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Redakce Žibřida se rozhodla po letech oživit tradici rozhovorů. Jednou z linií bude po-
stupné představení všech zastupitelů městyse Velký Újezd. V tomto čísle Vám před-
stavíme Jana Kokyho.

Můžeš nám nejprve přiblížit historii tvé rodiny? Jak dlouho již ve Velkém Újezdě 
žijete?
Co vím, ve Velkém Újezdě momentálně bydlí již 7. generace naší rodiny, předkové 
mojí maminky v obci žili už v 19. století. Já jsem se zde narodil jako nejmladší ze 
4 synů a jsem tedy 6. generací. 

Máš rodinu?
Ne, prozatím jsem svo-
bodný.

Jakou profesi vykoná-
váš?
Momentálně působím 
jako servisní technik na 
volné noze. Konkrétně 
se zabývám servisem 
a poradenstvím v ob-
lasti výpočetní techniky 
(počítače, notebooky, 
tablety, telefony), sla-
boproudé elektroniky. 
V poslední době mě za-
městnává také zakázko-
vý 3D tisk, 3D modelování a servis 3D tiskáren. 

Jak trávíš volný čas? Máš nějaké koníčky?
Mám to štěstí, že mým velkým koníčkem je moje profese. S ohledem na to, že jako 
servisní technik velkou část dne prosedím, zbývající volný čas se snažím trávit ak-
tivně. Baví mě sport, když je možnost, tak se přes rok účastním různých běžeckých 
překážkových závodů, ale taktéž mě baví společenské tance. Kromě toho rád hraji na 
kytaru a v neposlední řadě mě také moc baví činnost v místních spolcích – ve sboru 
dobrovolných hasičů a v ochotnickém divadle.

Líbí se ti v Újezdě?
Velký Újezd je bez přehánění mou srdeční záležitostí. Mám to tu moc rád. Cítím, že 
zde mám své kořeny, nedokázal bych si představit, že bych měl bydlet někde jinde. 
Myslím, že i člověku mého věku má obec co nabídnout, mám zde své plány do bu-
doucna.

 RozhovoR
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Máš zde nějaká svá oblíbená místa?
Velkou výhodou Velkého Újezda je podle mě krásná příro-
da. Mám rád vyhlídku od vysílače Na Sušírně, rád si tu vždy 
chvilku posedím a provětrám hlavu. Mojí oblíbenou běžec-
kou trasou je také cesta k Izidorku. 

Co tě v posledních letech v Újezdě potěšilo?
Upřímně mě těší, že v naší obci fungují spolky i jednot-
liví obětaví lidé, kteří organizují společenské dění v obci 
a přispívají k tomu, abychom se tu všichni cítili příjemněji. 
Z konkrétních věcí mě v poslední době potěšily rekonstruk-
ce školního a fotbalového hřiště a připravovaná rekon-
strukce Sokolovny.

A co naopak ne?
Mrzí mě chování některých občanů vůči těm, kdo se v obci snaží vykonávat svou 
práci, a to i dobrovolnou; a ničení veřejného i soukromého majetku v obci. Někdy je 
mi taky smutno z množství negativně laděných komentářů vztahujících se k obci na 
sociálních sítích.

Od kterého roku působíš v místní samosprávě a v jaké funkci?
Do místní samosprávy jsem byl zvolen v listopadu 2018, působím jako řadový zastupitel.

Jsi kromě zastupitelstva nějak zapojen 
do dění ve Velkém Újezdě?
Jak jsem již zmiňoval, jsem členem Sbo-
ru dobrovolných hasičů Velký Újezd, 
a to již od 7 let. Jako člen výjezdo-
vé jednotky se snažím se svými kolegy 
především pomoci tam, kde je potřeba. 
V rámci hasičského sboru se také věnuji 
práci s mládeží jako hlavní vedoucí, což 
obnáší především organizaci hasičských 
tréninků, víkendových soustředění, vý-

letů a v neposlední řade hlavně účast na závodech. Prostě se snažím dětem předat 
to, co bylo předáno i mně - radost, nadšení, motivaci i specifické dovednosti, aby se 
v budoucnu mohly stát plnohodnotnými členy SDH. Podílím se také na organizaci na-
šeho hasičského plesu a tradiční Silvestrovské boudy, drakiády a pohádkového lesa.
Posledních pár let jsem taktéž členem Divadelního spolku Podhoran. Spolupráce s di-
vadelníky mi dělá velkou radost, zatím jsem měl možnost vystupovat ve dvou hrách 
- Slaměný klobouk a Světáci.

Co bys vzkázal čtenářům Žibřida?
S ohledem na současnou epidemiologickou situaci bych všem čtenářům rád popřál, 
aby si udrželi pevné zdraví i nervy a dařilo se jim nacházet radost i v této neklidné 
době.

Za rozhovor děkuje Ondřej Zatloukal
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Odřenky, stará pOvěst O vzniku pramene řeky Odry

 Neptun je řecký bůh moře i sladkých vod. Sídlí v moř-
ských hlubinách Středozemí a živí se mořskými živočichy. 
Slaná voda mu sice nechutná, ale chodit pít k pozemským 
pramenům se mu vzhledem ke svému postavení nikdy ne-
zdálo být vhodné. Potápí tedy občas lodě převážející řec-
ké víno a tímto zahání svou nekonečnou žízeň. Jenže lodí 
začalo ubývat, Řekové je už nestačili vyrábět, a tak víno 
nebylo čím převážet. A tak se Neptun už kdysi dávno před 
mnoha tisíci let rozhodl, že si víno bude pěstovat a vy-
rábět sám. Zasadil ho na mořské dno, ale víno mu tam 
i přes dostatek závlahy i dostatek slunečního svitu ne-
rostlo. Až když mu římský kolega, bůh Poseidon, řekl, že 
k tomu potřebuje přece především sladkou vodu, pochopil 
a rozhodl se, že si sladkou pozemskou vodu přivede až ke 
svému sídlu v řeckých vodách. Jenže všechny řeky, kte-
ré tam ústí, měly jakousi divnou pachuť, byly smradlavé 

a zakalené. Není divu, lidé do nich splachovali vše, co plavalo, a sloužily i jako sto-
ky lidských osobních odpadů. „Nu což, vyhloubím si nový pramen a ten bude je-
nom můj,“ rozhodl se Neptun. Jenže vhodné místo pro nový pramen ne a ne najít. 
 Jednou, už docela znavený, proplouvaje Středozemím, odhodil svůj troj-
zubec používaný k lovu mořské potravy, ale také jako zbraň kamsi do míst, která si 
daleko později lid nazval Srdcem Evropy. A ejhle, jeho trojhrotý trojzubec se zapíchl 
do jakéhosi vrchu a z toho vytryskly tři vysoké, zářivé, takřka diamantové prameny. 
Nebyly daleko od sebe, a tak chtěl svést všechny tři jejich proudy do jednoho. Dva 
z nich tedy zahrnoval hlínou a kameny, ale nedařilo se, byly to přece jen příliš silné 
prameny. Zůstaly tak všechny tři a jejich vody se už na tom pramenitém kopci slévaly 
do jediného toku. Potůček se zvětšoval a zvětšoval, ale spád tamních kopců jej ne-
vedl na jih do Středozemního moře, ale naopak na sever do Baltského moře. Tam už 
přitékal jako mohutná řeka. Voda z ní byla čisťounká, průzračná, voněla moravským 
krajem, ze kterého pramenila, byla plná dobrých minerálů, a proto i velice chutná. 
Není divu, že se Neptun z čista jasna přestěhoval na Balt, kam řeka ústila, a to i přes-
to, že vínu se tam příliš nedařilo. Nakonec poznal, že není nad čistou sladkou vodu, 
a pil a pil, až vínu dočista odvykl. Ale stalo se, že jeden z pramenů, ten nejslabší, kvůli 
Neptunově velké spotřebě vyschl. Zůstaly tak prameny pouze dva a ty jsou na svých 
místech dodnes. Jeden z nich si časem přisvojila tamní vrchnost, na jejímž panském 
území se pramen nalézal, a ten druhý církev, které patřilo naopak území nedalekého 
druhého pramene. A vznikaly spory, který z těch pramenů je ten pravý či posvátný.
 Ta nová říčka, dále po proudu pak mohutná řeka, ovšem nebyla jen prou-
dem průzračné vody, ale začala mocností svého proudu přinášet i mnoho užitku. Za-
čala pohánět dětské větrníky, vory, loďky a později i pily, mlýny a hamry. Její voda 
sloužila nejen k životu mnoha říčních živočichů a tím i k obživě mnoha lidí, ale také 
k pití, praní i máchání, k zatahovaní sudů a jiných dřevěných nádob, k zalévání za-
hrad i květin za okny příbytků. A také sloužila k dopravě i těch největších břemen. 
 Bylo ještě třeba řeku pojmenovat. Lid vymýšlel nejrůznější jména oslavující 
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její krásu i užitek. Ale stalo se, že řeka si sama řekla o své pojmenování. Jakýsi mly-
nář někde ze Slezska se vypravil k Olomouci poradit se stavbou nově budovaného 
mlýna. Kráčel dlouho dnem i nocí, často právě i v blízkosti této řeky. Na jejím břehu 
ho zastihla jednou noc, a tak si pod košatou vrbou i ustlal. O půlnoci se ale probu-
dil a co neviděl. Nad řekou se vznášely vodní víly a po směru proudu letěly v prů-
hledných závojích, sledujíc na hladině řeky svit Měsíce, k moři za Neptunem. Když 
druhý den došel do Olomouce, svěřil se se svým viděním jednomu knězi a ten ho 
zapsal latinsky do církevní kroniky. To, co viděl, popsal jako vílí cestu čili cestu víl, 
latinsky psáno viadryas. Když se kdykoliv poté mluvilo na olomouckém biskupství 
o této řece a o jejím prameni, vždyť jeden vyvěral právě na církevním území, mluvi-
lo se o nich jako o vílí cestě, tedy o Viadryas. Časem to ale někdo při přepisu popletl 
a název řeky latinsky napsal Viadrus. A tak to i v latinském jazyce dodnes zůstalo.  

 Mnohem později si zdejší slovanští osídlenci z původního latinského názvu 
převzali jen tu druhou slabiku drus. A snad proto, že všechny víly ve všech dobách 
působily v korunách stromů sklánějících se nad řekou ve svých odraných průsvitných 
šatech jako víly Odřenky, vznikl z toho časem nový, už slovanský název řeky Odra. 
Ten přetrval do dneška.

