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Kronika Velkého Újezda a okolí

Velký Újezd z ptačí perspektivy

Veselíčský hrabě básníkem
František Dominik, hrabě Podstatský, sv. pán z Prusinovic (1649 – 1721), roku 1707 majestátem císaře Josefa
povýšen do hodnosti hraběte. Byl pán na Veselíčku, Slavkově u Opavy a Bartošovicích. Zasloužil se o znovuosídlení veselíčského panského statku včetně Velkého Újezdu,
vyvražděného a vylidněného za třicetileté války švédskými vojsky, přílivem rodin svých poddaných z Bartošovic. Žil
v Olomouci. Byl tajným radou a nejvyšším moravským sudím. Byl třikrát ženatý. Zemřel na Veselíčku 15. 5. 1721. Pochován je v hrobce Podstatských
v kapli sv. Alexia v kostele sv. Michala v Olomouci.
Vystudoval tehdejší seminář Františka Xaverského v Olomouci, který byl nejen předchůdcem Univerzity Palackého, ale dokonce ještě jejího předchůdce jezuitské koleje (vedle
kostela Panny Marie Sněžné). Po zakončení studia se studenti loučili jakýmsi vyznáním
a poděkováním škole za získané vzdělaní. Vznikaly tak především grafické listy, případně
písemné teze oslavující tuto kolej. Dochovala se i jedna jmenovaného Františka Dominika ve veršované podobě jako báseň a také ve formě epigramů. Vyznání je motivováno
právě osudem misionáře sv. Františka Xaverského, po kterém byl seminář pojmenován.
Noc střídá den, Měsíc bloudící za noci zahání slunce.
Zpět z nebe, přivedený za noci svítícími pochodněmi
zažehuje zemskou sféru a slepými stíny zahaluje svět.
Znavených se zmocňuje spánek a snění.
V nich obou se zabydluje temnota,      
jež pokradmu vklouzla pod víčka. Šálivá obraznost dotírá
na duši i mysl a dává běžným věcem novou podobu.
Také svatý František v noci, zatímco jeho srdce bdělo na stráži,
pomalu zavřel své, za dne od slz zvlhlé, oči.
A tehdy Morfeus znenadání obklopuje nevídanými přeludy  
bezvládné smysly i mysl a vytváří obraz muže
plnou vahou spočívajícího na ramenou.
Ten se ve svém černém těle vždy děsí temné noci.
Hlavu i boky má ovinuté šatem z perutí,
na levé straně se houpe toulec plný pevných šípů,     
v pravé ruce má zahnutý luk.
Ledový pot v pramíncích stéká po údech
a staré slzy uvolňují místo pro nové.
Však nemusí se bát pádu ten, kdo tak pevně stojí.  
(Pozn.: Morfeus je v řecké mytologii syn boha spánku a je bohem snů. Zjevuje se
ve snech a dokáže na sebe vzít podobu i hlas kteréhokoliv člověka. Od jeho jména je pojmenováno také morfium. Nám už sotva srozumitelná barokní poezie.)
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Epigramy
Za prvé.

Kdypak jsi Františku lépe spočinul ve stínu,
než když nad tebou byl stín domorodce?

Za druhé.
Malíři nedělají jméno výtvorům, ale výtvory malířům.
Tak i ty jsi proslavil přelud a přelud proslavil tebe.  
Za třetí.

Na svých ramenech neseš Františku Inda pouze jako nosič.
Na oplátku tento jako nosič vynese ke hvězdám tebe.

Za čtvrté.
Spi tvrdě Františku; v bezpečí dřímáš venku pod Indem,
neboť bdící Ind pracuje pro tebe.
Za páté.

Za šesté.

V mnohých starých knihách se píše,
že Titáni metali do nebe hory vyrvané ze země.
Atlant Xaverius nesl na ramenech Inda.
Nikdo snad nepopře, že tak bude vržen do nebe.
Že tvou hlavu Františku uchvátila Indie; Jaký div?
Není snad právě ona korunou tvé hlavy?

Za sedmé.
Ztratí-li se hlídači skotu ovce a on ji nalezne,
za krk ji obvykle přiváže.
Mouřenín byl ztracená ovce. Xaverius ji tedy hledal
a toto nalezené břímě na sebe vzal.
Za osmé.
Ptáš se, kdo ti dá křídla Františku?
Chtěl bys letět, odpočívajíc na křídlech holubic, ke hvězdám?
Slyš mě tedy Františku; křídla ti dá opeřený Ind,
ke hvězdám tě vynesou indická křídla.
Za deváté.
Svatý František se musel stát posledním schůdkem,  
aby Ind vystoupal ze země do nebe.
Za desáté.
Ze sna tě Františku vzbudil Ind, jenž stál nad tebou,
tento Ind, to byl určitě kohout.
(Pozn.: sv. František Xaverský byl nejvýznamnější a nejúspěšnější misionář zámořských misií jižní a východní Asie v raném novověku a nejvýznamnější misionář všech
dob.)

Josef Richter
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Újezdská knihovna
O tom, že se v České republice můžeme pyšnit
nejhustší sítí veřejných knihoven na světě, už jste
možná četli nebo slyšeli. Mnozí občané městyse zajisté vědí, že obecní knihovnu můžete najít
(a hlavně navštívit!) i zde ve Velkém Újezdě. Nebojte, nečekají zde zaprášené police plné starých klasiků, naopak, v poslední době prošla naše knihovna výraznou revitalizací knižního fondu
i vnitřního zařízení. Přijměte tedy tímto článkem
pozvání k její návštěvě.  
Přestože nám v loňském i letošním roce knihovny
uzavřela pandemie covid-19, práce v naší knihovně se nezastavila. Dále probíhalo půjčování přes
výdejové okénko nebo objednávkou přes telefon.
Prostory prošly velkým úklidem a dalšími změnami
v rozmístění regálů a nábytku. Do dětského koutku byl pořízen veselý koberec a pro nejmenší návštěvníky byly nakoupeny hračky a různé skládačky. Z chodbičky před knihovnou byla odstraněna hrůzostrašná mříž a vzniklo zde sympatické posezení pro návštěvníky.
Retro křesílka nalezená na půdě úřadu byla šikovnou švadlenkou oblečena do nového
hávu a opět tak slouží svému účelu. Poděkování patří také pracovníkům technických
služeb městyse, kteří ochotně vystěhovali staré regály a pomohli namontovat nové.
Výmalba a položení PVC podlahy je pak zásluha pana Jiřího Hostáška.
Jak vidíte, knihovna je připravena na příliv nových čtenářů všech generací i čtenářského zaměření. A navíc, registrace nových čtenářů je v měsících září až prosinec
osvobozena od poplatku, který i tak činí symbolických 50 Kč na rok.
Otevírací doba knihovny je pondělí až středa od 14:00 do 18:00 hod., ve čtvrtek od
9:00 do 15:00 hod., v pátek je zavřeno. Pokud máte dotaz nebo byste si přáli, abychom do knižního fondu pořídili nějaký konkrétní titul, můžete napsat na e-mail:
knihovna@velkyujezd.cz. Další nákup nových knih proběhne již v říjnu, o příjemné
čtení na dlouhé podzimní a zimní večery tedy bude postaráno!
A na závěr ještě jedna otázka:
Zdalipak víte, kolik knih přečte průměrný Čech za jeden kalendářní
rok?
Podle výsledků celostátního průzkumu z roku 2018 je to téměř
13 knih ročně, tedy zhruba 1 za
měsíc. Tak co, nečte náhodou někdo za vás?

