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Vážení spoluobčané, 
 poslední dva roky žijeme ve zvláštní době, a proto mi dovolte poděkovat za 
trpělivost. Jsem moc rád, že vám všem mohu alespoň touto cestou popřát vše dobré 
v roce 2022. Moc mě mrzí, že nám nebylo umožněno zahájit předvánoční čas tady 
u nás ve Velkém Újezdě rozsvícením vánočního stromku za účasti Vás občanů měs-
tyse.
 Důvodem, proč jsme se nemohli setkat u tradičního rozsvícení vánočního 
stromu a ostatních naplánovaných akcí, bylo vyhlášení nouzového stavu v České re-
publice v souvislosti s koronavirovou pandemií Sars-CoV-2 neboli Covid-19. Vyhlášení 
nouzového stavu nás omezovalo v počtu shromažďování osob na veřejnosti.
 V posledních dnech jsme prožili jedno z nejkrásnějších období v roce, a to 
dobu vánoční, která v nás téměř vždy vyvolává tu nezaměnitelnou atmosféru rozsví-
cených vánočních stromečků, vůně vánočního cukroví i smaženého kapra. Ale přede-
vším v nás dlouho zůstává vzpomínka na rozzářené oči těch, které jsme obdarovali. 
Nezaměňujme ale velikost dárků za hloubku našeho citu. Právě cit a radost z vlastní-
ho života se z našich duší pomalu vytrácí.
 Rok 2021 se stává rokem loňským. Pro někoho to byl rok šťastný, někomu 
tolik štěstí nepřinesl. Všichni jsme bohatší o prožitky, které nás jistě posílily. Nechci 
v této chvíli vyjmenovávat dlouhý seznam akcí, které byly ve Velkém Újezdě realizo-
vány, ale dovolte mi zmínit alespoň to zásadní: zahájení propojení ulice Lipenská na 
Čtvrtky, opravy překopů na místních komunikacích, opravy kanalizace a povrchu ulic 
Válečných hrdinů, Kopanina a Na Flíčku, rekonstrukce fotbalového hřiště, oprava dět-
ského hřiště.
 V nadcházejícím roce 2022 zahájíme budování nového kulturního domu, re-
vitalizaci dolního rybníka, dokončení chodníku z ulice Lipenská na Čtvrtky, Skatepark 
a některé další.  
 Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem těm, kdo pro náš městys učinili 
v uplynulém roce cokoliv pozitivního a dobrého, byť by to byla jen maličkost. Všem, 
kteří mnohdy bez nároku na jakékoliv ocenění věnují svou práci obci. Jim patří můj 
velký dík. 
 Přeji Vám všem mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2022.

    Váš starosta Ing. Josef Jelen

 Úvodník
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     Po mnoha letech jsem se vrátil k záhadám stavby kapličky postavené ke cti sv. An-
tonína u Staměřic. O důvodech stavby kaple existují dvě pověsti. Obě mluví o mlynáři 
Nekoksovi z nedaleké pily zvané Prostřední pila, který kapli postavil počátkem druhé 
poloviny 19. století. 
     Jedna pověst vypráví o povoze taženém koňmi, na němž byli i rodiče Nekoksovi 
se svým malým synem Antonínem. Koně se splašili a utíkali s vozem do polí. Rodiče 
z vozu spadli a synek byl v ohrožení života. Nakonec uhnané koně zastavila pod dlou-
hým svahem, v místě, kde vyvěral pramen vody, žízeň. Je možné, že tato už více než 
100 let stará fotografie ukazuje, že kaple byla skutečně postavena přímo na trase 
úvozové cesty, po níž koně uháněli. Les tam tehdy nebyl a dnes už tam není ani svah, 
protože v těsné blízkosti kaple probíhá těleso dálnice. Malý Antonín cestu absolvoval 
živý a bez zranění. Jako poděkování za to, že se Antonínovi nic nestalo, nechal mly-
nář v místě, kde povoz zastavil, vybudovat malou kapli. Ta byla zasvěcena svatému 

Antonínovi. Druhá pověst je zcela odlišná. Když se po mnoha letech vracel mládenec, 
syn mlynáře Nekoksy, z mnohaleté vojny, narazil v lese nedaleko od domova na svou 
dávnou milou, se kterou si kdysi slíbili věrnost až do smrti. Dívka ale nebyla sama, 
procházela se s jiným mládencem. Byl to její bratranec, ale to mladý mlynář nevěděl 
a připravil si zbraň, že ho zastřelí. Teprve když zamířil, uslyšel, jak dívka vzpomíná na 
něj, na svého milého a jak po něm teskní. V tu chvíli si uvědomil, co mohla tato situ-
ace způsobit za tragédii a později proto v tomto místě na památku toho, že zde našel 

 kaple svatého antonína
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to, co přijel po skončení vojny hledat – lásku své milé, nechal postavit tuto kapličku. 
Svatý Antonín je totiž vzýván právě v takových chvílích, když člověk něco ztratí a ne-
může to najít. A prosba k němu pomáhá.
     Jsou to sice obě jen pověsti, ale i od pouhých pověstí nebývá ke skutečnostem 
příliš daleko. Obšírný rodokmen mlynářského rodu Nekoksů, který působil už od 
18. stol. nejen ve Velkém Újezdě, na Daskabátě, na Svrčově, ve Výklekách, ale 
i v mnohem širší oblasti, zcela jasně vymezují jména jak mlynáře, tak jeho milé. Mly-
nářský mistr se jmenoval Josef Nekoksa a jeho milá Anežka (Agnes). Byla to dcera Fa-
biana Kovaříka (její děda z matčiny strany byl zdejší postknecht, tedy sluha, poštovní 
pacholek ve zdejší přepřahací stanici a splašený povoz měl být z tohoto poštovního 
provozu). Oba pocházeli z Velkého Újezda. Vzali se a žili na Prostřední pile, při cestě 
ke Staměřicím (což byla tehdy osada Velkého Újezda) na domovním čísle 86. Mlýn 
a pila byly na říčce Říka. Rodily se jim děti, ale pronásledovala je smůla, a navíc velmi 
vlhké prostředí, jak to tehdy u vodních mlýnů bývalo. Všechny děti krátce po narození 
umíraly, převážně na TBC. 
     Povětšinou se děti jmenovaly po dědečkovi Antonín, případně, byla-li to dcera, 
pak Antonie. Jen stručný přehled: roku 1849 Antonín, roku 1851 Antonie, 1852 Josef, 
1854 opět Antonín, 1858 Mariana, ale umíraly vesměs krátce po narození, pokřtěny 
porodní bábou, která k tomu v těchto výjimečných případech, kdy nestačil dorazit 
kněz, měla úředně udělené oprávnění. I ostatní děti, bylo jich celkem jedenáct, kte-
ré se jmenovaly jinak, rovněž většinou umíraly už v den narození. Jen asi ve dvou 
případech se dožily dospělosti. Jedna dcera se provdala za mlynáře Felixe Schwarze 
z Kyjanice.
      A právě tato častá úmrtí mohla být v době silné náboženské víry hlavním důvo-
dem k vyprošení zachování potomka Antonína, a to formou postavení drobné nábo-
ženské stavby. Ke stavbě došlo někdy na sklonku padesátých let 19. století, cca 1859. 
Tedy po smrti posledního ze zmíněných 
dětí. A ejhle! 22. 6. 1860 (to už byla kaple, 
ne-li postavena, tak rozestavěna) se man-
želům Nekoksovým narodil další syn, do-
stal opět jméno Antonín, ale přidali k ně-
mu ještě druhé jméno Alois. Na rozdíl od 
zemřelých sourozenců prožil dlouhý život, 
ale mezi jeho potomky už nebyl žádný syn, 
jen pět dcer a jen jedna vnučka. Krev rodu 
Nekoksů tak zůstala zachována, ale tato 
větev Nekoksů bohužel vymřela po meči.

potomci stavitele kaple 
svatého antonína

    Na fotce je jediný přeživší Antonín, te-
dy Antonín Alois, syn stavebníka kaplič-
ky Josefa Nekoksy, tehdy už jako vdovec 
se dvěma dcerami. Antonín Nekoksa byl 
dvakráte ženatý. S první ženou Kateřinou 
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Paličkovou z Lazníček měl 4 děti: Anežku *1885, Františku Marii *1889, zemř. 1895, 
Annu Jenovefu *1895 a Ludmilu Anežku *1899. 
Na fotce je první a třetí z dcer. Druhá zemřela a čtvrtá ještě nebyla na světě. Nejstarší 
byla učitelka a provdala se za nějakého učitele a odešla s ním na Slovensko, všechny 
tři další dcery zemřely ještě ve školním věku.