Josef Richter

Jak daleko Je od slova voda k názvu odra?
Jedno písmeno se ubere – oda
a jedno písmeno se přidá – odra.
a Jak Je daleko od slova modrá ke slovu odra?
Ubere se jen jedno písmeno – m.
V názVU řeky je zakletá modrá Voda.



ČeskO-mOravský hraniČník pOdstatských-Lichtensteinů

 Hraniční kámen nebo též hraničník 
je obvykle kamenný kvádr, případně těleso 
jiného podobného tvaru, vyčnívající ze země 
a obvykle přímo označující bod na státní hra-
nici mezi sousedními státy. Zavedla je ve své 
době až císařovna Marie Terezie. Podobně 
bývaly dříve označovány nejen hranice mezi 
státy, ale také mezi jednotlivými regionální-
mi útvary - historickými zeměmi, dále me-
zi jednotlivými panstvími či panskými statky. 
Hraničníky jsou také kameny osazované me-
zi jednotlivými pozemky – poli, loukami, lesy 
patřícími jednomu majiteli. Svou funkci tak 
plní už stovky let, jenže ty nově rozmisťova-
né už nejsou z kamene, ale převážně z umělé 
hmoty.
 Bohužel  s příchodem moderního ze-
mědělství a následné kolektivizace docházelo 
často k tomu, že v souvislosti se scelováním 
pozemků byly hraniční pozemkové kameny 
odstraňovány a likvidovány. Případně byly zni-
čeny používáním moderní zemědělské techni-
ky. Velkým nebezpečím byl pro tyto kameny 
pak také člověk a jeho touha mít něco navíc 
u sebe doma, něco, co jiní nemají. Krádeže 
však tyto památky dob minulých znehodnocu-
jí. Hraniční kameny totiž jakýmkoliv přemístě-
ním ztrácejí svou, nejen historickou hodnotu. 
Hraniční kameny bychom proto měli chránit 
a pečovat o ně jako o památníky. Jsou totiž 
nejen geografickými značkami, ale připomína-
jí nám především běh dějin kolem nás.
 V našem okolí už na hraniční kameny 
takřka nenarazíme, a to ani na ty na mezích, 
tím méně na hraniční kameny panského stat-
ku Veselíčko. V současné době se údajně na 
takové kameny, oddělující např. katastry dnes 
už zaniklých obcí, dá ještě výjimečně narazit 
ve vojenském prostoru Libavska.
 Zachoval se ale přece jenom jeden 
žulový hraniční kámen s označením naší vrch-
nosti. Ne ale ve zdejším kraji, ale až daleko na Telčsku mezi obcemi Strmilov a Stude-
ná. Vyznačoval hranici mezi Moravou a Čechami, která prochází jejich bývalým pan-
stvím. To se totiž rozprostíralo v obou těchto historických zemích.  
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Text v kamenném hraničníku na Telčsku:

Granze von Böhmen und Mähren
Ao 1801
Aufgestellt unter der regierung 
des Reichsgrafs Herrn Leopold
PODSTATZKY LICHTENSTEIN

(Hranice Čech a Moravy, rok 1801.
Označeno v době vlastnictví říšského hraběte 
pana Leopolda Podstatského-Lichtensteina.) 

V současnosti se tato historická česko – moravská 
hranice opět označuje, ale jen plechovými cedule-
mi.

Josef Richter

Pan Jiří Kryštof, hrabě Podstatský-Lichtenstein si původně přál být po smrti pochován 
v rodinné kostelní hrobce ve Velkém Újezdě spolu se svými předky. Později, po domluvě 
s rodinou, své rozhodnutí změnil a pochován je v místě, kde žil, tedy v Eferdingu v Ra-
kousku. Jeho příbuzní by to totiž měli k návštěvám svého manžela, otce a dědy přece 
jen daleko. Pan hrabě si proto nechal zhotovit ceduli se svým jménem a datem narození 
a pověřil správkyni zdejší hrobky, paní Evu Tomkovou, aby po jeho smrti nechala doplnit 
už jen datum a místo úmrtí a tuto ceduli poté trvale umístila do zdejší hrobky. 



k úmrtí JiříhO-kryštOfa 
hraběte pOdstatskéhO-Lichtensteina

 

Josef Richter
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natáČení prO ČeskOu teLevizi
 
 Jako majitel veteránů značky Aero jsem nejen členem SKAM Olomouc (Stře-
domoravský Klub Automobilistů a Motocyklistů), ale samozřejmě ACC Praha (Aero Car 
Clubu). A právě ACC Praha byl osloven produkcí ČT 2 s prosbou o spolupráci při natá-
čení dokumentárního cyklu s pracovním názvem „Klenoty, které voní benzínem“ vzni-
kajícího v režii Aleše Koudely. V tomto cyklu budou představeny prvorepublikové vozy 
vyráběné na území Československa. Obsahem dokumentu je historie automobilek, 
které vyráběly vozy před válkou, jako byly např. firmy Aero, Škoda, Tatra, Praga, Walter 
a další. Dále má seznámit diváky s typy vyráběných vozidel a jejich technickými para-
metry. Nedílnou součástí dokumentu je také natáčení jízd s jednotlivými vozy.  
 A právě Jirka Zítek mě jako předseda ACC Praha oslovil, zda bych byl ocho-
ten zúčastnit se za značku AERO natáčení výše uvedeného dokumentu. Volba Jirky 
Zítka mi přišla logická, neboť s výjimkou Aero 662 vlastním Aero 500 z roku 1931, 
Aero 1000 se zakázkovou karoserií Šnýdr Kolín z roku 1933, Aero 30 roadster z roku 
1935, Aero 30 limuzína z roku 1939, Aero 50 sport z roku 1938 a Aero 50 kabriolet 
se zakázkovou karosérií Sodomka Vysoké Mýto, a to všechny v pojízdném stavu. Dále 
renovuji Aero 50 roadster z roku 1939 a Aero 50 čtyřdveřová limuzína z roku 1940. 
Navíc okolí Velkého Újezdu, kde bydlím, poskytuje nepřeberné množství možností 
k jízdám a natáčení. Samozřejmě jsem jako majitel, sběratel, obdivovatel a i renová-
tor těchto nádherných vozů nadšeně souhlasil.
 Natáčení probíhalo ve dnech  21. 9. až 24. 9. 2020 převážně ve Velkém 
Újezdě a jeho nejbližším okolí, kde je spousta možností pořídit záběry vozů v krásné 
krajině mezi lesy, rybníky a prašnými cestami. Natáčelo se na kameru umístěnou na 
čelním skle vozů nebo na kameru, kterou držel kameraman sedící přímo ve voze, a to 
jak ve velké Aero 50, tak i na nouzovém sedadle „pro tchýni“ v maličkém cinkáči Aero 
500. Dále se záběry pořizovaly kamerou umístěnou i s kameramanem v zadní části 
televizního vozu, který jel vpředu a já za ním či vedle něj dle instrukcí režie. Nechy-
bělo ani natáčení pomocí dronu, z něhož vznikla spousta nádherných záběrů. 
 Jen jízdy šesti auty zabraly celkem zhruba 25 hodin celého natáčení. Další 
záběry vznikaly u mě doma v garážích a okolo domu. Na natáčení 23. 9. 2020 pak ta-
ké dorazil Jiří Zítek jako předseda ACC Praha a dále moderátor a herec David Sucha-
řípa, který celý pořad provází. Společně jsme pak točili u vozů rozhovory a povídání. 
Jirka Zítek se rozvyprávěl o historii továrny Aero a o vzniku Aero Car Clubu v Praze 
a samozřejmě se hovořilo o vozech  Aero. Já  s  Davidem  Suchařípou jsme v mých 
aerovkách absolvovali další jízdy, během nichž  jsme si o těchto klenotech povídali. 
Poslední den se ještě natáčely snímky detailů vozů, šlapacího autíčka Aero, kočárku 
Aero, různých reklamních letáků, cedulí, plaket, doplňků a pohárů, které mám vysta-
vené ve svém malém muzeu. 
 Celé natáčení probíhalo v  přátelské atmosféře,  herec David Suchařípa 
i všichni členové štábu  byli naprosto skvělí, od režiséra, přes kameramana, produkč-
ní, dramaturgyni, zvukaře až po řidiče. Myslím si, že jsme si to i s Jirkou Zítkem užili 
a máme na co vzpomínat. 
 Cyklus dokumentů by měl být uveden na ČT 2 na podzim roku 2021 a dou-
fám, že se povede a bude se líbit nejen milovníkům historických automobilů.

Ing. Jiří Čekan



strOmy na varhOšťské
Již delší dobu nás trápila neutěšená situace týkající se údržby stromů a jejich okolí. 
Mnozí zahrádkáři, kteří se o stromy léta starali, poslední dobou tuto aktivitu odříka-
jí – většinou ze zdravotních důvodů. Všichni jsme zestárli a mladí nepřibývají. Také 
stromy zestárly, nerodí, nebo jen velmi málo, usychají a mladé stromečky rodit teprve 
pomalu začínají, některé z nich zdaleka ještě ne. Každý rok žádáme vedení městyse 
jako vlastníka parcely, na níž stromy rostou, aby zajistilo posečení trávy a podrostů 
v těch místech, kde už se o stromy členové – zahrádkáři dál starat nechtějí, nebo ne-
mohou. Tráva byla v letech 2018 a 2019 posečena obecní technikou po celé délce od 
Korandova až téměř k lesu na šířku 80 – 100 cm od vozovky. Nezbylo nám nic jiného, 
než si udělat několikadenní brigádu. V polovině listopadu Jarda Klička důkladně pose-
kl travnatý i keřovitý podrost po obou stranách cesty po celé délce,  se sekáním mu 
pomáhal jeho bratr Ondra. Členky výboru (někdy s výpomocí rodinného příslušníka) 
pak vše vyhrabaly na hromádky k cestě. Nejsme nejmladší, také terén byl v některých 
místech dost složitý, nebylo v našich silách zvládnout tuto práci na jeden zátah, tak-
že až po několikerém opakovaném pracovním setkání byl vyhrabaný odpad připraven 
k odvozu. Ten zajistil Svatek Klein za pomoci manželů Kličkových a Franty Boháče, 
kteří hromádky nakládali vidlemi na kontejner, my ženské jsme jim pomáhaly a po-
hrabávaly pozůstatky. Končili jsme až za tmy, následující den byly zbytky na okraji vo-
zovky ještě koštětem odklizeny, aby cesta byla zcela čistá. Předkládám několik snímků 
z této naší anabáze.  
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Hromádky připravené k odvozu:          Po odvezení :

zvOnkOvé
Vloni na podzim jsem měla příležitost zásobit se na zimu jablky odrůdy Zvonkové ze 
sadu manželů Kleinových. 
S tímto názvem jsem se setkala doposud pouze teoreticky, uvítala jsem možnost 
Zvonkové ve skutečnosti ochutnat. Po utrhnutí ze stromu mě jeho nakyslá ostrá chuť 
přímo nadchla. Bylo to někdy koncem října. To jsem ještě netušila, že se tato chuť 
bude při uskladnění v ovocném sklípku postupem času v zimním období měnit ve vel-
mi lahodnou. I zelená barva se měnila až k příjemné žluté. 
Tato jablka po celou zimu používám k přípravě štrúdlu či jiných moučníků, kompotu, 
pečeného čaje a hlavně k přímé konzumaci v „syrovém“ stavu. 

