proto mu 
svěřil místo referenta v zemské rektifikační komisi. (Rektifikace je v podstatě 
transformace polohy pozemských skutečností do mapového souřadnicové-
ho systému, tedy tvorba map.) Brzy se stal dokonce předsedou této komise  
a byl vyslán do zemí, kde tvorba nových katastrálních map, tzv. tereziánského 
katastru, vázla. S jeho účastí šla práce na mapách rychle kupředu a zadané 
úkoly kvalitně splnil. To přivedlo císařovnu Marii Terezii roku 1749 k jeho 
jmenování císařským radou. Jako přesvědčený merkantilista založil spolu  
s finančními poradci císařovny Marie Terezie roku 1751 kreditní banku  
v Brně (Lehenbank zu unserer Lieben Frau) a stal se jejím správním předse-
dou. Banka byla určena k podpoře moravské výroby a obchodu. Začal se tak 
zajímat o obchod a manufaktury a podnikl studijní cesty do rakouských zemí 
a Itálie, kde se zabýval možnostmi rozšíření obchodu a tím i zajištění zvýšení 
císařských příjmů. Pochopil nutnost zavedení dálkových obchodů a navrhu-
je k tomu účelu vybudovat nové kvalitní komunikace a ve fyziokratickém 
duchu rovněž zjednodušit celní předpisy. Jeho návrhy byly využity a kromě 
rozšíření obchodu se podílel i na zásadním rozvoji textilní výroby. Banka také 
začala vydávat vlastní noviny – první noviny na Moravě, které šířily kromě 
nových informací i pokrokové myšlenky. 
 Tyto úspěchy postavily Aloise Arnošta roku 1759 do funkce habsbur-
ského vyslance a zplnomocněného ministra v Bavorsku a Falci se sídlem  
v Mnichově.  Roku 1764 obdržel kříž řádu sv. Štěpána  a později se stal dokon-
ce guberniálním prezidentem ve Štýrském Hradci.
Po smrti své matky rozené Lichtenstein-Castelcorno získal císařským majestá-
tem ze dne 6. února 1762 povolení sloučení svého jména a znaku se jménem 
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a znakem rodu matčina. 
Roku 1792 byl ustano-
ven dědicem majetku 
rodu Lichtenstein – 
Castelcorno na Telčsku 
včetně dnes věhlasného 
telčského zámku zařa-
zeného pod UNESCO. 
Převzetí vskutku obrov-
ského dědictví se ale 
až po úplném vymření 
rodu Lichtenstein roku 
1796 dočkal až jeho syn 
Leopold.
Jedním jeho takřka klí-

čovým úkolem v císařské službě bylo pověření přímo od císařovny Marie 
Terezie oženit jejího syna císaře Josefa II. Jeho první manželka Isabela  
z Parmy, kterou Josef vášnivě miloval, následkem dvou porodů a tří potratů 
během tří let zemřela a její smrt přivedla Josefa II. na pokraj zoufalství. V té- 
to pro Josefa extrémně zoufalé situaci nenapadlo císařovnu Marii Terezii nic 
lepšího než vmanipulovat ho do dalšího, ale bohužel jen dynastického a úče-
lového sňatku s mnohem starší a údajně i ošklivou Josefou Bavorskou. Tento 
sňatek dlouze v Bavorsku vyjednával a svého přítele císaře Josefa II. nakonec 
i přesvědčil právě hrabě Alois Arnošt Podstatský-Lichtenstein. Císař Josef 
II. nakonec kapituloval a formálně se oženil. Tuto vnucenou manželku ale 
nikdy nemiloval a potomka nezískal, protože Josefa Bavorská zemřela už po 
dvou letech. Za pomoc při zprostředkování tohoto sňatku získal Alois Arnošt 
od císařovny jistě velkou odměnu, ale Josef II. ho za přesvědčení k uzavření 
sňatku, které k zachování rodu stejně nevedlo, začal, a stejně tak i všechny 
další Podstatské, nenávidět. Po smrti císařovny Marie Terezie vyhodil Aloise 
Arnošta z císařských služeb i přesto, že stál tehdy v čele státní správy ve Švý-
carsku. Penzionoval ho právě ve Veselíčku. Na veselíčském zámku tak Alois 
Arnošt strávil smutný zbytek života. Moravské zemské stavy mu občas ještě 
přidělily nějakou čestnou funkci a někdy se objevoval i ve svém brněnském 
i olomouckém paláci. Za dobrotu na žebrotu, ale císaře Josefa II. nakonec 
dokonce o tři roky přežil.
      I přesto, že Alois Arnošt trávil podstatnou část svého života mimo Mora-
vu, sledoval prostřednictvím svých purkrabí nejen život poddaných, ale 



především i hospodářský vývoj na svých panských statcích. Např. roku 1780 
shledal, že od roku 1775, kdy snížil robotní povinnosti poddaných a část 
prací musel proplácet, se mu jeho hospodářský dvůr ve Staměřicích přestal 
vyplácet. Nechtěl, aby mu tak vznikala škoda, a proto pronajal staměřická 
pole poddaným a dvůr i se zahradou prodal se spoustou podmínek kováři 
Františku Veverkovi. Ve Velkém Újezdě roku 1775 zase odkoupil panskou 
rychtu, protože majitel rychtář Josef Nádvorník špatně hospodařil a prodal ji 
rychtáři Schmidovi. 
      Tato málo známá a přesto velmi významná moravská osobnost by si jistě 
na zámku ve Veselíčku zasloužila sochu nebo aspoň pamětní desku. Jednu 
sochu, a to dokonce v životní velikosti Alois Arnošt hrabě Podstatský-Lich-
tenstein ale už má, i když o její existenci ani ti nejerudovanější historikové 
neví, protože je kamuflována jako jiná osobnost.
       Pochován je v dubové rakvi v hrobce svého rodu pod kostelem  sv. Jakuba 
Staršího ve Velkém Újezdě i se svou manželkou Josefou, rozenou říšskou hra-
běnkou z Arca, a čtyřmi dalšími generacemi některých potomků. 

