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Vážení spoluobčané, 
jsem moc rád, že vám všem mohu alespoň touto cestou popřát krásný adventní čas. 
Ani ve snu by mě nenapadlo, že nebudu moci zahájit předvánoční čas tady u nás ve 
Velkém Újezdě rozsvícením vánočního stromku za účastí vás občanů městyse.
Důvodem, proč jsme se nemohli setkat u tradičního rozsvícení vánočního stromu, ale 
i při ostatních naplánovaných akcích, bylo vyhlášení nouzového stavu v České repub-
lice v souvislosti s koronavirovou epidemií Sars-CoV-2 neboli Covid-19. Vyhlášení nou-
zového stavu nás omezovalo v počtu shromažďování osob na veřejnosti.
 Nastává jedno z nejkrásnějších období v roce, doba vánoční, která v nás té-
měř vždy vyvolává tu nezaměnitelnou atmosféru rozsvícených vánočních stromečků, 
vůní vánočního cukroví i smaženého kapra. Ale především v nás dlouho zůstává vzpo-
mínka na rozzářené oči těch, které jsme obdarovali. Nezaměňujme ale velikost dárků 
za hloubku našeho citu. Možná právě letošní rok, natolik odlišný od všech předcho-
zích, nám opět připomněl, co je v životě tak důležité a jaké jsou ty skutečné hodnoty.
 Rok 2020 se již pomalu stává rokem loňským. Pro někoho to byl rok šťast-
ný, někomu tolik štěstí nepřinesl. Všichni jsme bohatší o prožitky, které nás jistě po-
sílily. Nechci v této chvíli vyjmenovávat dlouhý seznam akcí, které byly ve Velkém 
Újezdě realizovány, ale dovolte mi zmínit alespoň to zásadní: zahájení propojení ulice 
Lipenská na Čtvrtky, výsadba aleje starými odrůdami hrušní a jabloní  k novému vrtu 
pitné vody, opravy překopů na místních komunikacích, opravy kanalizace a vodovo-
du, oprava veřejného osvětlení na ulici Olomoucká, oprava budovy č. p. 173, obno-
va sportovní infrastruktury ZŠ, vybudování workoutového hřiště (hřiště na cvičení), 
oprava hřbitovní zdi včetně nové vstupní brány a instalace nového Červeného kříže 
Na Nivách.
 V následujícím roce 2021 zahájíme opravu místních komunikací ul. Kopani-
na a Válečných hrdinů včetně výměny kanalizace, proběhne vybudování chodníku na 
ul. Přerovská, revitalizace dolního rybníka, budování kulturního domu, oprava obec-
ního hřiště 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 pěkný advent, klidné svátky a mnoho štěstí, zdraví a úspě-
chů do nového roku 2021.

     Váš starosta Ing. Josef Jelen
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Co život dal a vzal

 Před nedávnem jsem měla možnost navštívit v “domově pro seniory” ve Vel-
ké Bystřici paní Vlastu Niesnerovou. Velkoújezdští starousedlíci si pamatují, že dlouhá 
léta bydlela se svým manželem v jedné z vilek na Tršické ulici. Přivítala mne milá, 
usmívající se paní, přichystala malé pohoštění, ukázala mi své pěkné bydlení a mezi 
řečí se pochlubila nádherný-
mi ručními háčkovanými vý-
robky. Těžko bychom hádali 
její rok narození. 
 Pravidelně ji na-
vštěvují Hanka Štěpánová 
s dcerou Radkou. Loni na 
podzim paní Vlastě nachys-
taly překvapení, přihlásily ji 
do soutěže Babička roku Olo-
mouckého kraje 2019, do ne-
soutěžní kategorie Nejstarší 
babička. Podmínkou účasti 
v této akci byl životopis, kte-
rý paní Niesnerová nazvala 
“Co život dal a vzal”.  Z ži-
votopisu, který vypovídá o tom, že život nám mnohdy připravuje těžké chvíle a my 
přesto musíme jít dál, vybírám: Paní Niesnerová se narodila v roce 1928 v Zábřehu. 
Zprvu s rodiči a třemi staršími bratry vyrůstala v Ráječku, předměstí Zábřehu. Poz-
ději byli nuceni se čtyřikrát stěhovat, nejsmutnější stěhování zažili v roce 1938, když 
museli opustit území obsazené Němci. Nakonec tatínek sehnal práci a byt ve Velké 
Bystřici. Zde dokončila základní školu, potom vystudovala učitelský ústav a práci 
s dětmi se věnovala celý produktivní život. V devatenácti letech se provdala za Jaro-
slava Procházku. Vychovali spolu tři syny, všichni dosáhli vysokoškolského vzdělání, 
ale manžel se jejich dospělosti nedočkal. Zemřel ve 46 letech. Byl vojákem z povo-
lání a při velkém vojenském cvičení v Přáslavicích – Kocourovci byl smrtelně zraněn.
 Neskonalé hoře přinesl 5. únor 1981. V havarovaném autě našli smrt její 
nejbližší – syn Vlastimil, jeho žena Anička a vnučka Věruška. Nejstarší syn Jaroslav 
zemřel ve 38 letech na selhání srdce. Jeho krev jsou dvě vnučky žijící v Ostravě. Pa-
ní Niesnerové zůstal jediný syn Jiří. Bydlí ve Velké Bystřici a navštěvuje maminku se 
svou ženou Maruškou a jejich Jiřím.
 Synova dcerka Lenka tragicky zahynula v roce 1998.
 Paní Niesnerová se celé roky vyrovnává se smutným osudem. Oporou v utr-
pení se jí stal druhý manžel Karel Niesner a jeho děti s rodinami. Bydleli ve Velkém 
Újezdě. Nakonec domek prodali a společné stáří trávili v Domově pokojného stáří 
sv. Anny ve Velké Bystřici až do 22. 2. 2017, kdy manžel zemřel.
 Paní Niesnerová se v domově kromě ručních prací věnuje různým aktivitám 
jako je cvičení, trénování paměti, pečení cukroví, výzdoba domova.  Za pokojný život 
vděčí vedení domova, personálu, spolubydlícím a všem, kteří ji přijdou potěšit svou 
návštěvou.
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 U příležítosti kulatého životního jubilea v roce 2018 dostala oslavenkyně od 
Hanky Štěpánové dárek, který jí udělal velkou radost. Z letadla mohla shlédnout kraj, 

v němž prožila většinu svého 
života.
 K paní Niesnerové 
mne pojí jedna osobní vzpo-
mínka z dob, kdy moje dce-
ra Jana chodila do školky. 
Tehdy paní Niesnerová již v 
důchodu zaskakovala za ně-
kterou paní učitelku. Otevře-
la jsem dveře od školičkové 
třídy, abych vyzvedla Janu 
a uviděla jsem uprostřed 
místnosti stárnoucí paní uči-
telku, jak sedí obklopená 
dětmi a má ovázanou celou 
ruku. V tu chvíli mě napadlo, 

že chuděra má ruku v sádře 
a ještě se věnuje dětem, 
a asi jsem měla dost udivený 
výraz ve tváři. Vlídná paní se 
smála a utěšila mne, že si jen 
hrají na doktory.
 28. června oslavila 
paní Niesnerové narozeniny, 
přejeme jí hodně zdravíčka 
a životní pohody.

                                                                                                      
Jana Kleinová

Foto Hana Štěpánová

významné osobnosti velkého Újezda
 
Během uplynulého desetiletí byly do mezinárodního katalogu významných osobností 
ČR resp. EU, který pro ČR vede Národní knihovna v Praze, zapsáni další velkoújezd-
ští rodáci či velkoújezdští občané.
Mezi významné osobnosti tak byli zařazeni tito zdejší občané:

lékař prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D. 
regionální historik Josef Richter
pop rocková hudebnice, houslistka Romana Palíková
historik umění prof. PhDr. Pavel Zatloukal
a historik umění Mgr. Ondřej Zatloukal
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Co uvádí o naší obCi ottův slovník naučný

 Už více než 100 let vzhlížíme k Ottovu slovníku naučnému, jako k českému 
encyklopedickému dílu nejen nejobsáhlejšímu, ale také nejdokonalejšímu. Byl totiž 
jednou z nejlepších encyklopedií na světě. Snad druhou (co do počtu hesel a ilustrací) 
za Encyclopædií Britannicou. Spolu s rozsáhlými dodatky na něm pracovala totiž 
celá řada předních vědeckých odborníků více než 30 let. Stačí ale zalistovat ve 26. dí-
lu na písmeno Ú a pod heslem 
Újezd vyhledat ten náš, který 
je v celkovém pořadí Újezdů 
na území tehdejšího Rakous-
ka-Uherska až na stém mís-
tě, a to dokonce uveden pod 
u nás nikdy neužívaným tva-
rem Veliký. Je tedy poněkud 
složitější informaci o našem 
městysi ve slovníku vůbec 
vyhledat. Uvedený počet do-
mů ani počet obyvatel české 
národnosti k roku 1900 naši 
obec rozhodně nespecifikuje, 
i když charakteristika dalších 
údajů (včetně její romantické 
polohy) je zřejmá. Určení po-
lohy této obce ale zcela zkresluje zasvěcení zdejšího kostela a to: “sv. Prokopu Vět-
šímu“, což zcela zpochybňuje odbornou kvalitu celého tohoto rozsáhlého díla. Nejde 
jen o záměnu za sv. Jakuba Většího, ale sv. Prokop nebyl ani Větší ani Menší, byl jen 
jeden. Mj. je zde také chybně uvedený název hraběcího rodu pochovaného v kostel-
ní hrobce.  
 V současnosti je za největší české encyklopedické dílo tzv. konverzační lexi-
kon pokládána česká verze mezinárodní internetové encyklopedie Wikipedia (Rychlá 
encyklopedie), vytvářená od roku 2001, do jejíž tvorby hesel se může zapojit kaž-
dý. Všechny příspěvky jakož i případné opravy a doplňky jsou ale velmi přísně kon-
trolovány kvůli porušování autorských práv. Rozhodně v ní nelze zveřejňovat např. 
zkopírované odborné texty jiných autorů. I v této on-line encyklopedii je heslo Velký 
Újezd, napsané už před lety autorem toho článku, aby předešel uvedení podobných 
nesmyslů jako v Ottově slovníku, neboť i v této encyklopedii je jich požehnaně. Ob-
sah hesla Velký Újezd byl několik týdnů zablokován, než bylo prokázáno, že je pisatel 
skutečným autorem článku. Wikipedie vychází ve 307 různých jazycích a naše heslo 
je již i přeloženo do několika jazyků. 