Zajímala jsem se o historii této odrůdy a zjistila jsem následující: 
Původ je neznámý, u nás se pěstovala hlavně v severních Čechách. Plod je vysoký, 
tupě kuželovitý až válcovitý, vždy zvonkově prohnutý, povrch je nepravidelně zhrbo-
lacený. Místy se vyskytuje ostrý šev přes celý plod. Základní barva je bělavě zelená, 
později voskově žlutá až citrónově žlutá. U některých plodů se vyskytuje nenápadné, 
mramorovaně červené líčko.
Dužina je bílá s nazelenalým nádechem, zpočátku tuhá, později křuplavá, křehká, 
velmi šťavnatá, osvěžující, po rozkrojení jen velmi málo hnědne. Chuť je zpočátku 
kyselá a v optimální konzumní zralosti nasládle kyselá bez aromatu. Svěží nakyslou 
chuť si udržuje i v pozdním jarním období. Sklízí se koncem října, konzumně dozrá-
vají v lednu a vydrží až do května. Plody velmi dobře snášejí manipulaci i přepravu. 
Otlačená místa plodů jsou sice znatelná, ale zkorkovatí a nehnijí. Výborně se skladují, 
málo vadnou a nehnijí. Jabloň je středně odolná proti strupovitosti, padlím trpí méně, 
je málo odolná proti mrazu. Je vhodná do středních i vyšších poloh, ale jen na místa 
chráněná, teplejší, s přiměřeně vlhkou půdou (vybráno z odborných příruček vyda-
ných koncem sedmdesátých let minulého století). 
Přečetla jsem si také některé názory a zkušenosti pěstitelů Zvonkového ze součas-
nosti:
- Není to odrůda tržní, neboť dnes mají zelenou odrůdy především sladké a červeně 
zbarvené. Odrůda je vhodná pro toho, kdo si chce rozšířit chuťovou skladbu pěstova-
ných odrůd. Konzumní zralost této odrůdy je od ledna do konce uchovatelnosti. Čím 
déle, tím je sladší. Musí však řádně vyzrát, ale pozor - nesmí přezrát, neboť v příliš 
teplém roce při pozdní sklizni trpí sklovitostí dužiny. Ovšem při nedostatečném vyzrá-



ní jsou plody trpké, nechutné a vadnou. Dalším důvodem, proč je odrůda postupně 
ze sortimentu pěstovaných odrůd vytlačována, je to, že ji nelze pěstovat v přísných 
tvarech (vřetena, stěny, palmety atd.).  Zvonkové se již víceméně stalo odrůdou sbě-
ratelskou, pro toho, kdo si chce obohatit odrůdovou skladbu o jinou chuť, než sou-
časný nový odrůdový trh nabízí.
- Chuťově výjimečné jablko, ne každému chutná.
- Zvonkového si také moc cením a chutná mi už od začátku října - mám ráda jablka 
ostřejší s křupavou dužinou. Při výsadbě je potřeba vzít v úvahu, že vzrostlý strom 
může být úplný obr, má-li dobré podmínky. K těm podmínkám: pokud se rozhlídnu po 
stromech v okolí (opravdu ty severní Čechy), zdá se mi, že Zvonkové je chladnomil-
né a relativně vlhkomilné. Náš strom (starý, „po Němcích“) je ve výšce 480 m n. m. 
v selském sadu v takové rokli, že si slunce moc neužije, ale plodí jako divý. 
Z osluněných větví jsou ale plody hezčí, větší a voňavější. Strupovitostí netrpí, sklo-
vitostí ale ano. Vlastně nevím, zda sklovitost není jen estetická vada - připadá mi, že 
při skladování a ani chuťově není na závadu. 
- Zvonkové nemá chybu. Jím ho v květnu, krásně se po něm vzpamatuji z jarní únavy 
a udělá mi krásně v ústech. Odstraní svou příjemnou kyselostí snad i plak ze zubů. 
Je moje oblíbené.
- Zvonkové pěstujeme desítky let v Praze a ještě se nám nestalo, že bychom byli 
zklamáni. Je to vynikající jablko nakyslé chuti, které vydrží až do června. Netrpí cho-
robami, takže jsme ho nikdy nemuseli chemicky ošetřovat. Teplota v našem sklepě 
klesá v zimě až ke 4 st. C.
- Jablko Zvonkové pěstuji v nadmořské výšce 635 m na Vysočině. Strom je zákrsek, 
kmen je tedy nízký, ale nese mohutnou korunu. Jeho plodnost je obdivuhodná, každý 
rok je zcela obalené jablky, tvarově jsou velmi hezká a spíše větší až velká. Pravidelně 
sklízím z jednoho stromu cca 70 - 100 kg jablek. Konzumní zralosti dosahuje nejdříve 
v únoru, ale máme je vždy až do začátku července. Jejich chuť je sice kyselejší, ale 
vynikající, osvěžující. Dužina i v řezu zůstává krásně bílá. Přestože chemicky ošetřuji 
minimálně, strupovitostí téměř netrpí, padlí jsme zatím nezaznamenali a ani nebývá 
nijak moc červivé.
- Patřím k té skupině, jež i po letech nedá na odrůdu Zvonkové dopustit. Jistě, člo-
věk si na něj musí zvyknout, já si na něj zvykal od roku 1961. Na odrůdě Zvonkové 
je názorně vidět, jak se chuť ovoce časem mění! Rozhodně tato odrůda není vánoční 
odrůdou, ale spíše vítězného února a příchodu jara.  
- Zvonkové je moje nejoblíbenější odrůda, pěstujeme ho v Nové Pace 427 m n. m. 
Vydrží v celkem špatném sklepě až do jara. Na štrúdl a na křížaly je jedinečné. 
Pro mě je to naprostá jednička. Máme ho asi 25 let a každým rokem má největší úro-
du z našich čtyř jabloní. 

Věra Bednaříková

siLvestrOvská vycházka

31. prosince 2020 jsem se s kamarádkou vypravila do přírody. Podělím se o dvě za-
jímavé fotky pořízené v rozmezí jedné hodiny. První snímek vznikl půl hodiny po po-
ledni a je na něm patrné, jaké počasí vládlo přímo ve Velkém Újezdě – mlha, že by 
se dala krájet. Druhý obrázek ukazuje, že několik set metrů nad vesnicí bylo počasí 
nádherné a slunečné.

-12-
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vrabci
Před domem máme předzahrádku a tu od chodníku odděluje tzv. živý plot z ptačího 
zobu. Plot nebude o mnoho mladší než já, ale stále slouží svému účelu. V zimním 
období v něm bydlí parta vrabčáků v počtu kolem 25 – 30 jedinců, možná i víc. Ma-
jí tam pěkné prolézačky. V docela pravidelných intervalech vylétávají na průzkumné 
lety. Dělají přitom velký rámus, čimčarají a řvou jak na lesy. Nevadí nám to. Zvlášť 

v této pošmourné době působí vesele až rozjíveně na rozdíl od nás lidí. Na první po-
hled i poslech je zřejmé, že mají radost ze života. 
Před několika dny jsme šli s manželem na zdravotní procházku. Než jsme prošli prů-
jezdem k chodníku, slyšeli jsme vrabčí rozpustilé a hlasité štěbetání. Jakmile nás však 
zaregistroval patrně jejich „vedoucí“, zavelel a tím okamžikem bylo ticho, jako když 
utne. Ptáci zalezli do plotu, byli tam jak v šípkovém království. Prošli jsme kolem 
a viděli, jak tam sedí bez pohnutí. Když jsme popošli několik metrů dál, jejich veli-
tel vydal asi opět nějaký povel, tentokrát však k volné zábavě a na ten ptáčci znovu 
spustili a hlásili, že jsou rádi na světě.

Když jsme šli stejnou cestou 
další den, vše se opakovalo. 
Jen s tím rozdílem, že man-
žel předešel vrabčího velite-
le a zařval: „Ticho!“ I na to 
vrabčáci okamžitě zareago-
vali a v setině sekundy bylo 
ticho větší než kdy předtím. 
To nás pobavilo ještě víc! 

Věra Bednaříková



sázím strOmky prO pOtOmky ii, aneb Jak tO dOpadLO

 Loni na jaře jsme se těšili na společnou výsadbu nové ovocné aleje kolem 
cesty vedoucí k novému vrtu, zdroji pitné vody. Na tuto akci jsem všechny spoluob-
čany zvala v Žibřidu 1/2020. Vše dopadlo jinak, první covidová vlna nám znemožnila 
setkávání.  Jenže hlavní organizátor této akce pan starosta J. Jelen se musel rozhod-
nout, měl již ovocnou sadbu dovezenou a stromky chtěly do země. V sobotu 28. břez-
na 2020 nakonec alej vysadili členové rodiny Jelenovy a Absatzovy. „Hasiči“ pak ně-
kolikrát stromky zavlažili a k dobrému ujmutí přispělo deštivé počasí, které nastoupilo 
od května. Po letošní zimě se zdá, že jsou mladé jablůňky a hrušně v dobrém stavu.

