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VODNÍ MLÝNY NA POTOKU OLEŠNICE
1. Záhumenský mlýn  
	 První	písemná	zmínka	je	z	roku	1550,	kdy	v	urbáři	panství	helfštýnského	je	
v	záznamu	o	poddaných	z	Velkého	Újezda	na	29.	místě	uveden	Jan	mlynarz	z	mlynu	
s	¼	lánu	půdy	(cca	4	ha).	Je	to	patrně	nejstarší	zpráva,	i	když	ve	stejném	urbáři	je	
u	poddaného	Hassku	Cira	(Hašků	Jíra)	uvedena	robotní	povinnost	„z	mlýna	pusté-
ho“	na	neznámém	místě.	Dalších	asi	150	let	nemáme	o	mlýně	takřka	žádných	zpráv.	

Jen	v	lánském	rejstříku	z	roku	1657	je	uváděn	ve	
Velkém	Újezdě	mezi	domkaři	s	polem	Jakub	Kohut,	
předtím	Matouš	mlynář	s	jedním	složením	a	4	kusy	
polí.	Je	pravděpodobné,	že	to	byl	onen	mlynář	ze	
zaniklého	Kohoutího	mlýna	na	potoce	Hadovci.	Od	
roku	1721	se	už	uvádí	Václav	Kohut	na	usedlosti	
č.	5	ve	Velkém	Újezdě.

	 Teprve	na	přelomu	17.	a	18.	století	 je	ve	staré	pozemkové	knize	uveden	
mlynář	Mathias	Kowarz,	který	pak	roku	1721	koupil	od	vrchnosti	z	Veselíčka	rychtu	
i	s	funkcí	a	stal	se	tím	pádem	zdejším	rychtářem.	Roku	1727	Záhumenský	mlýn	s	jed-
ním	složením	koupil	zároveň	s	rychtou	Anton	Mathias	Schmidt.	Jeho	bratr	František	
Schmidt	se	stal	roku	1737	velkoújezdským	farářem,	takže	rod	Schmidtů	měl	v	Újezdě	
mlynáře,	rychtáře	a	faráře.	Ovládal	tak	zdejší	poddané	víc	než	sama	vrchnost.	Tím	
bohužel	o	rychtu	nakonec	přišel.
	 Roku	1746	předal	otec	mlýn	číslo	91	svému	synovi	Ignáci	Smidtovi	a	ten	pak	
roku	1778	svému	synovi	Johannovi.	Johann	se	téhož	roku	oženil	s	dcerou	újezdského	
rychtáře	Františka	Wewerky	Juliánou,	a	tak	vyženil	rychtu,	čímž	se	do	rodu	Schmidtů	
vrátila.	Mlýn	patřil	vrchnosti	ve	Veselíčku	a	ta	ho	dávala	do	emfyteutického	(dědičné-
ho)	nájmu.	Od	roku	1806	převzal	mlýn	Ignác	Schmidt,	syn	předešlého.
	 Svatební	smlouva	záhumenského	mlynáře	a	dcery	velkoújezdského	rychtáře	
má	tento	text:
 Léta	 páně	 1778	 dne	 10.	 měsíce	 září	 staly	 se	 dobrovolné	 a	 nezrušitelné	
smlouvy	svatební	mezi	poctivým	mládencem	Janem	vlastním	synem	Ignáce	Schmid-
ta,	mlynáře	záhumenského	se	strany	jedné	a	poctivou	pannou	Juliánou,	vlastní	dce-
rou	Františka	Wewerky,	hospodáře	zde	v	Oujezdě	jak	následuje:
	 1.	Závádí	otec	vejš	 jmenovaný	 Ignác	Schmidt	 svému	synovi	 Johannesovi	
mlejn	se	všemi	rolmi	a	lukami	spolu.
	 2.	Naproti	tomu	nevěsta	Juliána	svému	ženichovi	aneb	otec	nevěstin	zeťovi	
zavádí	hospodu	č.	67	a	jeho	úplným	hospodářem	činí	a	toto	hospodářství	jemu	tím	
věnuje:	tři	koně,	jeden	vůz,	jeden	pluh	a	tři	brány,	tři	krávy	a	dva	kusy	černého	do-
bytka.	
	 3.	Vejš	jmenovaný	otec	Fr.	Wewerka	dává	svému	zeťovi	na	dvě	měřice	rolí	
na	šest	let	k	užívání,	k	tomu	dává	ještě	jednu	krávu	a	druhou	sobě	mladý	hospodář	
uschovati	může	a	při	otci	z	jeho	spíže	vyživiti	se	mu	dovoluje	a	skrz	těch	šest	let	při	
jeho	stole	živnost	(strava)	jemu	se	dávati	bude,	aby	sobě	mladý	hospodář	v	těch	le-
tech	něco	zhospodařiti	mohl.

	 Vodní	mlýny	Ve	Velkém	Újezdě	a	blízkém	okolí
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	 4.	Naproti	 tomu	mladý	hospodář	povinen	bude	erbem	 (dědictvím	mlýna)	
600	rejnských	spláceti	a	ještě	erbem	z	hospody	500	rejnských	spláceti	povinen	bude	
a	potom	zůstane	úplným	hospodářem	obou	míst.
	 5.	Na	to	otec	Fr.	Wewerka	po	vyjítí	těch	šesti	 let	tuto	podmínku	sobě	vy-
miňuje:	u	kříže	celou	tu	roli	do	smrti	otce	i	matky	užívati	a	mladý	hospodář	povinen	
bude	jemu	roli	zdělávati.	Dále	z	louky	dvě	fůry	hotového	sena,	půl	zahrádky	za	vo-
zovnou,	k	tomu	ještě	sobě	vymiňuje	na	otop	tři	sáhy	dříví	a	dvě	kopy	otýpek	z	lesa	
k	místu	patřícího.	Jestli	ale	mladý	hospodář	jiným	způsobem	bude	moci	otce	otopem	
zaopatřiti,	zůstane	 les	 jeho	v	pokoji.	Po	vyjítí	šesti	 let	otec	Fr.	Wewerka	sobě	třetí	
snop	z	ozimého	obilí	vymiňuje.
	 6.	Kdyby	bůh	jednu	nebo	druhou	stranu	prostřednictvím	smrti	ze	světa	za-
volal	do	dne	a	do	roka	nebo	v	těch	šesti	letech	zůstala	bez	potomka	ta	strana,	která	
při	živobytí	zůstane,	jedno	sto	rýnských	nazpátek	potáhne	(vrátí).	Kdyby	do	těch	šesti	
let	mladého	hospodáře	Johanessa	pán	bůh	prostředkem	smrti	z	tohoto	světa	povolal	
a	potomek	zůstal,	tak	ten	potomek	ze	mlýna	vejš	jmenovanou	sumu	na	sebe	potáh-
ne	a	místo	mlejn	druhým	erbům	(dědicům)	Ignáce	Schmidta	zůstane.	Naprotiv	tomu,	
kdyby	Juliána	z	toho	světa	vykročila	a	potomek	zůstal,	tak	potomek	vejš	jmenovanou	
sumu	z	hospody	potáhne	na	sebe	a	hospoda	druhejm	erbům	Fr.	Wewerky	připadati	
bude.