Vaše knihovnice
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Tip na výlet
       V minulém čísle Žibřida jsem se zmínila o Penčicích. Pokud pojedete do Penčic přes Tršice, asi v půli cesty před odbočkou k Dolnímu mlýnu je remízek, ve kterém mezi stromy prosvítají zdi a střecha kaple sv. Kunhuty. Letos koncem června jsme si udělali výlet s cílem prohlédnout si kapli a její nejbližší okolí.
       První zmínka o kapli je z roku 1691, lidé ji navštěvovali, aby při mších svatých
prosili sv. Kunhutu za uzdravení. Za císaře Josefa II. byl kolem kaple zřízen hřbitov, ale
v roce 1857 jej zrušili. Současná podoba stavby pochází z 19. století, počátkem 21. století došlo k její poslední rekonstrukci.  Celý areál kaple a bývalého hřbitova ohraničuje
rozpadající se kamenná zídka. Ke kapli se váže pověst, že sedlák vyoral sošku sv. Kunhuty a odnesl ji do kostela. Soška z kostela zmizela a byla zase vyorána na stejném místě
v příštím roce.  Když se to tak opakovalo několik let, nechal sedlák na svém poli v místě nálezu sošky postavit kapličku ve víře, že jde o Boží záměr. Do kapličky zasvěcené
sv. Kunhutě přicházeli lidé zdaleka a prosili zázračnou sošku na oltáři, aby je uzdravila.
        Svatá Kunhuta je patronkou těhotných žen, dětí a nemocných.  Jméno Kunhuta si nejspíš
spojujeme s Kunhutou Uherskou, manželkou českého krále Přemysla Otakara II.
Světice žila o čtvrt tisíciletí dříve. Svatá Kunhuta (Kunhuta Lucemburská, 978-1033
nebo 1039) byla manželkou bavorského vévody, německého krále a římského císaře Jindřicha II. Jako vzdělaná a velice zbožná
žena podporovala církevní instituce, byla politicky aktivní a stejně jako její manžel značnou
část svého života věnovala službě Bohu.   Dle
legendy byla svými odpůrci obviněna z cizoložství, a aby se zbavila obvinění, musela podstoupit “Boží soud”, kdy bosky přešla přes 9 rozžhavených radlic, aniž by se popálila. Za své
skutky a divy byla v roce 1200 svatořečena.
        S těmito zajímavými informacemi jsme se
vydali na výlet. Přímo ke kapli nevede žádná
cesta.   Auto jsme zastavili u odbočky k Dolnímu mlýnu a zjistili, že na poli až k remízku roste obilí. Šla jsem na průzkum po cestě ke mlýnu
a brzy jsem narazila na nízký travnatý pruh vedoucí polem ke kapli. Po této cestě se dalo jet
i s kočárkem až ke kamenné zídce. Kolem zídky
už ale rostla vysoká tráva stejně jak za zídkou na prostranství kolem kaple. Chůzí
v neposečené trávě jsme si prohlédli kapli dobře zabezpečenou proti vniknutí nepovolaných osob, udělali pár fotek a vrátili se k autu.   Od mé kolegyně, rodačky
z Penčic, jsem se dozvěděla, že velkou zásluhu na poslední opravě stavby má Ferdinand Ježík, v té době předseda zemědělského družstva v Kokorách, že kaple patří
pod tršickou farnost a koncem prázdnin se v ní koná mše svatá. Letos byla mše ve
středu 25. srpna odpoledne. Tentokrát to nevyšlo, tak snad příští rok přijedu a poprosím sv. Kunhutu, aby mně i mým blízkým dopřála pevného zdraví. A bude posečeno.

                                                                                                          Jana Kleinová
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Kozlov
V srpnu jsme se zúčastnili několika cyklovýletů. Na jednom z nich jsme projížděli celým mikroregionem Bystřička. Začali jsme na Kozlově a pokračovali po zdolání dalších deseti vesnic až do Přáslavic, kde bylo zakončení. Vše bylo perfektně připraveno
včetně počasí.
Ten další s názvem „Bílý kámen“ je už tradicí, je to jediný den v roce, kdy je otevřen
pro turisty téměř celý vojenský prostor Libavá. Pro nás byl nejbližší výchozí bod rozcestí Varhošťské a Mezihoří. Tam jsme se zaregistrovali, dostali plánek s vyznačením
tras, po kterých se můžeme pohybovat. Kolem ruky nám pořadatelé připevnili očíslovaný oranžový papírový pásek s důležitými telefonními čísly pro případ nutné potřeby. Dokonce nás nahoře na trase jednou kontrolovali, jestli jsme takto označeni.
Vychutnali jsme si nádhernou jízdu Mezihořím, která nás dovedla kolem šifrové skály
až na cestu vedoucí k pramenu Odry. Jaká škoda, že nemůžeme takovou projížďku
absolvovat také jindy během roku. K pramenu Odry je povoleno se dostat o víkendu
nebo svátku pouze z Kozlova. Vyjet nebo vyjít nahoru či sjet nebo sejít Mezihořím dolů
do Velkého Újezda se nesmí. Letošní výlet vojenským prostorem byl neobvyklý svým
termínem (namísto 1. května) a také malým počtem účastníků (1182 cyklistů, turistů,
koloběžkářů a 2 autokary; před několika lety to bylo téměř 6 a půl tisíce!).   
Zaujal mě článek, resp. celá strana zveřejněná na jaře v Olomouckém deníku. Jedná
se o tzv. seriál pod názvem Deník na návštěvě. Tentokrát byl hostitelem Kozlov. Průvodcem byl starosta pan Fojtík, který uváděl spoustu zajímavých údajů z minulosti,
současnosti i blízké budoucnosti. Z té mě zaujala hlavně zamýšlená výstavba rozhledny kousek nad bývalým německým hřbitovem na Ranošově a rybníčku za kostelem
sv. Josefa, který už obec nechala vyhloubit. Zatím je hlavním lákadlem pramen Odry.
Přístup k němu včetně naučné stezky a lávky k prameništi zrekonstruovaly Vojenské
lesy, obec vybudovala dvě záchytná parkoviště.
Pokud se podaří zrealizovat plánované akce, budou lákat k nádherným výletům nejen nás okolní, ale určitě i vzdálenější turisty či motoristy. Trápí mě však, že nemáme
možnost dostat se na Kozlov jinak než po hlavní komunikaci za plného provozu dopravních prostředků všeho druhu. Jak nádherně by se šlo nebo jelo na kole po upravené lesní cestě Mezihořím až k pramenu Odry. Když už bohužel mizí stromy a lesy,
zcela určitě ale stojí za to poslouchat to blahodárné ticho, někdy jen příjemně rušené
hlasy lesních zvířat a ptáků, pokud je ovšem nepřehluší rány a zvuky ze střelnice. Také průjezd nebo průchod od Sušírny na Kyjanici po staré „kozlovské“ cestě znemožňují uzamčené brány z obou stran.  
Kolikrát jsem si vyslechla od známých, kteří nás přijeli navštívit, jak nám závidí, že to
máme jen pár kroků do lesa, kde si můžeme v přírodě a na čistém vzduchu oddechnout od negativních vlivů a zásahů civilizačních vymožeností.
Nařízení č. 1/2021, které vydal Újezdní úřad Libavá, stanoví režimové a bezpečnostní
opatření na území vojenského újezdu Libavá. Mimo jiné jsou tam uvedeny dočasně
zpřístupněné prostory (část čtvrtá, článek 7). Na orientační mapce, která je přílohou
tohoto nařízení, je vyčleněna pro Velký Újezd (obdobně i Daskabát) žlutě označená
část vojenského prostoru zhruba od vodojemu nad Rakovou boudu pod Růžový kopec
na spojovací cestu od Mezihoří ke Kyjanici, dál po hranici vojenského prostoru dolů
na Grygarův kopec. Vnitřní hranice dočasně zpřístupněných ploch je v terénu označe-
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na výstražnou tabulí. Před závorou do lesa u vodojemu je vyvěšena přehledná mapa
s veškerými informacemi.
Nemohu nevzpomenout dávno uplynulé doby – před více než padesáti lety, kdy jsme
se těšívali na nedělní tematické vycházky do okolí naší obce s panem učitelem Karlem Domesem. K pramenu Odry, na Fidlův, Mlýnský, Růžový, Holý, Kyjanický kopec,
na Křížovou horu, k Rakové a Ranošovské boudě, k chatě Anna apod. Pan učitel nám
turistické výkony zpestřoval zajímavým vyprávěním a příběhy, které se k daným lokalitám vztahovaly.
Ty doby už jsou bohužel dávno pryč a nevrátí se, ale buďme rádi, že pěkné vzpomínky nám nikdo vzít nedovede. Ale co naši potomci…