 Při jedné z loňských dubnových vycházek jsem si namířila do nové aleje, 
z výklecké cesty vypadala výsadba velmi dobře. Prohlédla jsem si návěsky (označení 
sadby ze školky), na kterých jsem si přečetla a z nichž jsem si zapsala důležité infor-
mace: druh, odrůdu, podnož, číslo ovocné školky. Zjistila jsem, že všechny odrůdy 
jsou naštěpované na semenných podnožích, což je zárukou, že alej budou v budouc-
nu tvořit dlouhověké vysokokmeny.  Vysazené odrůdy patří mezi staré a krajové, to 
byl taky prvotní záměr.
 Při pohledu ze silnice do Výklek je po levé straně nové aleje vysazeno 
29 hrušní, po pravé straně 26 jabloní. Celkem tedy stromořadí tvoří 55 ovocných 
stromků. Nahoře na prostranství před novým vrtem jsou vysazeny další 4 jabloně do 
čtyřúhelníku. Chvályhodné je, že jsou odrůdy vysazené na střídačku a ovocem aleje 
se budeme moci při procházce osvěžit od července do pozdního podzimu, zimními 
odrůdami pak při správném uskladnění až do jara.

Hrušně vypěstovala ovocná školka v Klášteře nad Jizerou a dle návěsek tam jsou:

Letní   – Červencová 3x, Williamsova červená 1x, Solanka 2x
Podzimní  – Charneuská 8x, Hardyho máslovka 1x, 
Zimní   – Děkanka Robertova 5x, Generál Leclerc 9x
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Jabloně vypěstovala a dodala ovocná školka pana Bočka Hluboké u Kunštátu a dle 
návěsek jsou vysazeny tyto odrůdy:

Letní   – Astrachán bílý 2x
Podzimní  – Kalvil červený podzimní 2x, Bismarkovo 1x, Královnino 
     1x, Vlkovo 3x, Lebelovo 1x, Matčino 8x
Zimní   – Míšeňské 1x, Chodské 2x, Libinské 1x, Herbertova reneta 1x, 
     Panenské 7x

Mezi vysazenými odrůdami jabloní 
je také Míšeňské. Je jediné a roste 
před vrtem v pravém zadním ro-
hu čtyřúhelníku. Svým vnoučatům 
zpívám: „Chovejte mě, má matič-
ko, jako míšeňské jablíčko…“.
Doposud jsem si myslela, že 
jde o německou odrůdu, po-
dle města Míšeň.  V knize Mo-
ravské ovoce předního české-
ho pomologa Františka Suchého 
(první vydání rok 1907) se píše:                                                                                                                                            
                            
„Nebylo své doby v našich zemích 
lepšího jablka nad míšeňské. Toto 
jablko znal a zná snad ještě i dnes 
kdekdo. Hlavně pak konsumenti, 
kteří mu dávají ještě teď mnohde 
přednost přede všemi jablky, hlav-
ně proto, že jest jednak úhledné, 
pěkné, jednak že má výtečnou du-
žinu a je trvanlivé po celou dobu 
zimní. Původu jest českého a kolébkou jeho jest asi zašlá dědina Míšeň v okolí Čes. 
Budějovic. Jestliže v Německu se tvrdí, že jest to jablko původu saského, jsou velice 
na omylu. I když se v Polabí německém pěstuje, pak je tam donesli Čeští Bratři po bi-
tvě bělohorské, kteří zajisté veškeré užitečné kultury v nových domovech zaváděli…“.
Dále jsem si ve výše uvedené knize přečetla, že plod je malý s hladkou slupkou, barva 
žlutá s červeným líčkem. Dužina je hutná, jemná, s příjemnou chutí. Dozrává v listo-
padu a lze je v dobrém sklepě skladovat až do dubna. Dobře snáší přepravu. Autor 
upozorňuje, že Míšeňské nastupuje do plodnosti až 20. rokem po výsadbě, což bylo 
jedním z důvodů, že už začátkem minulého století jsou míšeňská jablíčka nahrazová-
na ve výsadbách jinými perspektivními odrůdami.

Jana Kleinová



sazOvitOst OvOce

 Loni na podzim jsme často 
sklízeli ovoce (jablka, hrušky) s ne-
hezkou slupkou jakoby posypanou 
sazemi. Setkala jsem se s dotazy, 
zda můžeme takové ovoce konzu-
movat, moštovat nebo použít ke 
krmení hospodářských zvířat. Sa-
zovitost, tak se této „vadě na krá-
se“ říká, způsobuje houba Gleodes 
pomigena, která nemá vliv na chuť 
plodů. Napadené ovoce lze tedy 
bez obav konzumovat, někdy stačí 
jen pořádně omýt slupku. Stejně 
tak se nemusíme obávat, že sazo-
vitými jablky „otrávíme“ hospodář-
ská zvířata. 
 Jak se sazovitosti vyhnout? 
Nemůžeme ovlivnit počasí. Loňské 

pozdní léto bylo deštivé, což podstatně ovlivnilo rozvoj tohoto houbového poškození 
vzhledu slupky plodů. Důležité je, aby koruna ovocného stromu měla dostatek sluníčka 
a byla vzdušná. To podpoříme správným výběrem stanoviště, vhodným sponem vý-
sadby, aby se stromky v budoucnu vzájemně nestínily, a hlavně pravidelným řezem. 
U mladých výsadeb a u nižších pěstitelských tvarů lze koncem deštivého léta pou-
žít i chemický postřik některým z přípravků povolených k ochraně proti strupovitos-
ti.                                                                                                                                                                                                                                 

Jana Kleinová
JarO ťuká na dveře...
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autObusOvý výLet

 Loňský plánovaný výlet do Bratislavy se neuskutečnil.  Ze známých důvodů 
jsme květnový termín přesunuli na konec září, přeobjednali jsme autobus i projížďku 
lodí po Dunaji. O zájezd byl velký zájem, velké těšení. Bohužel i na podzimní termín 
nás na Slovensko nepustili. Je únor a situace je všelijaká. Když jsem se nedávno po-
tkala s naším řidičem a hlavním iniciátorem „Bratislavy“ Jardou Korhoněm, na otázku 
Slovensko kroutil hlavou, což znamenalo, že letos z ciziny nic nebude.
 Protože je i v této nelehké době potřeba se na něco těšit, plánujeme výlet 
aspoň po Česku, a to opět na Brněnsko. Jsme zahrádkáři, snažíme se tedy do progra-
mu zařadit vždy něco se zahrádkářskou tematikou. Proto naše první zastávka bude 
v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Potom se 
potěšíme hodinovou projížďkou po Brněnské přehradě. Z parníku vystoupíme u hradu 
Veveří, o kterém se říká: „Na Veveří devět věží, kdo nevěří, ať tam běží“. Hradní are-
ál má opravdu devět věží a budeme mít dost času si ho prohlédnout. Naše poslední 
zastávka bude v Předklášteří u Tišnova. Zde navštívíme areál cisterciáckého kláštera 
Porta coeli (Brána nebes) s bohatě zdobným portálem kostela. A na závěr můžeme 
posedět v klášterním pivovaru či kavárně. 
 Když to situace dovolí, naplánujeme termín, vše se včas dozvíte. Zatím se 
můžeme na svých počítačích blíže seznamovat s místy, která navštívíme. A jak se pí-
še: „Změna programu vyhrazena“, ráda se budu zabývat vašimi návrhy na návštěvu 
jiných zajímavých míst na plánované trase výletu.

Jana Kleinová

něcO máLO O brOuČkOvé třídě

 Do třídy Broučků v mateřské škole dochází 25 dětí ve věku od 2,5 do 4 let. 
Hlavním cílem je adaptace a první kontakt s širším sociálním prostředím. Přivykání 
pravidelnému režimu, podpora samostatnosti a variabilita prostředí. 
 Naší každodenní snahou je vytvoření přátelského prostředí, rozvoj komuni-
kačních schopností při komunikaci s vrstevníky i dospělými, rozvoj samoobslužných 
činností spočívajících v osobní hygieně, oblékání, stolování. Každý den v mateřské 
škole je naplňován nějakou aktivitou, ať už se jedná o aktivitu výtvarnou, hudební, 
společensko-vědní či pohybovou. V neposlední řadě každý den zkoumáme a objevu-
jeme nové věci a poznatky. Nedílnou součástí dne je také pobyt venku, který většinou 
trávíme na zahrádce školky či vycházkami po okolí. V případě, že je sníh, sáňkujeme 
na kopci, který máme na zahrádce.
 Přestože v této nelehké době pandemie není možné pořádat hromadné 
akce, které jsou pro naši mateřskou školu typické, snažíme se o zachování činností 
a aktivit v rámci svých tříd. Jedná se například o vánoční nadílku, kdy si děti společně 
nazdobí třídu a vánoční stromeček a poté čekají na příchod Ježíška. Nebo společně 
pečeme a zdobíme perníčky či slavíme narozeniny všech dětí.

 mš veLký úJezd



 Snahou broučkové třídy je vytvoření co nejpříjemnějšího prostředí, do které-
ho se děti budou těšit. Každý den je pro nás něčím nový a děti se tak mohou těšit na 
to, co je další den v naší školce bude čekat. Celá broučková třída a šatna je zpestřena 
krásnými dětskými barevnými výtvory, které vytváří příjemnou a pohodovou atmosfé-
ru nejen pro děti, ale také pro rodiče, kteří tak mohou vidět práci svých dětí. 

Paní učitelky z Broučkové třídy 

cO se děJe v OdděLení kOťátek

 Oddělení Koťátek mateřské školy ve Velkém Újezdě navštěvuje 25 dětí ve 
věku od čtyř do pěti let. Většina těchto dětí již prošla adaptací na nové prostředí 
mateřské školy v oddělení nejmladších dětí – v Broučcích. V oddělení Koťátek proto 
můžeme dále rozšiřovat a rozvíjet jejich kognitivní, psychomotorické a sociální schop-
nosti a dovednosti. Naším cílem je, aby se děti naučily komunikovat se skupinou dětí 
i s kamarády jednotlivě, osvojily si pravidla chování ve skupině, naučily se respekto-
vat ostatní děti, ale i prosazovat své zájmy a potřeby, naučily se pracovat podle po-
kynů učitelky, zvládaly dokončit započatou činnost, zdokonalovaly hrubou i jemnou 
motoriku, rozšiřovaly svoji slovní zásobu, experimentovaly v oblasti výtvarné, literární 
a hudební či se naučily nové hry a rozšířily si okruh svých zájmů.
 V současné době sice není možné pořádat v naší mateřské škole hromadné 
akce pro děti, rodiče a širší veřejnost (besídky, dílničky apod.), ale o to více se my 
učitelé soustřeďujeme na výchovně vzdělávací práci v rámci jednotlivých oddělení. 
Co se děti naučily a dokázaly si mohou rodiče mimo jiné prohlédnout na nástěnkách 
v šatně, na chodbách školky či na fotografiích na Facebooku. 
 Nejdůležitější pro nás je, aby se děti ve školce cítily dobře a chodily do ní 
rády. Proto dbáme na příjemné a pohodové prožívání všedních i svátečních dnů, na 
připomínání tradic, slavíme narozenin dětí, ale také podporujeme každodenní spon-
tánní hry a aktivity dětí.