Josef Richter

Ohlédnutí za Hodovými slavnostmi

 Když jsem se zamýšlela nad obsahem tohoto článku, přepadla mě obava, 
že bude stejný jako loni, že se budu muset opakovat. Vždyť všichni spolupo-
řadatelé zachovali Hodovým slavnostem věrnost. Pak jsem si ale uvědomila, 
že opakování slov díků z minulého roku není nic špatného, ba naopak. Svědčí 
o tom, že se lidé s novým pojetím hodů ztotožnili, zaujalo je a rádi tedy znovu 
k tradičnějšímu a duchovnějšímu rázu přispěli. 
 Hlavním organizátorem Hodových slavností se stal Výbor pro rozvoj 
městyse, kterému se postupně do realizace podařilo zapojit řadu zdejších 
občanů a spolků. Velký dík patří místní organizaci Českého zahrádkářského 
svazu, která byla znovu ochotna svým jménem zažádat o dotaci u Olomouc-
kého kraje. (Žádost připravil Výbor pro rozvoj městyse.) Olomoucký kraj nás 
podpořil částkou ve výši 30 000,- Kč. 
 Neboť se vloni těšila velkému zájmu návštěvníků zahrádkářská výsta-
va, chtěli jsme v této tradici pokračovat. Oslovena byla Základní organizace  
Českého svazu včelařů Velký Újezd, která letos slaví 110 let od svého založení. 
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Včelaři připravili poutavou výstavu ze své letité historie. Všechny návštěvníky 
navíc rádi osobně se svými dějinami  i prací seznámili. Při vstupu do výstavní 
místnosti pak byla nainstalována i zajímavá fotodokumentace Proměny Vel-
kého Újezda. Tento materiál připravili zahrádkáři. 
 Velmi nám pomohl pan Alexandr Macháček a jeho tým, který i v tomto 
roce zajistil zázemí pro pořádání akce – posezení (zapůjčeno od SDH Velký 
Újezd), občerstvení, elektroinstalace – a postaral se o páteční a sobotní večer-
ní program. 
 Sokol Velký Újezd vnesl do oslav sportovního ducha zajímavými fotbalo-
vými utkáními. Díky Kulturní a školské komisi měly o hry a zábavu postará-
no také děti různých věkových kategorií. Mohly si vyzkoušet řadu zábavných 
disciplín a také jízdu zručnosti na kole. 
 Církevní obřady, koncert duchovní hudby a prohlídka kostela sv. Jakuba 
Staršího se konaly díky vstřícnosti a aktivitě místní farnosti, zvláště pak díky 
paní Evě Tomkové a Františku Tomkovi. 
 Stánky na jarmark obětavě sestavilo a demontovalo Myslivecké sdružení 
Velký Újezd. Ruku k dílu přiložili také zaměstnanci úřadu městyse a část 
zastupitelů. O účetní záležitosti se postarali paní Hedvika Nováková za úřad 
městyse a pan Jaroslav Klička za zahrádkáře. 
 Bylo-li potřeba něco přepravit, neváhalo se zapojit Družstvo Velký Újezd 
a pan Karel Domes. To, že jsme se pokojně procházeli mezi kostelem a auto-
busovým stanovištěm, je zásluha pana Karla Svobody. Výheň kováře žhnula 
díky elektřině připojené z potravin HaMiRo.  
 Kaple Panny Marie Lurdské byla opravena ku příležitosti Hodových slav-
ností na náklady městyse. Výzdobu zajistily rodiny Skřičilova a Březinova,  
osvětlení pan Vladimír Janota. Po celou dobu konání Hodových slavností jste  
tak měli jedinečnou možnost vychutnat si znovu probuzenou krásu tohoto  
místa.  
 To, že život v městysi není lhostejný řadě lidí, dokazují i finanční dary, 
které byly poskytnuty Penzionem Myslivna, panem Bohuslavem Niesne-
rem (elektroinstalace), Družstvem Velký Újezd, PhDr. Petrem Čechákem 
(SOU Velký Újezd), MUDr. Alešem Boháčem (plicní ambulance), Ing. Jiřím 
Čekanem (Cedro sole), Ing. Janou Černou (architekt), Ing. Josefem Jelenem,  
panem Petrem Kovaříkem (zahradnictví), panem Miroslavem Šubrtem 
(truhlářství), Ing. Jiřím Roubíkem (Ateliér 133), paní Kateřinou Grootovou 
(hudební nástroje), Mysliveckým sdružením Velký Újezd a Mgr. Ondřejem 
Zatloukalem. Všem sponzorům velmi děkujeme. Bez nich by program Hodo-
vých slavností nemohl být tak pestrý.