Pozn.: Česká přídavná jména Velký, Horní, Svrchní, Hrubý, Hornij není třeba vysvět-
lovat a byly v daných dobách vesměs opakem přídavných jmen nedalekého Újezdu 
Dolního. Přídavná jména německá jsou Gross – Velký, Ober – Vrchní i Horní. 
 Magnum – Velký je přídavné jméno latinské a Volavý coby úplně první pří-
davné jméno spojováno s naším Újezdem, které se objevuje už po roce 1400 může 



mít dva významy. Jednak už tehdy zde mohlo docházet k obchodování s býky, a tedy 
i voly, které sem vodili na prodej především z bývalých obcí Libavska a kupci byli řezníci 
z okolních obcí i měst především Olomouc a Lipník. Takové trhy jsou zde sice doloženy 
až v pozdějším období, kdy tržiště bylo na loukách nad Horním rybníkem, ale i tako-
výto obchod jistě doprovází naši civilizaci už odedávna. Druhá možnost odkazuje na 
jiný význam slova volavý, které je možné stručně pochopit i jako neplodný či planý, 
což se může odrážet v tom, že do té doby byla existence naší obce bez jakéhokoliv 
přídavného jména a tedy volavá – byla bez určujícího názvu blíže neurčitelná. Újezd 
ale také např. Lhota, Chlum, Ves, Bystřice, je sice označení sídlištního celku, ale bez 
jakékoliv konkrétní identifikace, a to mohlo být v počátku i s názvem našeho Újezdu.   
Ale nic není definitivní, od roku 1869 je umožněno změnit si název vesnice či města 
a platí to dodnes. Stačí k tomu rozhodnutí a odhlasování v nějakém místním referen-
du a PS ČR to musí dle zákona schválit. Takže můžeme být obcí nejen dle Ottova slov-
níku s přídavným jménem Veliký, ale také třeba s názvem Tennejvětšínasvětě Újezd. 
Ale to by se blbě psalo a nevešlo by se to ani do nových občanek a řidičáků, které 
bychom si museli pořídit. Např. ale Karviná za velmi krátkou dobu existence svůj ná-
zev změnila už sedmkrát. A podobných obcí rovněž s vícero tedy až sedmi změnami 
názvu je v ČR mnoho desítek. 

Josef Richter
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staletá Cesta k novostavbě školní budovy (1887)

 Školní docházku (povinnou až od roku 1869) zavedla sice až císařovna Marie 
Terezie roku 1774, ale v obcích, které byly tzv. farními, tedy centry farností s farním 
kostelem, probíhala školní výuka už mnohem dříve. Ve zdejší oblasti se vyučovalo už 
po roce 1622 v Lipníku nad Bečvou, v Tršicích a v Oseku nad Bečvou, kam byl v le-
tech 1623 až 1737 přifařen i Velký Újezd. Nejstarší zmínkou o existenci školy přímo 
ve Velkém Újezdě, a to záznamy o příjmech rektora velkoújezdské školy pobírané od 
zdejších farníků, zapsané v Lipenské děkanské matrice, pochází už z roku 1672. Škola 
zde tedy existovala už v době, kdy obec sice nebyla farní, ale náboženský život zde 
v nějaké neúplné formě jistě probíhal. Osek nad Bečvou byl k návštěvě bohoslužeb, 
ale např. i k návštěvě školy v tehdejší pěší době, totiž příliš daleko. Leccos svědčí 
o tom, že zdejší starý kostelík byl tehdy užívaný i k občasným bohoslužbám jako kaple 
Nanebevzetí Panny Marie. Souvislé záznamy o existenci zdejší školy jsou pak vedeny 
až od roku 1737, kdy se zdejší farnost opět začala osamostatňovat. 
      Vyučování probíhalo v domě č. 44 ve Špitální uličce. Budovu vystavěly společným 
nákladem obce Velký Újezd, Kozlov a Ranošov. Z těchto obcí sem docházeli i děti, 
po roce 1763 se přidaly také děti ze Staměřic. Škola byla zvána jako triviální, tzn. že 
učila děti číst, psát, počítat a součástí výuky bylo také náboženství. Vyučujícím býval 
většinou varhaník, který měl jak tyto znalosti, tak se vyznal i v katechismu (Oficiální 
souhrn katolické nauky o víře a mravech. Katechismus vystihuje s přesností obsah 
a ucelenost katolické víry, předkládá věrně a organicky učení Písma svatého, tradice 



žijící v církvi i tradice autentického učitelského úřadu, jakož i duchovní dědictví Otců, 
Učitelů, světců a světic církve). 
 Po roce 1770 byla škola přemístěna do protější budovy č. 45 (nyní jsou to 
čísla 107 a 154). Důvodem byly poněkud větší prostory, a kromě místnosti pro vyučo-
vání zde byla i místnost pro byt učitele. Všechny děti se ale ani sem nevešly, lavice 
nestačily, a tak seděli i na zemi. Bylo jich totiž téměř rovná stovka. Budova byla vlhká 
a do třídy zatékalo, protože byla kryta slámou. Nezbývalo než začít uvažovat o dalším 
přemístění školy nebo rovnou o stavbě nové školní budovy. 
 Roku 1808 se proto rozhodl zdejší rychtář František Fröhlich spolu s tehdej-
ším učitelem Antonínem Lorencem řešit jak zajištění řádné školní výuky, tak bydlení 
učitele a obec podala žádost k veselíčské vrchnosti. Žádost byla zaslána na tehdejší 
správní místo, které bylo umístěno až na zámku v Krasonicích nedaleko Telče, drže-
ného majiteli Telčského panství Podstatskými-Lichtensteiny.
 Velkoújezdský učitel spolu s obcí oznámili nám špatný stav tamní školní 
budovy, a proto prosí o povolení ke stavbě nové školy. Protože je škola skutečně ve 
velmi špatném stavu, nařizujeme příštím rokem postavit školu novou, z dobrého ma-
teriálu a pověřujeme proto hospodářský úřad, aby…

 1. Bylo ihned vyměřeno místo, zhotoven plánek a předložen rozpočet 
nákladů. K rozvržení prostoru budovy připomínáme, že školní světnice musí 
odpovídat počtu dětí, z obytné místnosti pro učitele a jeho rodinu, z kuchy-
ně, sklepa a kravského chléva.
 2. Ještě v tomto roce dát nalámat kámen a jak bude k tomu čas ať jej 
osadníci navozí. Rovněž tak cihly.
 3. Přikázat ihned lesnímu úřadu, aby dal pokácet stavební dříví po-
třebné ke stavbě ještě tuto zimu a dovézt.
 4. Dohodnout se spolu s obcí, zda by se nenašlo pro obec vhodnější 
místo nebo zda by se nenašla na školu k výměně nějaká jiná chalupa stojící 
blízko u kostela. Ať o tom poté hospodářský úřad podá zprávu.