Učitelky oddělení Koťátek
mOtýLci

 Motýlková třída je třetím oddělením mateřské školy ve Velkém Újezdě a na-
vštěvuje ji 25 dětí ve věku 5 – 7 let. Většina těchto dětí chodí do naší školky již něko-
likátým rokem a prošla tedy broučkovou i koťátkovou třídou.
 V této třídě se paní učitelky zaměřují na komplexní přípravu předškoláků 
pro vstup do 1. třídy základní školy. Obsahem jsou různorodé aktivity k získávání vě-
domostí a dovedností zaměřené na fyzickou zdatnost a pohybovou vyspělost, samo-
statnost v sebeobsluze, na komunikaci, koordinaci ruky a oka, na jemnou motoriku 
a pravolevou orientaci, zrakové a sluchové vnímání, dále také na zvládání logických, 
myšlenkových a početních operací, na rozvíjení záměrné pozornosti a paměti, na so-
ciální vyspělost a samostatnost, na schopnost vnímat kulturní podněty a být tvořivý 
a na orientaci ve svém prostředí.
 Kromě přípravy předškoláků shledávají paní učitelky za neméně důležité vy-
tváření klidného a bezpečného prostředí, v němž se budou děti cítit spokojeně, odne-
sou si pěkné zážitky a budou na ně rády vzpomínat.

Učitelky z oddělení Motýlků
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-19-

děJepisný prOJekt

 Ráda bych Vám představila práce žáků, které vznikly v období distančního 
vzdělávání jako závěrečný projekt k tematickému celku Předválečné totalitní režimy.
 S žáky jsme v hodinách dějepisu (v době předvánoční naštěstí i prezenčně) 
probrali fašistickou, nacistickou a komunistickou ideologii a jejich dopad na každo-
denní život v Itálii, Německu a SSSR. Samozřejmě jsme se věnovali vůdcům, jako byli 
Mussolini, Hitler a Stalin, ale také těžkému osudu pronásledovaných osob.
 Kromě výkladu jsme při probírání učiva uplatnili práci s fotografickým ma-
teriálem, rozbor historických dokumentů či dramatizaci týkající se omezování občan-
ských a lidských práv Židů v nacistickém Německu.
 To, že žáci tématu porozuměli, nebylo ověřeno tradiční písemnou prací, ale 
tvůrčí činností. 
 Deváťáci mohli vytvořit propagandistický plakát. Vstoupili tak většinou do 
role toho, kdo totalitní režim přijímá a podporuje. Samozřejmě nešlo o to naučit žáky 
propagovat nevhodné ideologie, ale o to, aby si uvědomili, jaké nástroje propaganda 
používá, a uměli je rozpoznat i v současné době. Zejména se jedná o zjednodušené 
“černobílé“ vidění světa s využitím stylizované kresby/malby a “úderného“ hesla, ať 
už oslavujícího nebo očerňujícího.
 Druhou možností bylo pohlédnout na totalitní režimy očima pronásledované 
osoby. Zde žáci mohli volit volně mezi formou deníkového záznamu nebo komiksu. 
Jednalo se o aktivitu, která neměla pouze suše popsat již poznaná fakta, ale která se 
měla stát také sondou do duše utlačovaných a ponižovaných.
 Myslím, že řadě deváťáků se projekt podařilo kvalitně zpracovat. Koneckon-
ců obrázek si můžete udělat sami z následujících stránek.

 zš veLký úJezd
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(Pozn. Děti se již neučí rusky a s německým jazykem začínají, proto prosím omluvte 
případné nedokonalosti v těchto jazykových oblastech.)

Michaela Janotová

Příběh židovky – deníkový záznam Lucie Nádvorníková
Pár dní po tom, co se k moci dostal Adolf Hitler, pro nás nastal snad ten nejhorší scénář na světě. 
Nacisté nás začali pronásledovat. Bylo to strašné, některé z nás i napadali. Začali bojkotovat naše 
obchody, banky, a dokonce i lékaře a advokáty.  V roce 1935 byly vyhlášeny nějaké nesmyslné No-
rimberské zákony. Zakazovali nám snad úplně všechno! Když jste nemohli prokázat árijský původ, 
zbavili vás německého občanství. Árijci. Že jsou prý lepší než my, zaslouží si víc než my a že my jsme 
ti druzí. Dokonce nás označovali jako podlidi. Bylo to velice nepříjemné. Nové zákony zaměřené 
na židovské obyvatelstvo nás velice omezovaly na osobní svobodě. Také náš majetek byl zabavo-
ván árijci. Tatínek jim dokonce musel dát všechna naše zvířata. Jak chcete vést statek bez zvířat? 
Velice se zlobil, ale nebyli jsme jediní, kdo o všechno přišel. Mému strýci, který je doktorem, za-
bavili ordinaci a zakázali mu léčit. Ale to ještě nebylo to nejhorší. Začali nás vystěhovávat z našich 
domů a přesouvali do zvláštních částí měst, kterým se říká ghetta. Také jsme museli nosit žlutou 
šesticípou hvězdu, podle které každý poznal, že jsme židé. Nepouštěli nás na veřejná místa a v ob-
chodech jsme mohli nakupovat jen v určitou dobu. Mě a mého mladšího bratra dokonce vyhodili 
ze školy. Většině mých kamarádů rodiče zakázali se se mnou bavit. Protože jsem židovka. Protože 
nosím žlutou hvězdu. Protože jsem nečisté rasy... I někteří přátelé rodičů se na nás teď dívají jako 
na nějaké zrůdy. Všichni se chovají, jako bychom za vše mohli my. Že je vše naše vina. Přitom jsme 
nic špatného neudělali! Nebo snad ano?
Tatínek říká, že nic horšího už se nám stát nemůže. Že to snad ani není možné, po tom všem, co už 
se stalo. Já jen doufám, že má pravdu, že nám snad už dají konečně pokoj...

Jan Balošák                                                                              Martin Čuda
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Winter track chaLLenge aneb hýbeme se

 Už několik dlouhých týdnů se děti vzdělávají distančně, což s sebou přináší 
kromě technických úskalí také méně pohybových aktivit. V době, kdy není realizo-
vána tělesná výchova a nefungují ani pohybové zájmové útvary, je nutné děti zved-
nout ze židlí a přimět k pravidelnému pohybu. Samozřejmě největší podíl na zdravém 
způsobu života svých potomků mají rodiče, ale ani místní základní škola na své žáky 
nezapomíná. Proto paní učitelka tělesné výchovy Petra Esterková připravila dvě zimní 
pohybové výzvy.
 První měla název Winter track challenge 2021 aneb Cesta na Králičák a zpát-
ky. Byla realizována na konci ledna a šlo při ní o zdolání pomyslné trasy z Velkého 
Újezda na Králický Sněžník a zpět. Trať měřila 222 km. Závodili spolu jednotlivé třídy 
a také učitelský tým. Každá třída vystupovala jako jeden závodník a výkony jednotli-
vých žáků v dané třídě se sčítaly. 
 Jako první ušli zadanou vzdálenost žáci 7. třídy, následovali pedagogové 
a pro třetí místo si dorazili žáci 9. B. Celkově účastníci za týden společnými silami 
zdolali 2385,25 km!
 Druhá výzva s názvem Winter track challenge II aneb Putování z východu 
na západ proběhla druhý a třetí únorový týden. Tentokráte byl start pomyslné trasy 
v nejvýchodnějším bodě České republiky, který se nachází na území obce Bukovec, 
a cílem se stal nejzápadnější bod České republiky, který se nachází na území obce 
Krásná na hranicích s Německem. Trasa měřila 743,3 kilometrů.
 V tomto turistickém klání zvítězili žáci první třídy, což je úžasný výsledek, 
který dokazuje, že nezáleží na věku dětí, ale na jejich odhodlání a na vztahu rodiny 
k pohybovým aktivitám. Za celou dobu konání výzvy „našlapali“ naši nejmenší společ-
nými silami 1070,7 km. Stříbrné místo obsadili žáci 7. třídy s 852,01 km a bronz díky 
727,81 km patřil učitelům. 
 Děkujeme všem, kteří se do tohoto sportovního souboje zapojili a jimž se 
největší odměnou stalo upevnění vlastního zdraví. 