 K zhodnocení Hodových slavností mi poslouží výsledky ankety, kterou 
měli lidé možnost v infostánku městyse anonymně vyplnit po dobu konání 
nedělního jarmarku.
 Zajímalo nás, zda se jednalo o občany či návštěvníky a jak se vlastně  
o akci dozvěděli. 
  Bylo vyplněno 57 anketních lístků. 35 odpovědí zapsali místní občané či 
obyvatelé, 22 pak návštěvníci. Může nás tedy těšit, že 40% účastníků nebylo 
zdejších a náš městys je k návštěvě nalákal. 
 5 osob se o Hodových slavnostech dozvědělo z tisku (článek vyšel v Žib-
řidu i v novinách na Přerovsku a Olomoucku), 4 z rádia (reklamní spoty byly 
vysílány na rádiu Haná), 10 z plakátů, 12  z internetu (program byl zveřejněn 
na webu městyse a Mikroregionu Bystřička), 21 od jiné osoby a stejně tak 
21 respondentů získalo informaci jiným způsobem (většina účastníků ankety 
přímo napsala, že jde o tradici). Součet odpovědí se nerovná počtu respon-
dentů, neboť mnozí uváděli dva či tři způsoby své informovanosti. 
     Pozitivně účastníci ankety vnímali jarmark a tradiční stánky na náměstí 
– 15, lidová řemesla a zvláště kováře – 14, bohatý kulturní program, pestrost 
akcí – 11, obnovení a udržování tradic – 6, vše – 6, příjemnou atmosféru 
– 4, setkávání známých, rodáků a přátel – 4, počasí – 4, příjemnou hudbu 
na náměstí – 4, dobrou organizaci a ochotu pořadatelů – 4, výstavu včelařů 
– 3, folklor (Olešnice, Lučina) – 3, dostatek občerstvení – 3, hodně lidí – 3, 
infostánek městyse – 2 či uzavření centra – 2. Z osamocených odpovědí stojí 
za zmínku např. stánek s biopotravinami, různé hudební žánry, dění pro děti 
(divadlo), pivo točené do skla, přístupný kostel a hrobka, vystoupení šermířů, 
hrníčky Velký Újezd, jazzová kapela The Kouband či vstup zdarma.
 Negativně nevnímalo nic 20 osob (v anketě bylo napsáno přímo toto slo-
vo nebo byla daná rubrika proškrtnuta). Čtyřem účastníkům ankety vadily 
vietnamské stánky, třem pak počasí, dvěma menší počet stánků a malá infor-
movanost o akci v okolí. Z osamocených odpovědí je třeba uvést následující: 
příliš hlasitá hudba na náměstí, vysoké ceny za pouťové atrakce, hlasitá hudba 
od kolotočů, vlažný vztah občanů k tradici, méně lidí, umístění kováře, výlu-
ka autobusů.
 Neboť Výbor pro rozvoj městyse Hodové slavnosti organizoval již podru-
hé, poprosili jsme také o srovnání úrovně letošního a loňského ročníku. Dle 
22 respondentů se úroveň zvýšila, 17 ji považuje za stejnou, podle tří osob 
se snížila. 15 účastníků ankety tuto skutečnost nemohlo posoudit (z důvodu 
neúčasti na minulých Hodových slavnostech). 
    Všem lidem, kteří si našli čas na vyplnění ankety, moc děkujeme.
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 Velmi nás těší, že většina obyvatel i návštěvníků zůstává s kvalitou hodů 
spokojena. Je samozřejmě naší prioritou udržet ji  i v následujícím roce. Pro-
gramová nabídka i propagace se ovšem odvíjí od financí. Doufejme tedy, že 
Olomoucký kraj, městys Velký Újezd, sponzoři i spolupořadatelé zůstanou 
této tradiční akci nakloněni. 

Za Výbor pro rozvoj městyse Michaela Janotová
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Vyúčtování hodových slavností
 Níže předkládáme vyúčtování hodových slavností, které vyhotovil pan 
Jaroslav Klička (část podkladů připravila paní Hedvika Nováková). Je nutno 
říci, že náklady na realizaci akce by byly vyšší, pokud by nebyly poskytnuty 
sponzorské dary ve formě občerstvení, dopravy, dopravního značení, připo-
jení na zdroj elektrického proudu či posezení. Dále by se tato částka navýšila, 
pokud by se vyúčtovaly náklady za pohonné hmoty, telefonní hovory či kopí-
rování. To vše již bylo ve vlastní režii realizačního týmu. Děkuji tímto všem 
členům Výboru pro rozvoj městyse a spolupořadatelům nejen za vynaložené 
úsilí, ale i za vložené finanční prostředky.

Michaela Janotová
   

PříJmy:  
Dotace Olomoucký kraj: 30 000 Kč 
Příspěvek městyse Velký Újezd: 27 500 Kč 
Sponzorské finanční dary: 20 000 Kč 
z toho:  
VASTAINVEST s.r.o., Praha 1, Thunovská 179/2 (za Penzion Myslivna) 5 000 Kč 
Ing. Jelen Josef, Velký Újezd, Olomoucká 350 1 000 Kč 
Myslivecké sdružení Velký Újezd, o. s.  500 Kč 
SOU Velký Újezd, Navrátilova 321 2 000 Kč 
Družstvo Velký Újezd 2 000 Kč 
CEDRO, s.r.o. Velký Újezd 1 000 Kč 
Niesner Bohuslav, výroba a servis el. zařízení, Velký Újezd 3 000 Kč 
Ing. Černá Jana, Oderská 8, Velký Újezd,  1 000 Kč 
MUDr. Boháč Aleš, plicní ambulance Hranice     1 000 Kč 
Kovařík Petr, zahradnictví, Velký Újezd, Malá strana 77 1 000 Kč 
Šubrt Miroslav, truhlářství, Velký Újezd, Lipenská 216 1 000 Kč 
Grootová Kateřina, prodej hud. nástrojů a přísl. Velký Újezd 500 Kč 
Ing. Roubík Jiří, Velký Újezd, Olomoucká 133 1 000 Kč 
 
Celkem příjmy 77 500 Kč 
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VýDAJe:  
Cimbálová muzika Zemané 6 500 Kč 
Horký Karel hudební produkce skupiny ELIXÍR 9 000 Kč 
Agentura KK Olomouc (Duhová pohádka) 4 200 Kč 
The Kouband – jazzové odpoledne 2 000 Kč 
SHŠ VALMONT – historický šerm 5 500 Kč 
Koncert v kostele 4 000 Kč 
Dopravní značení – uzávěrka náměstí 600 Kč 
Dopravní značení – správní poplatek MM Olomouce 100 Kč 
Rádio Haná – reklamní spoty 3 840 Kč 
Pronájem pódia 12 000 Kč 
Hudební skupina LH Western 8 500 Kč 
Spolek řemesel ručních 7 800 Kč 
Hanácký národopisný soubor Olešnica Doloplazy o. s. 5 650 Kč 
SVČ Lipník nad Bečvou - pronájem stánků 2 400 Kč 
Květinová výzdoba + příprava včelařské výstavy 2 000 Kč 