V Krasonicích 9. září 1808             hrabě Podstatzky-Lichtenstein          

 Ani tato takřka schválená žádost výstavbu nové školní budovy nepřinesla. 
Důvody nejsou známé. Následně ale došlo k jinému náhradnímu řešení: rozhodnutí 
o přestavbě pravé části vrchnostenského špitálu na školu. Přestavba stála 652 zlatých 
a zaplatila to obec Velký Újezd spolu s obcemi Kozlov, Ranošov a Staměřice. K vy-
učování tak byla zbudována větší učebna a rovněž tak větší byt pro učitele. Špitál tím 
přišel o osm místností pro potřebné a nemocné a o prostor špitální kaple.
 Roku 1816 veselíčská vrchnost budovu bývalé školy prodala v dražbě Josefu 
Schnederlemu z Hranic, který se zde později po roce 1825 stal učitelským pomocní-
kem. Dříve od roku 1805 zde působil jako nájemce poštovního hostince Na Rychtě. 
Za starou školní budovu zaplatil po 57 příhozech 814 zlatých. V letech 1830 až 1836 
ho vrchnost ustanovila dokonce velkoújezdským rychtářem. Bydlel a svou funkci vy-
konával na č. 63. 
 Už v další generaci začal počet žáků značně narůstat. Dětí se sice rodilo 
stejně jako dříve, ale snížila se dětská úmrtnost, takže v rodinách přežívalo až do 
dospělosti mnohem více dětí než dříve. Sám tehdejší nadučitel Schich měl 12 dě-
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tí. Jedna učebna tak přestala k výuce dětí dostačovat. V té době neměla obec ani 
obecní kancelář pro vykonávání úřadu správy obce. Funkci starosty tehdy vykonával 
zvolený zástupce obce doma v kuchyni. Hledala se také kancelář s možností dobré-
ho zabezpečení pro nově ustanovenou Rolnickou záložnu (1870). Nakonec sice došlo 
k rozhodnutí zakoupit dům č. 84 známý jako Babylón. Ten stál ale až na vrchním konci, 
a protože byl daleko od kostela, bylo toto rozhodnutí zamítnuto. 
 Na náměstí stál starý rohový selský grunt č. 15, který se už pomalu rozpa-
dal, a nejhůře na tom byla samozřejmě střecha. Bylo tam ale dost prostoru jak pro 
zřízení dvou školních místností, byt pro učitele, i obecní kancelář a záložnu. Tehdejší 
majitel se budovy potřeboval zbavit, a tak ji sám nabídl obci za 4 000 zlatých. Obec 
ale tehdy neměla žádné finanční prostředky. Vlastnila ale několik pozemků a tři ne-
movitosti: dosavadní školu č. 45, obecní pastýrnu č. 112 a šupovní domek č. 75 b. 
Obecní výbor všechny tři nemovitosti tedy rozprodal a to veřejnou dražbou. Za školní 
budovu získal 1 635 zl, za obecní pastýrnu 600 zl. a za šupovní domek 675 zl. Celkem 
tedy 2 910 zl. Ale to bylo pořád málo. Obec proto prodala ještě některé obecní po-
zemky a od rolnické záložny, vrchnosti i občanů si vypůjčila dalších 4 000 zl. Teď už 
mohla grunt č. 15 od té doby zvaný obecní dům, od majitele Fr. Venclíka, který si za 
to koupil šupovní domek, zakoupit a začít i s opravami. Roku 1871 tak obec po složité 
proceduře prodeje obecního majetku, což muselo být schváleno až Zemským výbo-
rem v Brně, získala místo doslova strategické. Navíc i s budovu ke zřízení jak školy, 
tak obecní kanceláře a Rolnické záložny. Zaplatila za to 3 850 zl. Následné rozsáhlé 
opravy si vyžádali dalších 2 115 zl. V budově byl zřízen i obchod, trafika i šupárna 
pro postrk (místnost pro lidi, kteří byli předvolání k soudům apod., což se tehdy dělo 
s ozbrojeným doprovodem pěšky a trvalo i několik dní).
 Roku 1872 tak začala nová kapitola zdejší školní výuky. V této staré přízemní 
budově, která předcházela výstavbě radnice se vyučovalo až do roku 1887.  
 Za výstavbou nové školní budovy (vedle radnice) stál přítel skladatele Bedři-
cha Smetany zdejší nadučitel Antonín Barbíř. Jeho otec Jan pocházel z Velké Bystřice 
a byl učitelem v Oseku nad Bečvou. Vyučoval zde od roku 1874 více než 200 žáků 
a k tomu měl i varhanickou službu. Navíc založil v obci kapelu jejíž muzikanty si sám 
vyučil. Učil i zpěv, a to jak děti, tak dospělé do kostelního pěveckého sboru. Byl zde 
také prvním, kdo na zdejší škole od roku 1874 začal žákům vystavovat vysvědčení 
tehdy zvané školní zpráva. Mecenášem, tedy sponzorem mu byla zdejší Rolnická zá-
ložna, s jejíž pomocí vybavil školu učebními pomůckami a obnovil dříve rozebranou 
školní knihovnu. Ale ani žáky nenechal zahálet. Nacvičoval s nimi divadelní předsta-
vení, což škole také přinášelo ze vstupného nějaké peníze. Žáků nadále přibývalo, 
a tak školu postupně rozšířil na troj a později dokonce na čtyřtřídní.  
 K jeho další bohaté aktivní činnosti jak pro děti, tak pro obec je třeba zmínit 
zřízení školní zahrady pro výuku zahradnictví, roku 1882 vyškolení daskabátských dětí 
ze školy v Doloplazích a zřízení jednotřídní školy v Daskabátě, kterou sám vedl a po-
dílel se i na postavení samostatné školy ve Staměřicích. Ve Velkém Újezdě dále založil 
vlastenecký spolek pro obec a okolí Podhoran a z darů Občanskou knihovnu a čítárnu. 
Patřil také k zakladatelům zdejšího divadelního ochotnického spolku, založeného roku 
1876. Zemřel v Lipníku roku 1899. Byl velkým vzorem vzdělanosti a národního uvě-
domění. Byl vynikající pedagog a školský novátor, milovník literatury, hudby a umění, 
a propagátor vzdělanosti i osvěty mezi venkovským lidem. Zařadil se tak, ač narozen 
v Oseku nad Bečvou, mezi nejvýznamnější zdejší osobnosti. 



 K jeho skutečně zásadnímu činu patří i to, že po mnoha letech intervencí 
v obecním výboru protlačil nutnost výstavby zcela nové moderní školní budovy na je-
jíž výstavbu navíc i usmlouval pro obec půjčku ve výši 9 000 zlatých. 12. 8. 1886 tak 
konečně došlo vedle Obecního domu na zahradě od bývalé c. k. pošty (dříve přepřa-
hací stanice) ke slavnostnímu položení základního kamene. Plány nové školy navrhl 
přerovský stavitel František Lazar. Stavba rostla mimořádně rychlým tempem. Už za 
měsíc 16. září 1886 byla hotova hrubá stavba i se střešní vazbou a 30. 9. byla po-
kryta břidlicí. 
 11. 9. 1887 byla nová školní budova slavnostně předána do užívání. Celkové 
náklady byly 11 145 zl., z toho 4 659 zl. za materiál, 5 817 zl. za práci. Dalších 669 zl. 
stály školní lavice a nábytek. Protože zde ještě nebyla žádná kanalizace, od náměstí 
až na konec obce byly po obou stranách kol císařské cesty vyhloubeny pouze příkopy, 
byl před vchodem do školy vybudován dřevěný mostek, aby se děti do budovou školy 
dostaly v pořádku, tj. aniž by musely procházet věčně mokrým bahniskem. Největším 
problémem bylo ale hloubení školní studny ve školním dvoře, protože centrum obce 
stojí na bývalém kamenném brodu, ze kterého byla během staletí odplavena veške-
rá hlína a terén je zde tvořen skalnatým podložím. Budova dostala popisné číslo 173 
a stála zde o více než dvacet let dříve než v sousedství roku 1909 postavená budova 
radnice.    
 O výstavbu této budovy se stejně jako o pozdější stavbu radnice se zaslou-
žil Ignác Richter (tehdejší majitel pošt. stanice č. 100). Škola fungovala tzv. na dluh, 
protože půjčku 9 000 zl. na její výstavbu musela obec splácet 10 roků. 
 V nové budově byly tři prostorné třídy, čtvrtá učebna (dnes je v ní lékařská 
ordinace) sloužila původně jako tělocvična a pod schody byla malá sborovna. V býva-
lých školních prostorách Obecního domu byl vytvořen byt pro učitele, obecní kancelář 
a kancelář záložny. Možný podíl veselíčské vrchnosti na stavbě školy není finančně 
vyjádřen, ale je patrný z rozhodnutí o nepovolení vyškolení Staměřic z Vel. Újezda, 
mj. také kvůli velkému obecnímu dluhu, a že stavba a zřízení školy ve Staměřicích by, 
nejen že stála další peníze, ale oddálilo by to splacení školy újezdské. Zde je nutno 
připomenout, že obec Staměřice byla až do roku 1901 osadou Velkého Újezda, a tak 
navštěvovalo zdejší školu roku 1890 253 dětí z Vel. Újezda a 50 dětí ze Staměřic.
 Na závěr je ještě možné zmínit, že už roku 1893 byla i místnost tělocvičny 
užívána jako další čtvrtá třída. K tomu došlo na základě žádosti obce o povolení další 
třídy:
 Navrhujeme otevření čtvrté třídy ve Velkém Újezdě, a to z těchto důvodů, že 
máme již 339 školních dětí a že totiž připadá na každou třídu 113 dítek, které nema-
jí v lavicích dosti místa, takže jistý počet každé lavice vystoupiti musí, když se píše, 
takže tím vyučování velmi trpí a jeden učitel nad takovým počtem dítek přehled míti 
nemůže. (6 týdnů prázdnin).
 Škola sloužila ve své původní podobě až do poloviny 60 let minulého století.  
Tehdy (1965–1967) došlo k rozhodnutí o generální opravě budovy, která zahrnovala 
především výměnu všech oken za daleko větší, takže došlo k lepšímu osvětlení tříd. 
Vyměněny byly také dveře a částečně podlahy a došlo i k úplné opravě venkovní fa-
sády. V době těchto oprav byly k vyučování využívány dolní místnosti pravé části rad-
nice. 
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–    –    –

 Po výstavbě nového školního areálu, který pokryl všechny potřeby pro pro-
voz moderní školy, a má dost prostoru pro umístění všech místních i dojíždějících 
žáků, tedy takřka po sto letech, přestala tato stará budova pro školní výuku sloužit 
a začala být využívána pro jiné účely. 