J. a V. Bednaříkovi

Pramen Odry

Opojná

německá píseň tak jasná jako v lesíčku pramene
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Odry

Leopoldine Podstatsky- Lichtenstein, rozená Thun- Hohenstein,
ateliér Adele Vídeň 1904
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Oslavenkyně
Paní Marie Dostálíková – nejstarší občanka
Velkého Újezda – oslavila v červenci 99 let.
Paní Dostálíková (rozená Havelková) se do
Velkého Újezda přistěhovala v roce 1942.
Spolu se svým
manželem zde
vychovala tři
děti. Pracovala
na pile. Velmi
aktivní byla její role v Červeném kříži VÚ,
který v té době „suploval“
rychlou lékařskou pomoc. V důchodovém věku prodávala v novinovém stánku, který stával na náměstí. K jejímu životnímu jubileu jí přejeme mnoho zdraví, optimismu
a klidného rodinného života.
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	Zahrádkáři

Hodová výstava

Letos v srpnu jsme se podíleli na přípravě a průběhu hodové výstavy společně s členkami S klubu. Ty připravily přehlídku tvorby svých výrobků od počátku vzniku S klubu v klubovně v radnici městyse v duchu: „Planeta je život – tvoříme s ohledem na
přírodu“.
Čím se bavíme a co pěstujeme my zahrádkáři, jsme předvedli na travnaté ploše pod
okny klubovny.
Byla to samozřejmě jen pouhá ukázka toho, co nám všechno roste na dvorcích a zahrádkách v různých nádobách.
Patizon kontra cuketa
Letos na jaře jsem si opatřila přísadu salátových okurek a cuket. Když trochu povyrostly, jedna rostlinka se mi zdála odlišná. Čím větší byla, tím to bylo zřetelnější. Až
jsem nabyla dojmu, že došlo patrně k omylu a ona rostlinka je patizon.  Naše zeleninová zahrádka je pidi midi rozměrů a šetříme každým decimetrem půdy, chtěla jsem
„vetřelce“ zlikvidovat a opatřit si zamýšlenou cuketu podle původního plánu. Pak se
mi ho zželelo, dařilo se mu u nás dobře a pěkně prospíval, bylo mi líto zbavit se nádherné rostliny. Patizony jsem nikdy nepěstovala, ale vzpomněla jsem si, že můj tatí-
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nek je pěstovával ještě předtím, než se u nás v polovině osmdesátých let minulého
století rozšířilo pěstování cuket, kterým se také říkalo cukiny. Pak už jsem se s patizony nesetkala. Naše „zaměněná“ rostlina rostla a rostla do obří velikosti a odměnila
nás nádhernými plody. Mělo to být asi takové poděkování za to, že jsem ji nechala žít.
Zcela jsme si patizon, ať už smažený v trojobalu, nebo v sýrovém těstíčku (nejlépe
z Nivy) či dušený nebo grilovaný oblíbili a chutná nám více než doposud preferovaná
cuketa. Mně chutná i syrový. Když se pořádně ochutí, je to dobrý pamlsek.  

Patizon je vhodný pro diety. Po obsahové stránce je patizon dosti chudý, s poměrně
malým množstvím vitamínů a minerálních látek. Při vhodné úpravě je však vhodný
pro redukční nebo nízkokalorickou dietu, protože 100 g patizonu má jen 53,3 kcal.
Patizon obsahuje:
93,71 % vody,
4,27 % sušiny,
1,50 g % bílkovin,
0,11 g % tuků,
4,12 g % sacharidů,
0,10 mg % provitamínu A,
29,30 mg % vitamínu C.
Z minerálních látek v patizonech jsou uváděny: sodík, draslík, železo, měď, chlor
či fosfor.
Zde jsou dva tipy na úpravu této zeleniny, a to:
Patizon opékaný s cibulí a česnekem.
Patizon oloupu – okrájím a naporcuji na asi centimetr silné plátky nebo kostky, které
posolím, opepřím a posypu grilovacím kořením na zeleninu. Oloupu a nakrájím cibuli
také na větší kostky, dávám jí poměrně velké množství – na jeden střední patizon alespoň tři cibule. Ještě si nachystám dva velké stroužky česneku. Na oleji orestuji cibuli,
když zesklovatí, přidám kousky patizonu a společně opékám dozlatova. Pak přidám
rozmačkaný česnek. Ještě chvíli restuji, podávám horký s chlebem jako samostatné
jídlo nebo jako přílohu k masu.
Patizonová omeleta
Patizon jsem nakrájela na malinké kostičky (mohl by se i nahrubo nastrouhat), přidala jsem stejně zpracovanou cuketu a cibuli, vše jsem dala do misky, ochutila (sůl,
pepř, grilovací koření na zeleninu, lžíce domácího rajčatového protlaku, půl lžičky česneku), opatrně promíchala a zakapala troškou oleje. Hodinku jsem nechala odstavené. Mezitím jsem nastrouhala kousek tvrdého sýra a nivy a promíchala s vejci. Zeleninu jsem poté nechala restovat asi 15 minut na pánvičce, pak ji přelila připravenými
vejci se sýry a nechala propéct.
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Rybíz
					
V neděli 25. července odpoledne se přehnala přes Velký Újezd větrná smršť spojená
s lijákem a bouří. Vyřádila se i v naší zahrádce za domem. Mimo jiné jsme po ní našli
vyvrácený keř černého rybízu, byl vytržený ze země. Byl jedním z nejstarších, určitě
měl přes dvacet let. Býval to opravdu pěkný macek. Během posledních let z něho každým rokem kus po kuse ubýval. Na tom zbytku byly letos nebývale nádherné velké
bobule, asi na rozloučenou, ty jsem očesala několik dní před jeho zničením.
Zbývá nám už jen jeden jediný z těchto pamětníků. Mám však vypěstované jejich potomky -  tři další generace, dvě z nich měly letos také pěknou úrodu.