Na základě podkladů Petry Esterkové zpracovala Michaela Janotová

rekOnstrukce škOLníhO spOrtOviště 
a vybudOvání WOrkOutOvéhO hřiště

 Sportoviště u základní školy prošlo v posledních měsících loňského roku za-
slouženou rekonstrukcí. Běžecký ovál s doskočištěm na skok daleký z 80. let minu-
lého století pamatoval mnoho sportovních výkonů žáků i sportovců z řad veřejnosti. 
Travnatá plocha zažila nejednu hasičskou soutěž a v roce 2006 vybudované hřiště na 
beachvolejbal mnoho zápasů rodinných či kamarádských týmů. 
 Zrekonstruovaný běžecký ovál s houževnatým umělým povrchem (který je 
obecně známý jako „tartan“) má délku 250 m. Kroužit je možno ve čtyřech běžeckých 
drahách, stejně tak sprintovat na stometrové rovince. Při rekonstrukci byla zachována 
vnitřní travnatá plocha s beachvolejbalovým hřištěm, ke kterému ještě přibylo hřiště 
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s brankami a umělým travnatým povrchem. Nechybí ani tzv. atletické sektory – do-
skočiště pro dálku a sektor pro vrh koulí. Jakmile bude příznivá situace, určitě tato 
sportoviště velmi rádi využijí i mladí sportovci z Atletické přípravky TJ Sokol Velký 
Újezd, pro které je takové sportovní zázemí obrovským skokem vpřed. 
 Tak rozsáhlá rekonstrukce se ale nerodila úplně lehce, finanční náročnost 
takové akce je velká. Nakonec se rekonstrukci samotného sportoviště v hodnotě 
7,3 mil. Kč podařilo uskutečnit s využitím dotace 5 mil. Kč. Výstavba zcela nového roz-
sáhlého workoutového hřiště pak byla samostatnou akcí v hodnotě 800 tis. Kč, opět 
při využití dotace 550 tis. Kč.
 Areál školního sportoviště ještě čeká rekonstrukce osvětlení a také dovyba-
vení kamerovým systémem či provozním řádem s uvedením podmínek využívání. Ve 
výhledu je také rekonstrukce streetbasketbalového hřiště.
 Věřím, že i v dnešní nelehké době přiláká zrekonstruované sportoviště po-
zornost mnoha běžců, skokanů, vrhačů, silových sportovců i dalších sportovních nad-
šenců, ať už z řady školáků či dospělých. Chci také věřit, že se každý, kdo se na spor-
tovišti objeví, bude chovat slušně a ohleduplně tak, aby nám všem dlouho vydrželo.

Jaroslav Klička

Na základě podkladů Petry Esterkové zpracovala Michaela Janotová



pLán akcí výbOru prO rOzvOJ městyse veLký úJezd prO rOk 2021:
28. 3.   Vítání jara, velikonoční dílničky s vynášením Morany
30. 4.   Pálení čarodějnic
13. - 15. 8.  Hodové slavnosti městyse Velký Újezd
4. 9.       Loučení s prázdninami
18. 12.  Vánoční hodování

Přednáška o Antonínu Dvořákovi, původně plánovaná na únor, se uskuteční v podzim-
ním termínu, který bude oznámen s dostatečným časovým předstihem. 

Konání akcí bude závislé na aktuální epidemické situaci.

Za VRM Arnošt Rybář

LOuČení s prázdninami

 Výbor pro rozvoj městyse Velký Újezd přivítal dne 6. září 2020 na náměstí 
skupinku nadšených dětí. Nevydaly se tam ovšem úplnou náhodou…!
 Čekala je super partička KLAUN FAMILY se spoustou rozpustilých her. Děcka 
si zařádila s megamíči, skotačila mezi bublinkami a pomohla klaunům s fůrou dalších 
skopičinek. Bohatou zábavu nepřerušila ani krátká přeprška, kterou vystřídaly během 
pár minut sluneční paprsky následované pestrou textilní duhou. 
 Janča Kamarádová zkrášlila obličeje přítomných různobarevnými motivy. Zá-
věrem si pak ti odváženější mohli také zatrsat u písniček na přání. 

Nadšení dětí si můžete vychutnat v přiložené fotogalerii. 
Již nyní se všichni těšíme na příští “Loučení s prázdninami“! 

Za VRM Arnošt Rybář
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skautský OddíL v rOce 2020

 Uplynulý rok spolkové činnosti nepřál. Ani skauti neměli možnost se setkávat 
nebo pořádat akce pro veřejnost. Proběhla pouze Tříkrálová sbírka. Dokonce nebyl 
ani tábor, na který se vždy všichni těšíme. A to zrovna v roce, kdy jsme si mohli při-
pomenout, že skautský oddíl je ve Velkém Újezdě už 10 let. Online schůzky jsme se 
rozhodli nepořádat, neboť naprosto postrádají smysl. Jen těžko se během nich vytváří 

osobní vztahy a zážitky 
a úplně postrádají roz-
měr života blízkého pří-
rodě.
 Jen díky krátkému 
letnímu rozvolnění, kdy 
přestala platit některá 
epidemiologická omeze-
ní, jsme mohli k naše-
mu výročí připravit ale-
spoň výstavu. Původně 
byla plánována v rámci 
doprovodného programu 
Hodových slavností v po-
lovině srpna. Jenže situa-
ce se nelepšila a pořádá-

ní hromadných akcí nebylo možné. Měli jsme už nachystané panely i exponáty, a tak 
jsme si s vedením obce domluvili náhradní termín. Váhali jsme mezi začátkem školního 
roku a říjnem, kdy jsme měli mít zároveň zapůjčenou putovní výstavu o celosvětovém 
setkání skautů „Jam-
boree“. Díky vstřícné-
mu postoji vedení ško-
ly bylo umožněno, že 
v termínu 15.-18. 9. se 
mohou přijít některé 
třídy podívat na výsta-
vu v rámci vyučování. 
Přišly všechny! Mladší 
se zajímali o to, co ve 
skautu děláme, starší 
spíš hledali sebe nebo 
své spolužáky na star-
ších fotografiích. Cel-
kově byl zájem velký. 

 skauti
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Rozdali jsme také lístky s kontakty na vedoucí a termíny schůzek. Bohužel již za dva 
týdny jsme museli setkávání družin zase přerušit. Putovní výstava byla instalována na 
školní chodbě dva dny před opětovným zrušením výuky. 
 Výstava „10 let skautského oddílu ve Velkém Újezdě“ připomněla také krát-
ké působení skautů v našem městysi těsně po druhé světové válce, o kterém není 
známo o mnoho více, než bylo uvedeno v článku „Vzpomínka na AC DOLNÍ KONEC“ 
v Žibřidu č. 2/2016. Na památku těchto skautů přijal náš oddíl stejné jméno: „Ostříži“.
 Na více než stovce fotografií a přiložených exponátech byly prezentovány 
ideje skautingu a náplň činnosti oddílu od roku 2010, kdy se oddíl zformoval z dět-
ského kroužku „Cvrček“, který fungoval od listopadu 2009. Hlavní činnost představují 
každotýdenní družinové schůzky, jednodenní výlety či víkendové výpravy a letní tá-
bor. Také se připravujeme na skautské soutěže (závod vlčat a světlušek a Svojsíkův 
závod). V rámci oddílu si děláme Mikulášskou a Vánoční schůzku, pro širší veřejnost 
pak každým rokem zimní herní odpoledne „Kdo si hraje nezlobí“. Od roku 2011 také 
pořádáme „Vynášení Morany“.
 Pravidelně se účastníme i akcí pořádaných jinými subjekty (aktivně jako 
spolupořadatelé: Tříkrálová sbírka, Ukliďme Česko, Česko zpívá koledy, Betlémské 
světlo – nebo jen jako účastníci: vzpomínkový výšlap na Ivančenu, obnova Staré Vo-
dy).
 Díky výstavě jsme si připomněli, kolik toho ve skautu můžeme dělat, a díky 
okolnostem si také uvědomili, jak moc nám chybí společný pobyt venku nebo i jen 
setkání na schůzkách. 

Blanka Roubíková



infOrmativní zpráva O ČinnOsti sbOru dObrOvOLných hasiČů a JednOtky 
sbOru dObrOvOLných hasiČů městys veLký úJezd za rOk 2020

Mladí hasiči:
 Naše hasičská mládež k dnešnímu dni čítá 20 aktivně zapojených dětí. Z to-
ho 11 dětí (6 - 11 let) patří do kategorie mladší, 8 dětí (11 – 15 let) patří do kategorie 
starší a máme také jednoho dorostence (15 – 18 let).
 Začátek každého nového roku je pro nás čas oddychu od hlavní závodní se-
zony. V klidu a teple se připravujeme na začátek další sezony v podobě tréninků ve 
školní tělocvičně. Jako každý rok se zúčastníme několika netradičních závodů a v roce 
2020 se nám dokonce s dětmi podařilo připravit taneční vystoupení na náš každoroční 
hasičský ples.
 Od 15. března jsme museli veškeré činnosti s mládeží ukončit vzhledem 
k pandemii koronaviru. Nekonalo se tak naše oblíbené víkendové soustředění, nezú-
častnili jsme se ani hlavní hry Plamen a stejně tak ligy v požárním sportu.
 S omezeními jsme byli schopni na jistou dobu obnovit tréninky, vidět se tak 
opět s dětmi, trénovat, uskutečnit výlet a zúčastnit se pohárového závodu. Zanedlou-
ho jsme ale museli opět ustat s naší činností, dokud se nezlepší epidemiologická situ-
ace.
 K dnešnímu dni stále nemůžeme obnovit mládežnickou činnost.
 Během roku se nám také podařilo zajistit dotaci od národní sportovní agen-
tury, a to díky výzvě Můj klub 2020. Nakoupili jsme tak nové vybavení pro zkvalitnění 
tréninku mládeže a společně s ředitelem místní základní školy jsme domluvili i nové 
tréninkové místo. Za tuto skutečnost jsme moc rádi a děkujeme za spolupráci. 

Jan Koky, vedoucí mladých hasičů SDH Velký Újezd

Sbor dobrovolných hasičů:
 Činnost sboru v roce 2020 jsme zahájili 25. 1. hasičským plesem.  Účast by-
la rekordní, téměř 400 hostí. Kvalitativně to byl jeden z nejpovedenějších hasičských 
plesů posledních let. Poté byla bohužel naše činnost díky vládním opatřením pro boj 
s koronavirem zásadně utlumena. Takže jsme pouze v květnu a říjnu provedli svoz 
elektroodpadu a v září uspořádali „pohádkový les“. Tím pádem v podstatě hlavní akcí 
roku byla příprava zázemí pro naše sportovní aktivity na školním hřišti. S panem ředi-
telem ZŠ Mgr. Petrem Konečným jsme vyjednali výstavbu garáže na technické ploše 
včetně zavedení elektřiny a vody. Výměnou za tuto vstřícnost jsme škole darovali již 
nevyužívaného Soptíka a natřeli sloupy osvětlení školního hřiště. O další spolupráci 
s panem ředitelem dále jednáme.