Josef Richter

Na trámu kostelního krovu zvěčnil své jméno nadučitel: Barbíř 1885  29./5.

Nadučitel A. Barbíř .                                                    Stavitel F. Lazar. 



Soubor objektů školy a radnice.

Náměstí kolem roku 1890.
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zahRádkáŘi
Z naší historie – pokračování

Rok 1990–2011
 V roce 1990 byl zvolen do funkce předsedy František 
Boháč a pracoval v ní rekordních 21 let. Pod jeho vedením se 
konala téměř každý rok nějaká výstava, někdy i dvě. 
 O profesionální aranžování se vždy postarala paní Jarka 
Zlámalová, k ruce jí byli členové a členky výboru. Několikrát se ja-
ko exponát zúčastnila i živá zvířata – kuřátka, králíčci, kůzlátka.
 Zahrádkáři nezapomínali ani na děti, uspořádali např. 
akci „Až přijde Mikuláš“ s módní přehlídkou, jindy „Mikulášské odpoledne“ nebo sou-
těž „O nej….čerta“ či soutěž „O největší velikonoční kraslici“.
 Byla to doba pravidelných setkávání – hlavně členů výboru – při chystání růz-
ných akcí. Ve stodole u Skřičilů byl vymezen prostor, jenž sloužil jako skladiště všemožných 
rekvizit, které se používaly při chystání výstav – různé plůtky, bedýnky, paravany atp. Někdy 
docházelo také k poněkud stresovým situacím, ale převládaly ty veselé, kdy mnohdy hrál 
prim osobitý humor ve spojení s životními zkušenostmi přítele Vladimíra Skřičila.
 Zahrádkáři spolu se včelaři zorganizovali několik zájezdů, např. na jižní Mo-
ravu do botanické zahrady Vysoké školy zemědělské v Brně, včelařského muzea v Ro-
sicích, Ivančic a Moravského Krumlova prohlédnout si Muchovu Slovanskou epopej, 
jindy zase do obce Obora, kde sídlí firma Včelpo spol. s r.o. (vykupuje, zpracovává a 
prodává včelí produkty), Doubravic nad Svitavou do pštrosí firmy, Boskovic k zahrad-
níku Lébišovi a Borotína do arboreta, do Ostravy na Černou louku, kde se konal vele-
trh „Život na zahradě“ aj.
 Několikrát byla vyhlášena soutěž o nejkrásnější okno, balkon či zahrádku, 
pro malý zájem však byla později zrušena.
Každý rok na podzim se již tradičně v klubovně provádělo řezání a lisování ovoce. 
V roce 2003 byla zakoupena nová přítel František Boháč řezačka a v r. 2009 pneuma-
tický lis s kompresorem s dotací Republikové rady ČZS Praha a městyse Velký Újezd. 
Územní rada Olomouc pořádala každým rokem v zimním období odborná školení na 
různá témata, i toho se členové ZO ČZS Velký Újezd zúčastňovali. Zájem byl rov-
něž o praktickou ukázku letního řezu stromů, která se konala v létě 2005 v zahradě 
u Kubajurů.
 Zahrádkáři také pravidelně přispívali do místního časopisu Žibřid. Ve výboru 
se vystřídali následující zahrádkáři: František Wolker, Zdeněk Novák, František Kr-
chák, Oldřich Kovářík, Jaromír Novák, Alena Mastná, Marie Mádrová, Mečislava Zboři-
lová, Marie Wolkerová, Karel Nádvorník, Ing. Jan Kovařík, Ludmila Bednáříková, Karel 
Roubík, Vladimír Skřičil, Pavel Kolář, Liboslav Kovářík, Jaroslava Zlámalová, Lubomír 
Bršlica, Ing. Jiří Roubík, Anna Dedičová, Jaroslav Zlámal, Jana Hanusová, Hedvika 
Nováková,  Ing. Jana Kleinová, Stanislava Kleinová, Josef Hnilica, Věra Bednaříková.

SPOLKY



Rok 2011 – dosud
 V únoru 2011 se přítel František Boháč vzdal své funkce z důvodu pokroči-
lého věku a nemoci, předsedkyní byla zvolena Ing. Jana Kleinová, která vyučuje 
odborné předměty na místním odborném učilišti – především učně oboru zahradník. 
Členové výboru se pod jejím vedením snaží zachovat tradici činnosti zahrádkářské or-
ganizace v naší obci, ač mnohdy naráží na nezájem spoluobčanů o připravené akce. 
Doba se za těch uplynulých osmdesát let od založení spolku velmi změnila, což se 
projevilo také na mentalitě lidí. Zaměřujeme se tedy hlavně na následující aktivity: 
každoroční zájezdy se zahrádkářskou tématikou, pořádané pro všechny občany naší 
obce (dopravné hradí městys), hodové výstavy na různá témata, výstavy ovoce a ze-
leniny, zdařilá výstava hub měla bohužel malou návštěvnost, stejně tak i předvánoč-
ní výstava se zapůjčeným slaměným betlémem. Několikrát jsme byli spolupořadateli 
předvelikonočních tvořivých dílniček pro děti s malou výstavkou „Vítání jara“. Výstavy 
aranžují Jarka Zlámalová, v poslední době také Olga Solařová. Velkou návštěvnost 
mají naše výstavy u příležitosti velkoújezdských hodů, jako např. Obec a místní spol-
ky, Proměny obce, Můj svatební den, Šikovné ruce našich spoluobčanů, Ukázky z 
tvorby našich rodáků a současných i bývalých spoluobčanů, Samorosty, výstavu Do-
bový dokument „cover“ fotografií Ladislava Pechy ze 70. let 20. století  v zahradním 
parku Wawerkovy vily a v roce 2019 Karafiáty blahopřejí zahrádkářům v klubovně 
městyse na oslavu osmdesátiletého výročí založení zahrádkářské organizace ve Vel-
kém Újezdě. 
 Moštování zajišťovala paní Marie Talandová, nyní člen ZO Miroslav Mádr.  
 Na podzimní etapu Flory Olomouc dodáváme vzorky výpěstků našich členů 
– dle možností a aktuální úrody.
 Členové se starají o přidělené stromy a jejich okolí kolem varhošťské cesty. 
V letech 2013 – 2015 zakoupil městys jako majitel pozemku celkem 51 nových slivoní 
odr. Wagenheimova na podnoži Zelená rengloda, ty byly rozdány 19 zahrádkářům, 
kteří je pak dosadili namísto původních již neplodících a usychajících stromů. 
Městys také zakoupil a připravil zázemí pro dosadbu 35 nových třešní v aleji vedou-
cí k Sušírně, zahrádkáři -členové výboru vymezili místa pro výsadbu a byli při ní ná-
pomocni. Na soutěži Staň se hvězdou floristiky, kterou pořádá Územní sdružení ČZS 
Olomouc v rámci jarní etapy Flory, míváme své zástupce. Olga Solařová již několikrát 
postoupila do zemského kola v Prostějově. 
 Naše základní organizace spolupracovala s místním skautským oddílem. Děti se 
staraly o záhonky před zdravotním střediskem. Přísadu květin dostávaly od nás zdarma.
Uspořádali jsme besedu s ovocnářskou tématikou, kterou vedl ing. Josef Raška z 
Lipníka n. Bečvou,  zúčastnili se však pouze členové výboru. Škoda, že o tuto akci 
nebyl zájem z řad občanů a bohužel ani členů svazu. Ochutnávali jsme nejen ovoce 
– především jablka, která dovezl ing. Raška, ale také různé dobroty, které přichystaly 
a napekly členky výboru. 
 Zajímavé a hojně navštěvované jsou před adventní přednášky, např. o léči-
vých účincích konopí, o Srí Lance s ochutnávkou čajů. Poutavé bylo i vyprávění našich 
moravských horolezců pod názvem Naše expedice na nejvyšší hory světa nebo o Ama-
zonii a v loňském roce o Vietnamu. V roce 2018 se zájemci mohli podívat na fotografie 
z botanických zahrad v Praze. Při těchto „akcích“ dostanou vždy naši hosté malé ob-
čerstvení a drobný dárek.
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 Účastníme se předvánočního hodování, které pořádá městys na náměstí, 
kde podáváme svařák z moštu bez alkoholu. Každý rok se vydá přes 20 litrů, z toho 
soudíme, že všem chutná, možná i proto, že je z jablek vypěstovaných ve Velkém 
Újezdě a vylisovaný v naší moštárně.
 O všech akcích se spoluobčané mohou pravidelně dočíst v číslech Žibřida.
Výbor Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velký Újezd pracuje od 
posledních voleb v loňském roce v tomto složení:
 Předseda Ing. Jana Kleinová, tajemník Věra Bednaříková, členové Lubomír 
Bršlica, Hedvika Nováková, Marie Dostalíková, Marie Pokorná a Ing. Jaroslav Klička. Kont-
rolní komisi tvoří Jana Hanusová jako předseda, a členky Olga Solařová a Marie Mádrová.            
Členská základna byla nejpočetnější v osmdesátých letech minulého století, kdy čítala 
nad 100 členů, v současnosti klesl počet členů bohužel pod 50. 
 Více bych se chtěla zmínit o švestkové aleji kolem varhošťské cesty. Jak už 
jsem uvedla, v letech 2013 až 2015 jsme zasadili 51 nových stromečků slivoní, které 
zakoupil městys jako majitel pozemku. V jarním období je každým rokem hnojíme. 
V prvních letech po vysazení, když byla extrémní vedra a sucha, je někteří ze zahrád-
kářů jezdili i zavlažovat. Řešili jsme spoustu všelijakých problémů. Čím dále od vesni-
ce, tím blíž lesu, a tím více starostí. Během první zimy ohryzala mladé korunky patrně 
lesní zvěř. Na to další zimní období už jsme se připravili – koupili jsme postřik proti 
okusu a stromečky postříkali. Naše trápení však nebralo konce. Počátkem léta 2015 
byly švestky v horní části aleje opět polámané, větvičky ohryzané. To jsme ještě ne-
tušili, co nás čeká rok nato. V červenci 2016 jsme našli několik stromků (za odbočkou 
k vodojemu) s olámanými větvemi, přičítali jsme to opět zvěři, popř. zvířatům, nebo 
člověku, který se choval hůř než to zvíře. Zase to odnesly stromky zasazené dále od 
vesnice, tentokrát byly velmi zubožené. S tím už se ale opravdu nedalo nic dělat, jen 
rány zastřihnout zahradnickými nůžkami, ošetřit a čekat, jestli se vzpamatují. Zvlád-
ly to, ale jejich růst to samozřejmě zbrzdilo. Přikládám několik obrázků jako doku-
mentaci. To, že nám někdo na přelomu let 2015/2016 sebral pletivo připevněné ke 
stromečkům, nestojí ve srovnání s výše popsanými kalvariemi ani za řeč…Jak stárne 
naše členská základna, tak stárnou i stromy. Z těch původních kolem varhošťské ros-
te a plodí zhruba jen polovina a kolem dvaceti dalších suchých stromů je odsouzeno 
k vykácení co nejdříve. Je otázka, jestli budou naši členové v budoucnu o švestky 
a hlavně travnatý porost pod nimi moci nadále pečovat. Mnozí z těch starších už péči 
o ně vypověděli. Pak se  bude muset o alej postarat městys jako vlastník. 
 