zničený keř černého rybízu

  jeho tříletý potomek
s letošní úrodou

    úroda keře vypěstovaného také
   řízkováním

Při množení postupuji takto: na podzim (koncem října) odeberu řízky ze zdravých keřů – vyberu dobře vyzrálý výhon z přírustu letošního vegetačního období, odstřihnu
z něj listy a měkký vrcholek. Délka řízku je 30 – 35 cm. U černého rybízu ponechám
všechny pupeny pro povzbuzení růstu bazálních výhonků. U červeného ponechám
tři nebo čtyři nejvyšší pupeny, ostatní odstraním, aby se vytvořila rostlina s krátkým
kmínkem. Tyto informace jsem převzala od odborníků z jejich příruček. Takto upravené výhony zapíchám asi třetinou jejich délky do půdy ve foliovníku, z něhož už je
v té době úroda rajčat a paprik pryč. Přihrnu k nim zeminu a kompost a takto je ponechám až do jara. Až začnou rašit, přidávám po trochách vláhu, je-li to potřeba. Ponechám je tam co možná nejdéle, než potřebuji na jejich místa zasadit jinou zeleninu.
Pak je opatrně vyjmu, abych nepoškodila rozrůstající se kořínky, a zasadím na místo
pro ně určené. Takto už jsem vychovala několik generací a tento způsob se mi zcela
osvědčil. Na podzim dávám o něco více výhonů, než potřebuji, stane se, že některý
z nich nezakoření.   
Pozvání na přednášku
Na pátek 19. listopadu máme naplánovanou přednášku s názvem Anglická zahradní
kultura 18. století, kterou nám přednese pan profesor PhDr. Pavel Zatloukal. Do klubovny městyse zveme všechny, které tato tematika zajímá. Začátek je stanoven na
17,00 hodin.
Bakterie štěstí
Nedávno jsem četla zajímavý článek, v němž se psalo, že se v půdě vyskytuje nějaká bakterie (její jméno už bohužel nevím). Zajímavostí je, že patří do stejné skupiny
bakterií jako původci tuberkulózy nebo lepry. Na rozdíl od nich je hodná a lidskému
organismu neškodí, ba právě naopak. Běžně se vyskytuje v zemině a zahrádkáři s ní
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přicházejí do styku denně. Vstřebávají ji kůží a vdechují do plic. Přestože jsou bakterie většinou spojovány se špínou a nejrůznějšími nemocemi, tyto půdní bakterie
dokážou v našem těle vyvolat imunitní reakci, která podnítí tvorbu serotoninu. Ten
má pozitivní dopad na psychiku. Vědci zjistili, že tyto mikroorganismy mírní deprese
a úzkostné stavy, eliminují nahromaděný stres. Nejsou však k dostání v lékárně ani
u psychiatra. Chceme-li se s těmito přátelskými mikroby setkat, nezbývá než si vyhrnout rukávy a začít se hrabat v hlíně… Po přečtení jsem si uvědomila, že možná
moje tělo (nebo snad mozek?) to nějak instinktivně cítí, protože zcela odmítá práci
na zahrádce v rukavicích, přestože odmala nesnáším, aby mi nějaká havěť lozila po
kůži, ale v hlíně se holýma rukama hrabu moc ráda a veškerou pracovní aktivitu na
zahrádce podnikám opravdu bez rukavic.
A na závěr jedno čínské přísloví:
Chceš-li být šťastný jeden den, opij se. Chceš-li být šťastný jeden rok, ožeň se.
Ale chceš-li být šťastný celý život, staň se zahradníkem!

Věra Bednaříková

Ovocná alej k novému vrtu (pokračování)
     Stejně jak v minulých číslech Žibřidu bych vás chtěla postupně informovat o odrůdách jabloní a hrušní v nově vysázené aleji.
      Zapátrala jsem v pro mě dostupných pomologických atlasech, abych našla informace o odrůdě hrušně se zajímavým názvem Generál Leclerc. V nové aleji je 9 stromů této odrůdy na pozici 1, 3, 5, 6, 11, 15, 19, 22, 29 na levé straně, pokud půjdeme
od silnice vedoucí do Výklek. Tentokrát jsem v atlasech zmíněnou
odrůdu nenašla, tak jsem si na pomoc vzala   internet. Odrůda pochází z Francie a jde o semenáč známější hrušně Děkanky Robertovy. Odrůda byla zřejmě pojmenovaná po švagrovi Napoleona Bonaparte, jímž byl generál Charles Leclerc d´Ostin. Jde o neprávem
opomíjenou raně zimní odrůdu s chuťově znamenitými, šťavnatými plody, vhodnými
pro přímý konzum. Lze ji vysazovat ve středních i vyšších polohách.  Sklízí se na přelomu září a října, dozrává za dva týdny po sklizni, dá se skladovat až do ledna. Plody
jsou středně velké až velké, místy rzivá slupka má žlutozelenou barvu.
       Odrůda Děkanka Robertova, kterou zmiňuji výše, je také v počtu 5 stromů vysazena v nové aleji na pozici 8, 12, 16, 18, 26 na levé straně ovocného stromořadí.  
V roce 1849 ji vyšlechtil francouzský ovocnář Robert. Jde o zimní odrůdu s vyššími
nároky na polohu a s pravidelnou plodností.  Plody mají jemnou, máslovitou dužinu
s vynikající, sladší, kořenitou chutí. Hrušky jsou velké, baňatějšího tvaru, slupka je
žlutá s červeným líčkem, místy rzivá. Sklízí se v polovině října a brzy dozrává stejně
jako její blízká příbuzná odrůda Generál Leclerc.  Je vhodná pro přímý konzum i konzervaci, při dobrém skladování vydrží do ledna. Věřím, že nejen plody, ale i štíhlé elegantní koruny Děkanky Robertovy budou potěšením pro naše děti i vnuky.

Jana Kleinová
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Zvědavá ještěrka
Snímek byl pořízen v obývacím pokoji. Při odpolední siestě jsem si všimla, že něco sedí, nebo spíš
visí, na předokenní síti a hledí to na nás. Byla to
roztomilá ještěrka. Asi ji přilákala vůně naší kávy.
Stejné okno, stejné zvířátko, přesunulo se jen výš
do pravého rohu okna. Snímek
pořízen z vnější strany okna –
z předzahrádky
pro představu,
jak byla ještěrka
mrňavá. Její velikost je na prvním
obrázku značně zkreslená, takže na něm vypadá
jako nějaký nebezpečný ještěr.

Bednaříkovi

S klub
Letos v srpnu jsme připravily (my členky S klubu, nikdo z mužů neměl zatím odvahu
se k nám připojit) přehlídku naší tvorby i pro veřejnost při příležitosti velkoújezdských
hodů. V klubovně v radnici městyse jsme představily své výrobky od počátku našeho
tvoření, např. tapisérie z vlny, plastiky z kůže, malbu na malířském plátně s měděnou
plastikou nebo pískováním, lisované květiny pod sklem, sádrové a betonové obaly
na sukulenty a jiné květiny (recyklace), vypalované smalty, květiny a další drobnosti
z papíru,  dárkové krabičky, pletené košíčky a ošatky, difuzéry, obaly a misky na květiny nanášením betonu na nafouknuté balonky apod. Výstava byla v duchu: „Planeta
je život – tvoříme s ohledem na přírodu“. Do krypty kostela, která byla během hodů
zpřístupněna, jsme vyrobily velkou kytici z bílých papírových lilií.
Týden nato jsme se podílely svou troškou do mlýna také na letní výstavě Flora Olomouc, kterou provázela hlavní myšlenka - Léčivá moc přírody aneb souznění s přírodou. V rámci expozice Českého zahrádkářského svazu v pavilonu E (…co všechno
nám příroda nabízí a co dobrého z ní člověk přebírá…) měl i náš S klub příležitost
představit své vize k této tematice prostřednictvím výrobků, jejichž podstatou byla
recyklace různých obalů, a to pod výstižným názvem: ODPAD? NIKOLIV! ZAJÍMAVÝ
A FUNKČNÍ OBAL…
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Hodová výstava v klubovně městyse (srpen 2021)

Letní výstava Flora Olomouc – pavilon E (srpen 2021)