      Jeho druhá žena Antonie Richterová byla dcera Ignáce Richtera a sestra dědy 
autora článku, rovněž Ignáce Richtera z č. 18. Svatba byla r. 1902 a svatební svě-
dek nevěsty byl tehdejší zemský poslanec Karel Richter. Antonie byla nejstarší z pěti 
sourozenců, z toho čtyř děvčat. Není tedy divu, že musela odejít z domu a vzala si 
vdovce dosti staršího. Měli spolu jedinou dceru Marii Ludmilu, * 31. 1. 1905. Po Ne-
koksově smrti se Antonie Nekoksová provdala do obce Výkleky za nějakého Koudel-
ku. Tehdy ještě se dvěma dcerami od Antonína. Měla tam těžký život, protože rodina 
Koudelků ji nenáviděla – přivedla na nevelké hospodářství tři cizí hladové děti. Dcera 
Marie Ludmila Nekoksová se provdala r. 1933 za Antonína Zdařila z Výklek. Měli dceru 
Věru (provdaná Koudelková, jen shoda jmen s předchozími Koudelky, žila na Tršické 
ulici) a ve Výklekách syny Jaromíra a Antonína. Věra, která již také zemřela, má dvě 
dcery Janu a Tamaru, Jaromír má dcery Evu a Libuši a Antonín Ivetu a Marcelu. Žád-
ná ze zmíněných potomkyň není mlynářka ani žena mlynáře. Tím pádem zdejší rod 
Nekoksů vymřel po meči. Anto-
nín Alois Nekoksa, muž, jehož 
existence byla vyprošena stav-
bou zmíněné kapličky, byl tak 
posledním zdejším mlynářem 
rodu Nekoksů (*22. 6. 1860) 
nejen na Prostřední pile.

      Na druhé rodinné fotogra-
fii z roku 1908 je Antonín Ne-
koksa, mlynář na Prostřední pi-
le, s druhou manželkou Antonií 
roz. Richterovou, dvěma dcera-
mi Anežkou a Annou z prvního 
manželství a uprostřed s dce-
rou z druhého manželství Ma-
rií Ludmilou, provdanou Zda-
řilovou.



Současný pohled na tzv. Prostřední 
pilu na říčce Říka

Pozn.: Na fotkách kapličky je vidět její stavební vývoj prováděný Antoníny z okolních 
obcí, kteří se o kapli starají. Proti původní stavbě je na zimním snímku kaple navýše-
ná, s novou střechou, bez kříže a se zaomítanými cihlovými rohy a podstřeším. Brána 
je původní, nápis je napsán na nové užší tabuli a už nepřesahuje do boků. Na letní 
fotce je nová brána a kříž ze střechy je přemístěn do průčelí. Šifrová krytina je nahra-
zena krytinou plechovou. 

Josef Richter
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Do konce druhé světové války zbývalo pouhých 
dvacet dnů, když nepochopitelný masakr Němců 
a vlasovců stál život devatenácti mužů v Zákřově, 
což je místní část Tršic na Olomoucku.
     Díky panu Ignáci Richterovi, bývalému poklad-
níku rolnické záložny ve Velkém Újezdě a členu 
výboru pro postavení památníku obětem Zákřova 
a okolí, se dochovaly některé dokumenty souvi-
sející s realizací památníku.
     Výbor byl ustanoven v roce 1945 ve Velkém 
Újezdě a jeho předsedou byl pan Polcer. Na zá-
kladě žádosti k okresnímu úřadu v Hranicích byla 
uspořádaná veřejná sbírka finančních prostřed-
ků, kterou podpořily všechny obce tehdejšího 
Hranického okresu a další krajské orgány. Od 
19. 9. 1948 do května 1949 bylo z darů shromáž-
děno něco přes 191 000,- Kčs v tzv. nové mě-

ně. Jednotlivých dárců, tj. obcí, úřadů a spolků bylo kolem 130. Největší příspěvky 
byly ze Zákřova, Velkého Újezda, Daskabátu, Jindřichova, Lazník, Doloplaz, Dolního 
Újezda, Výklek, Tršic, Milotic, Hranic a Přerova. Podílely se ale i další obce, armáda, 
různé spolky a další orga-
nizace.
     Podobou pomníku se 
zabýval univ. prof. Vladi-
mír Navrátil už od ukončení 
války, neboť sama tragédie 
byla podnětem a závazkem 
ke zbudování hodnotné při-
pomínky budoucím pokole-
ním. Počátkem roku 1949 
byl profesorem Navrátilem 
po dlouhém hledání zho-

toven model památníku. Socha pak byla vytesána 
v tvrdém pískovci jemně pemrlovaném firmou Ka-
menoprůmysl J. Havlásek Olomouc. Architekturu 
památníku, tedy zakomponování sochy na podsta-
vec navrhl akad. architekt Lubomír Šlapeta z Olo-
mouce. Základové práce provedla firma architekta 
Mojmíra Prášila z Lipníka n. B. Práce na památníku 
obnášely cca 170 000,- Kčs. Práce přípravné, rea-

	 Dokumenty	památníku	zákřovské	tragéDie

 Tryzna a průvod ke slavnostnímu odhalení památníku



lizační, zednické, dovoz materiálu apod. cca 20 000,- 
Kčs.  Zbývajících 1 150,- Kčs na účtu bylo použito na 
úpravu okolí. Ke slavnostnímu odhalení, ke kterému 
došlo 31. 10. 1949, byl vydán příležitostný tisk.
     Od roku 1950 se u památníku kolem 20. 4. kaž-
doročně schází široká veřejnost, zástupci obcí, úřadů, 
spolků, škol a armády spolu se zástupci svazu protifa-
šistických bojovníků. Za zvuků státní hymny jsou zde 
položeny věnce k uctění památky mučedníků. Socha 
ženy je i nemovitou kulturní památkou. Ohořelá část 
jednoho z trámů je trvale uložena v základní škole ve 
Vel. Újezdě. O průběhu tragédie vydal Žibřid před ně-
kolika lety samostatnou publikaci.

Josef Richter

Hudbymilovní občané Velkého Újezda 
měli skvělou příležitost vyslechnout si 
22. října 2021 v klubovně městyse za-
jímavou přednášku o Antonínu Dvo-
řákovi. Životem a dílem tohoto mistra 
přítomné provedla Martina Havlasová, 
která si za bezchybnou prezentaci za-
slouží poděkování. Doprovodné hudební 
ukázky umožnily posluchačům připome-
nout si excelentní výkon Gabriely Be-

ňačkové v roli Rusalky či libé tóny Symfonie č. 9 e moll „Z nového světa“. 
V únoru tohoto roku se můžeme všichni těšit na povídání o Fryderyku Chopinovi. 

Za VRM Arnošt Rybář

Zima, Vánoce, Nový rok… Zas to na mě přišlo. Vzpomínky na dětství se vtírají a já je 
vítám. Je to tak příjemné, vrátit se do dob, kdy ještě zdraví nezlobilo, stáří netrápilo, 
hlava pracovala na sto procent, ale to všechno lze ocenit až teď, až je tomu právě 
naopak. 
Nevím, kolik let mi přesně bylo – předškolák, prvňák, druhák? Pod stromečkem jsem 
objevila kočárek pro panenku, byla to přesná kopie toho, ve kterém před nějakým 
časem vozívali mě – košatina. Nádherný se vším všudy. Letos jsem kočárek vytáhla 
z igelitového pytle, ve kterém si hověl jako nevyužitý více než půl století. Očistila jsem 
ho, barvou překryla zkorodované části a celý vydezinfikovala. Manžel si pohrál se 
šroubky - nějaký ten chybějící doplnil a uvolněný dotáhl. Kočárek jsem vyštafírovala 
dekou a peřinkami a převezla do malého úkrytu pod žehlicí prkno v ložnici. Jak jsem 
předpokládala, dvouletá vnučka ho tam hned při své nadcházející návštěvě objevila 
a s výkřikem překvapení „jééé“ ze skrýše vysvobodila. Brzy si zvykla na manipulaci s 
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ním, ač je o hodně neforemnější, větší a těžší než ten subtilní a vonící novotou, co 
má doma. Pasažéry v kočárku při svých návštěvách u nás občas obměňuje. Už v něm 
povozila malou nejmíň šedesátiletou mrkací panenku, co má už jen jedno očičko, 
polštářek pejska, dřevěnou včelku Máju s kamarádkou Berunkou apod. Právě včera 
jsem v kočárku objevila následující osazenstvo: ležel tam malý hadrový šašek – můj 
kamarád z dětství, pod peřinkou čouhaly noty vánočních koled a na peřince leželo 
malé setrvačníkové autíčko. Nedalo mi to a musela jsem udělat snímek tohoto pra-
podivného zátiší.