Celkem výdaje 74 090 Kč 
 
Zůstatek: 3 410 Kč 
(zůstane zachováno v rozpočtu na další období)  
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Do nového roku v novém
 „Každý rok se snažíme, abychom vám nabídli něco nového,“ i těmito 
slovy přivítal v pondělí 3. září 2012 své svěřence ředitel Základní školy Velký 
Újezd Petr Konečný a nemluvil jen tak do větru. Hned následujícího dne měli 
totiž zdejší žáci možnost poprvé vstoupit do nové odborné učebny fyziky, 
chemie a přírodopisu. Po modernizaci multimediální, počítačové a jazykové 
učebny se tak konečně dočkali i ti, které více než jazyky zajímá příroda. 
 Kromě kompletní výměny elektrických a vodovodních rozvodů, které 
zvýšily bezpečnost práce vyučujícího i žáků, se učebna pyšní novým nábyt-
kem a modernějšími pomůckami. Žáci se tak v průběhu roku mohou těšit na 
názornější, atraktivnější a efektivnější výuku. Již nyní je učebna plně vytížena, 
protože ji kvůli přítomnosti další interaktivní tabule využívají i učitelé jiných 
předmětů. V současné době fungují na škole již čtyři interaktivní tabule  
a jejich počet by se měl v blízké budoucnosti navýšit o další dvě, které budou 
tentokráte sloužit především žákům I. stupně. 
 Celkové investice do nové učebny dosáhly výšky téměř 1 000 000 korun 
a byly kompletně hrazeny z grantového projektu Inovace a zatraktivnění výu-
ky přírodopisu a fyziky prostřednictvím interaktivních digitálních učebnic 
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z operačního programu OP 
Vzdělání pro konkurence-
schopnost. Hlavním cílem 
jmenovaného projektu je vy- 
tvoření 8 digitálních učeb- 
nic pro předměty přírodopis  
a fyzika pro 6. - 9. ročník.  
Interaktivní učebnice nepo- 
dléhají stárnutí a opotřebení  
a navíc umožňují učiteli  
začleňovat do procesu výuky  
aktuální informace a místo-
pisné zajímavosti.  Učitelé ZŠ  
Velký Újezd nejsou ve vytvá-
ření digitálních výukových 
materiálů žádnými nováčky.  
Ve svém volném čase již 
zpracovali řadu témat z ob- 
lasti jazyků, zeměpisu, pří-
rodopisu, ITC, matematiky nebo fyziky. Většina těchto materiálů je k dispo-
zici na webových stránkách školy, žáci tak mají jedinečnou možnost samo-
studia a procvičování látky ze svých domovů.   
      Můžeme jen doufat, že tento moderní styl výuky, který umožňuje aktivní 
učení a podporuje vyhledávání informací, zvýší zájem žáků o samostatné 
poznávání a motivuje je k větší odpovědnosti za svůj vlastní vývoj.

Lenka Jánošová

Festival Florenc 2012
 Dlouho dopředu avizovaný festival začíná dnes, ve čtvrtek 5. 7., a pokraču-
je v pátek 6. 7. Počasí ve čtvrtek přeje víc, než by bylo třeba. Vycházet z chlád-
ku svého domova do teploty 34°C je skoro odvaha. Ale odvážných se sešlo 
mnoho. V 16 hod. vystupuje skupina The Fireballs a hřiště je téměř zaplněné. 
Na lavičkách pod přístřešky uchytili šťastlivci místo a ukryli se před sluncem.  
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službě, která se pohybuje kolem sanitky RZS zaparkované v zázemí festivalu. 
Je bez práce, a to je dobře.
 Ve 22 hod. se scéna trochu změní, přitvrdí se, jak odborníci praví. Sku-
pina Kyvadlo pozvedne ze země všechny mladé, ale i starší a do pozdních 
nočních hodin se křepčí, pije a pojídá se maso z udírny i jiné dobroty.
 Další den – pátek – se probouzíme do bezmračného dne a teplota kolem 
poledne je opět 34°C. Je slyšet poznámky: „Mladí dnes nepřijdou, není to 
jejich styl. A staří nevylezou z domu kvůli horku.“  A skutečnost? V 16 hod. 
zpívá Pavel Bobek zaplněnému hřišti. Je to legenda, starší vzpomínají a mladí 
mají jeho písničky také rádi. (1000 návštěvníků dostalo pivo zdarma. A dnes 
již nevázne zásobování!) Následuje vystoupení dvou folkových skupin: Strá-
níci a Marien. I když folk každý „nemusí“, posluchačů je dost, a to ze všech 
věkových skupin.
 Paralelně a hlavně v přestávkách mezi vystoupeními se na opačném kon-
ci hřiště dějí věci. Pro děti a mládež jsou zde připraveny atrakce: Malování na 
obličej (org. Rádio Čas), hledání poukazů na zmrzlinu v mýdlové pěně (org. 
Hasiči), nafukovací atrakce Bootcamp (org. Rádio Čas) či bazén plný vody 
(org. Hasiči). Bazén bez vody je pak hlavní cenou losování.
 V podvečerním slunci posilnění a občerstvení účastníci zasedají nebo 
zaléhají kolem pódia, na kterém bratři Nedvědové s kapelou hrábli do strun 
svých kytar. Slyšíme vesměs známé písničky, zpíváme společně a ani se nikdo 
neohlédne za sebe. Až páni Nedvědové upozorní na hrozně vypadající oblo-
hu a přicházející bouřku: „Kdybyste viděli to, co vidíme my tady z pódia, tak 
byste tak klidně neseděli!“  Ještě chvíli se zpívá, ale zvedající se vítr zvedá také 
první účastníky k odchodu. Kdo odchází později, ten už po cestě zmokne. 
Ale ten, kdo zůstane, třeba pod střechou stanů, ten se dočká všeho, co je uve-
deno v programu. Zpívání u ohně. Zpívání bylo, ale bez ohně. Hasiči měli vše 
vzorně připraveno, ale příroda je mocnější. Přesto zněl zpěv za doprovodu 
kytar dlouho do noci. Ve 22 hod. už neprší. Závěrečný ohňostroj je pěkný. 
Každý ohňostroj je pěkný, ale tento obzvlášť, protože je vzpomínkou na dva 
příjemně strávené dny.

 Díky všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci.
J. Š.