Tomáš Bršlica st., jednatel SDH Velký Újezd 
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Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Městys Velký Újezd
 Jednotka sboru dobrovolných hasičů ve Velkém Újezdu je složena z 22 čle-
nů. Z tohoto počtu 4 velitelé družstev, 13 strojníků, 11 členů opravňujících používat 
izolační dýchací přístroj a 5 opravňujících používat motorovou a rozbrušovací pilu. 
Každá funkce vyžaduje pravidelnou odbornou přípravu a školení. Během roku naše 
jednotka mívá přibližně 60 událostí.
Krátké shrnutí, jak to chodí při vyhlášení poplachu jednotce:
 Jednotka ve Velkém Újezdu je zařazena do kategorie JPO III. To znamená, 
že by výjezd jednotky od vyhlášení poplachu neměl překročit 10 minut. V průměru 
tento čas pro výjezd jednotky bývá přibližně 5 minut. Což si myslím, že je slušný čas. 
Během této doby musí členové jednotky přerušit svou práci, popřípadě se probudit 
v nočních hodinách, dopravit se do hasičské zbrojnice, obléct se do zásahového ob-
leku a vyrazit k místu mimořádné události. Ke svolání hasičů do hasičské zbrojnice 
slouží jednotný systém varování a vyrozumění. Jedná se o motorovou rotační sirénu, 
která je umístěna na budově obecního úřadu a obecního rozhlasu. Pro toto vyrozu-
mění je určen signál „Požární poplach“. Tento signál má tvar kolísavého tónu o dél-
ce 60 s, rozdělen na 25 s tón, 10 s pauza a dalších 25 s tón. Dále pro svolání hasičů 
slouží SMS, kterou členové obdrží současně s vyhlášením poplachu jednotce. V SMS 
jsou základní informace o vzniklé mimořádné události. K dopravě na místo události 
je naše jednotka vybavena tabletem s navigací. Na tento tablet je při vyhlášení po-
plachu datovou cestou zaslána informace o vzniklé mimořádné události. Přes tento 
tablet a za pomoci aplikace určené pro JPO je možnost zasílat tzv. kódy typické čin-
nosti JPO. Prostřednictvím tlačítka lze odeslat informaci na krajské operační a infor-
mační středisko o pohybu jednotky (výjezd JPO, příjezd na místo události, odjezd na 
základnu a podobně).
 Epidemiologická situace, která nás v poslední době všechny zasáhla a neu-
stále nás trápí, má dopad i na chod a činnost naší jednotky SDH a spolku SDH. Opro-
ti minulým rokům jsme nuceni fungovat v omezené činnosti, jak při školeních, která 
jsou nedílnou součástí jednotky SDH, tak i při zásazích. Stále se ale snažíme svou 
činnost maximálně vykonávat. 
Činnost JSDH společně s SDH v souvislosti s novým koronavirem SARS-CoV-2:
 Od počátku pandemie členové JSDH a SDH prováděli kompletaci obličejo-
vých štítů a případně následnou distribuci do vybraných zařízeních (převážně zdravot-
nických zařízení).
 Po dohodě s městysem dne 29. 3. 2020 proveden rozvoz látkových roušek 
seniorům nad 65 let do místa trvalého bydliště. Látkové roušky pak byly zájemcům 
rozdávány ve stánku na náměstí v předem stanovený den. Na poskytnutém materi-
álu, výrobě a distribuci těchto látkových roušek se podíleli občané Velkého Újezdu, 
členové SDH a JSDH. 
 Ve stánku na náměstí byla zájemcům dále rozdávána kapesní dezinfekce. 
Tato dezinfekce byla poskytnuta městysem a zůstatek byl předán do základní školy. 

Jan Polcer, velitel JSDH Městys Velký Újezd



Souhrn výjezdů JSDH Velký Újezd  2020 
 

 
 Ohlášení: Typ události: Místo: 
1 1.1.2020 16:31 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT Na Flíčku, Velký Újezd 
2 10.1.2020 7:57 DOPRAVNÍ NEHODA Výklecká křižovatka 
3 13.1.2020 6:17 POŽÁR, KOMÍN Daskabát 
4 18.1.2020 16:04 DOPRAVNÍ NEHODA D35, kilometr 285 směr Olomouc 
5 30.1.2020 12:48 DOPRAVNÍ NEHODA D35, kilometr 291 směr Ostrava 
6 5.2.2020 8:50 DOPRAVNÍ NEHODA D35, kilometr 287,5 směr Olomouc 
7 5.2.2020 9:31 ODSTRANĚNÍ STROMU odbočka na Slavkov 
8 5.2.2020 15:53 DOPRAVNÍ NEHODA D35, kilometr 282,7 směr Olomouc 
9 14.2.2020 18:22 DOPRAVNÍ NEHODA Výklecká křižovatka 
10 15.2.2020 7:55 DOPRAVNÍ NEHODA Dolní Újezd 
11 19.2.2020 10:09 PLANÝ POPLACH Veselíčko 
12 24.2.2020 2:36 ODSTRANĚNÍ STROMU směr Výkleky 
13 9.3.2020 14:16 ODSTRANĚNÍ STROMU Výklecká křižovatka směr Výkleky 
14 15.3.2020 15:38 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT před Lomem Výkleky 
15 29.3.2020 13:30 TECHNICKÁ POMOC Velký Újezd 
16 17.5.2020 18:17 DOPRAVNÍ NEHODA Výklecká křižovatka 
17 21.5.2020 11:56 POŽÁR, LESNÍ POROST Výkleky 
18 7.6.2020 21:19 ÚKLIDOVÉ PRÁCE PO POVODNÍCH Šumvald 
19 8.6.2020 16:05 ČERPÁNÍ VODY Uničov, Brníčko 
20 9.6.2020 16:38 ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK Šumvald 
21 9.6.2020 18:40 ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK Šumvald 
22 9.6.2020 19:30 ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK Šumvald 
23 21.6.2020 12:54 DOPRAVNÍ NEHODA D35, kilometr 292,5 směr Ostrava 
24 2.7.2020 19:09 DOPRAVNÍ NEHODA D35, kilometr 293, směr Ostrava 
25 2.7.2020 20:26 DOPRAVNÍ NEHODA D35, kilometr 293, směr Lipník 
26 11.7.2020 8:27 ODSTRANĚNÍ STROMU cyklostezka směr Daskabát 
27 16.7.2020 1:03 DOPRAVNÍ NEHODA D35, kilometr 293, směr Ostrava 
28 2.8.2020 14:33 POŽÁR Bělá, bývalá kompostárna 
29 11.8.2020 18:34 POŽÁR požár lisu na poli 
30 12.8.2020 11:26 POŽÁR nad Bohuslávkami, kouř z lesa 
31 13.8.2020 12:06 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK D35, kilometr 295, směr Olomouc 
32 27.8.2020 8:02 DOPRAVNÍ NEHODA Velký Újezd, Olomoucká 
33 27.8.2020 9:52 TECHNICKÁ POMOC Velký Újezd, Náměstí 
34 31.8.2020 13:58 DOPRAVNÍ NEHODA Výklecká křižovatka 
35 12.9.2020 13:36 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Staměřice, překopnutá přípojka plynu 
36 18.9.2020 17:42 DOPRAVNÍ NEHODA Výklecká křižovatka 
37 20.9.2020 13:20 DOPRAVNÍ NEHODA Výklecká křižovatka 
38 21.9.2020 13:14 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Velký Újezd, Na Kamenici 
39 21.9.2020 14:07 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK D35, kilometr 285, směr Olomouc 
40 23.9.2020 13:06 DOPRAVNÍ NEHODA Výklecká křižovatka 
41 24.9.2020 11:54 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Výklecká křižovatka 
42 25.9.2020 15:55 DOPRAVNÍ NEHODA D35, kilometr 287, směr Olomouc 
43 26.9.2020 7:28 DOPRAVNÍ NEHODA D35, kilometr 285, směr Olomouc 
44 26.9.2020 8:58 DOPRAVNÍ NEHODA D35, kilometr 285, směr Olomouc 
45 27.9.2020 10:57 POŽÁR Kozlov 
46 3.10.2020 13:15 TECHNICKÁ POMOC směr Kozlov 
47 8.10.2020 7:47 DOPRAVNÍ NEHODA D35, kilometr 282, směr Olomouc 
48 14.10.2020 13:03 ČERPÁNÍ VODY Velký Újezd, Ke Koupališti 
49 5.11.2020 8:11 TECHNICKÁ POMOC D35, kilometr 292, směr Olomouc 
50 16.11.2020 9:24 DOPRAVNÍ NEHODA D35, kilometr 287, směr Olomouc 
51 8.12.2020 6:04 DOPRAVNÍ NEHODA D35, kilometr 282, směr Olomouc 
52 8.12.2020 13:05 TECHNICKÁ POMOC D35, kilometr 295, směr Olomouc 
53 15.12.2020 16:12 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT Velký Újezd, Kopanina 
54 17.12.2020 10:09 DOPRAVNÍ NEHODA D35, kilometr 281, směr Olomouc 
55 20.12.2020 6:20 POŽÁR Staměřice 
56 23.12.2020 10:38 DOPRAVNÍ NEHODA D35, kilometr 285, směr Olomouc 
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spOLek svOrnOst

K 31. 12. 2020 má spolek 67 členů.
Spolek se aktivně zúčastňuje dvakrát ročně sběru železa. Finanční prostředky, které 
takto získá, používá na dárkové balíčky pro své členy jubilanty, na pořádání kulturních 
akcí nebo na spolufinancování akcí jiných spolků.
Z členských příspěvků hradí zemřelým členům pohřebné.
Oblíbená jsou odpolední posezení, kdy je volná zábava a bohaté občerstvení s velkou 
tombolou. Této akce se vždy zúčastní více členů, než když spolek pořádá zájezd. Jed-
ním z důvodů je vysoký průměrný věk členů.
Spolek Svornost děkuje městysi Velký Újezd za každoroční finanční dar.
Spolek přeje všem svým členům a obyvatelům naší obce hodně zdraví v roce 2021. 
Chtěli bychom pracovat a setkávat se bez omezení a zákazů!