Věra Bednaříková
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Ohlédnutí za Hodovými slavnostmi
Hody byly! To není prosté konstatování, to je radostné zvolání! V minulém roce zhatila tuto největší obecní akci nepříznivá epidemická situace, ale letos nám štěstí přálo.
A tak jste si mohli užít tři dny hudby, her, ale i duchovního rozjímání.
Při tvorbě programu jsme mysleli na děti, kterých je ve Velkém Újezdě požehnaně
a které si bohužel v poslední době moc zábavy neužily. Právě jim jsme věnovali celé
sobotní odpoledne. Na náměstí bylo pro „prcky“ připraveno několik hravých stanovišť, omladina pak mohla projít hodovou stezku, na níž získala odpovědi na několik
zvídavých otázek. To vše bylo odměněno drobnou hračkou či výtvarnou potřebou podle vlastního výběru. Obličeje drobotiny zkrášlila paní Jana Kamarádová. Adrenalin
přinesly ukázky juda v podání lipenského klubu Energy judo team a řádění v pěně
nafoukané místními dobrovolnými hasiči. K poslechu hrála kapela Dětského domova
v Olomouci. Pan kapelník a ředitel domova v jedné osobě připravil také několik soutěží honorovaných sladkou odměnou, a dokonce legem. Pokud navíc rodiče svolili
i k návštěvě lunaparku, myslím, že takováto sobota mohla být přímo splněným dětským snem.
Zkrátka ale nepřišli ani dospělí návštěvníci hodů. Každý den jim hrály k poslechu
a tanci dobré kapely, v neděli dokonce zcela nově skupina Peter´s music. Mohli se
pokochat prací našich šikovných seniorů, zhlédnout vtipné vystoupením kejklíře a divadelního spolku Podhoran nebo si zakoupit nějakou dobrotu či řemeslný výrobek na
jarmarku. Duchovní rozměr hodů si mohli vychutnat v místním kostele při prohlídce
krypty, koncertu duchovní hudby či sváteční bohoslužbě.
Příští rok hody vstupují do své druhé dekády. Věřím, že jim zachováte svou přízeň.
A už nyní na ně prosím přijměte naše pozvání. Budeme se s vámi těšit na viděnou
12. až 14. srpna 2022.

Za Výbor pro rozvoj městyse
Michaela Janotová
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Loučení s prázdninami
Výbor pro rozvoj městyse Velký Újezd pozval v neděli 5. září 2021 na náměstí dítka
školou i školkou povinná, aby jim zpříjemnil poprázdninový návrat do lavic. Děti si
užily legraci s klaunkou Patálií, která je hravě provedla kurzem srandovinek, zájem
vzbudila tvorba megabublin a také výuka pohybu na chůdách či ladného kroucení se
stuhami. Janča Kamarádová srdnatě bojovala s nekončící frontou krášleníchtivých
holek i kluků, děkujeme jí za výdrž! Pozdní odpoledne rozezvučely tóny kytary Marka
Soldána. Příjemnou atmosféru akce můžete nasát v přiložené fotogalerii. Za rok se
těšíme zase na viděnou při „Loučení s prázdninami“!

Za VRM Arnošt Rybář
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Plán akcí Výboru pro rozvoj městyse
Velký Újezd na rok 2022:
11. 2.
10. 4.
30. 4.
12. - 14. 8.
4. 9.     
3. 12.

Přednáška z hudební historie na téma Fryderyk Chopin
Vítání jara, velikonoční dílničky s vynášením Morany
Pálení čarodějnic
Hodové slavnosti Velký Újezd
Loučení s prázdninami
Vánoční hodování včetně rozsvěcení vánočního stromu

Konání akcí bude závislé na aktuální epidemické situaci.

Výbor pro rozvoj městyse Velký Újezd
zve srdečně občany
na přednášku z dějin hudby:

Životem a dílem Antonína Dvořáka
zasvěceně provede Martina Havlasová.

Jste vítáni dne 22. října 2021 od 17.00 hodin v klubovně městyse.
Vstup zdarma. Konání akce je podmíněno příznivou epidemickou situací.
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	Sokol
Vážení spoluobčané,
epidemiologická situace způsobená nemocí Covid zastavila na celý rok veškerou činnost naší tělovýchovné jednoty. V současné době, kdy se situace zlepšuje a je opět
možnost sportování, bychom chtěli pokračovat ve svých činnostech, na které vás
všechny zveme. Oddíl kopané zahájil podzimní sezonu již v srpnu. Oddíl stolního tenisu a oddíl atletické přípravky zahájily činnost začátkem září.  Od října bude v tělocvičně základní školy probíhat cvičení předškoláků a rodičů s dětmi. Také oddíl turistiky
připravuje na září odložený Memoriál Jaroslava Švarce a zájezd na Lysou horu, na
říjen je připravován večerní pochod.
Covid sice zastavil sportovní činnost, ale nezastavil provedení revitalizace areálu fotbalového hřiště, která byla v jarních měsících letošního roku ukončena.  Součástí je
hloubkový vodovodní vrt s akumulační nádobou na vodu a navazující rozvod závlahového systému povrchu fotbalového hřiště. Na slavnostním otevření areálu, které se
konalo 29. srpna, se mohli všichni přítomní přesvědčit, že koncová úprava povrchu
hřiště se opravdu podařila. Celá tato akce by nebyla možná především bez spolupráce tří sportovních nadšenců. Chtěla bych jim poděkovat za jejich práci na revitalizaci
a zároveň bych si přála, aby naše spolupráce i nadále pokračovala. Jedná se především o městys Velký Újezd se starostu Ing. Josefem Jelenem, o Ing. Milana Naswettera a o vedoucího fotbalového oddílu tělovýchovné jednoty pana Karla Domese.  Dále
bych chtěla poděkovat všem členům tělovýchovné jednoty, především členům fotbalového oddílu, a občanům Velkého Újezdu, kteří se zasloužili o okolní úpravy v areálu,
jež dodaly revitalizaci tu pomyslnou třešničku na dortu.

                                                                     Za TJ Sokol Velký Újezd  
Ing. Miluše Šubrtová

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ

Dne 29. 8. 2021 se v areálu fotbalového hřiště uskutečnilo „Slavnostní otevření nové
hrací plochy“. Během celého dne měli návštěvníci možnost nahlédnout do „síně slávy“
velkoújezdské kopané a pokochat se tak pohledem na historické fotografie, vyhrané
trofeje a letité kroniky. Součástí byla také expozice příspěvků s názvem „Velký Újezd
na cestách“, na které byly vystaveny fotky s klubovou šálou nad hlavou z 10 různých
světových zemí (Turecko, Anglie, Španělsko, Rusko ad.).
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Po úvodních proslovech pana starosty Ing. Josefa Jelena a paní předsedkyně
Ing. Miluše Šubrtové bylo hřiště oficiálně otevřeno a mohli tak na něj konečně vyběhnout natěšení fotbalisté. Následovalo exhibiční utkání „starých pánů“ nad 35 let, při
němž byla k vidění spousta pohledných akcí, pěkných gólů, ale hlavně radost ze hry
a opětovného společného setkání na zeleném pažitu. Poté už sehrálo svůj první domácí mistrovský zápas družstvo mužů proti soupeři z Libavé. Duel bohužel ovládli
hosté výsledkem 1:3. Na závěr dne vystoupila hudební skupina „Negativ“.

Karel Domes ml.
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Pozvánka pro milovníky pohybu a dobré nálady
Tělovýchovná jednota, oddíl cvičení pro všechny, oznamuje, že od října 2021 zahajuje
cvičení předškoláků a mladších dětí s rodiči.  Cvičení bude probíhat vždy v úterý od
16 do 17 hod. v tělocvičně základní školy Velký Újezd. Už se na vás těšíme.
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Tenisový turnaj Masters 2021 - Velký Újezd
Za krásného slunného počasí se během sobotního volna, dne 11. 9. 2021, uskutečnil
osmý ročník tenisového turnaje Masters ve čtyřhře, a to na venkovním umělém povrchu ve Velkém Újezdě. Letošního klání se zúčastnili hráči nejenom z místního prostředí, ale také z Daskabátu, Staměřic a Doloplaz. O dvojicích rozhodl náhodný los.
Následně se odehrály zápasy mezi všemi týmy systémem “každý s každým“, při kterých se určilo nasazení do vyřazovací fáze.