Některé další Vánoce mám spojeny s tímto dárkem: od svého staršího bratra jsem 
prostřednictvím Ježíška dostala dřevěný nábytek – spíš nábyteček do obývacího po-
koje pro malinké panenky. Ten se také nyní hodí. Musel rovněž projít drobnými opra-
vami: tři ulomené a zatoulané nohy ze židliček jsem nahradila sirkami bez hlaviček 
a ty jsem natřela červenou barvou, jakou má nábytek, uvolněnou nohu jsem ke stolu 
připevnila tavicí pistolí. Po očistě už si s ním vnučka půl roku pěkně hraje. Do minia-
turní skříně si zavřela miniaturní klubíčka vlny, na gauč si posadila starého vyslouži-
lého opičáčka a vedle něho položila mladšího meďánka. Její fantazie jí napověděla, 
jak má naložit se čtyřmi židličkami – pro nedostatek dalších malinkých postaviček na 
ně posadila kaštany. 
Ještě se musím zmínit o dalším vánočním dárečku z dětství, který mi tehdy udělal ne-
smírnou radost. Je to knížka Děti z Bullerbynu od Astrid Lindgrenové. A nyní už také 
relikvie. Na první pohled značně opotřebovaná, což však je dokladem toho, jak byla 
oblíbená a jak často jsem si v ní četla. A to i v dospělém věku. Teď už v ní listujeme 
s Aničkou a ukazujeme si obrázky. Těším se na to, až povyroste a budu jí moci předčí-
tat příběhy šesti kamarádů a kamarádek z „moc malé švédské vesničky, ve které jsou 
jen tři statky“, jak říká v úvodu jedna z nich. Děti se jmenují: Lisa a Lasse a Bosse 
a Anna a Olle a Britta. Tehdy mě fascinovalo, že v překladu a patrně i originále se me-
zi jmény dětí jako několikanásobného podmětu nepoužívala interpunkční čárka, ale 
spojka „a“. Pamatuji si, že ve svých asi sedmi letech jsem každé nedělní dopoledne 
seděla u rádia a poslouchala četbu této knížky na pokračování. Moc se mi to líbilo. 
A teprve jakou radost jsem měla, když se pak tato kniha objevila u nás pod stromeč-
kem a já jsem měla přímo před sebou i nádherné podobizny všech těchto dětí a jejich 
rodičů, které nakreslila Helena Zmatlíková. V anketě Kniha mého srdce, kterou v ro-
ce 2009 organizovala Česká televize jako multimediální čtenářskou anketu o nejoblí-
benější knihu českých čtenářů, obsadila tato knížečka sedmé místo, což mě potěšilo 
nade vše. První místo získal Saturnin od Zdenka Jirotky – také moje oblíbené čtení.

Věra Bednaříková



zaHraDní	terapie
Už si ani nepamatuji, kde jsem četla článek na téma zahradní terapie a příroda, která 
pomáhá a uzdravuje. Moc se mi líbil, tak jsem si vypsala několik zásadních myšlenek 
a pokusím se je předložit i čtenářům Žibřida.
Práci na zahradě a procházky v přírodě doporučovali už staří Egypťané i antičtí lékaři. 
Později bývaly zahrady nedílnou součástí středověkých špitálů. V současnosti se mo-
derní medicína navrací zpátky k přírodě.
V zahradní terapii účinkuje už jen prosté pasivní vnímání přírodního prostředí, stačí se 
jen v zahradě či přírodě procházet. I v České republice už se otevírají jakési „zahrad-
ní ordinace“. Pacienti poslouchají zpěv ptáků nebo si vychutnávají výhled do zeleně. 
Například pro psychoterapii je obzvlášť důležité už pouze to, že zahrada není nemoc-
ničním prostředím, v němž je cítit dezinfekce a kde jsou slyšet všudypřítomné rušivé 
zvuky. Pobyt v zeleni také zlepšuje soustředění.  

Ještě intenzivněji k léčbě přispívá aktivní práce se zeminou a rostlinami. Péče o rost-
liny přináší radost a výsledky, což přispívá také ke zvýšení sebevědomí. Práce uvol-
ňuje fyzické napětí, uklidňuje psychiku a zbavuje nahromaděného stresu. Vlastní od-
povědnost za rostliny  pomáhá zapomenout na životní trápení a starosti. Manipulace 
s přírodními materiály, kontakt s živočichy, ale i zpěv ptáků a nejrůznější přírodní vů-
ně, to všechno dohromady působí pozitivně na zdraví člověka, ať už je v jakémkoli 
věku.
Lidé po úrazech nebo s motorickými potížemi používají chodníčky s různými povrchy, 
aby opět získali jistotu při chůzi. Ke stimulaci pohybu slouží například zahradní obláz-
kové stezky určené k chůzi naboso. 
K aktivnímu odpočinku jsou určené balneoparky koncipované jako vodní zahrady 
s potoky a prvky sloužícími k hydroterapii a relaxaci. Součástí mohou být různé ba-
lanční pomůcky, houpací sítě atp. 
Smysly dokážou podnítit motýlí záhony, aromatické výsadby nebo bylinková inhala-
tória. Vůně rostlin aktivuje paměť, terapií může být ale i trhání květin, které zlepšuje 
jemnou motoriku. Pro nevidomé a slabozraké návštěvníky jsou zakládány zahrady se 
sluchovými a hmatovými zážitky. Jednu takovou „zahradu smyslů“ jsem před lety na-
vštívila v Rudce u Kunštátu (viz můj článek v Žibřidu 3/2015). Byl to opravdu zážitek 
a pohlazení na duši. Na webových stránkách https://www.rudka.cz/smyslova-zahrada 
se můžete o ní dozvědět víc.
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vzpomínky	na	letošní	poDzim	-	kobylka
Jaké zvířátko k nám zavítalo tentokrát?
Za nádherného podzimního počasí jsme 
lenošili na dvorku a vedli nějaký určitě            
intelektuální rozhovor, kterého se chtěl
zúčastnit tento překrásný kůň. Plavným  
skokem se přenesl na opěradlo zahradní  
židle a poslouchal. 
Snímek byl pořízen 5. října 2021. 

Hortenzie     
Na podzim 2020 jsme stařičký obrovský keř hortenzie seřízli téměř až u země a pone-
chali na dosavadním místě pouze malý odkopek, abych získala místo pro další rostli-
ny, které jsem si chtěla na bývalou skalku zasadit.       
       Věděla jsem, že v dalším roce tady nebude na tomto miniaturním keři ani jeden 
květ. Nevyzpytatelná příroda mě opět překvapila, jak tomu bylo už tolikrát předtím. 
        Z toho malého zbytečku vyrostl během těch několika měsíců obrovský chrást – 
snad ještě větších rozměrů než předtím. A dokonce dokázal i rozkvést  několika veli-
kými květy, ty jsem usušila a mám je ve váze.
        Samotné listy se nádherně zbarvovaly. Na prvním snímku z 24. října (vlevo) by-
ly svěže zelené na rozdíl od toho druhého z 11. listopadu, kdy už zářily nádhernými 
červenými odstíny, zvláště na slunci.   

bakopa
Nedá mně to a musím přidat ještě jeden obrázek, který jsem pořídila 23. listopa-
du! Je na něm stále nádherně kvetoucí bakopa. Květinovou přísadu jsem si pořídila 
v dubnu ve skleníku újezdské-
ho odborného učiliště. Zhruba od 
května bakopa nádherně kvetla, 
možná s krátkou dobou odpočin-
ku, celé léto i celý podzim. Jsem 
přesvědčená, že kdyby nepřišly 
velké mrazy, kvetla by doposud. 
Samozřejmě jsem ji měla umís-
těnou po celou dobu venku na 
dvorku. Tady je:



V pátek 26. listopadu padal první, i když 
mokrý, sníh této zimy. Pěkně ladil s bílou
barvou stále kvetoucích letniček, kterým 
neublížil. Foto je ze soboty 27. 11. 2021.

Přeji nám všem, aby rok 2022 byl už ko-
nečně méně stresující, abychom byli zdra-
ví a prožili si ho daleko lépe než ty dva 
poslední.     
  

Věra Bednaříková 

V roce 2022 oslaví včelařský spolek ve Velkém Újezdě, nyní coby „Základní organiza-
ce Velký Újezd Českého svazu včelařů, z. s.“, 120 let svého trvání. Naše historie se 
začala psát 16. února 1902 na kočovné schůzi Ústředního spolku včelařského, kde 
byl náš spolek založen prvními 17 včelaři a přáteli včelařství. Připomeňte si s námi 
tento okamžik následujícím přepisem prvního zápisu v naší spolkové „Zápisní knize“:

Zápis
 o kočovné schůzi moravského Ústředního spolku včelařského pořádané 
16. února 1902 ve Vel. Újezdě. Moravský Ústřední spolek včelařský uspořádal kočov-
nou schůzi za účelem, aby tu byl založen včelařský spolek. Ke schůzi zavítal delegat 
Ústředního spolku, kočující učitel včelařství, p. L. Fiala, učitel z Dědic.
 Všeobecně překvapilo, že vzdor nanejvýš nepříznivému počasí sešlo se na 
půl druhého sta včelařů a přátel včelařství, kteří nevážili cesty i několikahodinné. Za-
stoupeny byly obce: V. Újezd, Staměřice, Daskabát, Dol. Újezd, Veseličko, Svrčov, 
Zákřov, Lázničky, Lázníky, Doloplazy, Přáslavice (velmi četně!), Holice, Penčice.
 Schůzi zahájil Fr. Krestýn, učitel ze Staměřic. V zahajovací řeči úvodem vy-
pravoval legendu, dle níž včely povstaly z krve našeho Spasitele. Od té doby jsou 
včeličky u lidu ve veliké úctě, vážnosti a lásce; mluví se o nich jako o lidech, že „jí“ 
a že „umírají.“ Včela od jakživa poutala k sobě pozornost člověka. Člověk znamenal 
její veliký užitek a proto vzal ji z volné přírody a učinil z ní zvíře domácí.
 Již od nejstarších dob, pokud paměť lidská sahá, lidé včelařili. Zvláště pak 
chovali včely naši předkové, Slované. Pečlivou ošetřovatelkou včelařství byla církev, 
neboť jí kromě medu poskytovalo vosku nezbytně potřebného pro bohoslužbu. Na 
poškození včel byly vysazeny přísné tresty. Za času „otce vlasti“, císaře Karla IV., na-
cházelo se včelařství u nás na vysokém stupni dokonalosti a výnosnosti. Včelaři tvořili 
tenkráte zvláštní cechy mezi sebou, obyčejně pod ochranou sv. Ambrože nebo sv. Me-
darda. Z cechů těch zachovalo se až na naši dobu „počestné bratrstvo včelařské“ od 
knížete Ferd. Z Ditrichsteinu r. 1697 v Lipníku zřízené. Jest to vůbec nejstarší spolek 
včelařský.
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 Včelařství, jakožto zaměstnání ideálnímu, pokojnému, daří se jen v dobách 
míru; proto za války třicetileté velice pokleslo. V době největšího úpadku mateřsky 
ujala se včelařství šlechetná císařovna Marie Terezie. Nová doba pro včelařství nasta-
la, když patriarcha včelařů Dzierzon vystoupil se svým objevem rozborného díla. Nej-
zasloužilejší a nejhorlivější křísitel morav. včelařství byl plukovní lékař Dr Fr. Živanský; 
přednášel o včelařství na technice v Brně, založil včelařský časopis dosud vycházející 
„Moravskou Včelu“ a „Zemský spolek včelařský“, jenž založením krajinských spolků 
včelařských přetvořen v „Ústřední spolek včelařský.“ Lonského roku pořádal zemskou 
včelařskou výstavu v Třebíči, toho druhu první na Moravě. Návštěvník žasnul, co člo-
věk ve spojení s malou tou muškou dovede. Každý mohl se očitě přesvědčiti, že vče-
lařství rozumně pěstované jest nejen ušlechtilou zábavou, ale že i něco vynáší. Ale 
ještě větší cenu má výtěžek v ohledu mravním, který nevyváží žádná hmota na světě. 
A aby i u nás rationelně se včelařilo a lid byl zušlechtěn, umravněn a povznešen, pra-
cováno k tomu, aby pro náš kraj založen byl včelařský spolek. Ústřední spolek ochot-
ně a rád zařídil dnešní kočovnou schůzi, k níž jako delegáta svého vyslal p. L. Fialu, 
jenž posluchačům představen a za předsedu schůze navržen p. Ant. Zikmuntík, rolník 
a včelař z Vel. Újezda.
 Tomu následovala účinná řeč p. L. Fialy. Vyřídiv pozdrav Ústřed. spolku, pro-
mluvil: a) o důležitosti včelařství vůbec, b) o potřebě spolku včelařského, c) o nej-
důležitějších pracích v roce včelařském. P. řečník poučiv nás o zazimování, prohlídce 
jarní, roztřídění včelstev dle síly a jak s nimi zacházeti, přikrmování, spekulativním 
krmení, jak zacházeti s roji a ukázav různá napájedla, síňku a jiné včelařské náčiní, 
poučil posluchače, jak těchto věcí se má užívati. Zmíniv se stručně o metání a uscho-
vání medu, vyložil účel plemenné stanice včelí na Ferdinandsku, její důležitost v cho-
vu královen a zušlechtění naší včely domácí. Na konec upozornil na letoší včelařské 
výstavy ve Vyškově a v Táboře v Čechách a vybídl náš budoucí spolek včelařský, aby 
výstavy ty hojně obeslal.
 Pan řečník byl po každém oddílu své krásné přednášky odměněn hlučnou 
pochvalou vděčnými a uznalými posluchači. Místní dp. farář Ant. Koutný poděkoval 
jménem všech přítomných p. řečníku za pěknou a poučnou přednášku, pravě o sobě, 
že ačkoliv včelařem dosud není, přece je přítelem včelařů, a první přistoupil za člena 
spolku. Místní p. nadučitel Jos. Libosvár poděkoval pak Ústřednímu spolku za uspo-
řádání kočovné schůze. Za členy spolku přistoupilo 17 včelařů. Usnešeno za 14 dnů 
pořádati valnou hromadu. Schůze skončena za povznešené nálady.

Fr. Krestýn zapisovatel

(Přepis byl záměrně ponechán v původním znění bez korektur.)

Náš spolek plánuje připomenout toto své výročí v letošním roce několika akcemi ur-
čenými pro širokou veřejnost a budeme se proto těšit na setkání s Vámi při posezení 
na spolkovém včelíně v červnu, při výstavě o našem spolku v průběhu hodových slav-
ností v srpnu i v průběhu celého roku na stránkách tohoto časopisu.

Za ZO ČSV Velký Újezd Jakub Hadam



V pátek 5. 11. 2021 se uskutečnil lampionový průvod, který byl přeložen 
z 26. 10. 2021 z důvodu velké nemocnosti dětí v základní a mateřské škole. 
Sraz dětí s rodiči byl na náměstí v pět hodin. Děti dostaly na ruce svítící náramky 
a rozsvítily i své lampiony. Po páté hodině se lampionový průvod vydal na cestu. Pod 
kopcem Na Flíčku se průvod zastavil a na řadu přišlo překvapení v podobě ohňostro-
je. Konec průvodu byl opět na náměstí. Děti si zde mohly nafouknout balónky a vy-
zdobit je jako ducha nebo dýni. 
Občerstvení pro děti i dospělé zajistili hasiči, na grilu byly výborné klobásky, pro děti 
teplý čaj a dospělým přišel vhod výborný svařák. 
Celá akce se povedla, děkujeme všem, co se podíleli na její organizaci, i těm, co si 
s námi přišli lampionový průvod užít. 

členka kulturní komise a SDH Velký Újezd
 Tereza Kořínková 
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Letos se naskytla příležitost pohádkový les uspořádat během státního svátku, který 
vycházel na úterý 28. 9. 2021. Říkali jsme si, že alespoň rodičům pomůžeme vymys-
let, co s dětmi během tohoto volna podniknout. 
V tomto už desátém ročníku pohádkového lesa jste se mohli potkat s včelaři a vyrobit 
si u nich vlastní včelku. U SpongeBoba si děti mohly poskládat svůj vlastní hamburger. 
Rumcajs děti vyzkoušel ze znalostí o lese. Čertovi a Káče pomohly navozit uhlí pod 
kotel. Pepek námořník jim prozradil, jak být silný a zdravý, a vyzkoušel děti z hodu na 
plechovky špenátu. S pravým policistou si děti mohly zastřílet ze vzduchovky. Klaun 
s opičkou dětem pomohli postavit věž. U vodníka děti skládaly kostky a pan Brtník je 
prověřil, jak jsou bystré, při hledání rozdílů a skládání kopretiny. 
Trasa začínala jako vždy u včelína, dále pokračovala směrem na Výletní, kolem lesa 
a rybníků a končila u vysílače, kde děti za zvládnutí všech úkolů dostaly sladkost. 
Všichni zúčastnění si zde mohli koupit i drobné občerstvení.
Desátý ročník pohádkového lesa navštívilo 157 dětí, děti byly jak z Velkého Újezdu, 
tak i z okolních vesnic a opět nechyběli ani zástupci z Olomouce a Přerova. 
Všem Vám moc děkujeme za účast a za to, že jste nám stále věrni.
Těšíme se aspoň na dalších deset let. ;-) 

členka SDH Velký Újezd Tereza Kořínková

 pohádkový les 2021



V době, která „nepřeje“ cesto-
vání, jsme si naplánovali jedno-
denní výlety za krásami přírody 
a památkami do okolí. Rádi se 
s vámi o ně podělíme. Jeli jsme 
horní cestou přes Potštát do 
vzdálenosti 24,8 km.
Naše oblast je známá větrnými 
mlýny a my jsme se rozhodli na-
vštívit v době krásného podzimu 
Maršálkův dřevěný větrný mlýn 
v Partutovicích. Jedná se o po-
slední ze tří mlýnů, které kdysi 
v této obci stály. Přestože se 
v něm už od padesátých let ne-
mele, je stále schopen provozu 
a říká se, že je nejzachovalej-
ším mlýnem svého typu v České 
republice. Dvoupatrový mlýn ve 

tvaru čtyřstěnného hranolu byl postaven 
v roce 1837. Dnes je z něj rodinné dědic-
tví a malé soukromé muzeum.
O velmi zachovalý celodřevěný mlýn se 
stará už mnoho let jeho současný majitel. 
Vše kontroluje a opravuje, co je zrovna 
potřeba. Ve volných chvílích uvnitř také 
provází návštěvníky, kteří o to požádají. Ti 
si tak mohou prohlédnout zachovalé vy-
bavení a vyslechnout zajímavé povídání 
o historii mlýna a celém procesu mletí. 
Měli jsme štěstí, že i po turistické sezoně 
si s námi příjemný majitel popovídal nejen 
o mlýně, ale i o krásném okolí s kouzelným výhledem. Také část chaloupky u mlýna je 
z doby, kdy mlýn byl plně funkční. Když se vrátíte do Partutovic na rozcestí, tak cca 
2 km odtud je Partutovický vodopád.
U mlýna jsou na turisty skvěle připraveni i co se týče parkování, a to od cyklistů přes 
motorkáře až po motoristy. Skvěle je zde postaráno o občerstvení a o vyžití dětí.  Do-
poručuji sledovat jejich FB stránky 
https://www.facebook.com/KiosekUVetrnehoMlyna
Celé to na nás působilo, jako bychom se ocitli někde v pohádce, někde, kde je cítit 
láska k rodné hroudě a k dědictví předků.