Jaroslava Zlámalová - Spolek Svornost Velký Újezd z.s.

s-kLub v kOrOnavirOvém rOce 2020
Celý minulý rok byl z důvodu koronaviru plný zákazů, omezení a nepříjemných poci-
tů, jak vše dopadne. Bohužel nějakého lepšího konce jsme se zatím nedočkali. Přesto 
se členky S-klubu v krátkém uvolnění zákazů párkrát sešly. Nápady a chuť do tvořivé 
práce nás neopustila, a tak vznikly další prak-
tické a nápadité výrobky z recyklovaných ma-
teriálů, jako je plast, sklo, plech apod. 
Za použití hmoty „SPRAVBETON“ nanesené 
na nafouknutý balonek, který se po zaschnu-
tí vyfoukne, lze zhotovit krásné nádobky na 
osázení květinami nebo na aranžmá z ka-
mínků a škebliček. Také jsme tavicí pistolí 
nanesly na sklenice a plastové kelímky sili-
kon, nabarvily ho, a tak vznikly pěkné vázičky 
a svícny. Z použitých plechovek polepených vzorovanými papírovými ubrousky jsme 
vytvořily pestré dózičky na cokoliv.
V plánu jsme měly ještě více nápadů, ale kvůli covidu si je musíme nechat na lepší 
časy. Vedle několika setkání se některé z nás zúčastnily, pokud to ještě šlo, prezentací 
našich výrobků v Bohuňovicích, Štarnově a Přáslavicích. V jarních a letních měsících 
jsme doma sušily a lisovaly květiny a trávy na výrobu obrázků. 
Doufejme, že letošní rok bude brzy bez omezení souvisejících s koronavirem a bu-

deme se moci opět setkat, tvořit a pre-
zentovat své výrobky na prestižních ak-
cích a zapomeneme tak na nepříjemný 
a otravný Covid-19. Rády mezi sebe při-
vítáme další zájemce o příjemně stráve-
ný čas spojený s možností dozvědět se 
a naučit se něco nového a zajímavého.  

Za S-klub Eva Dvouletá



netradiČně tradiČní tříkráLOvá sbírka 2021 
 Mnozí spoluobčané si letos posteskli, že ve svých domovech nezaslechnou 
dětské hlásky pět tříkrálovou koledu. Nikdo jim nepopřeje hodně zdravíčka a ne-
zahlédnou toho „černého“ vzadu. Jiní nám přáli ušetřené kilometry pěší túry. Přes 
všechny překážky i letošní sbírka splnila svůj cíl.
 V našem městysi byly k dispozici celkem tři pokladničky. Jedna byla v ob-
chodě Hamiro, druhá v drogerii Cedro a třetí v pekárně Tiefenbach. Celých čtrnáct 
dnů mohli lidé přispívat do těchto kasiček. Celkem se ve Velkém Újezdě vybralo 
16 009 Kč. Poděkování patří všem, kteří jakoukoliv částkou přispěli na dílo Charity.  
Velký dík patří všem vedoucích prodejen, kteří byli ochotní mít pokladničky ve svých 
provozovnách. Také díky samotným prodávajícím. Ti pokladničky střežili.
 Díky městysi proběhla bezproblémová agenda kolem celé sbírky.
 Výtěžek letošní sbírky pro olomouckou Charitu podpoří rozvoj domácí hospi-
cové péče, finanční a materiální pomoc lidem s psychosociální poruchou nacházejícím 
se v nouzi, zajištění pomoci jednotlivcům a rodinám ohroženým chudobou.
 Tříkrálové pokladničky byly v Olomouckém kraji rozpečetěny a výsledek mile 
překvapil. Do neputovních kasiček lidé vložili přes jeden milion korun. Kasičky umís-
těné v obchodech, na úřadech, v kostelích, lékárnách a firmách pomohly naplit oče-
kávání lidí, kterým se v životě nedaří tak jako mnohým z nás. 

Libuše Bittnerová

pOČasí v rOce 2020 
a JehO vLiv na zeměděLskOu prvOvýrObu

 Rok 2020 byl další, v němž se objevily oba extrémy – tedy sucho i povod-
ně. Zima přinesla málo srážek a na jaře následovalo sucho. Pro vývoj sucha v jarních 
měsících je důležitá situace během zimní sezony. Ta byla velmi chudá na sníh. Na ně-
kterých místech sníh ani neviděli. Do toho přišel velmi teplý a suchý duben a půdní 
sucho se opět rozšířilo. Léto bylo sice chladnější, avšak stále nadprůměrné. Situace 
se změnila v červnu, kdy se vydatnější srážky doprovázené menším i větším rozvod-
něním toků opakovaly prakticky každý měsíc až do října. Srážkově nadprůměrné byly 
také měsíce  srpen a září a vydatně pršelo  i v říjnu.
 Hospodaření v zemědělské prvovýrobě je pod silným tlakem ekonomických 
a zejména přírodních vlivů a je čím dál tím náročnější a složitější. V roce 2020 neje-
nom jarní mrazy, ale také intenzivní přívalové děšťové srážky s kroupami a větrem 
působily zemědělcům nemalé škody. Od května se zemědělci potýkali s velkým přídě-
lem vody a následným přemokřením pozemků. To mělo za následek poškození plodin 
různými chorobami a výskytem škůdců. Nemalé škody působí v posledních letech ta-
ké přemnožený hraboš polní.
 Počasí se na některých plodinách podepsalo, stejně tak se výkyvy počasí po-
depisují na zdraví a naladě nás všech. Musíme proto s přírodou spolupracovat a chovat se 
k ní jako k dobrému sousedovi.

Vlastimil Himr 
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meteOstanice veLký úJezd

 Ve Velkém Újezdě je nainstalována meteostanice s ukládáním naměřených 
dat na internet. Data jsou na internet odesílána každých 10 minut. Postřehy shrnuté 
v článku Vlastimila Himra potvrzují i naměřené hodnoty zobrazené v grafu. 
 Patrný je zejména velmi teplý a suchý duben, kdy nespadly téměř žádné 
srážky. Na druhé straně je vidět, že červen byl na srážky velmi bohatý, zejména na 
přívalové srážky. Výrazné srážky přinesly také měsíce září a říjen. Je nutno podotknout, 
že uložené informace o srážkách v zimních měsících nejsou úplně přesné, protože 
meteostanice není vybavena vyhřívaným srážkoměrem. 
 Z hlediska teplot byl téměř celý rok nadprůměrný, výjimku tvoří květen, kte-
rý byl v roce 2020 chladnější. Maximální teplota 33,2 °C byla zaznamenána 9. srp-
na, druhý srpnový týden byl celkově velmi teplý, v polovině srpna pak přišlo výrazné 
ochlazení. Velmi teplý byl také poslední týden července. Nejnižší teploty byly zazna-
menány 6. a 7. ledna brzy ráno, kdy teplota klesla na -8,4 °C. 
 Celkově lze počasí roku 2020 označit jako na „houpačce“, velmi suché jaro 
vystřídaly vydatné deště. Teploty často přecházely mezi extrémy, v průběhu léta lze 
v uložených datech vypozorovat několik prudkých ochlazení. 
 Meteostanice je pro případné zájemce k dispozici na adrese 
www.smartmeteo.eu/meteo/velkyujezd

Poznámka: Zatím je meteostanice na adrese jakubuvmed.cz, ale do vydání Žibřidu 
bude přesunuta na výše uvedenou adresu.
                                                                                                                                                      

  Jakub Podivínský
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 Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen 
„sčítání“).

 Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická 
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem 
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik 

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České 
republiky v rozhodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

 Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, 
kteří jsou v  České republice na dobu kratší než 90  dnů 
(například turisté), a  na cizince požívající diplomatické 
výsady a imunity.

 Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, pro-
vedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje 
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby 
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy 
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení 
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací 
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

 Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem 
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů 
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla 
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých 
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního 
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální 
internetové adresy sčítání.

 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-
pisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je 
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. 
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne 
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně 

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského 
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním 
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu 
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání 
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně 
při terénním došetření.

 Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvo- 
dech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací 
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem 
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby 
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

 Při terénním došetření sčítací komisař předá členu 
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě 
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném 
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle 
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo 
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce 
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle 
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí 
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. 
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, 
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními 
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než sta-
tistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, 
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí 
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich 
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově 
neomezená.

 Český statistický úřad žádá všechny občany, aby 
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

www.scitani.cz
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1 2 3 53 1 2 3 4 26

4 5 6 7 8 9 10 1 5 6 7 8 9 10 11 27

11 12 13 14 15 16 17 2 12 13 14 15 16 17 18 28

18 19 20 21 22 23 24 3 19 20 21 22 23 24 25 29

25 26 27 28 29 30 31 4 26 27 28 29 30 31 30

1 30

1 2 3 4 5 6 7 5 2 3 4 5 6 7 8 31

8 9 10 11 12 13 14 6 9 10 11 12 13 14 15 32

15 16 17 18 19 20 21 7 16 17 18 19 20 21 22 33

22 23 24 25 26 27 28 8 23 24 25 26 27 28 29 34

30 31 35

1 2 3 4 5 35

1 2 3 4 5 6 7 9 6 7 8 9 10 11 12 36

8 9 10 11 12 13 14 10 13 14 15 16 17 18 19 37

15 16 17 18 19 20 21 11 20 21 22 23 24 25 26 38

22 23 24 25 26 27 28 12 27 28 29 30 39

29 30 31 13

1 2 3 4 13 1 2 3 39

5 6 7 8 9 10 11 14 4 5 6 7 8 9 10 40

12 13 14 15 16 17 18 15 11 12 13 14 15 16 17 41

19 20 21 22 23 24 25 16 18 19 20 21 22 23 24 42

26 27 28 29 30 17 25 26 27 28 29 30 31 43

1 2 17

3 4 5 6 7 8 9 18 1 2 3 4 5 6 7 44

10 11 12 13 14 15 16 19 8 9 10 11 12 13 14 45
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1 2 3 4 5 48
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7 8 9 10 11 12 13 23 13 14 15 16 17 18 19 50
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21 22 23 24 25 26 27 25 27 28 29 30 31 52

28 29 30 26

STÁTNÍ SVÁTEK
PLAST (stlačený!) - nádoby 120 l, 240 l + kontejnery 1100 l
PAPÍR (krabice rozložené!)  - nádoby 120 l, 240 l + kontejnery 1100 l 
Velkoobjemový, nebezpečný a  elektro odpad, PNEU 

SVOZ ODPADU BUDE PROVÁDĚN POUZE Z NÁDOB, NIKOLIV PYTLOVÝ
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Svozový kalendář 2021 - Velký Újezd
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SKO (směsný komunální odpad po vytřídění)
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kdO naJde na tétO 56 Let staré fOtce něJakéhO 
bývaLéhO starOstu?

Minulé číslo Žibřida (2/2020) bylo výjimečně vydáno bez jazykové korektury. 
Čtenářům se za případné chyby omlouváme. 

Ondřej Zatloukal
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