Zdevastované větve, fota pořízena 14. 6. 2016



Na prvním a prostředním snímku je stejný stromeček v časovém rozmezí 4 let 
(14. 6. 2016 po ulomení terminálu a 23. 6. 2020 – po „vyléčení“, ale s viditelným za-
křivením). Patrný je však i zpožděný růst – ve srovnání s jiným stromkem (viz pravý 
snímek pořízený rovněž 23. 6. 2020). Oba byly zasazeny ve stejnou dobu před 7 lety.
          
  Věra Bednaříková 

kyjaniCká pRůmyslová histoRie

 Až do roku 1906 byla součástí městečka Velkého Újezda i ves Kozlov spolu 
s osadou Kyjanice. Poté co obě tyto sídliště roku 1548 coby součásti helfštýnského 
panství zpustly, byly novými majiteli tohoto veselíčského území Podstatzkými roku 
1656 obnoveny a osídleny Němci z panství Bartošovice, které Podstatským rovněž 
patřilo. Mimochodem právě z jejich řad o necelé století pocházeli zedníci a především 
tesaři, kteří se značnou měrou podíleli na přestavbě velkoújezdského kostela v letech 
1749–1751 (viz Kulturní památky Velkého Újezda II). A právě proto, že neměli žádné 
velké robotní povinnosti, protože v tomto kopcovitém terénu převažovalo méně nároč-
né lesní hospodaření nad zemědělským, podíleli se rovněž na barokní přestavbě zám-
ku ve Veselíčku v letech 1768–1769. Podstatští rovněž roku 1656 obnovili také zanik-
lou osadu Ranošov, kterou nazvali dle místa svého původu Prusinovic mezi Holešovem 
a Bystřicí pod Hostýnem jako – Nové Prusinovice.
 Kyjanice se připomíná již roku 1548 a už tehdy jako Nový mlýn na Odře. 
Osada se skládala vlastně jen z mlýna poháněného říčkou Kyjankou. Později přibyla 
vzhledem k umístění u rozsáhlých lesů i pila. Ve mlýně původně vybudovaném a pa-
třícím vrchnosti se mlela mouka z prosa na prosnou kaši a specialitou pily kromě po-
řezu kmenů na desky byly šindele na krytí střech. Roku 1884 byla Kyjanice připojena 
ke Kozlovu, ale už daleko dříve hned po roce 1848 byla součástí Velkého Újezda.
 Kromě pily se zázemím skladovacích a ubytovacích prostor zde bylo po roce 
1919 jen 6 domů se 24 obyvateli. 
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 Průmyslovou obec z Kyjanice vybudovala česká rodina počínaje Florianem 
(Schwortzem) Švarcem z Kozlova č. 57 (1705–1783). Mlýn byl od vrchnosti zakoupen 
za 300 zlatých rýnských s několika podmínkami – např. že nesmí nechávat přenoco-
vat podezřelé lidi. Z výnosu této živnosti platil vrchnosti 26 zl. rýnských ročně. Živnost 
zde rodina provozovala až do roku 1892, kdy mlýn i pilu prodala Františku Losertovi 
z obce Čermná, který jak mlýn, tak pilu přebudoval na parní pohon. Losertovi při-
stavěli v obci hostinec, obchod a jednotřídní německou obecnou školu. Počátkem 
20. století zde bylo zaměstnáno až 200 dělníku z českého, tak i německého okolí 
a mnoho z nich se tam usadilo. Objem výroby byl natolik objemný, že se dokon-
ce vedla jednání o připojení Kyjanice nebo aspoň Velkého Újezda železniční dráhou 
s nedalekým Lipníkem nad Bečvou. Tato železniční dráha měla vést kvůli obchodování 
s chmelem až do Tršic.
 II. světová válka udělal ale rozvoji Kyjanice přítrž, a toto českoněmecké hra-
niční pásmo rozdělila. Mlýn byl zrušen už za první republiky a pila vzala za své hned 
po válce.
 Kromě kamenného kříže stojícího dodnes u cesty na Kozlov jako nemovitá 
památka, byla v Kyjanici už ve druhé polovině 19. století před budovou majitele mlý-
na a pily Fr. Loserta vztyčena kamenná socha císaře Josefa II. Po rozpadu Rakousko-
-Uherské monarchie byla ale stržena a patrně i rozbita na prach.
 Po druhé světové válce Kyjanice stojící na území Sudet a připadající k ně-
mecké říši (bohužel tehdy už ne jako součást Velkého Újezda, ale Kozlova) byla zru-
šena, obyvatelstvo odešlo a území bylo zahrnuto do vojenského prostoru Libavá. 
Zůstala jen správní budova pily, která sloužila k ubytování státních zaměstnanců 
zdejšího polesí a později po zabrání sovětskými důstojnickými rodinami byla jako zce-



la zdemolovaná stržena. Na zákla-
dech jedné provozní budovy si sice 
Správa vojenských lesů vybudova-
la roku 1992 odloučené pracoviště 
s kancelářemi a garážemi. Stavba 
však roku 1996 takřka do základů 
vyhořela. 
 Před asi 10 lety zastavilo sho-
dou okolností právě před naším do-
mem auto s německou SPZ a pán 
s rodinou se mne ptal, je-li možno 

a jak, dostat se na Kyjanici. Údajně tam v dětství a mládí žil a na pile pracoval. Samo-
zřejmě mu tyto hezké vzpomínky zůstaly na celý život. Daroval mi zde zveřejněnou 
kopii staré pohlednice Kyjanice.
 V roce 1945 došlo nedaleko Kyjanice k hromadné vraždě obyvatel zatčených 
v Zákřově. 19 občanů převážně z nedaleké obce zde Němci zastřelili a upálili. Ale to 
je už jiný díl Kyjanické historie …

Josef Richter

Areál parní pily.
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Hostinec, parní pila a mlýn, obytná budova.

Socha císaře Josefa II. před bytem Losertů.                  Rodina majitelů Švarců.
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tenisový tuRnaj „masteRs 2020“ - velký Újezd

Dne 19. září 2020 se na víceúčelovém hřišti ve Velkém Újezdě uskutečnil tradiční te-
nisový turnaj ve čtyřhře. Mezi přihlášenými účastníky byli i hráči z okolních Stamě-
řic, Doloplaz a sousedního Daskabátu. Celkem 14 tenistů. Klání bylo okořeněno již 
při úvodním losu, kdy proběhlo náhodné určení dvojic, bez ohledu na sportovní vý-
konnost, věk či bydliště. Tímto dostal turnaj patřičný “náboj“ a vyhrát mohl opravdu 
kdokoliv. 

Nejdříve byly odehrány zápasy ve dvou skupinách. Červená skupina po čtyřech 
a modrá skupina po třech týmech. Poté přišlo na řadu play-off. Zde už se pomalu 
začaly krystalizovat lepší družstva. V poledních hodinách bylo k dispozici občerstvení 
v podobě kotlíkového guláše a klobás z udírny, točené pivo bylo samozřejmostí. Vyvr-
cholení celodenního turnaje nastalo v podvečer, kdy si to o titul rozdali Radek Kovář 
a Jiří Zatloukal proti Karlu Domesovi staršímu a Vilému Pazderovi. Úspěšnější byla 
druhá dvojice, když otočila finálový set ze stavu 4:5 a 15:30 na 7:5 a dotáhla tak tur-
naj bez jediné prohry až na pomyslný vrchol.