Alena Boyková
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     Stejně jak v minulých číslech Žibřida bych vás chtěla postupně informovat o odrůdách 
jabloní a hrušní v nově vysázené aleji.

     V nové aleji je v současnosti vysaze-
no 6 stromků jabloňové odrůdy Panenské 
české na pozicích 3, 7, 9, 16, 18, 19 na 
pravé straně, pokud půjdeme od silni-
ce vedoucí do Výklek. Významný český 
pomolog Jan Říha píše v Českém ovoci 
(rok vydání 1915) toto: „K nejoblíbeněj-
ším jablkům našeho lidu lze čítati v prvé 
řadě jablko Panenské a není snad zahrady 
v kterékoli osadě, není stromořadí, kde 
by se nenalézal aspoň nějaký strom Pa-
nenského.” 
     Dále Jan Říha píše, že Panenské čes-
ké je velmi stará česká podzimně zimní 
odrůda. Na Moravě se vžilo také vedlejší 
pojmenování Kardinálka.  Tato odrůda je 
vhodná především do alejí a volných pro-
stranství, roste a plodí i ve vyšších polo-
hách.  Plody jsou spíš malé, červené, bílá 
dužina má chuť šťavnatou, sladce navi-
nulou, s typickým aromatem. Jablka jsou 
vhodná pro přímý konzum i na různé zpra-
cování, dobře 

se skladují a nehnijí v místě otlaku. Zvláštností je jadřinec, 
který se obyčejně skládá z pěti pouzder, ale u Panenského se 
často vyskytují jen čtyři pouzdra. Před rozkrojením panenských 
jablíček na Štědrý den se proto hádalo, zda se na příčném řezu 
objeví hvězda, nebo křížek.
     Vysokokmeny této staré odrůdy se dožívají více jak 100 let. 
Vytváří vznosné vysoce kulovité koruny, kterým prospívá zmla-
zovací řez.  Jedna řecká moudrost praví: „Stařec sází stromy, 
aby si v jejich stínu odpočinul jeho vnuk”. I to je důvod pro za-
kládání nových výsadeb.

      Do ovocné aleje pořádám vycházky se svými studenty – zahradníky v rámci hodin 
Ovocnictví. Opakujeme si přímo v terénu, jak se vysazují ovocné stromy, z návěsek čte-
me názvy odrůd a další důležité informace, které tam uvádí mateřská ovocná školka. 
Vysvětlujeme si, proč je v dnešní době moderní vysazovat staré a krajové odrůdy ovoce. 
Diskutujeme taky o tom, jak se budou ošetřovat vzrostlé stromy, a nezapomeneme si při-
pomenout, že alej v budoucnu příznivě ovlivní vzhled krajiny.

                                                                                                        Jana Kleinová

	 	ovocná	alej	k	novému	vrtu,	pokračování



 V pátek 26. listopadu 2021 
odpoledne začal padat první 
sníh letošní zimy. Do večera už 
bylo venku jako v zimní po-
hádce. Nedalo mi to a šla jsem 
se projít kolem Újezda. Na ná-
městí zářil vánoční stromeček 
oblečený do bílého. Sice roz-
svícený, ale bez dětského zpě-
vu, koláčků, čaje, bez setkání 
všech, co chtěli prožít jeden 
z dlouhých zimních večerů po-
spolu.
Stromeček působil opuštěně. 
Stejně se mnohdy v dnešní 
„covidové době” cítíme i my 
a přejeme si, aby nadcháze-
jící nový rok byl bez omeze-
ní a aby nás obdarovával jen 
samými pozitivními zprávami.                                                                                                                                        
  

  Doma jsem z balkonu vyfotila zasně-
ženou večerní zahradu.  Sobotní ráno 
si děti ještě mohly postavit sněhuláka. 
Následující teplé dny i noci způsobily, 
že jsme se ze sněhové nadílky dlouho 
neradovali.

  Jana Kleinová

-18-

	 	první	sníH
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		sraz	bývalýcH	fotbalistů
Dne 22. října 2021 proběhlo setkání bývalých fotbalistů – hráčů TJ SOKOL Velký Újezd, 
kteří se v roce 1979 – 1980 úspěšně probojovali ze čtvrté do třetí třídy. V CUKRÁRNĚ  
u Hanky se to páteční odpoledne sešlo víc jak 20 bývalých fotbalistů. Účast byla tedy 
hojná. Později přišel mezi nás i tehdejší trenér našeho mužstva Emil Kenša s bratrem 
Janem, taky fotbalistou, nestihli ale společné focení.
      Setkání probíhalo ve sportovním duchu. Nejdříve si všichni hráči připomněli své 
osobní životní příběhy, které  za více jak 40 let prožili, a poté se řeč obrátila na zážitky 
z různých fotbalových zápasů a utkání. Každý měl nějaký svůj zážitek, na který jsme 
si společně zavzpomínali a při kterém jsme se společně zasmáli a pobavili. Na pozdější 
výzvu, ať vstanou ti, kdo ještě nejsou ve starobním důchodě, ale ještě pracují, vstaly 
pouze tři osoby.
Ach jo, jak ten čas letí... Nic to ale nemění na tom, že jsme všichni i dnes duchem stále 
mladí a že jsme si rádi připomněli svoje dávné vítězství - postup do vyšší fotbalové třídy.
Dnešním fotbalistům mužům přejeme hodně úspěchů, radosti ze hry a stejný elán, jaký 
jsme do hry dávali my.
     Závěrem chci tímto poděkovat všem klukům za účast a také personálu cukrárny za 
přípravu večeře a ostatního občerstvení. 
     SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ . 

Jaromír Krhoň

Horní řada zleva: L. Tomek, T. Zedek, J. Korhoň, V. Solař, O. Suchý, Z. Rokyta, 
L. Galásek, P. Ploštica, L. Dohnal, J. Dvořák
Spodní řada zleva: L. Dědič, F. Rokyta, S. Bednařík, T. Kovařík, T. Bican, J. Hnilica, 
P. Švarc
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    „Chutné a zdravé,“ tvrdil i kníže Podstatský-Lichtenstein, když si na nich v Lipníku 
na rynku, kde je tetinka v krámku prodávala, pochutnával. V Žibřidu 2/2021 je na 
straně 3 z Chytilova adresáře vydaného v roce 1911 i o Velkém Újezdě. Adresář má 
1340 stran. O Velkém Újezdě se píše na straně 389. Jeden řádek – výroba tvarůžků – 
je o mé tetě Anně Tomkové. Bydlela v domku č. 58. Její manžel Jakub Tomek se vrátil 
z 1. světové války s podlomeným zdravím. Brzy umřel, a tak tetinka všechnu lásku 
věnovala nám, vnukům své sestry Marie. 
     Ráda vzpomínám na chvíle, kdy jsem jí směla při výrobě tvarůžků pomáhat. Tva-
růžkárna, to byla obyčejná kuchyň s kachlovými kamny, kredencem, tabulí. Tabule 
byla postel se slamníkem a peřinami. Přes den byla zakryta deskou, na kterou se prk-
na s tvarůžky odkládala.
Ve třech řadách jich bývalo šedesát.  Hned za dveřmi byla díže s natlačeným a proso-
leným tvarohem. Nejdůležitějším kusem nábytku byl stůl. Měl vyvýšené okraje, aby 
tvaroh nepadal na zem. Uprostřed byla dřevěná forma. Víko a dno spojené panty. 
V obou částech formy byly vyvrtané otvory o velikosti polovičního tvarůžku. Přehršlí 
tvarohu se vmáčklo do otvoru spodního. Přiklopením víka vznikl tvarůžek. Přes obě 
části formy bylo vloženo plátýnko, aby se tvarůžek snadno 
vyklopil. Zaplněná prkna se nosila přes komoru s hliněnou 
podlahou po dřevěných schodech do místnosti v 1. patře 
a ukládala do police. Po čtrnácti dnech zrání se tvarůžky 
omývaly ve vlažné vodě a znovu dávaly uležet. Vodu jsme 
tahali putýnkou zavěšenou na dlouhém háku. Studna byla 
před domem chráněna dřevěnou bednou s petlicí. Až měly 
tvarůžky oranžově žlutou barvu i na řezu, byly na prodej.  
        Tvarohu na výrobu od újezdských sedláků nikdy ne-
bylo dost. Tetinka ho nakupovala v dnes už zaniklých vsích 
v Oderských vrších – Olejovicích, Čermné, Varhošti, Ranošo-
vě. Po hrbolatých nesjízdných cestách s vozíkem a koníkem 
Hanzlem se mnohdy nestačila vrátit domů, zatměla a musela 
u někoho přenocovat.
         Dnes byste marně v Zákostelí hledali stavení č. 58. V 80. letech bylo zbouráno. 
Ani studnu s léčivou vodou byste nenašli. Kryje ji kovový poklop zarostlý trávníkem.
           Tetinka umřela 23. května 1966. Měla 91 roků. Na obraze drobnými korálky 
její rukou vyšitém jsou slova: „Modli se a pracuj, tiše snášej boly a naději netrať, ať 
přijde cokoli.” To je smysl žití dobrého člověka.