	 Tomu	 všemu	 se	 tak	 a	 nejinák	 s	 naším	 dobrým	 svědomím	 potvrzujeme	
a	vlastníma	rukama	svá	jména	připisujeme.	
	 Jenž	se	stalo	v	Horním	Aujezdě	dne	10.	září	1778.	
																									Janek	Metelka,	soused	z	Aujezda,	ze	strany	ženichovy
																									Johan	Nekoksa,	vrchní	mlynář	(z	Vrchní	pily)
																									Andreas	Kadiera,	rektor	zde	v	Aujezdě
																									Ignác	Libiček,	rychtář	strany	nevěsty

Rybník	Košák,	dříve	Nekoksák	před	cca	120	lety
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	 Ale	již	roku	1820	koupil	Záhumenský	mlýn	od	vrchnosti	mlynář	Josef	Hartl.
Ten	pak	roku	1845	předal	mlýn	synovi	Albertu	Hartlovi,	který	se	oženil	s	Annou,	dce-
rou	rychtáře	Felixe	Tilla,	takže	mlýn	a	rychta	byly	opět	v	rodině.	Roku	1880	převzal	
mlýn	Ignác	Nekoksa	ze	staré	mlynářské	rodiny	Nekoksů.	Roku	1900	mlýn	zakoupil	
mlynář	Ludvík	Pařízek.	Mlynář	Ignác	Nekoksa	vystavěl	v	Záhumenském	mlýně	lázeň-
skou	budovu	k	 léčebným	a	 lázeňským	účelům	s	koupelemi	sirnatoželezitou	vodou.	
Lázně	bývaly	v	provozu	od	května	do	září	až	do	roku	1938.
	 Posledním	mlynářem	byl	František	Koš	od	roku	1912	do	roku	1950.	Po	za-
ložení	JZD	byl	mlýn	částečně	používán	na	šrotování	obilí	a	jako	skladiště.	Později	byl	
provoz	mlýna	zrušen	a	přestavěn	pro	potřeby	bydlení.	Zůstal	jen	rybník	zvaný	Zásta-
va	nebo	dle	jména	mlynáře	Koše	–	Košák,	původně	dokonce	Nekoksák.		Pila	u	mlýna	
byla	sice	také	nejdříve	zrušena,	ale	roku	1966	byla	obnovena	jako	pila	Vojenských	
lesů	a	statků.	

Lázně ve Velkém Újezdě

	 Velký	Újezd	se	už	roku	1381	nazývá	městečkem.	V	seznamu	povinností	pod-
daných	je	na	šestnáctém	místě	jmenován	Lazebnijk	z	Laznie,	který	byl	povinen	vrch-
nosti	odváděti	o	sv.	Jiřím	a	o	sv.	Václavu	po	devíti	groších	a	dále	robotní	plat	jeden	
groš	a	šest	denárů.	Naproti	tomu	každý	poddaný	dával	vrchnosti	ročně	dva	denáry	za	
použití	lázně.	
	 Z	toho	vyplývá,	že	ve	Velkém	Újezdě	bylo	již	na	počátku	16.	století	hygienic-
ké	a	sociální	zařízení	–	lázeň.	Její	vybavení	bylo	velmi	jednoduché.	Podstatnou	částí	
byly	dřevěné	kádě	naplněné	teplou	vodou.	V	lázni	obsluhoval	lazební,	který	odváděl	
vrchnosti	výše	uvedené	dávky,	a	vrchnost	za	to	dodávala	potřebné	dřevo	k	ohřevu	
vody.	Za	použití	lázně	bral	lazebník	od	lidí,	co	mu	dávali	“z	dobré	vůle“.	Nesměli	také	
užívati	lázně	jinde,	a	to	ani	doma.	Výjimku	tvořili	pouze	nemocní	a	šestinedělky.
	 Kde	lázeň	stávala,	ve	kterém	domovním	čísle,	se	neví.	Lázeň	patrně	zanikla	
ve	zlé	době	třicetileté	války,	kdy	Velký	Újezd	vypálili	a	vyvraždili	Švédové.	Z	Velkého	
Újezda	se	stala	pouhá	ves,	čímž	ztratila	i	svou	výsadu	veřejné	lázně,	a	trvalo	dlouho,	
než	znovu	nabyla	svého	městského	charakteru.				
	 K	novodobé	obnově	lázní	v	areálu	Záhumenské	mlýna	došlo	roku	1863	za	
tehdejšího	mlynáře	Adalberta	Hartla,	který	uvolnil	prostory	mlýna.	Zakladatelem	byl	
ale	tehdy	patrně	mlynářský	pomocník	Ignác	Nekoksa,	který	později	roku	1880	celý	
mlýn	včetně	lázní	zakoupil.	Jeho	syn	Josef	Nekoksa	později	roku	1898	postavil	u	mlý-
na	samostatnou	lázeňskou	budovu	a	lázně	jako	Parní	a	vanové	lázně	20.	května	1898	
slavnostně	otevřel	(viz	plakát).
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V	provozu	byly	až	do	roku	1914,	přes	válku	byly	uzavřeny	a	po	válce	opět	plnily	svou	
funkci	v	měsících	květen	až	září,	a	to	až	do	roku	1940.	
	 Lázně	měly	devět	lázeňských	koupelen	s	jednou,	některé	se	dvěma	vanami.	
Vany	byly	původně	dřevěné,	později	plechové.	Při	rekonstrukci	lázní	v	roce	1930	byly	
všechny	vyměněny	za	terasové.	Voda	byla	ohřívaná	ve	dvou	měděných	kotlích.	Silně	
železitá	voda	s	malým	obsahem	síry	byla	čerpána	z	devět	metrů	hluboké	studny.	Che-
mické	rozbory	jí	přisuzovaly	významné	lázeňské,	ale	i	léčebné	účinky.	Kromě	toho	se	
v	lázních	prováděl	odběr	krve	do	baněk,	prostřednictvím	nahřátí	skleněné	baňky	nad	
kahanem	a	proseknutím	kůže	pod	baňkou,	kde	se	hromadila	krev.	Odběr	se	prováděl	
nejčastěji	na	nohou,	ramenech	a	zádech.	Byla	to	moderní	náhrada	starého	způsobu	
odsávání	krve	pomocí	přikládání	živých	pijavic.
	 Provoz	lázní	byl	po	celou	dobu	novodobé	existence	pod	odborným	dohle-
dem	obvodního	lékaře	počínaje	MUDr.	Richardem	Orsavou.	Lázně	navštěvovali	i	hos-
té	ze	vzdálenějších	míst.	Součástí	 lázeňských	služeb	bylo	i	ubytování,	vycházky	po	
krásné	okolní	přírodě	s	čistým	vzduchem	a	provoz	lázeňské	restaurace.		
	 Teprve	 roku	1912	 se	majitelem	Záhumenského	mlýna	 stal	 František	Koš,	
jehož	potomci	tam	žijí	dodnes.	Mlýn	byl	osazen	dvěma	Francisovými	turbínami	o	vý-
konu	cca	7	a	14	koňských	sil.	Ve	mlýně	se	lisoval	také	lněný	olej.	Vodní	náhon	posky-
toval	blízký	rybník	zvaný	Zástava.		 

2. Zámčiský mlýn

Založení mlýna
	 Ve	vrchnostenské	kanceláři	v	Tršicích	byla	dne	1.	 listopadu	1788	sepsána	
kupní	smlouva,	v	níž	metropolitní	kapitula	v	Olomouci	prodává	dědičně	Ignáci	Passin-
gerovi	pozemky	v	Daskabátě	ke	stavbě	mlýna	a	pily	za	100	zlatých	rýnských	s	povin-
ností	kromě	činžovního	platu	z	polí	a	mlýna	také	pro	kapitolu	ročně	pořezati	dvacet	
klád	dřeva.