Až do samotného finále se probojovali Vilém Pazdera a Roman Bartošek, kteří čelili
Karlu Domesovi staršímu a Pavlu Zelinkovi. Úspěšnější byla první jmenovaná dvojice
a bez jediné prohry během turnaje tak zaslouženě slavila zlato. Poděkování patří
všem tenistům za výborné sportovní výkony, sponzorům za krásné ceny a pořadatelům za skvělou organizaci. Těšíme se na další ročník!

Karel Domes ml.

Velkoújezdská kopaná
Vážení sportovci a hlavně příznivci fotbalu, v návaznosti na článek předsedkyně TJ Sokolu Velký Újezd Ing. M. Šubrtové si vám dovolujeme podat po cca 2 letech
nové informace z oddílu kopané.
Novým předsedou fotbalového oddílu se stal Roman Chodil a sekretářem Martin
Frydryšek. Oba jsou aktivní mladí hráči fotbalu hrající za náš oddíl nebo v případě
Martina Frydryška za oddíl v Tršicích, kam je uvolněn na hostování. Hlavní osobností
na hřišti, v kabině a sportovním tahounem i mimo hřiště je Karel Domes ml. Jedná se
o fotbalistu mimořádných kvalit přesahujících rámec okresních fotbalových soutěží. Je
aktivní nejen na hřišti, podílí se v maximální míře na pořádání brigád, zábav, turnajů
v nohejbalu, mikulášských fotbálků, včetně akcí souvisejících s ukončením posezonních fotbalových soutěží.
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Vlastní fotbalové dění bylo výrazně narušeno v posledních dvou sezonách nemocí
COVID-19 a následnou pandemií.
Do soutěží řízených OFS Olomouc byla přihlášena v roce 2019/2020 družstva mužů
a dorostu. Z důvodu výše uvedené pandemie způsobené nemocí COVID-19 byla soutěž ukončena po podzimní části a jaro 2020 se již nedohrálo.
Muži skončili po podzimní části na pěkném 6. místě. Dorost hrající ve sloučeném družstvu Velký Újezd/Tršice dokonce na třetím místě. Karel Domes se umístil v počtu 13
vstřelených branek na druhém místě střelecké tabulky.
V následujícím ročníku 2020/2021 byla situace obdobná. Muži v nedohrané podzimní
části skončili na 4. místě a Karel Domes znovu obsadil ve střelecké tabulce 2. místo
s počtem branek 10. Dorost již do soutěží OFS nebyl přihlášen a většina dorostenců
byla zařazena a stala se součástí mužstva mužů. Na podzim bylo odehráno jen 10 zápasů a na jaře 2021 se již nehrálo.
Fotbalový oddíl měl v červenci 2020 uspořádat Turnaj Újezdů. S ohledem na pandemii však k jeho uskutečnění nedošlo. K uspořádání turnaje Újezdů ani v letošním roce
z obdobných důvodů nedošlo a rotující pořadatelství bude naplněno až v červenci
2022 na nově zrekonstruovaném hřišti (hrací ploše) u nás ve Velkém Újezdě.
V době pandemie byla v roce 2020 městysem v čele se starostou Ing. Josefem Jelenem zahájena rekonstrukce a revitalizace hrací plochy hřiště. Jak již uvádí předsedkyně TJ Sokol VÚ v areálu hřiště byl vyhlouben vrt - vrtaná studna k jímání podzemní
vody, která je následně čerpaná do akumulační nadzemní nádrže. Dále byl v návaznosti vybudován zavlažovací systém (RAIN BIRD) hrací plochy hřiště, který automaticky reaguje na klimatické poměry (atmosférické srážky, teplotu, vlhkost vzduchu
a hrací plochy).
Práce související s vrtanou studnou a provedením závlahového systému realizovala
olomoucká firma STUDNY Doležel a Janíček, s. r. o.
Hlavní revitalizace trávníku proběhla až v jarních měsících letošního roku 2021. Po
skrývce svrchní vrstvy půdního profilu na podzim 2020 byl na jaře 2021 na hrací plochu rozprostřen písek s příměsí hlíny a strojně půdní frézou srovnán terén do patřičné
nivelety. Na takto upravenou plochu byla oseta travní směs. Veškeré práce související
s revitalizací hrací plochy zajišťovala společnost AGRO CS a. s. Říkov.
Zabudování a osazení nadzemní nádrže zajišťovala firma Ing. Milana Naswettera
a hlavně v rámci své profese koordinoval odborně zasévání travního semene a následné hnojení.
Údržbu areálu v rámci zkušebního poloprovozu (pravidelné sečení trávníku hrací plochy 3x týdně, pravidelné hnojení této plochy, kontrola zavlažovacího systému, snímaní vlhkosti a monitorování kořenového systému půdního profilu) zajišťuje městys
včele s  Dominikem Fatrdlou.  
Jedná se o obrovské penzum práce související s likvidací zeleně i mimo vlastní hrací
plochu fotbalového hřiště, např. tréninková plocha, sečení trávy na příjezdní komunikaci k parkovišti za “umělkou“ a vlastní údržba této parkovací plochy. Sečení trávy
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pod lavičkami okolo hřiště a u tanečního parketu, udržování čistoty a likvidace odpadků z fotbalových a sportovních akcí.
Časově se jedná o práci řádově v desítkách hodin za měsíc.
Fotbalový areál představuje jen pro zajímavost plochu přes 20 000 m2.
Výrazným ekonomickým pozitivem fotbalového oddílu bylo v roce 2020 a 2021 uspořádání letních tanečních zábav v areálu hřiště v termínech neuspořádaných turnajů
Újezdů a v termínu hodových slavností ve Velkém Újezdě. Všechny tyto zábavy se
vydařily a hlavně letošní hodová zábava skončila rekordní návštěvou (570 platících
účastníků). K vylepšení tanečního areálu přispěla i obnova asfaltové taneční plochy
a oprava hudebního altánku.  
Po cca desetiletém občerstvovacím servisu v kiosku provozovaném Sašou Macháčkem je od letošního léta v pronájmu kiosku na hřišti Daniele De Col (DANY) z Velkého
Újezdu.
V rámci revitalizace hřiště zajistil TJ Sokol opravu podlahy v kiosku, vymalování vnitřních prostor a demolici nefunkčního komínu. DANY se prioritně stará o občerstvení
přes fotbalové víkendy a tréninkové dny fotbalistů a sportovní akce na hřišti TJ Sokol
Velký Újezd.
Přes tuto změnu je nutné panu Sašovi Macháčkovi poděkovat za dlouhodobý občerstvovací servis v kiosku na hřišti během fotbalových zápasů, sportovních akcí a letních
zábav ve fotbalovém areálu.
Závěrem je nutné znovu poděkovat zastupitelům městyse v čele se starostou obce
Ing. Josefem Jelenem za mimořádnou ekonomickou pomoc související s opravou hřiště a s nákupem strojů na údržbu a hnojení zeleně, dále Ing. Milanu Naswetterovi za
finanční podporu a hlavně dodavatelskou a subdodavatelskou součinnost s firmami
provádějícími odborné práce v rámci rekonstrukce hrací plochy, s instalací akumulační nadzemní nádrže a s budováním závlahového systému. Velké uznání patří i generálnímu managerovi fotbalového oddílu TJ Sokol Velký Újezd a členu zastupitelstva
městyse Karlu Domesu st. za koordinaci všech prací a spoustu aktivit, které s rekonstrukcí hřiště souvisely.
Poslední přání je, aby opravené hřiště přilákalo mladé sportovce a fotbalisty, kteří by
přebrali fotbalovou štafetu po další desetiletí. Fotbal ve Velkém Újezdě má svou tradici založenou v roce 1944.
Sportu zdar a fotbalu zvláště!