Foto:  Anna Tomková s manželem Jakubem
Ludmila Kleinová

		tvarůžky
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		ÚHoř
 Při pohledu na fotku s úhořem, kterou jsem ne-
dávno dostala v mailu, jsem si vybavila básničku 
pro děti od Františka Hrubína s názvem U řeky: 
Uhoříčku úhoři, jaké je to na moři? Já jsem nebyl, 
Frantíku, ani u vás v rybníku. 
 Úhoř na fotce byl a možná ještě je 
u nás ve Vrchním rybníku. Chytil ho Saša Tošenov-
ský při rybářských závodech, které pořádali členo-
vé rybářského spolku  Sumec v sobotu 4. 9. 2021. 
Když si ho všichni zúčastnění prohlédli, byl vypuš-
těn zpět do vody. Byla to samice, protože samci 
dorůstají jen do 50 cm. 
 Zeptala jsem se Jana Ingriše od „Sumců”, zda jde 
o úhoře řičního a také na jeho názor, jak se úhoř 

dostal do našeho rybníku, prý jich je tam víc. Záhy přišla odpověď: „Ano, je to úhoř 
řiční. Jak se dostal do rybníku, tak to nikdo neví. Jsou ale jen dvě možnosti, a to buď 
je tam v minulých letech někdo vysadil, a nebo, jak je známo, úhoř migruje, tak se 
mohl dostat do rybníku z okolních rybníčků.  A k otázce, jestli je jich tam víc? Tak 
to  nikdo netuší, ale je pravda, že zhruba před pěti lety jsme chytili úhoře, který mě-
řil 115 cm, ten letošní měl 95 cm. Minulý týden se mi podařilo chytit krásnou štiku, 
která měřila 84 cm (viz příloha). Inu, i na tak malém rybníčku můžou být tak krásné 
a kapitální ryby.”
        Úhoř je zajímavý tvor, patří mezi paprskoploutvé  ryby, obývá různá místa na-
ší země, má 16 druhů.  V našich vodách žije úhoř říční, případně úhoř americký. 
O jejich množení se hodně řeklo i napsalo. Zatím se lidstvu nepodařilo zjistit ani umě-
le provést jiný způsob množení, než že dospělci složitě migrují do Sargasového moře 
(východně od Floridy) a tam dochází k třecímu aktu. Larvy vypadající jako průhledné 
rybky jsou pak pomocí Golfského proudu unášeny k Evropě. Hadovitého  těla (stadi-
um monté) nabývají až u ústí řek do moře.  Úhoři se chovají i v umělých  odchovech, 
jednak pro potravinářské zpracování, jednak pro vysazování do volných vod. Vždy je 
to ale závislé na odlovu monté.
        V gastronomii patří úhoř mezi ceněnou sladkovodní rybu. Jako malé děvče jsem 
měla možnost okusit úhoří maso. Tatínek  i dědeček byli rybáři a čas od času úho-
ře ulovili. Maminka s babičkou zkoušely různé 
kuchyňské úpravy. Došlo i  na uzení, kdy „ha-
di” byli  zavěšení na háku a posléze se rozpadli 
na dno udírny. Při dalším pokusu už je tatínek  
obalil do síťky z provázků.  Uhoří maso  jsem 
odmítala jíst, po jakékoli úpravě bylo jemné až 
nepříjemně blátivé. Taky jsem se bála, že budu 
rozumět řeči všech zvířat, tak jako Jiřík v Pohád-
ce o Zlatovlásce.

Jana Kleinová
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		školní	časopis	zákulisí
Po několikaleté odmlce byla letos v místní základní škole obnovena tradice vydávání 
školního časopisu. Redakční radu tvoří žáci a žákyně 6. a 7. ročníku, členové Literární-
ho kroužku.
V prvním čísle, které bylo zimně laděné, mohli čtenáři najít pro pobavení vtipy, hádanky, 
omalovánku, příběh o opuštěném vlčeti či křížovku. Redakce myslela ale i na informační 
a vzdělávací obsah, proto se zde objevily články o práci školního parlamentu či o vlkovi 
obecném. Nedílnou součástí každého čísla budou i rozhovory se zajímavými osobnost-
mi z řad studentů i učitelů. Tentokráte jsme si mohli přečíst interview o lukostřelbě 
a mažoretkách. Třešničkou na dortu byl rozhovor Marka Balošáka s panem učitelem 
Vojtěchem Slámou, velkým cestovatelem. 
Právě z něj Vám přinášíme krátkou ukázku.
…
Vím, že rád cestujete, kam vedla Vaše poslední cesta?
Já jezdím často do Brazílie, poslední dobou jsem tam byl asi šestnáctkrát, protože úplně 
miluju Amazonku, její přítoky a tamní zvířata a zajímám se i o indiány.
A vy těm indiánům rozumíte?
U indiánů je to tak, že půlka z nich rozumí portugalsky a část z nich, to jsou takové divo-
ké kmeny, tak ty mají společnou řeč lingua geral a některá slovíčka už znám. Například 
„Jak se máš?“ se v jejich řeči řekne puranga ratana.
Bude následovat nějaká další cesta, popřípadě jaká?
Určitě bych se chtěl znovu podívat do Brazílie, protože tam mám spoustu přátel. Vlast-
ně já tam jezdím tak trochu jako domů a jsem tam hodně šťastný, tak doufám, že mi 
to vyjde.
Jaký byl Váš nejdobrodružnější zážitek?
Já jsem kdysi pracoval jako novinář a byl jsem v Ázerbájdžánu, když vedl válku s Ar-
ménii a dostal jsem se tam na linii střetu, slyšel jsem dunění děl, viděl jsem ozbrojené 
vojáky, tak to bylo nejdobrodružnější.
…

Věřím, že žáky nadšení pro žurnalistiku neopustí a školní časopis budeme moci číst 
i v dalších letech.

Michaela Janotová



-23-

 Minulý ročník byl kvůli epidemiologické situaci bohužel zrušen. Tradiční vá-
noční setkání nohejbalových nadšenců se tak uskutečnilo dne 29. 12. 2021 po dvou-
leté odmlce v místní tělocvičně. Vyvrcholila tak sezona 2021, ve které se pravidelně 
hrávalo jak v létě na umělé trávě, tak i v zimních měsících v tělocvičně. Letošního klá-
ní se zúčastnilo 15 přihlášených sportovců z Velkého Újezdu i okolí. Do pěti týmů byli 
náhodným losem rozlosováni hráči, kteří se utkali ve vzájemných zápasech. Základ-
ní část tedy určila nasazení do play-off. Na bronzové třetí příčce se umístil M. Hořín, 
společně s O. Kročilem a Janem Ingrišem. Poraženými ve finálovém souboji se stali 
J. Tylich ml., J. Sýkora st. a Karel Domes ml. Vítězem se stalo mužstvo P. Poučenské-
ho, Z. Šmatláka a Karla Domese st.

 

Po dvou neúplných sezonách (2019/20, 2020/21), které se nedohrály kvůli epide-
miologické situaci způsobené šířením onemocnění Covid-19 se rozběhla sezona ak-
tuální. První utkání spojené se slavnostním otevřením nového fotbalového hřiště 
jsme bohužel pokřtili prohrou a Libavé podlehli. Byla zřejmá nerozehranost a muž-
stvo hledalo formu i v následujících čtyřech utkáních, kde vytěžilo pouze 3 body 
z 12 možných. 
Nicméně venkovním úspěchem v Mladějovicích byla zahájena série osmi výher v řa-
dě, kde eskalovala výkonnost i sebevědomí celého týmu. Také díky trénování dva-
krát týdně i zdravé konkurenci v mužstvu. Za podzimní část jsme nejméně trestané 
družstvo v celém okrese a držíme tak prvenství v soutěži „Fair play“ vyhlášené Okres-
ním fotbalovým svazem Olomouc. Zároveň se dokázal dohnat deficit z úvodu sezony 
a díky gólové chuti v posledních duelech máme na kontě nejvíce nastřílených branek 
v soutěži. 
Přezimujeme tak na čtvrté pozici za Štěpánovem, Nemilany a Libavou. V zimní pří-
pravě nás čekají přípravná utkání a soustředění v Jeseníkách. Na jaře se pokusíme 
navázat na formu z konce podzimní části a atakovat ty nejvyšší příčky.