Dále	se	ve	smlouvě	uvádí,	že	když	záhumenský	mlynář,	ať	na	krátko	nebo	na	dlouho,	
odstoupí	od	svého	práva	používati	hadoveckou	vodu,	za	níž	se	zavázal	platit	každo-
ročně	12	zlatých	rýnských	tršické	důchodní	kanceláři,	že	olešnický	mlynář	převezme	
na	sebe	také	tento	závazek	a	uvedený	poplatek	ve	výše	jmenované	kanceláři	každo-
ročně	zaplatí.	Za	to	bude	mít	právo	tuto	hadoveckou	vodu	odvésti	od	Záhumenského	
mlýna	do	starého	koryta	a	jím	vésti	na	svůj	mlýn,	avšak	s	omezením:
	 že	bude	možné	potřebné	palivové	dříví	z	trati	Hadovec	a	Mezihoří	 i	z	há-
jemství	Varhoště,	jež	se	z	toho	místa	od	roku	1775	a	z	oněch	dvou	od	roku	1776	až	
do	teďka	jen	po	ose	díti	muselo,	bude	někdy	na	jaře	pomocí	postrku	po	vodě	až	do	
Tršic	dodáváno.	Potom,	i	když	by	se	někde	plavení	dříví	vzpříčilo	nebo	ústí	Hadovec-
kého	potoka	do	Olešnice	bylo	nutno	rozšířiti,	pak	mlynář	v	těchto	případech	–	a	to	
i	s	ohledem	na	článek	druhý,	v	němž	se	mu	povoluje	zřízení	zahrady	a	pole	u	mlýna	–	
se	navždy	vzdává	požadovati	znovuzřízení	koryta	nebo	nějakého	odškodnění	z	činže.

Ignatz	Passiger,	mlynářský	mistr									1.	11.	1788	

	 Mlýn	se	nachází	na	potoku	Olešnice	přitékajícím	od	Záhumenského	mlýna.	
První	písemná	zmínka	je	z	roku	1788.	Tehdy	Ignác	Passinger,	mlynář	ze	Slavkova,	do-
stal	od	olomoucké	vrchnosti	povolení	postavit	mlýn	na	vodní	kolo,	poháněné	z	vod-
ního	příkopu	a	nádrže.	Mlýn	se	nazýval	Zámčiský	mlýn	podle	blízké	tvrze	Zámčisko.	
U	mlýna	byla	i	pila.	Pro	olomouckou	kapitolu	coby	vrchnost	byl	mlynář	povinen	poře-
zat	20	klád	dřeva.
	 Po	smrti	mlynáře	roku	1793	převzala	mlýn	vdova	Alisabeth.	Její	dcera	Anna	
se	provdala	roku	1807	za	Jana	Pientaka	a	ten	se	stal	mlynářem.	Pientaků	je	už	jen	9	
v	celé	ČR.	Roku	1820	koupil	mlýn	mlynářský	mistr	z	Podhoří	Josef	Drechsler	pro	syna	
Jana	za	10	000	zlatých.	Tento	se	oženil	s	dcerou	hostinského	Josefa	Biče	(Pitsche)	
Josefou	z	Daskabátu	č.	27.	Od	roku	1844	byl	mlynářem	Jan	Drechsler	a	mlýn	č.	37	
se	začal	nazývat	Olešnický	mlýn.	Mlynářský	rod	Drechslerů	(psáno	i	Drexlerů)	zde	byl	
i	v	dalších	generacích.	Od	roku	1880	zde	byl	Josef	Drexler	a	posledním	olešnickým	
mlynářem	byl	jeho	syn	Jan,	a	to	až	do	roku	1950,	kdy	byl	mlýn	zrušen	a	objekt	byl	
předán	do	užívání	daskabátského	JZD.	Mletí	zajišťovaly	rovněž	dvě	Francisovy	turbí-
ny	o	výkonu	6,75	a	8,2	koňských	sil.	
	 JZD	vytvořilo	v	části	byty	pro	své	zaměstnance	a	provozní	prostory	pronaja-
lo	jako	sklady	vysloužilého	zdravotnického	zařízení,	např.	stovky	starých	zubařských	
křesel.	Po	sloučení	daskabátského	družstva	s	JZD	Tršicko	došlo	k	rozhodnutí	přesta-
vět	mlýn	jako	družstevní	školící	středisko,	kde	se	měly	uskutečňovat	nejrůznější	po-
radenské,	školící	i	kulturní	akce	pro	družstevníky	celé	Hané.	Byly	vypracovány	plány	
přestavby	včetně	plánů	a	nákresů	vnitřního	vybavení,	nejen	nábytku,	ale	i	specifické	
výzdoby,	např.	lustry,	svítidla,	kožešiny,	kliky,	skleněné	a	porcelánové	stravovací	vy-
bavení	až	do	posledního	hrníčku	a	lžičky.	Vzniklo	by	tak	zcela	unikátní	prostředí.	Pro-
jekt	byl	schválen	a	financování	zajištěno,	ale	takřka	těsně	před	započetím	prací	došlo	
k	tzv.	sametové	revoluci,	rozpadu	JZD	Tršicko	a	zastavení	projektu.	Velmi	objemná	
projektová	dokumentace	je	uložena	v	archivu	družstva	v	Tršicích,	ale	k	její	realizaci	
už	patrně	nikdy	nedojde.		
 Josef	Richter