Na ostatní zbyla travnatá plocha hřiště a žhnoucí sluneční paprsky. V 18 hod. 
přichází Tomáš Klus a jeho dva výteční kamarádi – hudebníci. Pro mladé 
je to známý zpěvák, pro dříve narozené je určitě příjemným překvapením.  
Netají se inspiracemi Kryla a Nohavici a jeho písničky, hudba a text jsou – 
prostě zážitek.
 Ještě v tuto dobu slunce pálí a vadou na kráse festivalu jsou fronty na 
pivo. Účastníci se dělí na tři skupiny: 1. skupina otráveně odchází, 2. skupina 

trpělivě vystojí hodinovou frontu a do 3. skupiny patří kliďasi, kteří si pro 
pivo zajdou domů. Ti, kteří vytrvali, se ve 20 hod. setkali se skupinou China-
ski. Chlapci – chlapi sympatičtí tak, jako jejich hudba.  
     Mám ráda tyto akce pod širým nebem a ve velkém prostoru. Přichází sem 
příznivci a milovníci muziky, lidé prostoupeni rytmem a melodiemi. Každý 
tu má svůj prostor, tančí si po svém a prozpěvuje. Nebo spokojeně leží na 
dece nebo na trávě, po ruce kelímek piva a vychutnává atmosféru po svém. 
Všichni jsou přátelští, pohodoví a ohleduplní. To se určitě líbí i zdravotnické 
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Výsledky jednotlivců - členů OKČT TJ Sokol 
Velký Újezd 

v turistickém závodě za rok 2012 
      Oblast Olomoucký kraj reprezentovali pouze závodníci z OKČT TJ Sokol 
Velký Újezd, z nichž ti mladší se zúčastnili poprvé a teprve sbírali zkušenosti 
a ti starší a zkušení dosáhli na stupně vítězů. 

 
 Kategorie Jméno závodníka Umístění
 • 1. ZáVOD ČeSKéHO POHáru FrýDeK míSTeK, 5. 5. 2012

 Nejmladší žákyně  - Kristýna Košová 18.
  - Zuzana Rutterová 22.

 Mladší žákyně - Jennifer Zlochová 23.

 Starší žákyně - Vendula Rutterová 23.

 Starší dorostenky - Radka Dobisíková 7.
  - Radka Tylichová 11.

 Starší dorostenci - Ondřej Fryštacký 2.

 Ženy B - Anna Fryštacká 5.

 • 2. ZáVOD ČeSKéHO POHáru LOVOSICe, 19. 5. 2012

 Sdci - Ondřej Fryštacký 3.

 ŽB - Anna Fryštacká 1.

 • 3. ZáVOD ČeSKéHO POHáru mALenOVICe, 9. 6. 2012

 Nmžky - Kristýna Košová 14.
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 Mžky - Jennifer Zlochová 19.
  - Veronika Niesnerová 24.

 Sžky - Vendula Rutterová 22.

 Sdci - Ondřej Fryštacký 1.

 ŽB - Anna Fryštacká 1.

 • mISTrOVSTVí ČeSKé rePubLIKy mIKuLášOVICe, 16. 6. 2012

 Sdci - Ondřej Fryštacký 2.

 ŽB - Anna Fryštacká 3.

 • ČeSKý POHár 2012 - CeLKOVé VýSLeDKy

 Nmžky - Kristýna Košová 18.
  - Zuzana Rutterová 24.

 Mžky - Jennifer Zlochová 22.
  (- Veronika Niesnerová D)

 Sžky - Vendula Rutterová 28.
  (- Jiřina Šťastná D)

 Sdky - Radka Dobisíková 11.
  - Radka Tylichová 12.

 Sdci - Ondřej Fryštacký 2.

 ŽB - Anna Fryštacká 2.

 • meZInárODní mISTrOVSTVí břeZOLuPy, 15. 9. 2012
 
 Sdci - Ondřej Fryštacký 2.

 ŽB - Anna Fryštacká 12.

      Všem závodníkům blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme 
za vzornou reprezentaci našeho odboru KČT TJ Sokol Velký Újezd, městyse 
Velký Újezd a oblasti KČT Olomoucký kraj.
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36. ročník Večerního pochodu 2012
konaný na počest Dne vzniku samostatného československého státu 

(28. 10. 1918).

Pořadatel: O KČT TJ Sokol Velký Újezd

Informace: Miroslav Dobisík, Výkleky 56, 
751 25 Veselíčko u Lipníka n. Bečvou, 

tel: 736102163

Start: V pátek 19. října 2012 v 17.30 hodin od sokolovny TJ Sokol 
Velký Újezd. Přihlášky se přijímají od 16.45 hodin.

Cíl: Na fotbalovém hřišti TJ Sokol Velký Újezd, 
ukončení pochodu do 20.30 hod.

Startovné: 10 Kč 
Odměna: Účastnický list, oplatek a čaj

upozornění: Pochod se koná za každého počasí a za plného silničního 
provozu, každý se účastní na vlastní nebezpečí, dbejte pokynů pořadatelů!!! 

Nedělejte hluk, dodržujte kázeň, na hřišti nevstupujte na hrací plochu.
Značení: Trasa pochodu není značená, na trase jsou umístěné kontroly.

K1 – sokolovna TJ, přes Náměstí ulicí Oderskou, Na Sušírně ke K2 – u věže 
mobilního operátora, kolem Vyroubaného vlevo, přes potok po louce ke K3 

– U Pěti smrků, zpět kolem Vyroubaného a vlevo, ulicí Za Hřbitovem, 
Na Nivách ke K4 – pálenice Lapač a ulicemi Přerovskou, Olomouckou, 

Varhošťskou a Mlýnskou ke K5 – fotbalové hřiště TJ.