		vánoční	noHejbalový	turnaj	2021

		fotbalový	poDzim
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Karel Domes ml.
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MIKULÁŠSKÝ FOTBÁLEK 2021
 Již pátý ročník Mikulášského fotbálku se konal 4. 12. 2021 na umělém povr-
chu v areálu fotbalového hřiště ve Velkém Újezdu. Pomyslného zakončení podzimní 
části sezony se zúčastnili hráči, trenéři i příznivci velkoújezdské kopané.
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Různé obce se k řešení sytému odpadového hospodářství staví různě. Asi se všichni 
shodneme, že odpadové hospodářství je služba, kterou musí obec pro své občany 
zajistit.
Jako v mnoha dalších případech jde o službu, která když funguje, tak nikdo nic neře-
ší, jakmile se ale vyskytne problém, všichni o tom víme. Mezi tyto případy patří např. 
také zajištění dodávek pitné vody, kanalizace, odklizení sněhu a podobně. Pokud se 
ale v zajištění podobných služeb problém vyskytne, nejenže nás to všechny okamžitě 
postihne, není také jednoduché a levné tento nedostatek odstranit.
Obec zajišťuje službu odpadového hospodářství pro občany (např. v sousedním Pol-
sku existují obce, kde si občané tuto službu zajišťují přímo se svozovou firmou). 
Bohaté obce netrápí, že na tuto službu doplácí z obecního rozpočtu a občané platí 
poplatek, v dnešní době řekněme spíše symbolický. Ryze ekonomický přístup vychá-
zí z nákladů na odpadové hospodářství a příjmů (kterých není mnoho) a podle toho 
nastaví poplatek pro občany. Toto jsou dva extrémy, které ale i v našem mikroregionu 
existují. Potom je tady zbytek, tedy obce, které ve větší či menší míře na odpado-
vé hospodářství doplácejí z obecního rozpočtu. A zde je důležité podotknout, že to 
může být na úkor něčeho jiného. Systémy se i v našich podmínkách obcí mikroregi-
onu Bystřička různí. Co máme většinou společného, jsou barevné nádoby na papír 
a plast,  které jsme získali z dotace, a my, občané, je tedy máme zdarma. Nemalou 
pomocí jsou také bio kompostéry, které nejenom že pomohou zlikvidovat bio odpad 
(všechen, nebo část, záleží na naší spotřebě, velikosti pozemku, vlastnictví drůbeže 
apod.), ale produkují nám také zeminu, což je na zahradě vždy ceněné.
Ve dvou vlnách obec z dotace přes Mikroregion Bystřička získala celkem 295 nádob 
na papír, 355 na plast a celkem 252 bio kompostérů. Ty na základě smlouvy obča-
nům pronajala a po uplynutí doby 5 let přejdou (většina bio kompostérů již přešla) 
do vlastnictví daných občanů.
Bio opad je co do finančního srovnání nejlevnější na likvidaci, na opačné straně žeb-
říčku stojí odpad velkoobjemný a nebezpečný.
Jaký systém odpadového hospodářství bychom si přáli? Víme, co se s naším odpadem 
děje? Jsme si vědomi náporu na skládky, pokud odpad netřídíme? Musíme spotře-
bovávat tolik obalového materiálu? Je něco, co sami můžeme recyklovat? Odpovědi 
nás jistě zavedou do dalších problematických oblastí. Na nás samotných každopád-
ně záleží cyklus koupím – spotřebuji a následně co s tím. To, co se skrývá před tou 
naší koupí, je běh na dlouhou trať, který můžeme jen málo ovlivnit. Co je za naším 
„Co s tím?“ závisí na vyjednávání starostů, svozových společností a v neposlední řadě 
politických rozhodnutích a neviditelných lobby. Změnit zaběhnutý systém odpadové-
ho hospodářství není snadné ani levné. Má cenu vážit vyprodukovaný směsný komu-
nální odpad a za něj platit? Nebo je lepší vážit recyklovatelné složky opadu a za ně 
dostat slevu? Jde o rozhodnutí, které bude mít nemalé finanční nároky, a ať už jdeme 
jakoukoliv cestou, vždy bude nutné činit nelehká rozhodnutí, která se ne každému 
mohou líbit. Cílem by ale měla být starost o životní prostředí, udržitelný rozvoj a péče 
o naši i obecní ekonomiku.

Jana Švarcová

		o	oDpaDovém	HospoDářství
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PRVKY EKOLOGICKÉHO PŘÍNOSU 

Stávající stav 

Předmětem projektu je rekonstrukce dokončené stavby kulturního domu v ulici Olomoucká ve 
Velkém Újezdě. Realizace bude probíhat na parcelách č. 468, 469/1 a 469/6. Stávající budova již 
v současné době není z bezpečnostního hlediska přípustná a je nutná její celková rekonstrukce, která 
počítá také s částečnou či celkovou demolicí objektu. Řešená lokalita se nachází v intravilánu, v 
zastavěném území. Z hlediska ochrany přírody není předpoklad zásahu do životního prostředí. 
Vzhledem ke stáří a stavu stávajícího objektu je také problém jeho energetická náročnost spojená, 
která je spojená s havarijním stavem budovy v některých částech, případně nefunkčnosti některých 
použitých materiálů. V dnešní době jsou také alarmující matriály používané při budování staveb 
v minulých dobách, jako je azbest apod., které jsou právě do jisté míry součástí současné stavby 
objektu. 

Možná řešení 

1. Ponechání stávajícího kulturního domu. 
2. Částečná demolice objektu stavby s novou výstavbou a rekonstrukce stávající výstavby. 
3. Celková demolice objektu a výstavba nového kulturního domu. 

Navrhované řešení 

Vzhledem k tomu, že se stávající kulturní dům nachází v centrální části městyse a patří tak mezi 
centrální budovy městyse a tvoří jeho image a současně dle statika není nutné provést celkovou 
demolici objektu, se městys Velký Újezd rozhodl pro druhou variantu. Bude tak provedena částečná 
demolice stávajícího objektu společně s novou výstavbou a rekonstrukcí zbývající části stávajícího 
objektu. Nový kulturní dům bude disponovat užitnou plochou 1 175,23 m2 a zahrádkou o 30,62 m2. V 
rámci ochrany přírody a krajiny se rozlišuje podle stávající legislativy, především zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, obecná ochrana územní a druhů a zvláštní ochranu 
územní a druhů. Předmětem stavby je drobná stavební činnost v intravilánu obce, která svým 
rozsahem nesnižuje a nemění krajinný ráz a jeho estetickou hodnotu. Stavba nepředstavuje závažný 
zásah, který by se mohl dotknout zájmů ochrany rostlin a živočichů. Stavbou nedojde ke změně 
ekologických funkcí a vazeb v krajině. Životní prostředí nebude stavbou negativně dotčeno. Stavba je 
navržena v souladu s hygienickými předpisy a požadavky dle vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby a vyhl. č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území. 
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Prvky ekologického přínosu 

1. Environmentální přínos 
Vnější podmínky života (okolí) do jisté míry ovlivňuje také vývoj osobnosti jednotlivců. Místo, kde 
žijeme je významným činitelem ve formování osobnosti nejen dospělých jedinců, ale také dětí. 
Standardem obce jako takové je v dnešní době kvalitní infrastruktura, která zahrnuje mimo jiné 
společenský život. Právě sociální interakce mezi občany dané obce dělají z obce místo k žití. Občané 
by tak měli mít právo na možnost trávit společný čas. Kvalitní infrastruktura zajišťuje větší 
spokojenost občanů s žitím v obci a obec tak dává podnět ke společenskému životu. Ke 
společenskému životu se bezprostředně pojí kultura, která právě společenský život pomáhá utvářet. 
Kultura a společenský život je tak jedním z významných faktorů, který významně přispívá k utváření 
osobnosti jedinci, k orientaci jeho zájmů a způsobu trávením volného času. Tyto výše uvedené 
aspekty významu společenského života nejen pro občany dané obce jsou hlavním ekologickým 
přínosem realizace akce. 

2. Materiálová udržitelnost 
V rámci výběrového řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd“, bude 
umožněno dodání jednotlivých částí akce z recyklovatelných materiálů. V rámci demolice bude 
maximum materiálu tříděno a následně recyklováno, a to buď přímo na místě realizace akce či ve 
specializovaném závodě. Některé materiály mohou být mimo jiné využity do základů přístavby. 
Zásadním problém v současné době je také energetická náročnosti původních vystavěných objektů. 
Vzhledem k tomuto faktu má projekt vypracovaný průkaz energetické náročnosti budovy, přičemž se 
dle tohoto dokumentu jeví budova jako velmi úsporná.  
 

3. Dlouhodobě udržitelný rozvoj venkova 
Z pohledu celkového udržitelného rozvoje je významný i dopad projektu z pohledu stárnutí a 
vylidňování venkova. Rekonstrukce místního kulturního domu přispěje k zatraktivnění bydlení 
obyvatel, kteří zde mají své domy nebo by zde chtěli do budoucna bydlet. Realizace projektu 
napomůže k tomu, aby naše obec zůstala atraktivním místem pro život pro své obyvatele. Odchod 
zejména mladých lidí je přitom v současné době problémem, který způsobuje stárnutí a vylidňování 
venkova. Zachování a životaschopnost venkovských sídel je přitom důležité pro udržení 
životaschopné krajiny a její rozmanitosti. 
 