(V	článku	jsou	použity	fotografie	z	https://www.vodnimlyny.cz.)
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	 Náměstí	původně	jako	tržiště	a	prostor	před	kostelem	bývaly	vždy	obchod-
ním	 centrem	 Velkého	 Újezda.	 Středem	 náměstím	 protékal	 otevřený	 potok	 a	 oba	
břehy	sloužily	část	roku	také	jako	skládka	dřeva	obchodníka	a	hospodského	Donáta	
z	 č.	 p.	 14.	 Dalším	 místem,	
kam	 se	 stahovalo	 dřevo	 na	
prodej,	 byl	 začátek	 Tršic-
ké	 ulice.	 Náměstí	 jako	 uce-
lené	 obchodní	 centrum	 tedy	
tvořil	 kostel	 s	 farou,	 zájezdní	
hostinec	Na	Rychtě,	pekařství	
v	 č.	 p.	 66,	 kupec	 v	 č.	 p.	 65		
a	 řezník	 v	 č.	 p.	 20,	 a	 to	 od	
pradávna.
	 Od	počátku	19.	sto-
letí	 jsou	 písemné	 doklady		
tom,	 že	 v	 čísle	 65	 byl	 ob-
chod	zvaný	gvelb	provozova-
ný	Francem	Scheftžikem	a	od	
roku	1830	Francem	Jantačem.	Vchod	do	obchodu	byl	od	kostela.	Zboží	bylo	umístěno	
v	přízemním	domku	ve	dvou	místnostech,	pak	ve	skladišti	pod	obchodem	a	v	kůlně	
na	malém	dvorku.	Tam	se	vjíždělo	z	cesty,	která	vedla	mezi	domy	č.	20	a	č.	65,	a	ta-
to	cesta	spojovala	cestu	vedoucí	k	Lipníku	a	cestu	do	Výklek.	Stavení	č.	p.	20	stálo		
uličce	naproti	fary,	za	ním	byl	dvůr	a	pak	jen	otevřený	potok.	Po	této	cestě	se	chodilo	
a	jezdilo	s	jakýmkoliv	nákladem.	Potok	se	přebrodil	nebo	se	jezdilo	korytem	potoka,	
který	málokdy	míval	více	vody.
	 Když	si	ale	roku	1846	majitel	domku	č.	p.	20	Jiří	Koutný	postavil	při	této	ces-
tě	u	potoka	výměnek	tak,	že	tu	cestu	mezi	čísly	20	a	65	přerušil,	došlo	k	situaci,	že	
vjezd	do	dvorku	v	čísle	65	byl	možný	jen	přes	dvůr	v	čísle	20.	Byla	proto	sepsána	na	
Veselíčku	smlouva	o	služebnosti	svobodného	vjezdu	přes	dvůr	v	čísle	65.		Ale	v	letech	
1898	a	hlavně	roku	1909	došlo	k	nákladným	soudním	sporům	o	tuto	služebnost.	Spor	
se	definitivně	urovnal	až	roku	1920,	když	doposud	otevřený	potok	před	č.	20	byl	za-
klenut	(zagvelben)	a	vjezd	do	dvora	v	č.	63	byl	veden	ze	silnice	od	Výklek.
	 Po	Fr.	 Jantačovi	vlastnil	 č.	p.	krátce	obchodník	Josef	Schwarcz	a	od	 roku	
1867	Fr.	Navrátil,	který	zde	také	vykupoval	hadry	a	kosti.	
	 Roku	1895	byl	založen	Rolnicko-dělnický	spotřební	spolek	pro	Velký	Újezd	
a	 okolí,	 zapsané	 společenstvo	 s	 obmezeným	 ručením.	Tento	 spolek	 odkoupil	 roku	
1897	domek	s	obchodem	od	Fr.	Navrátila.	Byl	to	jeden	z	prvních	družstevních	obchodů	
v	okrese.	Prvním	ředitelem	byl	Štěpán	Štěpán	z	čísla	38,	pak	Ant.	Kovařík	č.	79,	ná-
sledovali	Fr.	Kovařík,	Ignác	Richter	č.	18,	Ant.	Zigmuntík	č.	148	(to	už	měl	spolek	ná-
zev	KONZUM),	Karel	Vojáček	č.	153	(za	něho	se	postavila	roku	1934	nynější	budova).	
Prvním	obchodvedoucím-skladníkem	byl	Alois	Calábek	(roku	1903	si	zařídil	svůj	ob-
chod	v	nájmu	na	č.	12),	pak	od	roku	1906	Narcis	Dostál,	poté	Glauder,	Brauner,	Kolář,	
Josef	Richter	z	č.	74,	Nádvorníková,	Karel	Bednařík	č.	274,	Štěpániková	a	Fr.	Dohnal.

	 nejstarší	obchod	Ve	Velkém	Újezdě



	 Nejstarší	obchod	ve	Velkém	Újezdě	tedy	byl	a	je	na	čísle	65,	za	socialismu	ja-
ko	prodejna	Jednoty	a	po	roce	1989	přešlo	vlastnictví	na	L.	Řeháčka	a	dnes	M.	Šubrta.			
	 Až	 do	 počátku	 60.	 let	 dvacátého	 století	 byla	 obsluha	 prodejny	 pultová.	

Kolem	všech	zdí	stály	dřevěné	
regály	 se	 zbožím	 a	 před	 nimi	
po	celém	obvodu	dřevěné	pul-
ty.	Jakým	způsobem	docházelo	
k	 prodeji,	 zda	 se	 u	 každé-
ho	 pultu	 nakupovalo	 a	 plati-
lo	 zvlášť,	 nebo	 se	 předával	
od	 pultu	 k	 pultu	 písemný	 zá-
znam	o	převzatém	zboží,	který	
se	pak	sečetl	a	hromadně	jako	
jedna	 položka	 zaplatil,	 to	 ne-
vím.	Veškeré	nábytkové	a	regá-
lové	vybavení	bylo	natřeno	od-
pornou	tmavě	zelenou	či	snad	

tzv.	khaki	barvou.	Každopádně	ale	právě	počátkem	60.	let	došlo	k	vnitřním	stavebním	
úpravám	prodejny,	byly	instalovány	nové	kovové	regály	jak	kolem	zdí,	tak	na	ploše	
prodejny	a	dvě	poloautomatické	pokladny.	Tak	došlo	ke	změně	prodejny	na	prodejnu	
samoobslužnou.	K	další	změně	vybavení	došlo	ještě	za	Jednoty,	po	roce	1989,	kdy	by-
ly	především	vyměněny	všechny	regály.	Po	přechodu	na	soukromého	vlastníka	začaly	
rozsáhlé	stavební	úpravy	celé	budovy	Konzumu,	které	dokončil	výraznou	přestavbou	
interiéru	prodejny	p.	Miloš	Šubrt.	K	poslední	změně	vybavení	a	tím	i	obměně	systé-
mu	uložení	zboží,	instalaci	nových	pokladen	a	otevření	prodejny	došlo	1.	srpna	2022.			

 
  

 

Obchod	Aloise	Calábka	na	č.	12	(Brlíkovi).	Od	roku	1910	si	zřídil	obchod	na	náměstí	
č.	68	(dům	s	tužkou).	
 
 Korespondenční	lístek	z	konce	19.	století	s	razít-

kem	Rolnicko-dělnického	spotřebního	spolku.

J.	Richter,	K.	Domes	
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František	krestýn,	učitel	Ve	Velkém	Újezdě
a	nadučitel	Ve	staměřicích	a	Ve	Výklekách

	 V	minulém	čísle	v	článku	o	začátcích	činnosti	Včelařského	spolku	pro	okres	
Lipenský	a	okolí	ve	Velkém	Újezdě	je	také	zmíněna	výzva	spolku	k	místním	včelařům.	
Za	včelařský	spolek	výzvu	podepsal	údajně	také	Fr.	Kristýn.	V	článku	ale	došlo	patrně	
ke	špatnému	přečtení	a	tím	i	přepisu	podpisu.	Tento	jednatel	spolku	sice	existoval,	
ale	jmenoval	se	jinak,	a	to	Fr.	Krestýn	a	jednatelem	spolku	byl	v	letech	1902-1919.	
	 Narodil	se	6.	června	1868	v	Šumvaldě	u	Uničova,	studoval	Slovanské	gym-
nasium	v	Olomouci	a	učitelský	ústav	v	Příboře.	Působil	jako	učitel	ve	Velkém	Újezdě	
(1889-1895),	jako	nadučitel	ve	Staměřicích	(1895-1909),	ve	Výklekách	(1909-1922),	
pak	 jako	 řídící	 učitel	 v	 Lazníčkách	 (1922-1923)	 a	 nakonec	 ve	 Velkých	 Prosenicích	
(1923-1928).
	 V	době	působení	na	škole	ve	Velkém	Újezdě	se	roku	1893	oženil	s	Marií	Bar-
bířovou,	nejmladší	dcerou	nadučitele	Antonína	Barbíře.	V	roce	1902	založil	Včelařský	
spolek	se	sídlem	ve	Velkém	Újezdě	a	byl	16	let	jeho	jednatelem.	Byl	jmenován	„ko-
čujícím	učitelem	včelařství“	na	Moravě.	Obec	Staměřice	ho	 jmenovala	při	odchodu	
čestným	občanem.	Důvodem	bylo,	že	se	zasloužil	roku	1901	o	osamostatnění	obce,	
a	to	tím,	že	se	mu	podařilo	prosadit	v	této	osadě	Velkého	Újezda	výstavbu	nové	škol-
ní	budovy,	což	mu	umožnilo	stát	se	v	ní	nadučitelem	a	vymanit	se	tak	z	vlivu	svého	
tchána.
	 František	Krestýn	se	zabýval	regionálním	místopisem	obcí	a	kromě	školních	
kronik	psal	obecní	kroniky	obcím	Lazníčky,	Svrčov,	Zákřov,	Sobíšky	a	Velké	Prosenice.	
Jeho	sbírka	starožitností	lidového	včelařství	je	ve	Vlastivědném	muzeu	v	Olomouci.	
Byl	známý	svými	přednáškami	a	články	do	novin	a	časopisů,	především	z	oblasti	vče-
lařství,	vlastivědy,	cestování	a	vychovatelství.	Penzi	trávil	v	Olomouci	a	tam	také	ze-
mřel.	
	 Ještě	jedna	rodová	zajímavost.	Podle	rodokmenu	byl	světoznámý	hudební	
skladatel	Franc	Lehár	vlastníkem	čili	druhým	bratrancem	Františka	Krestýna.	Jejich	
babičky	byly	sestry,	 rodem	Poláchovy	ze	Šumvaldu.	Otec	Lehár	(hanácky	původně	
Léhar)	se	odstěhoval	do	Komárna,	kde	se	skladatel	narodil.	