Olomoucký kraj - sponzor turistického značení
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radovánek vstupuje do druhé sezóny
 Po přestávce během jarních a letních měsíců se 1. 10. 2012 opět otevírá a 
na všechny děti s rodiči se těší dětský klub Radovánek. Aktivity Radovánku 
budou opět probíhat v prostorách MŠ Velký Újezd každé pondělí a středu, jak 
byli dosud naši návštěvníci zvyklí. Mění se pouze čas začátku, který jsme se z 
důvodu odpoledního spánku mnoha malých dětí rozhodly posunout z 15:00 
na 15:30 hod.
 A jaké další novinky a změny vás v tomto roce v Radovánku čekají? Jeli-
kož nám některé aktivní maminky nastoupily zpět do zaměstnání a jejich děti 
do školky, přivítají vás od října jistě i nové tváře. Jednou z nových maminek, 
která se bude podílet na pondělním programu herny, je Stanislava Kličková. 
Pro děti bude připravovat různé pohybové aktivity a hry doplněné o říkadla a 
tanečky pro nejmenší. Každé sudé pondělí pak bude na děti čekat malá lekce 
angličtinky, kde budeme společně zpívat, cvičit i plnit drobné úkoly s Marti-
nou Kurfürstovou.
 Každou středu se na vás bude těšit naše hlavní hvězda Martina Havlasová 
se svými oblíbenými zpívánkami, tentokrát na téma zvířecí říše. Jednou za 
dva týdny pak navíc děti zažijí tvořivou dramatiku doplněnou o nějaký ten 
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drobný výtvarný počin, to vše pod vedením Michaely Janotové. Náročnější 
výtvarné projekty bude občas realizovat Eva Šimová. Nezapomínáme však ani 
na čtení pro nejmenší. V rámci celostátní kampaně Celé Česko čte dětem, do 
níž se Radovánek aktivně zapojil, vám jednou za měsíc nabídneme i nějaké to 
společné počteníčko. A jistě na Vás čeká během roku i spousta dalších akcí a 
překvapení, o kterých se vždy zavčasu dočtete na našich webových stránkách 
www.radovanek.net.
 Ptáte se, kdo vlastně může do Radovánku chodit? Radovánek slouží 
především jako místo, kde se schází maminky (ale i tatínci nebo babičky) 
na mateřské dovolené, místo, kde si děti i během chladných měsíců pohrají, 
vyřádí se, najdou si nové kamarády a zároveň si postupně zvykají na prostory 
mateřské školy, kam jednou jako školkáčci nastoupí. Ať už jste místní či přes-
polní, ať máte doma tříleťáka či novorozeně, ať už tu máte spoustu známých 
nebo neznáte vůbec nikoho, přijďte se k nám podívat. Je tu dobře.

Martina Kurfürstová
 

Dělnický spolek „SVOrnOST“
 Dělnický spolek oslavil v tomto roce 105. výročí od svého vzniku. K usta-
vující schůzi spolku došlo 7. května roku 1907. Nyní má spolek 84 členů.
Nejstaršími členkami spolku jsou paní Anna Himerová a Marie Dostálíková. 
Tyto členky oslavily v tomto roce 90 let. Paní M. Dostálíková je členkou spol-
ku 68 roků, a to od 1. 1. 1944 a A. Himerová 53 roků, a to od 1. 1. 1959.
 Výbor spolku navštěvuje a předává dárkové balíčky členům, kteří se doží-
vají životního jubilea, a nadále pořádá zájezdy.
 Dne 8. 9. 2012 se konal zájezd dělnického spolku do muzea „Tatra“ Kop-
řivnice, kde si členové prohlédli exponáty aut. Po prohlídce muzea se účast-
níci vydali na Štramberskou Trúbu. Navštívili jsme také Štramberk, odkud se 
odjíždělo namísto hradu Starý Jičín do Příboru na místní hody. Z Příboru se 
výletníci vydali zpátky do Velkého Újezda, kde ukončili letošní zájezd. Vzhle-
dem k malé účasti a nezájmu členů dělnického spolku o zájezd měli možnost 
se zúčastnit i nečlenové spolku.
 Výbor Dělnického spolku „Svornost“ děkuje všem za účast a doufá, že se 
všem tento zájezd líbil.

Výbor Dělnického spolku „Svornost“
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Víte, že …
 ZO ČZS V. Újezd obohatila program letošních Hodových slavností 
výstavkou „Velký Újezd v proměnách času“? Výstavka byla umístěna v budově 
radnice v nově opravené klubovně městyse společně s výstavou „110. výročí 
včelařské organizace ve Velkém Újezdě a okolí“.
 Návštěvníci si mohli na 4 panelech prohlédnout kopie starších fotografií 
známých budov a míst, které ze svého bohatého fotoarchivu zapůjčil p. Ignác 
Richter a další občané městyse. Každá kopie byla díky p. Josefu Bednaříkovi 
doplněna fotem novým, dokumentujícím současný stav, a tak bylo možné 
srovnávat, co se za 30- 40 let změnilo či nezměnilo. Poslední 5. panel byl 
věnován starým i novějším pohlednicím Velkého Újezda ze sbírek Ing. Jiřího 
Čekana.
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 Po skončení výstavy se „zahrádkáři“ shodli na tom, že vystavený materiál 
zůstane uložený v archivu základní organizace a třeba za 10 let jej použijí pro 
další výstavu o proměnách městyse.
 Poděkování patří nejen všem, kteří se na uskutečnění zajímavé výstav-
ky podíleli, ale dík zaslouží také vedení a zaměstnanci městyse za vkusně 
opravené a vybavené prostory sloužící jako klubovna zájmových organizací  
a spolků.

Jana Kleinová
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Zahrádkáři
V ZÁŘÍ je nejvyšší čas na výsadbu těch cibulovin, které mají vykvést 
další rok na jaře. Tyto cibuloviny musíme stihnout dát do země ještě v 
září.
Sekání trávníku provádíme nyní na 2-3 cm. Ošetřujeme jej proti ple-
velům a mechu. V tuto dobu ještě můžeme založit novou trávníkovou 
plochu.
Září je obecně nejpříhodnějším obdobím pro výsadbu okrasných stro-
mů a keřů. Vysazujeme nyní především jehličnany, rododendrony, vřesy 
a všechny stálezelené listnáče.
Odkvetlé trvalky stříháme těsně nad zemí. Naposledy seřízneme i by- 
linky.
Ze země vyndáme odkvetlé mečíky. Hlízy i s listy necháme dobře pro-
schnout.
Sledujeme stále výskyt škůdců a chorob, abychom si nepřidělali zbyteč-
né starosti a problémy v příští sezóně. Již není nutné aplikovat chemické 
postřiky na choroby a škůdce, nýbrž je mechanicky odstraňujeme. Velký 
pozor si dáváme na napadené listy, které by neměly přijít do kompostu, 
ale musí se bez výjimky zlikvidovat, nejlépe spálit.
Pro správné ukončení růstu a vyzrání rostlinných pletiv, tedy přípravu 
na zimu, začínáme hnojit hnojivy s vyšším obsahem draslíku.
Již nyní pomalu provádíme zazimování rostlin v nádobách. Do interiéru 
vrátíme letněné pokojové rostliny.
Jestliže objevíme na stromech zasychající nebo suché a polámané větve, 
odřízneme je. Provedeme poslední tvarovací řez živých plotů.