Celý sobotní den 
provázelo krásné slunečné počasí a bezvětří, ideální tenisové podmínky. Poděkování 
patří všem zúčastněným hráčům, fanouškům, sponzorům, obsluhujícím a především 
pořadatelům! 

                                                            Za tenisovou redakci Karel Domes ml.
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výsledky dotazníkové šetŘení pRo balanCed sCoReCaRd 
městyse velký Újezd

 Na jaře 2020 proběhlo mezi obyvateli Velký Újezd elektronické dotazování 
pro účely diplomové práce Městys z pohledu Balanced Scorecard. Z počtu 105 
respondentů dotazník vyplnilo 45 mužů a 60 žen. Nejvíce respondentů bylo ve věkové 
kategorii 40–54 let, konkrétně 35 osob. Nejméně jich bylo ve věku 70 let a více, a to 
3 osoby. Účast na dotazníkovém šetření podle věku zobrazuje následující graf.

 Z výsledků dotazníkového šetření a z vyhodnocení vzorku dotazovaných je 
patrné, že jsou občané městyse ve větší míře spokojeni ve všech zkoumaných oblas-
tech.
 Co se týká základních služeb a spokojenosti s jejich poskytováním, obyva-
telé postrádají menší provozovny, které dříve v městysi fungovaly, ale s postupným 
rozmachem obchodních center, hobbymarketů a supermarketů byly vytlačeny. Nej-
častěji byl zmiňován chybějící bankomat, který byl již v minulosti úřadem městyse ře-
šen. Informovanost občanů v městysi je v některých ohledech nízká a většina z nich 
neví, že je možné v městysi využít tzv. „Cashback“, kde si lze vybrat hotovost u po-
kladny zdejší prodejny potravin. Obyvatelé také zmiňovali změnu k horšímu týkající se 
poštovních služeb, kdy se v městysi změnila pobočka České pošty na Poštu partner, 
a také by zde uvítali Zásilkovnu.
 Služby týkající se seniorů jsou v městysi dobré, byl zmíněn požadavek na 
pečovatelský dům nebo více sociálních bytů pro seniory. Školská zařízení jsou v měs-
tysi na velmi dobré úrovni, naprostá většina dotazovaných je spokojena, svou roli 
zde hraje i nový pavilon mateřské školky, kterým se tak rozšířila kapacita pro místní 
i okolní předškoláky. V poskytování služeb péče o tělo je postrádána ženami hlavně 
manikúra a Wellness a muži postrádají kvalitní a dobře vybavenou posilovnu. V ob-
lasti kultury převažovaly odpovědi dotázaných občanů na chybějící funkční kulturní 
dům, který v městysi sice stojí, ale pro svůj nevyhovující stav není plně využitelný. 
V současné době probíhá projektová příprava obnovy kulturního domu. V kulturní 
oblasti by dotázaní občané uvítali více besed, hudebních i divadelních představení 
a také společenských akcí typu menšího festivalu, které zde v minulosti byly. Ženy po-
strádají převážně různé druhy cvičení, jako je jóga nebo cvičení pro malé děti. Další 
velmi poptávanou sportovní aktivitou je workoutové hřiště.
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 Někteří dotazovaní měli opravdu nestandardní a neproveditelné návrhy, kdy 
uvedli, že jim v městysi chybí rychlobruslařská dráha nebo dokonce skokanské můst-
ky pro skoky na lyžích.
 Poptávka kroužků pro děti byla převážně zaměřena na sportovní aktivity, by-
ly zmíněny chybějící sportovní kroužky například atletiky, kdy zrovna tento konkrétní 
kroužek v městysi funguje a z dotazníku je zřejmé, že informovanost o nabízených 
kroužcích není dostatečná.
Udržování čistoty v městysi bylo velmi dobře hodnoceno, což je také zásluhou samot-
ných obyvatel, kteří se snaží kolem svých domovů udržovat pořádek a také zde svůj 
podíl hraje zapojení občanů do aktivit „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, skupinka míst-
ních skautů se ráda do takových výzev zapojuje a děti tak získávají již od útlého věku 
lepší vztah k přírodě a životnímu prostředí.
 Ohledně dopravní obslužnosti a nabídky spojů veřejné dopravy byly zmíněné 
nedostačující spoje v ranních hodinách. Překážkou se také ukázalo nevhodné parko-
vání podél cest a mimo vyznačená parkoviště. Nebezpečné situace vznikají při ranním 
provozu autobusů a příchodu dětí do školy, kdy dochází často k nepřehledným situa-
cím zastavujících osobních aut, které vozí děti do školy a zvýšeným počtem autobusů 
a pohybujících se dětí. Jedním z nebezpečných míst byla označena neosvětlená a od-
lehlá zákoutí, která se v městysi a blízkém okolí nacházejí. Co se týká pocitu strachu 
a s tím související bezpečností, se městys může považovat za místo velmi bezpečné.
 Další zkoumanou oblastí byla spokojenost s dostupností, odborností a ocho-
tou zaměstnanců úřadu. Kvalita úřadu byla zjišťována na základě odpovědí na 3 otáz-
ky: Jak jste spokojení s dostupností zaměstnanců úřadu? Jak jste spokoje-
ní s odborností zaměstnanců úřadu? Jak jste spokojení s ochotou zaměstnanců 
úřadu? Výsledek 87,3 % byl získán součtem odpovědí velmi spokojen a spokojen 
na tyto 3 otázky.
 Co se týká odpadového hospodářství, jsou výsledky následující:
 Umístění nádob na tříděný odpad je pro 90,5 % obyvatel vyhovující. (Otázka 
vyhovuje Vám umístění nádob na tříděný odpad?)

 Z připomínek nespokojených obyvatel lze uvést: málo nádob, přeplněné ná-
doby, nedostačující kapacita nádob.



Na otázku Jak hodnotíte vzhled míst k třídění odpadu odpověděli respondenti 
následovně:

 Zde je velký prostor pro vylepšení. Nejčastějšími doporučeními (cca 20 %) 
byla úprava vzhledu hnízd oplocením, zídkami, zelení apod.
 Odpovědi na otázku Vyhovuje Vám systém odpadového hospodářství 
obce byly následující:

 Doplňková otázka za doporučení pro optimalizaci systému odpadového hos-
podářství obce byla ve 28 případech zodpovězena tak, aby byl nastaven četnější svoz 
SKO(v zanedbatelné míře také tříděného odpadu). (Tato situace vznikla na začátku 
roku 2020, kdy se nepodařilo se svozovou firmou vyjednat 3 týdenní svoz SKO. Tento 
svoz byl nastaven jako měsíční v období leden – duben, listopad – prosinec, a 2 tý-
denní v období květen – říjen.
V době dotazníkového šetření proběhly pouze 3 svozy, zejména lednové byly přepl-
něné z důvodu vánočních a novoročních svátků. Část obyvatel se tedy chtělo vrátit 
k 2 týdennímu svozu SKO). Dále obyvatelé zmiňovali lepší třídění, dodržování zave-
dených opatření, sběrný dvůr, zpevnění povrchů a vzhled míst, separovaný hliníkový 
sběr.
 Celkové výstupy a navržená Balanced Scorecard pro městys Velký Újezd by-
ly předány zastupitelům městyse. Děkujeme všem za spolupráci na tomto dotazníko-
vém šetření.

Hana Sýkorová
Jana Švarcová
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odpadové hospodáŘství

 Na tomto místě přinášíme pár novinek a informací z oblasti odpadového 
hospodářství.
 Z důvodu výpovědi smlouvy o svozu BIO odpadu ze strany svozové firmy se po 
novém roce změní systém svozu tohoto odpadu. Nově bude k dispozici 12 kontejnerů 
o objemu 6 m3, které budou rozmístěny rovnoměrně po obci, a budou sváženy pra-
covníky obce. V případě zájmu stávající nebo jiné svozové společnosti bude tento 
systém upraven dle dohody a potřeb.
 Od listopadu je směsný komunální odpad svážen s frekvencí 1x/ 28 dní. Se 
svozovou firmou se stále nedaří vyjednat 3 týdenní svozy, nicméně z důvodu Vánoč-
ních svátků budou lednové svozy probíhat v režimu 1x/ 14 dní. V období únor – duben 
potom opět 1x/ 28 dní.
 Pro rok 2021 se výše poplatku za odpad měnit nebude. Za rok 2019 čini-
ly náklady na odpadové hospodářství 1 089 354 Kč, příjmy byly ve výši 932 893 Kč, 
obec tedy do systému odpadového hospodářství doplácela 156 461 Kč. Z toho nákla-
dy na směsný komunální odpad a velkoobjemový opad činily 564 594 Kč (v roce 2018 
to bylo méně, 516 664 Kč.)

městys Velký Újezd

vítání občánků

V letošním roce proběhlo vítání občánků dvakrát.
25. února jsme přivítali děti narozené od května do prosince 2019 a 9. září jsme vítali 

děti narozené od ledna do června 2020.