Karel	Domes,	Josef	Richter

jiří	Wolker

	 Mezi	žáky	zakotvené	v	hloubi	duše	každého	učitele	patří	bezesporu	jména	
těch,	se	kterými	se	ve	svém	životě	setkal	v	prvním	roce	svého	působení.	Laďa	Pecha	
-	fotograf,	ing.	Jiří	Doležel	-	blízký	příbuzný,	Hana	Kovaříková	-	premiant	třídy,	Ludmila	
Kubáčová	-	žena	daskabátského	starosty	Antonína	Venclíka,	Božena	Pacáková	–	žena	
Jaroslava	Navrátila,	mého	nejchytřejšího	žáka	z	Lazníček.	
	 Patří	k	nim	i	nedávno	zesnulý,	mezi	spolužáky	i	učiteli	oblíbený	Jiří	Wolker,	
vysokoškolský	učitel	českého	jazyka	a	výtvarné	výchovy.	Krátce	působil	jako	profesor	
v	Praze,	ale	pak	se	cele	věnoval	malování.	V	domě	na	Tršické	ulici	měl	zespodu	až	
nahoru	na	stěně	nad	modřínovým	schodištěm	olejomalby	vybraných	lidí	–	maminky,	



babičky,	ženy,	pana	Steiderle	-	kováře,	své	dcery.	Prosila	jsem	ho,	aby	namaloval	naši	
Staničku	(byla	ještě	dítě),	ale	nějak	jsme	to	pro	nával	starostí	nestihli.	Tyto	obrazy	už	
nejsou.	Všechny,	které	měl	v	pražském	bytě	a	v	prostějovském	domě,	zmizely	někde	
v	nedohlednu.	Na	výstavu	újezdských	malířů	–	amatérů	nám	přece	jen	jedno	z	po-
sledních	děl	půjčil	–	portrét	vnučky.
				Jiří	maloval	v	Praze	na	Karlově	mostě	rychloportréty.	Jeho	milá	z	osmé	třídy,	spo-
lužačka	Boženka	Pacáková,	to	může	dosvědčit.	Dokonce	ve	filmu	Trhala	fialky	dyna-
mitem	je	detailní	záběr	Jiřího	Wolkera,	kterak	štětcem	dotváří	dívčí	tvář.	Svou	malbou	
umělecký	film	obohatil.	Heleně	a	Jiřímu	Růžičkovým,	Romanu	Skamene	a	jiným	her-
cům	se	předvedl	jako	umělec.
					Maminka	Jiřího,	Marie	roz.	Kolářová,	byla	dobrá	žena,	pracovitá,	obětavá,	skrom-
ná.	Její	starší	syn	František	má	vysvědčení	ze	dvou	středních	škol	a	Jiří	magisterský	
titul	z	Univerzity	Palackého	v	Olomouci.	Oba	chlapci	hráli	na	klavír.	Pobočka	LŠU	Olo-
mouc	sem	posílala	své	učitele	(Moor,	Lusová,	Žurek)	a	paní	Wolkerová	zastávala	za	
děti	i	rodiče	funkci	třídního	důvěrníka.	Sama	pak	v	kostelním	sboru	Františka	Bršlici	
zpívala	soprán.
					Dobře	si	pamatuji,	jak	jsme	stěhovali	dva	šicí	stroje	do	Rychty	(bývala	tam	druži-
na	a	jídelna),	aby	mohla	lektorka	paní	Marie	Wolkerová	přes	Český	svaz	žen	vést	dva	
kurzy	šití,	jeden	pro	začátečníky	a	jeden	pro	pokročilé.	Paní	Wolkerová	šila	náročné	
modely	(svatební	šaty,	maturitní,	taneční	oděvy)	pro	nejnáročnější	zákaznice,	nejen	
újezdské.	Ve	skříni	mám	po	babičce,	tetě	Andulce,	mamince,	ale	i	po	sobě	modely	
halenek,	šatů,	sukní,	kostýmů,	kalhot,	které	precizně	vypracovala.	
					A	tatínek	Franty	a	Jiřího?	Rozuměl	televizorům	jako	málokdo.	Když	přišel	o	práci	
v	Olomouci,	prodával	v	průmyslové	prodejně	ve	Velkém	Újezdě	(Sepas,	kdysi	Holzer,	
Coufal,	Šesták)	 i	stavební	materiál,	který	byl	uskladněn	v	bývalém	hostinci	Na	Ho-
recku.	Za	normalizace	putoval	i	se	svým	mladším	prodavačem	Jaroslavem	Šestákem,	
synem	Zdeňka	Šestáka,	zakladatelem	průmyslové	prodejny,	do	vězení.	Ani	František	
Wolker	ani	Jaroslav	Šesták	dnes	už	nežijí.
					František	Wolker	(1925	–	2006)	byl	bratranec	Jiřího	Wolkera	(1900	–	1924),	bás-
níka	známého	ze	sbírek	Host	do	domu,	Těžká	hodina,	Svatý	Kopeček,	z	pohádek	pro	
děti	O	kominíkovi	či	O	milionáři,	který	ukradl	Slunce.	Tři	sestry	Wolkerová,	Bábková,	
Štěpánková	(maminka	paní	učitelky	Evženie	Drápalové,	provdané	za	sochaře	Vladi-
míra	Navrátila,	tedy	Navrátilové),	vlastnily	dvoupatrový	funkcionalistický	rohový	dům	
(cukrárnu)	na	prostějovském	náměstí.	Pak	ho	zdědila	sestra	Františka	Wolkera	Olga,	
následně	František	a	nakonec	Jiří.	Jiří	byl	ve	vězení	jako	neplatič.	Přišel	o	dům	ve	Vel-
kém	Újezdě,	v	Prostějově	i	o	byt	v	Praze.	Zůstal	na	mizině,	bez	finančních	prostředků.	
Zemřel	na	srdeční	selhání.	Bylo	mu	60	let.	Čest	jeho	památce.
	 Nežil	zbytečně,	byl	i	básník.	Zhodnoťte	jeho	verše	na	tatínkově	parte.