V ŘÍJNU končíme s výsevem a zakládáním nových trávníků. Trávníky 
založené později by již poškodil mráz. Můžeme ještě opravovat a dosé-
vat poškozené části stávajících trávníků.
Choulostivým trvalkám a keřům v chladných oblastech připravíme 
zimní přikrývky tak, že je nejprve přihrneme zemí a následně ještě 
zakryjeme chvojím. V mírných oblastech s tím můžeme vyčkat až do 
listopadu.
Pelargónie, fuchsie a další balkónové rostliny přeneseme z venkovních 
teras a balkónů do chladnější místnosti nebo skleníku, kde je uskladní-
me přes zimu.
Můžeme rovněž začít sbírat první spadané listí. Nemocné a napadené  
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listí nekompostujeme, ale likvidujeme (pálíme). Týká se to i ostatních 
nemocných částí rostlin.
Lekníny i s nádobou přeneseme do sklepa nebo je můžeme nechat  
v suchém bazénu, když je předtím zakryjeme vysokou vrstvou listí  
a chvojí.
Od poloviny října začínáme s podzimní výsadbou ovocných stromů  
a keřů. Vysazujeme též sazenice vinné révy.
Když je suchý podzim, všechny stromy ještě jednou pořádně zalijeme. 
Stromy potřebují přes zimu dostatek vláhy v kořenech. Jinak se může 
stát, pokud je suchá zima, že uschnou.
Skleník i záhony připravujeme na zimní období, odstraníme odumřelé 
části rostlin a záhony zryjeme. Pro úpravu pH půdy volíme mletý vápe-
nec, který zapravíme do půdy. Používáme ho jedenkrát za tři roky.
Také pokojové rostliny se chystají na dobu odpočinku, a proto je přesta-
neme hnojit a omezíme zálivku.
Zaměřit bychom se měli také na úpravu hrobů před obdobím „Dušiček“. 
Smuteční podzimní výsadbu můžeme provést do speciální zeminy.
Pokud to počasí dovolí, můžeme začít s výsadbou růží. Při výsadbě růží 
volíme slunné místo či polostín s dobrou cirkulací vzduchu. Nejvhod-
nější doba pro jejich výsadbu je říjen až polovina listopadu. Půdu prefe-
rují růže mírně kyselou.















Co znamená „zelené hnojení“?

 Zelené hnojení je druh organického hnojení, při kterém se do půdy 
zapravuje biomasa rostlin vypěstovaných pro tento účel. Použitím „zeleného 
hnojení“ obohatíme půdu o organickou hmotu i živiny, a tím zvýšíme její 
úrodnost. Vhodné rostliny můžeme vysévat od jara až do podzimu. Pokud 
nestihneme na podzim rostliny včas zarýt, nic se neděje. Půda bude alespoň 
přes zimu chráněná před mrazem a rostliny zaryjeme brzy zjara, jakmile to 
počasí dovolí. Rostliny na zelené hnojení můžeme nechat vyrůst do různých 
fází. Méně narostlé rostliny zaryjeme rovnou celé nebo je můžeme nechat 
vykvést. Květy zkrášlí naši zahrádku, což oceníme nejen my, ale i užitečný 
hmyz. Následně po odkvětu rostliny zaryjeme. V tomto případě je vhodné 
rostliny nasekat na menší části.
 Zelené hnojení je univerzálním organickým hnojivem, kterým lze nahra-
dit nejméně z 50 % chlévský hnůj nebo dodat do půdy snadno rozložitelnou 
organickou hmotu, zlepšuje podmínky pro využití živin minerálních hnojiv, 
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má příznivý vliv na vodní i tepelný režim půd, na biologickou činnost a jiné 
vlastnosti, rostliny na zelené hnojení zabraňují vyplavování živin a přemísťují 
živiny ze spodních vrstev do ornice, chrání půdu před větrnou a vodní erozí 
(především na otevřených rovinách a svazích), omezují rozmnožování a růst 
plevelů. Pro zelené hnojení na našich zahradách můžeme použít tyto rostliny: 
hrášek, svazenka, hořčice, aksamitník, měsíček, pohanka.
       
Pochoutky z brambor:

Bramborové špízy
400 g menších brambor, 200 g anglické slaniny vcelku, sůl, pepř, petrželka na 
ozdobu, špejle
Brambory uvaříme v osolené vodě ve slupce do poloměkka. Scezené brambo-
ry nakrájíme na plátky, osolíme a opepříme je. Slaninu nakrájíme na silnější 
plátky. Střídavě napichujeme plátky brambor a slaniny na špejle těsně k sobě, 
aby se při pečení brambory nerozpadly. Špízy naskládáme do pekáčku a zapé-
káme v předehřáté troubě asi 20 minut, až je slanina krásně opečená. Tyto 
špízy jsou také vhodné jako příloha k masu.

Bramborový salát trochu jinak
500 g menších salátových brambor, 3 stroužky česneku, malá sklenička suše-
ných nakládaných rajčat, 250 ml smetany, lžíce másla, žloutek, čerstvé lístky 
koriandru, malá cibulka, sůl, pepř
Brambory uvaříme ve slupce doměkka a scedíme. Zchladlé je nakrájíme, 
okořeníme a promícháme s nadrobno pokrájenou cibulkou. Mezitím, co se 
vaří brambory, si svaříme smetanu (necháme přejít varem) s rozetřenými  
stroužky česneku a nadrobno pokrájenými sušenými rajčaty, stáhneme a do 
horké smetany zašleháme žloutek, máslo a vmícháme nasekaný koriandr. 
Touto směsí brambory zalijeme a ihned vlažné podáváme.