Za oddíl kopané TJ Sokol Velký Újezd
Jaroslav Tylich
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Vítání občánků
21. června 2021 jsme v obřadní síni městyse přivítali děti narozené od srpna
do prosince 2020.

(Zleva: Teodor Koky, Ema Daňková, Lukáš Zedek a Eliáš Drlík).

Miluše Smékalová, matrikářka
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VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu 12. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd
(dále také “ZM VÚ“),
konaného dne 16. 12. 2020 v klubovně městyse ve Velkém Újezdě
/volební období 2018 – 2022/
Usnesení č. 1 k bodu č. 4 pozvánky:
ZM Velký Újezd schvaluje zápis z 11. zasedání ZM VÚ ze dne 30. 9. 2020.
Usnesení č. 2 k bodu č. 5 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM VÚ.
Usnesení č. 3 k bodu č. 6 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu finančního výboru ZM VÚ.
Usnesení č. 4 k bodu č. 7 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro rozvoj městyse ZM VÚ.
Usnesení č. 5 k bodu č. 8 pozvánky
ZM VÚ schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse VÚ za období od 11. zasedání
ZM VÚ.
Usnesení č. 6 k bodu č. 9 pozvánky
ZM VÚ schvaluje schodkový rozpočet městyse na rok 2021 s příjmy ve výši
38.294.810 Kč a výdaji 60.294.810 Kč. K překlenutí schodku budou použity finanční
prostředky ze zůstatku na běžném účtu k 31. 12. 2020 ve výši 22.000.000 Kč.
Nedílnou součásti tohoto rozpočtu je rozpočet sociálního fondu městyse Velký Újezd
s přídělem ve výši 228.980 Kč.
Usnesení č. 7 k bodu č. 10 pozvánky
ZM VÚ schvaluje rozpočtový výhled na roky 2022 a 2023 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 8 k bodu č. 11 pozvánky
ZM VÚ schvaluje rozpočet na rok 2021 Základní školy a mateřské školy Velký Újezd.
Usnesení č. 9 k bodu č. 12 pozvánky
ZM VÚ schvaluje rozpočtový výhled na roky 2022 a 2023 Základní školy a mateřské
školy Velký Újezd dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 10 k bodu č. 13 pozvánky
ZM VÚ schvaluje úpravu rozpočtu Základní školy a mateřské školy Velký Újezd, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 11 k bodu č. 14 pozvánky
ZM VÚ schvaluje finanční příspěvek Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na rok 2021
ve výši 30,- Kč/1 občan městyse/rok.
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Usnesení č. 12 k bodu č. 15 pozvánky
ZM VÚ schvaluje finanční příspěvek MAS Bystřička na rok 2021 ve výši 25,- Kč/1 občan městyse/rok.
Usnesení č. 13 k bodu č. 16 pozvánky
ZM VÚ schvaluje kupní smlouvu číslo: IE-12-800, KSK/2002/2021 odkup pozemku parc. č. 460, pod TS OC_3371 Velký Újezd škola a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod
sp. Zn. B 2145,
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 35-4544580267/0100,
zasílací adresa pro doručování faktur: 28. října 3123/152, 709 02 Ostrava,
zastoupená Ing. Liborem Sochou, vedoucím oddělení SEM Sítě Morava, na základě
pověření
(dále jen „Kupující“)
Městys Velký Újezd
IČ: 00299677, DIČ: CZ00299677
se sídlem Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd,
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 185580346/0300,
zastoupená Ing. Josefem Jelenem, starostou
(dále jen „Prodávající“)
Usnesení č. 14 k bodu č. 17 pozvánky
ZM VÚ schvaluje podání žádosti o finanční příspěvek na SFDI – opatření ke zvýšení
bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu pro rok 2021 a 2022 na akci: Chodník ul. Přerovská a počítá s touto finanční akci v rozpočtu městyse Velký Újezd na roky 2021
a 2022.
Usnesení č. 15 k bodu č. 18 pozvánky
ZM VÚ schvaluje finanční dar 1.000,- Kč každému členu komisí rady a výborů zastupitelstva. Tyto finanční dary se netýkají členů zastupitelstva.
Usnesení č. 16 k bodu č. 19 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí Zprávu o činnosti JSDH za období od 1. 7. do 30. 11. 2020.
Usnesení č. 17 k bodu č. 20 pozvánky
ZM VÚ schvaluje výpočet (kalkulaci) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021.
Usnesení č. 18 k bodu č. 21 pozvánky
ZM VÚ schvaluje přípravu žádosti o poskytnutí finanční podpory na demolice z evrop-
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ských dotačních titulů a z dotačních titulů národních v souvislosti s projektem „Kulturní dům Velký Újezd“ a prohlašuje, že v roce 2021 má zajištěny vlastní prostředky
z rozpočtu ve výši odpovídající navrhovanému podílu žadatele na financování uznatelných nákladů stavební části akce v roce 2021, které spolu s požadovaným příspěvkem
pokryjí 100 % uznatelných nákladů stavební části akce.
ZM VÚ schvaluje přípravu žádosti o poskytnutí podpory z evropských dotačních titulů
a z dotačních titulů Olomouckého kraje na akci „Kulturní dům Velký Újezd“ a prohlašuje, že v roce 2021 a 2020 má zajištěny vlastní prostředky z rozpočtu ve výši odpovídající navrhovanému podílu žadatele na financování uznatelných nákladů stavební
části akce v roce 2021 a 2022, které spolu s požadovaným příspěvkem pokryjí 100 %
uznatelných nákladů stavební části akce.
Usnesení č. 19 k bodu č. 22 pozvánky
ZM VÚ schvaluje přípravu žádosti o poskytnutí finanční podpory z evropských dotačních titulů a z dotačních titulů Olomouckého kraje na akci „Vybudování kanalizace
a kanalizační přípojky na ulicích Kopanina, Válečných hrdinů a Na Flíčku“ a prohlašuje,
že v roce 2021 má zajištěny vlastní prostředky z rozpočtu městyse ve výši odpovídající navrhovanému podílu žadatele na financování uznatelných nákladů stavební části
akce v roce 2021, které spolu s požadovaným příspěvkem pokryjí 100 % uznatelných
nákladů stavební části akce.
Usnesení č. 20 k bodu č. 23 pozvánky
ZM VÚ schvaluje předání majetku k hospodaření ZŠ a MŠ Velký Újezd, příspěvkové
organizaci, a to k 1. 1. 2021.
Jedná se o dokončené investiční akce: Obnova sportovní infrastruktury ZŠ Velký
Újezd a Workoutové hřiště Velký Újezd.
Usnesení č. 21 k bodu č. 24 pozvánky
ZM VÚ pověřuje radu městyse Velký Újezd projednáním a schválením rozpočtových
změn, které vyplynou z hospodaření městyse do konce roku 2020 bez omezení částky.
Usnesení č. 22 k bodu č. 25 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřený podle ust. § 2586 a násl.
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Číslo smlouvy zhotovitele: S21-036-0073
viz příloha č. 10.