25.2.2020: Anna Bednaříková, 
Matyáš Lampa, Jiří Mičian, 
Laurent Lukka Svěží

9.9.2020: Rosalie Pšenčíková, 
Tereza Kundlová, Justýna Radová, 
Nela Jurincová, Jasmína Jarošová
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Statistika obyvatel velkého Újezdu 
za období od 1. 1. – 30. 11. 2020

NAROZENÍ
  
Nela
Eliška
Emma
Jasmína
Rosalie
Tereza
Justýna
Teodor
Ema 
Mikuláš
Lukáš
Vojtěch
                                                                                               (zpracováno z podkladů vítání občánků)
ÚMRTÍ

Štěpánka
František
Pavel
Zdeněk
Lumír
Elena
Vladimír
Vladimír
Ján 
Lubomír
Jaroslav
Marie
Ludmila          

  (zpracováno z oznámení o úmrtí) 

- Přihlášení k trvalému pobytu: 28 osob 
- Odhlášení z trvalého pobytu: 24 osob
- Zrušený trvalý pobyt:                       1 osoby
- Sňatky uzavřené ve Velkém Újezdu:   5 sňatků   

Počet obyvatel k 1. 12. 2020 1363   z toho:
občané ČR   1348
cizinci                                               15

Zpracovala: Renata Absatzová

Jurincová 
Nesvadbová
Nesvadbová
Jarošová
Pšenčíková
Kundlová
Radová
Koky
Daňková
Havlíček
Zedek
Pazdera

Švejdíková
Rokyta
Smejkal
Kraus
Grmolenský
Litvínová
Janota
Tomek
Hanzel
Hiemer
Straka
Müllerová
Kamínková

ročník 1936
1928
1962
1960
1934
1949
1934
1948
1950
1949
1935
1928
1935



výpis usnesení
ze zápisu 8. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (dále jen “ZM VÚ“),

konaného dne 10. 3. 2020 
Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zápis ze 7. zasedání ZM VÚ ze dne 10. 12. 2019.
Usnesení č. 2 k bodu č. 3 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM VÚ.
Usnesení č. 3 k bodu č. 4 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu finančního výboru ZM VÚ.
Usnesení č. 4 k bodu č. 5 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro rozvoj městyse ZM VÚ.
Usnesení č. 5 k bodu č. 6 pozvánky
ZM VÚ schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse VÚ za období od 7. zasedání ZM VÚ.
Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Odpisový plán včetně transferů městyse Velký Újezd na rok 2020.
Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Odpisový plán ZŠ a MŠ Velký Újezd, příspěvková organizace na rok 2020 ve 
výši 968.019,- Kč. Tyto prostředky budou poukázány na účet příspěvkové organizace bezpro-
středně po schválení ZM. ZM ukládá příspěvkové organizaci povinnost odvést nevyužité investič-
ní zdroje ve výši 968.019,- Kč zpět do rozpočtu zřizovatele v termínu do 15. 4. 2020.
Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
ZM VÚ schvaluje výroční zprávu hospodaření ZŠ a MŠ Velký Újezd, příspěvková organizace za 
rok 2019.
Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky
ZM VÚ schvaluje žádost ředitele ZŠ a MŠ Velký Újezd o využití fondu investic na nákup sekacího 
stroje v hodnotě 130 000,- Kč a výměnu osvětlení ve společenském sále v hodnotě 100 000,- Kč.
Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky
ZM VÚ ruší Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválenou na 2. zasedání 
Zastupitelstva městyse Velký Újezd konaného dne 11. 12. 2018 a schvaluje novou Směrnici k 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu platnou od 11. 3. 2020.
Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky
1. ZM VÚ bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu.
2. ZM VÚ schvaluje vystoupení městyse Velký Újezd ze spolku Odpady Olomouckého 
kraje, z. s., IČ: 04148002.
3. ZM VÚ ukládá starostovi městyse zaslat správní radě spolku Odpady Olomouckého 
kraje, z. s., IČ: 04148002 sdělení o vystoupení ze spolku.
Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
ZM VÚ po projednání:
1. schvaluje návrh rozhodnutí o námitkách dle přílohy
2.  ověřilo v souladu s ustanovením § 54 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Změna č. 1 
Územního plánu Velký Újezd není v rozporu:
a) s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění pozdějších aktualizací
b) se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění pozdějších aktualizací
c) se stanovisky dotčených orgánů
d) se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje
3. vydává v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) Změnu č. 1 Územního 
plánu Velký Újezd formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení.

Starosta městyse: Ing. Josef Jelen      Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jaroslava Krbečková 
      Ing. Jana Kleinová   
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výpis usnesení
ze zápisu 9. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (dále jen “ZM VÚ“),

konaného dne 17. 6. 2020 
Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky:
ZM Velký Újezd schvaluje zápis z 8. zasedání ZM VÚ ze dne 10. 3. 2020.
Usnesení č. 2 k bodu č. 3 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM VÚ.
Usnesení č. 3 k bodu č. 4 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu finančního výboru ZM VÚ.
Usnesení č. 4 k bodu č. 5 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro rozvoj městyse ZM VÚ.
Usnesení č. 5 k bodu č. 6 pozvánky
ZM VÚ schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse VÚ za období od 8. zasedání ZM VÚ.
Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Účetní závěrku včetně hospodářského výsledku na základě protokolu za účetní 
období 2019:
Účetní jednotka: Městys Velký Újezd
IČ účetní jednotky: 00299677
Sestaveno k: 31. 12. 2019
Stav rozhodnutí: SCHVÁLENO
Datum rozhodnutí: 17. 6. 2020
Schvalující orgán: Zastupitelstvo městyse
Seznam osob rozhodujících o schválení:
DOMES Karel     MAŘÍK Lukáš 
HAUSNEROVÁ Martina, Mgr.   OKLEŠŤKOVÁ Marie
JELEN Josef, Ing.    POLCER Jan
KLEINOVÁ Jana, Ing.   ŠUBRTOVÁ Miluše, Ing.
KLIČKA Jaroslav, Ing.   ZATLOUKAL Ondřej, Mg.
Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
ZM VÚ schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření dle „Zprávy o výsledku přezkoumání hospo-
daření městyse Velký Újezd za rok 2019.“
Závěr této zprávy: Při přezkoumání hospodaření městyse Velký Újezd za rok 2019 nebyly zjiště-
ny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
ZM doporučuje účetní městyse přeúčtovat hospodářský výsledek ke dni schválení závěrečného 
účtu následovně:
-zůstatek účtu 431 300 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) ve výši 10.591.563,49 Kč 
převést na účet 432 300 (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let).
Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
ZM VÚ schvaluje provedení veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů Zateplení zdravotní-
ho střediska v obci Velký Újezd, Olomoucká 173. Na základě provedeného výběrového řízení ZM 
schvaluje provedení zakázky firmou ZJS – Realizace staveb s.r.o. Kratochvílova 128/41, Přerov 
I - Město, 750 02 Přerov,       IČ: 28611942.
Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky
ZM VÚ schvaluje provedení veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů Chodník – propojení 
ul. Lipenská,          ul. Čtvrtky. Na základě provedeného výběrového řízení ZM schvaluje prove-
dení zakázky firmou OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o., Geislerova 337/25, 779 00 Olomouc – Hodolany,  
IČ: 28631862.
Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2020/02123/OSR/DSM, poskytovatelem je Olo-
moucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČO: 60609460, DIČ: CZ60609460, za-



stoupený Bc. Pavlem Šoltysem, DiS., náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě usne-
sení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/48/2020 ze dne 20. 4. 2020, bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s., č. ú: 27-4228120277/0100 a příjemcem Městys Velký Újezd, Olomoucká 
15, 783 55 Velký Újezd, IČO: 00299677, DIČ: CZ00299677, zastoupený Ing. Josefem Jelenem, 
starostou, bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú: 185580346/0300.
Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky
ZM VÚ neschvaluje podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů Návrh na pořízení územního 
plánu nebo jeho změny č. 2 pro vlastníky pozemků parc. č. 964 a 968 v k.ú. Velký Újezd.
ZM VÚ schvaluje podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, aby Návrh na pořízení územního 
plánu nebo jeho změny pro vlastníky pozemků parc. č. 964 a 968 v k.ú. Velký Újezd byl projed-
nán v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu Velký Újezd.
Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
ZM VÚ schvaluje žádost ředitele ZŠ a MŠ Velký Újezd o investiční dotaci na nákup sekacího stro-
je v hodnotě 119 990,- Kč a výměnu osvětlení ve společenském sále v hodnotě 97 771,63 Kč.
Usnesení č. 13 k bodu č. 14 pozvánky
ZM VÚ schvaluje finanční dar ve výši 30 000,- Kč na činnost TJ Sokol Velký Újezd.
Usnesení č. 14 k bodu č. 15 pozvánky
ZM VÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.
rok 2019.
Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky
ZM VÚ schvaluje žádost ředitele ZŠ a MŠ Velký Újezd o využití fondu investic na nákup sekacího 
stroje v hodnotě 130 000,- Kč a výměnu osvětlení ve společenském sále v hodnotě 100 000,- Kč.
Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky
ZM VÚ ruší Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválenou na 2. zasedání 
Zastupitelstva městyse Velký Újezd konaného dne 11. 12. 2018 a schvaluje novou Směrnici k 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu platnou od 11. 3. 2020.
Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky
1. ZM VÚ bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu.
2. ZM VÚ schvaluje vystoupení městyse Velký Újezd ze spolku Odpady Olomouckého 
kraje, z. s., IČ: 04148002.
3. ZM VÚ ukládá starostovi městyse zaslat správní radě spolku Odpady Olomouckého 
kraje, z. s., IČ: 04148002 sdělení o vystoupení ze spolku.
Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
ZM VÚ po projednání:
1. schvaluje návrh rozhodnutí o námitkách dle přílohy
2.  ověřilo v souladu s ustanovením § 54 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Změna č. 1 
Územního plánu Velký Újezd není v rozporu:
a) s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění pozdějších aktualizací
b) se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění pozdějších aktualizací
c) se stanovisky dotčených orgánů
d) se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje
3. vydává v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) Změnu č. 1 Územního 
plánu Velký Újezd formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení.