Brambory plněné, čím si vzpomenete
8 ks větších brambor, 300 g krůtí šunky, 300 g plísňového sýra (Hermelín, Niva), 
1 pórek, 100 g másla, 1 červená paprika, sůl, pepř, bylinky
Brambory kartáčkem dobře omyjeme a předvaříme v osolené vodě asi 6 
minut. Ještě teplé je seřízneme, lžící vydlabeme, dovnitř dáme lžičku másla a 
naplníme směsí pokrájené šunky, sýra, pórku, papriky   a nasekaných bylinek. 
Brambory naskládáme do pekáčku a pečeme v předehřáté troubě pozvolna 
asi 20 minut. Podáváme se zeleninovým salátem.
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Pikantní omeleta
Na 1 omeletu: 250 g uvařených brambor, olej, 2-3 naťové cibulky, 200 g rajčat, 
sůl, pepř, 3 vejce, lžíce dijonské hořčice, 50 g balkánského sýra, olej na pečení
Studené - předem uvařené – brambory nakrájíme na kolečka a opečeme je 
lehce dozlatova na pánvi potřené olejem. Přidáme nakájené naťové cibulky 
(trochu necháme stranou na dozdobení) a jen krátce je opečeme, zakryjeme 
je rajčaty nakrájenými na kolečka, posypeme solí a pepřem a zalijeme smě-
sí rozšlehaných vajec s hořčicí a najemno strouhaným balkánským sýrem. 
Zakryjeme poklicí a na velmi malém příkonu tepla pečeme, až jsou vejce 
pevná. Pokud máme pánev s odnímací rukovětí, můžeme ji vložit na dope-
čení do předehřáté trouby. Hotovou omeletu posypeme nakrájenou zelenou 
cibulkovou natí. 

 Z časopisu Zahradnická kuchařka vybrala Věra Bednaříková

Lampiónový průvod
 Zveme všechny děti a jejich rodiče na druhý ročník Lampionového prů-
vodu. Ten vyjde 24. října 2012 v 18.00 hodin tak jako loni od vrchnostenské-
ho špitálu a jeho zakončení bude na hřišti TJ Sokol.
 Budeme rádi, když přijdete v maskách a zapojíte se i letos do dýňové sou-
těže. Letošním tématem je Pohádková postava či jiná bytost ze světa fantazie 
vyrobená z dýně. Odměnou budou samozřejmě pohádkové ceny. 
 Na konci trasy si pak děti budou moci opéct na připraveném táboráku 
buřta, zajištěno bude i bohaté občerstvení. Doufáme v hojnou účast i zapoje-
ní do soutěže. Podrobnější informace o soutěži budou včas vyvěšeny ve škole 
i školce.

                                     Srdečně zvou pořadatelé TJ Sokol Velký Újezd
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nebojte se stavebního úřadu!!!
Chcete stavět boudu pro psa, skleník, pergolu, zahradní 
domek, rodinný dům…?
Potřebujete na tyto činnosti nějaké povolení? 
Současný stavební zákon je při odpovědi na otázky týka-
jící se nutnosti „nějakého papíru“ ze stavebního úřadu 
dost nejasný a zavádějící.
Stavební úřad při Úřadu městyse Velký Újezd proto 
doporučuje, aby při jakékoliv činnosti, při které si člověk 
není ve vztahu ke stavebnímu zákonu jistý, byl učiněn dotaz na zdejší staveb-
ní úřad,  a to buď telefonicky na  tel. 585358254, e-mailem na stavebniurad@
velkyujezd.cz nebo formou jednoduchého písemného dotazu na adresu sta-
vebního úřadu.
 Předejdete tím zbytečným problémům se zvědavými přejícími sousedy  
a hlavně nutnosti řešit případné dodatečné povolování správním řízením 
(zde hrozí nemalé a hlavně nepříjemné pokuty za přestupky proti stavební-
mu zákonu).

Výpis usnesení 
ze zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd 

(dále jen „Zm“), konaného 11. září 2012 v obřadní místnosti Úřadu 
městyse Velký Újezd

   
usnesení k bodu č. 2:
ZM Velký Újezd schvaluje zápis z 10. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 12. 6. 
2012.

usnesení k bodu č. 3:
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM Velký Újezd 
(příloha č. 2 zápisu z 11. zasedání ZM).
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usnesení k bodu č. 4:
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu o činnosti Výboru pro rozvoj městy-
se Velký Újezd (příloha č. 3 zápisu z 11. zasedání ZM Velký Újezd).

usnesení k bodu č. 5:
ZM Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse Velký Újezd.  

usnesení k bodu č. 6:
ZM Velký Újezd schvaluje
a) přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 39000 Kč
b) financování městyse minimálně ve stejné výši jako výše příspěvku z roz-
počtu Olomouckého kraje
c) uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z Olomouckého kraje městysi 
Velký Újezd dle přílohy č. 1 pozvánky na 11. zasedání ZM Velký Újezd.

usnesení k bodu č. 7:
ZM Velký Újezd schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse 
Velký Újezd dle přílohy č. 2 pozvánky na 11. zasedání ZM Velký Újezd.

usnesení k bodu č. 8:
ZM Velký Újezd schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2012 dle přílohy č. 4 
zápisu z 11. zasedání ZM Velký Újezd.

Výpis vyhotovila: Věra Bednaříková

Velký Újezd, 12. září 2012

Starosta městyse Velký Újezd: Lubomír Bršlica

Ověřovatelé zápisu:  Marie Oklešťková, Ivana Nováková
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Kalendář  akcí
říjen – prosinec

 6. 10.  Velký Újezd – Štafetový maratón ZŠ a TJ Sokol
 19. 10.  Velký Újezd – Večerní pochod, 36. ročník
 24. 10.  Velký Újezd – Lampiónový průvod 
 3. 11.  Velký Újezd – Poslední leč v restauraci U Jelena 
 24. 11. Velký Újezd – Poslední leč v restauraci U Jelena 
 7. 12.  Velký Újezd – Rozsvícení vánočního stromu
 19. 12.  Velký Újezd – Vánoční besídka ZŠ Velký Újezd 
 Prosinec  Velký Újezd – Vánoční turnaj ve stolním tenisu 
 31. 12.  Velký Újezd – Silvestr u Kamenné boudy
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