Starosta městyse: Ing. Josef Jelen

Ověřovatelé zápisu: Marie Oklešťková
Jan Polcer
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VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu 13. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd
(dále jen “ZM VÚ“ nebo „ZM“),
konaného dne 16. 6. 2021 v obřadní síni městyse Velký Újezd
/volební období 2018 – 2022/
Usnesení č. 1 k bodu č. 3 pozvánky
ZM VÚ zvolilo předsedu výboru pro rozvoj městyse Ing. Mgr. Arnošta Rybáře.
Usnesení č. 2 k bodu č. 4 pozvánky
ZM VÚ schvaluje zápis z 12. zasedání ZM VÚ ze dne 16. 12. 2020.
Usnesení č. 3 k bodu č. 5 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM VÚ.
Usnesení č. 4 k bodu č. 6 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu finančního výboru ZM VÚ.
Usnesení č. 5 k bodu č. 7 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu o činnosti Výboru pro rozvoj městyse.
Usnesení č. 6 k bodu č. 8 pozvánky
ZM VÚ schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse VÚ za období od 12. zasedání
ZM VÚ.
Usnesení č. 7 k bodu č. 9 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Odpisový plán ZŠ a MŠ Velký Újezd, příspěvková organizace na rok
2021 ve výši 1.352.431,- Kč. Tyto prostředky budou poukázány na účet příspěvkové organizace bezprostředně po schválení ZM. ZM VÚ ukládá příspěvkové organizaci
povinnost odvést nevyužité investiční zdroje ve výši 960.431,- Kč zpět do rozpočtu
zřizovatele v termínu do 30. 6. 2021.
Usnesení č. 8 k bodu č. 10 pozvánky
ZM VÚ schvaluje výroční zprávu hospodaření ZŠ a MŠ Velký Újezd, příspěvková organizace za rok 2020.
Usnesení č. 9 k bodu č. 11 pozvánky
ZM VÚ schvaluje dodatek č. 1 směrnice pro tvorbu a užívání sociálního fondu městyse Velký Újezd.
Usnesení č. 10 k bodu č. 12 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Účetní závěrku včetně hospodářského výsledku na základě protokolu za účetní období 2020:
Účetní jednotka: Městys Velký Újezd
IČ účetní jednotky: 00299677
Sestaveno k: 31. 12. 2020
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Stav rozhodnutí: SCHVÁLENO
Datum rozhodnutí: 16. 6. 2021
Schvalující orgán: Zastupitelstvo městyse
Seznam osob rozhodujících o schválení:
HAUSNEROVÁ Martina, Mgr.
OKLEŠŤKOVÁ Marie
JELEN Josef, Ing.
POLCER Jan
KLIČKA Jaroslav, Ing.
RYBÁŘ Arnošt, Mgr. Ing.
KRBEČKOVÁ Jaroslava, Mgr.
SVOBODA Karel
MAŘÍK Lukáš
ŠUBRTOVÁ Miluše, Ing.
NOVÁKOVÁ Ivana
ŠVARCOVÁ Jana, Ing.
ZATLOUKAL Ondřej, Mgr.
						
Usnesení č. 11 k bodu č. 13 pozvánky
ZM VÚ schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření dle „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Velký Újezd za rok 2020.“
Závěr této zprávy: Při přezkoumání hospodaření městyse Velký Újezd za rok 2020
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
ZM doporučuje účetní městyse přeúčtovat hospodářský výsledek ke dni schválení závěrečného účtu následovně:
-zůstatek účtu 431 300 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) ve výši
9.251.111,94 Kč převést na účet 432 300 (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let).
Usnesení č. 12 k bodu č. 14 pozvánky
ZM VÚ schvaluje odpisový plán včetně transferů městyse Velký Újezd na rok 2021.
Usnesení č. 13 k bodu č. 15 pozvánky
ZM VÚ schvaluje žádosti ředitele ZŠ a MŠ Velký Újezd o využití investičního fondu dle
přiložených příloh.
Usnesení č. 14 k bodu č. 16 pozvánky
ZM VÚ schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 34, ostatní plocha v k. ú. Velký Újezd o velikosti cca 18 m2.
Usnesení č. 15 k bodu č. 17 pozvánky
ZM VÚ neschvaluje žádost o prodej části pozemku parc. č. 1937 v k. ú. Velký Újezd.
Usnesení č. 16 k bodu č. 18 pozvánky
ZM VÚ neschvaluje žádost o odkoupení pozemku parc. č. 1335 a 1338 v k. ú. Velký
Újezd.
Usnesení č. 17 k bodu č. 19 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí žádost o projednání nesouhlasu se stavbou chodníku na ulici
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Přerovská podanou na Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, odd. státní správy
na úseku pozemních komunikací, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc.
Usnesení č. 18 k bodu č. 20 pozvánky
ZM VÚ schvaluje pořízení nového dopravního automobilu dle technických podmínek
pod názvem „Velký Újezd – Dopravní automobil“.
Usnesení č. 19 k bodu č. 21 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Velký
Újezd za období od 1. 12. 2020 do 31. 5. 2021
Usnesení č. 20 k bodu č. 22 pozvánky
ZM VÚ schvaluje vyhlášení záměru prodeje obecního majetku sekačka Stiga Park Pro
20 + řetězy a míchačka na beton.
Usnesení č. 21 k bodu č. 23 pozvánky
ZM VÚ schvaluje způsob zpoplatnění odpadů pro nadcházející období formou „Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství“.
Usnesení č. 22 k bodu č. 24 pozvánky
1. ZM VÚ bylo seznámeno s návrhem Změny č. 2 Územního plánu Velký Újezd vypracovaným úřadem územního plánování v souladu s odst. 3 §46 zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
2. ZM VÚ určuje Ing. Mgr. Arnošta Rybáře ke spolupráci na pořízení „Zprávy o uplatňování územního plánu Velký Újezd“ a Souboru změn č. 2 Územního plánu Velký
Újezd v souladu se stavebním zákonem.
Usnesení č. 23 k bodu č. 25 pozvánky
ZM VÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
Starosta městyse:
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Josef Jelen
Marie Oklešťková
Ing. Mgr. Arnošt Rybář
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VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu 15. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd
(dále také “ZM VÚ“),
konaného dne 15. 9. 2021 v klubovně městyse ve Velkém Újezdě
/volební období 2018 – 2022/
Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky:
ZM VÚ schvaluje zápis z 13. a 14. zasedání ZM VÚ ze dne 16. 6. a 29. 6. 2021.
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 13. zasedání
ZM VÚ.
Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
ZM VÚ schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku v k. ú. Velký Újezd (ostatní plocha), a to parc. č. 923 o velikosti cca 63 m2 a parc. č. 868/1 o velikosti cca 1 m2.  
Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
ZM VÚ schvaluje prodej části pozemku parcelní č. 34 (ostatní plocha) o výměře
17 m2 v k. ú. Velký Újezd za cenu 12.600,- Kč dle znaleckého posudku č. 3459-101/21
a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce pod poř. č. 25/2021. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.
Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
ZM VÚ schvaluje vyhlášení záměru na směnu části pozemku v k. ú. Daskabát parc. č.
1684 (trvalý travní porost) o velikosti stanovené znaleckým posudkem tak, aby hodnota směňovaných pozemků byla srovnatelná.
Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky
ZM VÚ schvaluje žádost o finanční dar ve výši 50.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Velký Újezd u Olomouce, Náměstí 43, 783 55 Velký Újezd, IČ: 48427641.
Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí návrh pracovní skupiny k souboru změn územního plánu Velký Újezd.
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Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky
ZM VÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021.
Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
ZM VÚ schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „UMT HŘIŠTĚ VELKÝ ÚJEZD“
z Národní sportovní agentury – program 162 52 Regionální sportovní infrastruktura
2020 – 2024, Výzva 11/2021 a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu
městyse Velký Újezd. Zastupitelstvo městyse Velký Újezd podporuje realizaci dané
akce.
Usnesení č. 13 k bodu č. 14 pozvánky
ZM VÚ schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „SKATEPARK VELKÝ ÚJEZD“ do Podprogramu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul H- Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku pro rok 2022.

Starosta městyse:
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Josef Jelen
Marie Oklešťková
Jan Koky
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