Starosta městyse: Ing. Josef Jelen Ověřovatelé zápisu: Mgr. Martina Hausnerová 
      Marie Oklešťková 

 



výpis usnesení
ze zápisu 10. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (dále jen “ZM VÚ“),

konaného dne 22. 7. 2020 
Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zápis z 9. zasedání ZM VÚ ze dne 17. 6. 2020.
Usnesení č. 2 k bodu č. 3 pozvánky
ZM VÚ schvaluje dodavatele veřejné zakázky Obnova sportovní infrastruktury ZŠ Velký Újezd 
vítězného uchazeče PROSTAVBY, a.s., IČ: 27713130, Dědina 447, 683 54 Otnice za celkovou 
nabídkovou cenu 7.221.406,00 Kč včetně DPH. ZM VÚ schvaluje uzavřít smlouvu na realizaci 
zakázky a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.
Usnesení č. 3 k bodu č. 4 pozvánky
ZM VÚ schvaluje dodavatele veřejné zakázky Workoutové hřiště Velký Újezd vítězného uchazeče 
firmu Machovský s.r.o., IČ: 28619633, Boční 551, 783 72 Velký Týnec za celkovou nabídkovou 
cenu 790.916,50 Kč včetně DPH. ZM VÚ schvaluje uzavřít smlouvu na realizaci zakázky a pově-
řuje starostu městyse podpisem smlouvy.
Usnesení č. 4 k bodu č. 5 pozvánky
ZM VÚ schvaluje provedení rekonstrukce obecního fotbalového hřiště a vybudování závlahy na parc. 
č. 1494/3 a pověřuje RM provedením výběrového řízení na zhotovitele cestou Regionální agentury 
pro rozvoj střední Moravy z.s.p.o. se sídlem Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc, IČ: 64631109.
Usnesení č. 5 k bodu č. 6 pozvánky
ZM VÚ schvaluje provedení veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů Oprava střechy 
Olomoucká 173. Na základě provedeného výběrového řízení ZM schvaluje provedení zakázky 
firmou ZJS – Realizace staveb s.r.o., Kratochvílova 128/41, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 
28611942. ZM VÚ schvaluje uzavřít smlouvu na realizaci zakázky a pověřuje starostu městyse 
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
ZM VÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020.
Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Velký Újezd za 
období od 29. 11. 2019 do 30. 6. 2020.
Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
ZM VÚ schvaluje zařazení správního území obce do území působnosti MAS Bystřička, o.p.s. na 
programové období 2021 – 2027.
Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky
ZM VÚ schvaluje podle ust. § 1746/2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník smlouvu o právu 
provést stavbu. 
Smluvní strany:
1. Městys Velký Újezd, IČO: 00299677, DIČ: CZ00299677, se sídlem Olomoucká 15, 783 
55 Velký Újezd jako vlastník a
2. Olomoucký kraj, IČO: 60609460, se sídlem Krajského úřadu v Olomouci – Hodo-
lanech, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, pří-
spěvkovou organizací – právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje, IČO: 
70960399, DIČ: CZ70960399. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v 
Ostravě, oddíl Pr, vložka č. 100 dnem 14. 11. 2002 se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 
11, kterou zastupuje: Petr Všetička, vedoucí Střediska údržby Jih, bankovní spojení: Komerční 
banka Prostějov, číslo bankovního účtu: 11338701/0100 jako stavebník. Předmětem této smlou-
vy je založení práva stavebníka provést stavbu „II/437 Stavební úpravy úseků betonové vozov-
ky“ na dotčené nemovitosti. Vlastník touto smlouvou povoluje stavebníkovi stavět na dotčené 
nemovitosti stavbu „II/437 stavební úpravy úseků betonové vozovky“ v souladu s přiloženou 
dokumentací.

Starosta městyse: Ing. Josef Jelen Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jaroslava Krbečková  
      Jan Koky 



 výpis usnesení
ze zápisu 11. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (dále také “ZM VÚ“),

konaného dne 30. 9. 2020 
Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky:
ZM Velký Újezd schvaluje zápis z 10. zasedání ZM VÚ ze dne 22. 7. 2020.
Usnesení č. 2 k bodu č. 3 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM VÚ.
Usnesení č. 3 k bodu č. 4 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu finančního výboru ZM VÚ.
Usnesení č. 4 k bodu č. 5 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro rozvoj městyse ZM VÚ.
Usnesení č. 5 k bodu č. 6 pozvánky
ZM VÚ schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse VÚ za období od 9. zasedání ZM VÚ.
Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
1. Zastupitelstvo městyse Velký Újezd souhlasí s textem Smlouvy o dílo mezi SWIETEL-
SKY stavební s.r.o., IČ: 48035599 a Městysem Velký Újezd, IČ: 00299677, v níž se zhotovitel 
zavazuje provést pro objednatele stavbu „Místní komunikace ul. Kopanina a Válečných hrdinů, 
kanalizace v ulici Válečných hrdinů, Na Flíčku a Kopanina“, viz příloha na stůl.
2. Zastupitelstvo městyse Velký Újezd souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi SWIE-
TELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599 a Městyse Velký Újezd, IČ: 00299677, viz příloha na stůl.
3. Zastupitelstvo městyse Velký Újezd zmocňuje starostu městyse Ing. Josefa Jelena 
k podpisu Smlouvy o dílo mezi SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599 a Městysem Velký 
Újezd, IČ: 00269677, v níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele stavbu „Místní komu-
nikace ul. Kopanina a Válečných hrdinů, kanalizace v ulici Válečných hrdinů, Na Flíčku 
a Kopanina“, viz příloha na stůl. 
4. Zastupitelstvo městyse ukládá starostovi městyse Ing. Josefu Jelenovi podepsat 
smlouvu o dílo mezi SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599 a Městysem Velký Újezd, IČ: 
00299677, v níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele stavbu „Místní komunikace ul. 
Kopanina a Válečných hrdinů, kanalizace v ulici Válečných hrdinů, Na Flíčku a Kopanina“, viz 
příloha na stůl.
Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
1. Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje provedení veřejné zakázky malého roz-
sahu ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění poz-
dějších předpisů „Rekonstrukce fotbalového hřiště“ na základě provedeného výběrového řízení 
ZM schvaluje provedení zakázky firmou AGRO CS a.s., se sídlem V Říkově čp. 265, PSČ 552 03, 
IČ: 64829413.
2. Zastupitelstvo městyse Velký Újezd souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi AGRO 
CS a.s., IČ: 64829413 a Městysem Velký Újezd, IČ: 00299677, viz příloha č. 2. pozvánky.
3. Zastupitelstvo městyse Velký Újezd zmocňuje starostu městyse Ing. Josefa Jele-
na k podpisu Smlouvy o dílo mezi AGRO CS a.s., IČ: 64829413 a Městysem Velký Újezd, IČ: 
00299677, v níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele stavbu „Rekonstrukce fotbalové-
ho hřiště“ viz příloha č. 2. pozvánky
4. Zastupitelstvo městyse Velký Újezd ukládá starostovi městyse Ing. Josefu Jelenovi po-
depsat Smlouvu o dílo mezi AGRO CS a.s., IČ: 64829413 a Městysem Velký Újezd, IČ: 00299677, 
v níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele stavbu „Rekonstrukce fotbalového hřiště“ 
viz příloha č. 2. pozvánky.
Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd neschvaluje podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny č. 2 pro vlastníky pozemků parc. 
č. 1428 v k.ú. Velký Újezd.
ZM VÚ schvaluje podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 



a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, aby Návrh na pořízení územní-
ho plánu nebo jeho změny pro vlastníky pozemků parc. č. 1428 v k.ú. Velký Újezd byl projednán 
v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu Velký Újezd.
Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 460 
v katastrálním území Velký Újezd. Na pozemku uvedené parcely je umístěna budova trafostanice 
ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje na základě zákona č. 250/2000 Sb. § 27, odstavec 
8, bezúplatný převod Stiga Park PRO 20 + sněhové řetězy. Předávající: Základní škola a Mateř-
ská škola Velký Újezd, příspěvková organizace, IČ: 75027640 a přebírající: Městys Velký Újezd, 
Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd, IČ: 00299677.
Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje Dodatek odpisového plánu Základní školy a Mateř-
ské školy Velký Újezd, příspěvková organizace na rok 2020 ve výši 7.499,- Kč. Tyto prostředky 
budou poukázány na účet příspěvkové organizace bezprostředně po schválení ZM.
Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje finanční dar ve výši 200 000,- Kč na činnost TJ 
Sokol Velký Újezd.
Usnesení č. 13 k bodu č. 14 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020
Usnesení č. 14 k bodu č. 15 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace Identifikační čís-
lo 117D8210G3504. Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 
110 15 Praha 1, Účastník dotace Městys Velký Újezd, Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd IČ: 
00299677, Název akce „Obnova hřbitovní zdi ve Velkém Újezdu“. Účast státního rozpočtu/dota-
ce ve výši 452 947,- Kč.

Starosta městyse: Ing. Josef Jelen  Ověřovatelé zápisu: Mgr. Martina Hausnerová  
      Ivana Nováková
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