Půlnoční	svítání,	mé	marné	cesty,	kdy	čas	o	půl	třetí	jako	pomník	stál.	
Sám	čas	najednou	všechny	tresty	spočítal.	Tatínek	sám,	jen	s	mými	resty	umíral.
Ve	smrti	vteřinách	je	šťastných	hodin	pár,	co	žijem,	když	život	začínal.	
Mžitky	štěstí,	pak	nekonečný	žal.	Svár	zla	s	dobrem	skorem	neustal…
Hrst	genů	mi	táta	do	erbu	dal,	protože	se	nerozloučil	i	ve	své	smrti	se	usmíval.	
Čas	moudře	končí	tím,	že	znovu	začínal.	
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	 Své	neotřelé	verše	má	Jiří	uchovány	v	počítači.	Při	náhodném	setkání	na	Tr-
šické,	za	humny	nebo	na	hřbitově	(k	hrobu	rodičů	i	prarodičů	jezdil	na	kole)	jsme	se	
nad	jejich	obsahem	zamýšleli.	A	že	bylo	nad	čím	se	zamýšlet.
	 Dům	na	Nivě	u	Červeného	kříže	(kříž	byl	přemístěn,	stojí	před	Farmářskou	
baštou	Milana	Naswettera),	poslední	v	řadě,	patří	Františku	Wolkerovi.	Stavební	po-
zemek	koupili	Wolkerovi	po	dlouhém	přemlouvání	a	dohadování	od	mého	bratra	ing.	
Jana	Beneše	z	Brna.	Můj	manžel	nikdy	s	prodejem	nesouhlasil,	nikdy	mému	bratru	
neodpustil,	že	k	uzavření	kupní	smlouvy	došlo.	Dům,	který	si	tam	Wolkerovi	postavili,	
stojí	za	zhlédnutí.	S	urbanismem	nemá	nic	společného.		

Ludmila	Kleinová

S KLUB
V	srpnu	2021	se	členky	S	klubu	zúčastnily	letní	Flory	v	Olomouci	(viz	Žibřid	3/2021)	
v	rámci	expozice	Českého	zahrádkářského	svazu	v	pavilonu	E.	Teď	předkládám	do-
pis,	který	poslalo	městysi	Velký	Újezd	územní	sdružení	ČZS	jako	reakci	na	expozici	
našich	výrobků.

Také	 v	 článku	 s	 názvem	 Za-
hrádkáři	na	Floře	v	Éčku	v	létě	
2021	zveřejněném	ve	Zpravo-
daji	číslo	2/2021,	který	vyda-
lo	Ústředí	Českého	zahrádkář-
ského	 svazu	 v	 prosinci	 2021,	
je	uvedeno,	že	„poučnou	byla	
expozice,	 ve	 které	 bylo	 pre-
zentováno	 využití,	 recyklace	
všech	 možných	 i	 nemožných	
obalů	 od	 potravin,	 nápojů,	
jejich	 užití	 jako	 výsadbových	
nádob.	 	 Tak	 trochu	 recesis-
tické	 téma	 přilákalo	 převáž-
ně	ženy	a	mládež“.	Tuto	„po-
učnou	 expozici“	 s	 výrobky	
S	 klubu	 naaranžovala	 paní	
Jarka	Zlámalová.

 zahrádkáři



POMOC	DĚTEM	Z	UKRAJINY
Členky	S	klubu	uspořádaly	ve	dnech	2.	–	3.	dubna	2022	výstavu	svých	rukodělných	
výrobků	(obrazů,	obrázků,	velikonočních	vazeb	a	vazbiček)	v	klubovně	městyse.
Finanční	prostředky	jak	ze	vstupného,	které	bylo	dobrovolné,	tak	z	prodeje	byly	po-
skytnuty	na	pomoc	dětem	z	Ukrajiny	 formou	převodu	na	účet	Českého	červeného	
kříže.	
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DÍLNIČKY

S	klub	se	zúčastnil	také	předvelikonočních	
dílniček	 pro	 děti,	 které	 se	 letos	 konaly	
v	 neděli	 10.	 dubna	 na	 sále	 v	 základní	
škole.	 Na	 šesti	 stanovištích	 se	 vystřídaly	
spousty	dětí,	které	doprovázeli	jejich	rodi-
če,	takže	sál	byl	neustále	zaplněn.	
Každé	stanoviště	mělo	k	dispozici	dva	sto-
ly,	 pracovní	 plocha	pro	 tvoření	 byla	 tedy	
optimální.	 My	 jsme	 připravily	 pro	 malé	
zájemce	 tři	 možnosti	 výroby,	 a	 to	 malé	
ovečky,	které	si	děti	vytvořily	pomocí	vlny,	
tou	omotávaly	záclonové	kroužky,	ovečku	
dotvořily	hlavičkami	a	nožičkami	a	prováz-
kem	na	zavěšení.	Mohly	si	 také	nazdobit	
vajíčka	 z	 tvrdého	 papíru	 buď	 nalepením	
malých	obrázků,	nebo	uplatněním	vlastní	
malířské	kreativity.	
Do	třetice	mohly	sestavit	kuřátka	a	zajíč-
ky	z	přichystaných	papírových	komponentů.	Největší	zájem	byl	o	výrobu	vlněných	
oveček.	Všechny	své	výrobky	si	děti	odnášely	domů,	stejně	tak	i	balíček	s	bonbony	
umístěnými	do	malých	nádobek,	které	jsme	vyrobily	recyklací.	Nadmíru	nás	potěšilo,	
že	děti	odcházely	spokojené.	

Věra	Bednaříková
                  
   



VLAŠTOVKY

Skončil	měsíc	srpen,	skončily	letošní	prázdniny.	Tak	jako	každý	jiný	rok	i	letos	se	při-
pravovaly	vlaštovky	na	odlet	do	teplých	krajin,	z	nichž	se	k	nám	příští	rok	na	jaře	zase	
vrátí.	Houfovaly	se,	aby	se	sjednotily	na	náročný	odlet	na	dalekou	cestu.	Letos	měly	
tyto	přípravy	ztížené	a	další	roky	to	budou	mít	ještě	horší.	Dráty	elektrického	vede-
ní,	které	pro	ně	bývaly	opěrným	bodem	a	na	kterých	se	shlukovaly	před	odletem,	se	
vkládají	hluboko	do	země.	Stalo	se	tak	už	ve	větší	části	naší	obce.	Takže	letos	vlaš-
tovky	hledaly	ty	poslední	zbývající	a	tísnily	se	na	nich.	Jak	se	vypořádají	se	stavem	
a	skutečností	za	jeden	dva	roky,	když	už	nebudou	mít	k	dispozici	dráty	žádné,	nevím…
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Vu3V
Uplynulo	už	devět	let	od	chvíle,	kdy	jsme	začali	navštěvovat	Virtuální	univerzitu	tře-
tího	věku	v	Základní	škole	Doloplazy.	Je	to	 jedna	z	 forem	celoživotního	vzdělávání	
organizovaná	Provozně	ekonomickou	fakultou	České	zemědělské	univerzity	v	Praze.	
Pamatuji	se,	že	tehdy	prostřednictvím	mikroregionu	Bystřička	přišla	e-mailem	nabíd-
ka	všem	sdruženým	obcím,	zda	by	některá	z	nich	nechtěla	zřídit	konzultační	středisko	
a	ujmout	se	organizace	a	vedení	tohoto	projektu	za	účelem	vzdělávání	lidí	ve	věku	
55+.	Byly	to	Doloplazy,	které	projevily	zájem.	Celých	devět	roků	byl	naším	lektorem	
pan	učitel	Jaromír	Navrátil,	který	se	už	bohužel	od	školního	roku	2022/2023	této	ak-
tivitě	v	Doloplazích	nemůže	dále	věnovat.	Je	nám	to	všem	moc	líto,	prožili	jsme	s	ním	
nádherné	chvíle	 jak	studijní	přímo	ve	škole,	 tak	 i	při	 jiných	aktivitách	mimo	školu.	
Určitě	nezapomeneme	na	naše	„školní	výlety“	do	Prahy,	kam	jsme	jezdili	na	tzv.	pro-
moce	těch	z	nás,	kteří	zakončili	úspěšně	šest	semestrů	studia.	A	někteří	jsme	měli	
už	promoci	třikrát.	Při	té	příležitosti	vždy	náš	pan	lektor	(nově	„tutor“)	zajistil	něja-
kou	komentovanou	prohlídku	buď	kulturních	památek,	nebo	zajímavých	částí	Prahy	
apod.	 Pod	 jeho	 organizačním	 vedením	 jsme	 se	 také	 zúčastňovali	 sportovních	 her	
v	Olomouci,	v	Praze,	v	Moravskoslezském	kraji	apod.	Naše	zatím	poslední	účast	(bo-
hužel	již	bez	pana	učitele)	byla	na	Zábřežském	sedmiboji	v	září	t.	r.	Sestavili	jsme	dvě	
družstva	po	pěti	členech	(viz	obrázek).	Panu	učiteli	děkuji	za	vše,	co	pro	nás	za	těch	
devět	let	vykonal,	byly	to	moc	hezké	chvíle	a	pomohly	nám	vypořádat	se	důstojně	
a	s	nadhledem	s	ukončením	naší	nejdelší	části	života	–	profesní,	a	tím	tedy	s	odcho-
dem	do	důchodu.	Pro	nás	přespolní	z	 toho	vyplýval	 ještě	 jeden	bonus	–	pokud	to	
aktuální	klimatické	podmínky	a	náš	zdravotní	stav	dovoloval,	protáhli	jsme	si	tělo	do-
jížděním	na	kole,	nebo	pěšky.	Panu	učiteli	přeji	hodně	zdraví	a	úspěchů	v	provozování	
činností	a	zálib,	na	které	se	moc	těší	(viz	snímek	z	„loučení	s	ním“).	