 
 
 
 
Ve Velkém Újezdu dne 14.12.2021 
 

          Ing, Josef Jelen, starosta městyse                           
 

Ing. Josef 
Jelen

Digitálně podepsal 
Ing. Josef Jelen 
Datum: 2021.12.14 
14:24:54 +01'00'
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za období od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2021

NAROZENÍ
Adam
Eliáš
Zara
Vivian
Josefína
Tomáš
Viktorie Petra
Aneta
Michaela
Sabrina
Klára    (zpracováno z podkladů vítání občánků)

ÚMRTÍ
Františka
Marie
Jiří
Miroslava
Helena
Františka
Alena
Marie
Jiří
Blažena
Vlastislav
Jindřiška
Paulína
Miloslav
Jaroslav
Ludmila
Marie     (zpracováno z oznámení o úmrtí)
             
- Přihlášení k trvalému pobytu:   29 osob 
- Odhlášení z trvalého pobytu:  19 osob
- Zrušený trvalý pobyt:       1 osoba
- Sňatky uzavřené ve Velkém Újezdu:    5 sňatků   
Počet obyvatel k 31. 12. 2021         1367   z toho:
    občané ČR   1353
    cizinci         14

Zpracovala: Renata Absatzová

		statistika	obyvatel	velkéHo	ÚjezDu	

Viliš
Drlík
Běhalová
Kučerková
Szturcová
Bršlica
Krbečková
Dobisíková
Šestáková
Svítková
Nastoupilová                                                                       

Zapletalová
Chodilová
Wolker
Stránská
Gazdíková
Zářecká
Malošková
Kováříková
Dobisík
Pacáková
Polcer
Kolářová
Dedičová
Podivínský
Přívětivý
Bednáříková
Myšáková

ročník  1927
 1941
 1953 
 1948
 1962
 1932
 1953
 1938
 1945
 1934
 1936
 1945
 1927
 1938
 1927
 1934
 1929
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1 2 52 1 2 3 26
3 4 5 6 8 9 1 4 5 6 7 9 10 27

10 11 12 13 14 15 16 2 11 12 13 14 16 17 28
17 18 19 20 22 23 3 18 19 20 21 23 24 29
24 25 26 27 29 30 4 25 26 27 28 30 31 30
31 5

1 2 3 5 6 5 1 2 3 4 6 7 31
7 8 9 10 12 13 6 8 9 10 11 12 13 14 32

14 15 16 17 19 20 7 15 16 17 18 20 21 33
21 22 23 24 25 26 27 8 22 23 24 25 27 28 34
28 9 29 30 31 35

1 2 3 5 6 9 1 3 4 35
7 8 9 10 12 13 10 5 6 7 8 10 11 36

14 15 16 17 19 20 11 12 13 14 15 17 18 37
21 22 23 24 26 27 12 19 20 21 22 23 24 25 38
28 29 30 31 13 26 27 28 29 39

2 3 13 1 2 39
4 5 6 7 8 9 10 14 3 4 5 6 8 9 40

11 12 13 14 16 17 15 10 11 12 13 15 16 41
18 19 20 21 23 24 16 17 18 19 20 22 23 42
25 26 27 28 30 17 24 25 26 27 29 30 43

31 44
1 17 1 2 3 4 5 6 44

2 3 4 5 7 8 18 7 8 9 10 12 13 45
9 10 11 12 14 15 19 14 15 16 17 19 20 46

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 26 27 47
23 24 25 26 28 29 21 28 29 30 48
30 31 22

1 2 4 5 22 1 3 4 48
6 7 8 9 11 12 23 5 6 7 8 10 11 49

13 14 15 16 18 19 24 12 13 14 15 16 17 18 50
20 21 22 23 25 26 25 19 20 21 22 24 25 51
27 28 29 30 26 26 27 28 29 31 52

Směsný komunální odpad po vytřídění 1x21 dní
PLAST stlačený!
PAPÍR - krabice rozložené!
Velkoobjemový, nebezpečný a  elektro odpad, PNEU 

SVOZ ODPADU BUDE PROVÁDĚN POUZE Z NÁDOB, NIKOLIV PYTLOVÝ

14

25

Svozový kalendář 2022 - Velký Újezd
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OD 1. LEDNA 2022 BUDE V PLATNOSTI NOVÁ OBECNĚ 
ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA , KTEROU SE MĚNÍ VÝŠE POPLATKU, 
OSVOBOZENÍ A ÚLEVY (na úřední desce od 16.12.2021)



VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu 16. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (dále také “ZM VÚ“),

konaného dne 15. 12. 2021 v klubovně městyse ve Velkém Újezdě
/volební období 2018 – 2022/

Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje zápis z 15. zasedání ZM VÚ ze dne 15. 9. 2021.
Usnesení č. 2 k bodu č. 3 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM VÚ.
Usnesení č. 3 k bodu č. 4 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd bere na vědomí zprávu finančního výboru ZM VÚ.
Usnesení č. 4 k bodu č. 5 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro rozvoj městyse 
ZM VÚ.
Usnesení č. 5 k bodu č. 6 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse VÚ za období od 
15. zasedání ZM VÚ.
Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví městyse parcelní 
č. 1684 v k. ú. Daskabát za pozemky ve vlastnictví Družstva Velký Újezd parcelní č. 2641 a 2660 
v k. ú. Velký Újezd. Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce pod poř. č. 46/2021. Náklady 
spojené se směnou pozemků hradí městys Velký Újezd.
Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje prodej částí pozemků parcelní č. 923 ostatní 
plocha o výměře 64 m2 a parcelní č. 868/1 ostatní plocha o výměře 1 m2, oba v k. ú. Velký 
Újezd, za cenu dle znaleckého posudku. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce pod poř. 
č. 45/2021. Náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující.
Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje vyhlášení záměru směny části pozemku parcelní 
č. 297 zahrada o výměře cca 52 m2 v k. ú. Velký Újezd.
Usnesení č. 9 k bodu č 10 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd
1. bere na vědomí posouzení souboru změn návrhu Změny č. 2 Územního plánu Velký 
Újezd pracovní skupinou dle přílohy č. 3.
2. Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje předání návrhů Změny č. 2 Územního 
plánu Velký Újezd k posouzení 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.
3. schvaluje, že Změna č. 2 Územního plánu Velký Újezd bude součástí Zprávy o uplat-
ňování Územního plánu Velký Újezd dle § 55 odst. (1) stavebního zákona.
4. 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. 10 k bodu č. 11 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje schodkový rozpočet městyse na rok 2022 s příjmy 
ve výši 36.985.636 Kč a výdaji 51.985.636 Kč. K překlenutí schodku budou použity finanční pro-
středky ze zůstatku na běžném účtu k 31. 12. 2021 ve výši 15.000.000 Kč.
Nedílnou součásti tohoto rozpočtu je rozpočet sociálního fondu městyse Velký Újezd s přídělem 
ve výši 218.980 Kč.
Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje rozpočtový výhled na roky 2023 a 2024 dle před-
loženého návrhu.
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Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje rozpočet na rok 2022 Základní školy a Mateřské 
školy Velký Újezd.
Usnesení č. 13 k bodu č. 14 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje rozpočtový výhled na roky 2023 a 2024 Základní 
školy a Mateřské školy Velký Újezd dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 14 k bodu č. 15 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje úpravu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy 
Velký Újezd, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 15 k bodu č. 16 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje Dodatek odpisového plánu Základní školy a Mateř-
ské školy Velký Újezd na rok 2021 ve výši 4.090,- Kč. Tyto prostředky budou poukázány na účet 
příspěvkové organizace bezprostředně po schválení ZM.
Usnesení č. 16 k bodu č. 17 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje finanční příspěvek Sdružení obcí mikroregionu 
Bystřička na rok 2022 ve výši 35,- Kč / 1 občan městyse / rok.
Usnesení č. 17 k bodu č. 18 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje finanční příspěvek MAS Bystřička na rok 2022 ve 
výši 25,- Kč / 1 občan městyse / rok.
Usnesení č. 18 k bodu č. 19 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje finanční dar 1.000,- Kč každému členu komisí rady 
a výborů zastupitelstva. Tyto finanční dary se netýkají členů zastupitelstva.
Usnesení č. 19 k bodu č. 20 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd pověřuje Radu městyse Velký Újezd projednáním a schvále-
ním rozpočtových změn, které vyplynou z hospodaření městyse do konce roku 2021 bez ome-
zení částky.
Usnesení č. 20 k bodu č. 21 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd bere na vědomí Zprávu o činnosti JSDH za období od 
1. 6. 2021 do 30. 11. 2021.
Usnesení č. 21 k bodu č. 22 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd vyhlašuje záměr prodeje nepotřebné techniky:
1. Požární automobil (inventární číslo: 1304)
2. Autobus značky AVIA (inventární číslo: DM171)
Usnesení č. 22 k bodu č. 23 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Usnesení č. 23 k bodu č. 24 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021.

Starosta městyse:  Ing. Josef Jelen 
Ověřovatelé zápisu:  Marie Oklešťková 
   Ing. Jana Švarcová 
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 Představuji občánky, které jsme přivítali 29. září 2021 v obřadní síni městy-
se, a děkuji za pěkné vystoupení pěveckého sboru ZŠ Velký Újezd pod vedením paní 
učitelky Ivony Košové.

Miluše Smékalová, matrikářka

Děti zleva:
Tomáš Bršlica, Vojtěch Pazdera, Josefína Szturcová, Vivian Kučerková a Zara Běhalová.

		vítání	občánků
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Stříbrnou pamětní medaili v úterý 28. září 2021 obdržel Pavel a Ondřej Zatloukal, 
bývalý i současný ředitel Muzea umění v Olomouci. Ocenění převzali z rukou 
předsedy Senátu České republiky Miloše Vystrčila. 
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