Věra	Bednaříková



blahopřání
Naší	 dlouholeté	 člence	 přítelkyni	Marii	Dostálíkové	 přejeme	 k	 nádhernému	 jubileu	
jménem	všech	 zahrádkářek	 a	 zahrádkářů	opravdu	 jen	 to	nejlepší,	 čeho	 je	možné	
dosáhnout.	A	také	lepší	zdraví.	Zároveň	děkujeme	za	vše,	co	vykonala	a	o	co	se	za-
sloužila	pro	zahrádkářský	spolek,	a	tím	i	pro	celou	naši	obec.	Bylo	moc	příjemné	strá-

vit	s	ní	dopoledne	právě	
v	 její	 významný	 den	
a	 poslouchat,	 jak	 vzpo-
mínala	 na	 svoje	 mla-
dá	 léta,	 jak	 se	 z	 Vyso-
činy	 dostala	 do	 Velkého	
Újezda,	 kde	 už	 zůstala	
až	 dodneška	 a	 věnova-
la	 se	 všemožným	 ak-
tivitám,	 které	 přispěly	
k	pěknému	životu	nejen	
její	 rodiny,	ale	všech	 je-
jích	spoluobčanů.

autobusoVý	Výlet
V	sobotu	3.	září	jsme	se	vypravili	po	dvouleté	přestávce,	kterou	zapříčinil	covid,	do	
Brna	a	okolí.	Městys	Velký	Újezd	nám	poskytl	10.000,-	Kč	na	částečnou	úhradu	do-
pravného,	zbytek	zaplatili	cestující.	Tak,	jak	již	tomu	bylo	v	minulých	letech,	veškerou	
organizaci	výletu	zajistila	Jana	Kleinová.
Při	přihlašování	jsme	obdrželi	harmonogram	s	informacemi	o	místech,	která	jsme	mě-
li	navštívit.	Vše	naplánované	jsme	dodrželi,	všechna	místa	viděli.	Jana	ještě	během	
jízdy	tyto	informace	zopakovala	a	doplnila.	

První	 zastávkou	 byla	 prohlídka	 Botanické	 zahrady	 Přírodovědecké	 fakulty	 Masa-
rykovy	univerzity	v	Brně.	Snad	se	 tato	zahrada	 líbila	nejen	nám	zahrádkářům,	ale	
i	ostatním	účastníkům	naší	výpravy.	Vždyť	přece	každý	má	alespoň	nějakou	malou	
zahrádku	 nebo	 místečko	 pro	 pěstování,	
tak	 si	 tam	 určitě	 něco	 zajímavého	 našli	
všichni.	 Prohlédli	 jsme	 si	 jak	 teplomilné	
rostliny	 ve	 sklenících,	 tak	 rostliny	 pěsto-
vané	ve	venkovní	části	zahrady.	Abychom	
si	mohli	projít	v	klidu	celý	areál	a	pročíst	
si	popisky,	které	byly	u	všech	druhů	rost-
lin,	potřebovali	bychom	času	daleko	více.	
Ale	máme	 pěknou	 inspiraci	 a	 kdykoli	 se	
tam	může	každý	 vrátit	 sám	a	 znalosti	 si	
doplnit.
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Pak	nás	pan	řidič	Korhoň	přepravil	k	přístavišti	Brněnské	přehrady	v	Bystrci.	Odtud	už	
se	každý	individuálně	přeplavil	parníkem	ke	hradu	Veveří.	Byla	to	moc	hezká	téměř	
padesátiminutová	plavba.	Slunečné	počasí	nám	přálo	celý	den,	tak	jsme	vodní	plochu	
přehrady	i	okolní	zalesněné	svahy	sledovali	z	nejvýše	položených	míst	na	palubě	par-
níku.	Byla	to	opravdu	nádhera.
Vystoupili	 jsme	na	pevnou	zem	a	vyšli	nahoru	na	státní	hrad	Veveří.	Tam	jsme	se	
mohli	projít	všemi	nádvořími	a	také	navštívit	Prachovou	věž,	stálé	expozice	Lev	a	or-
lice	nebo	prohlídkový	okruh	Apartmá	prince	Vasy.	
O	půl	třetí	(dle	plánu)	jsme	odjížděli	do	Předklášteří	u	Tišnova,	kde	jsme	si	s	prů-
vodkyní	a	jejím	zajímavým	komentářem	prohlédli	krásný	portál	kláštera	Porta	coeli,	
původní	konventní	kostel,	Podhorácké	muzeum	a	občerstvili	se	v	klášterním	pivovaru	
a	klášterní	cukrárně.	
Díky	bezvadnému	naplánování	a	organizaci	Jany	Kleinové	a	také	Jardy	Korhoně	vše	
proběhlo	v	klidu	a	pohodě	a	troufám	si	napsat,	že	ke	spokojenosti	všech	účastníků.

Pozvánka	na	přednášku
Letos	se	nám	snad	konečně	podaří	vyslechnout	si	přednášku	a	zhlédnout	videopre-
zentaci	na	téma	Anglická	zahradní	kultura	18.	století,	která	se	bude	konat	v	pátek	
18.	11.	2022.	Zveme	všechny	spoluobčany	do	klubovny	městyse.

Věra	Bednaříková



Ach, jak ten čas letí 
						Tímto	chci	připomenout,	že	jsme	se	10.	září	2022	sešli	my	spolužáci	(ročník	1956,	
1957)	po	50	letech.	Základní	školní	docházku	jsme	ukončili	v	roce	1972.	Setkání	bylo	pří-
jemné,	milé	a	radostné.	Někteří	se	neviděli	pár	let,	a	tak	jsme	si	měli	co	vykládat.	Zavzpo-
mínali	jsme	i	na	naše	mládí.	Chvíli	nám	bylo	smutno,	jak	ten	čas	letí.	Náladu	nám	spravila	
naše	spolužačka	Hanka	z	cukrárny,	která	opět	přichystala	pěkné	posezení	a	výborné	ob-
čerstvení.	Všichni	byli	spokojení	a	těší	se	na	další	setkání.						

Jaromír	Korhoň

Spodní	řada	zleva:
Hana	Šubrtová	-	Doležalová,	Naďa	Bednaříková	–	Pacáková,	Mirka	Fojtíková	-					Zedková,	Majka	
Šestáková	–	Gregorová,	Jarka	Koldová	–	Chodilová,	Eva	Tomanová	–	Kenšová,	Marcela	Tomková	–	
Slaninová,	Anna	Bičová	–	Dočkalová,	Svatka	Bartoňková	–	Zatloukalová,	Věra	Schwarzová	-	Fojtíková
Horní	řada	zleva:
Jenda	Kostrbík,	Jarda	Korhoň,	Laďa	Dědič,	Alois	Ondra,	Franta	Rokyta,	Josef	Kostrbík,	Vašek	Solař,	
Jiří	Kroča,	Vašek	Drábek

DAVIDŮV MLÝN – STARÉ TĚCHANOVICE
Tentokrát	vás	chci	pozvat	na	výlet	do	opavského	Slezska	do	areálu	Davidův	mlýn,	který	
se	nachází	v	malebném	údolí	řeky	Moravice	25	km	od	Opavy	a	52	km	od	Velkého	Újezdu.	
Není	to	úplně	“za	humny”,	ale		troufám	si	říci,	že	si	určitě	přijde	na	své	celá	rodina	-	a	tím	
myslím	minimálně	tři	generace.
My	jsme	Davidův	mlýn	a	okolí	navštívili	na	jaře,	ale	nadšeni	budete	od	jara	do	podzimu.	
Byli	jsme	tam	na	jeden	den,	ale	doporučujeme	si	to	užít	minimálně	na	dva	dny.	Penzion,	
který	je	součástí	areálu,	přespání	na	jednu	noc	umožňuje.
Co	tedy	můžete	od	výletu	očekávat?	Pro	nás	nerybáře	byl	největší	zážitek,	že	si	rybaření	
můžete	vyzkoušet,	a	ač	bylo	určeno	dětem,	tak	rybařících	dospělých	bylo	třikrát	více	než	
dětí.	V	rybníku	k	tomu	určeném	lze	chytnout	pouze	pstruhy	a	každý	má	zaručen	úlovek.	
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Vše,	 co	 potřebujete	
k	rybaření,	si	můžete	na	
místě	zapůjčit.	Další	dva	
rybníky	 slouží	 ke	 spor-
tovnímu	rybaření.	Ryby	
si	 také	 můžete	 zakou-
pit	bez	lovu.	Nebo	si	na	
nich	pochutnat	ve	skvě-
lé	restauraci	s	výhledem	
na	 rybníky.	 Určitě	 vám	
doporučuji	ochutnat	pi-
vo	z	minipivovaru,	který	
je	součástí	areálu,	a	i	to	
je	důvod	zůstat	na	noc.	
Další	sportovní	vyžití	na-
bízí	provoz	lanového	centra	se	třemi	částmi.	Vodníkův	ráj	je	určen	pro	děti,	Mlynářská	
cesta	je	určena	dospělým	návštěvníků	či	starším	dětem	v	doprovodu	rodičů.	Mlynářův	
skok	je	jedinečná	adrenalinová	atrakce	pro	odvážné.	Některé	části	lanového	centra	ve-
dou	nad	rybníkem	a	už	pohled	na	odvážlivce	stojí	za	to.	

Na	 stránkách	 areálu	 https://daviduv-mlyn.penzion.cz/	 na-
jdete	 další	 možné	 aktivity,	 např.	 minigolf,	 wellness	 apod.	
V	každé	části	areálu	je	posezení	s	občerstvením,	lze	si	tam	
nechat	také	upravit	rybu,	kterou	jste	chytili,	nebo	se	kochat	
krásnou	přírodou	okolo.	
My	jsme	na	zpáteční	cestě	udělali	malou	zajížďku	ke	Kruž-
berské	přehradě,	kde	starší	generace	může	zavzpomínat	na	
kultovní	seriál	Velké	Sedlo,	který	se	tu	natáčel.			
Budu	ráda,	pokud	vás	můj	článek	bude	motivovat	k	výletu.

Kontakty:	
https://www.facebook.com/daviduvmlynresort
Instagram		@daviduvmlyn
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Hudební přednáška
Příjemný	páteční	podvečer	strávili	posluchači	18.	února	2022	v	klubovně	městyse.	
Další	zajímavou	hudební	přednášku	si	pro	ně	připravila	Martina	Havlasová	z	Výboru	
pro	rozvoj	městyse	Velký	Újezd,	která	tentokráte	zaměřila	svou	pozornost	na	život	
a	dílo	polského	skladatele	Fryderyka	Chopina.	Během	povídání	zaznělo	několik	skla-
deb	autora	a	posluchači	mohli	na	vlastní	uši	posoudit,	zda	označení	„básník	klavíru“	
tomuto	 virtuosovi	 právem	 náleží.	 Velké	 poděkování	 vyslovujeme	 paní	 přednášející	
a	těšíme	se	na	další	posezení	při	tónech	hudby.

Vítání jara
V	prostorách	společenského	sálu	základní	školy	proběhla	10.	dubna	2022	pod	pat-
ronací	Výboru	pro	rozvoj	městyse	Velký	Újezd	akce	„Vítání	jara	s	velikonočními	díl-
ničkami“.	Obrovské	poděkování	patří	S	klubu	a	místní	organizaci	Českého	svazu	za-
hrádkářů	za	přípravu	nádherné	jarní	výzdoby	v	místě	konání.	Pro	rodiče	s	dětmi	byly	
připraveny	dílničky,	ve	kterých	si	mohli	společně	vyrobit	drobné	dekorační	předměty
	s	velikonoční	tématikou.	Děti	měly	možnost	ověřit	své	kuchařské	dovednosti	při	pe-
čení	 lineckého	cukroví	a	všechny	prokázaly	vysoký	 stupeň	šikovnosti.	Organizátoři	
nachystali	pro	mlsné	jazýčky	návštěvníků	drobné	pohoštění.	Akce	pokračovala	vyná-
šením	Morany	ve	spolupráci	se	skautským	oddílem.	Zjarňovací	průvod	pod	vedením	
Martiny	Havlasové	a	Stáni	Kličkové	přiměl	děti	k	plnění	všemožných	úkolů,	nakonec	
byl	za	zpěvu	a	recitace	tradičních	říkadel	úspěšně	zakončen	zapálením	symbolu	zimy	
a	jejím	důsledným	utopením	v	potoce…	Jaro	jsme	přivítali	stylově!

Pálení čarodějnic
Poslední	dubnový	den	patřil	zase	po	letech	tradičnímu	„Pálení	čarodějnic“.	Příjemné	
počasí	vybudilo	dětské	davy	k	plnění	rozličných	čarodějných	úkolů	v	areálu	fotbalo-
vého	hřiště.	Po	zdolání	všech	stanovišť	si	děti	vyzvedly	zaslouženou	odměnu,	na	ně-
které	se	usmálo	štěstí	při	losování	o	dárkové	poukazy.	Zapálený	očistný	ohýnek	(ob-
rovská	vatra	se	minule	moc	neosvědčila)	většina	přítomných	využila	k	opečení	uzenin	
či	pečiva.	Otrlejší	děti	byly	sice	zklamány,	že	se	žádná	čarodějnice	nakonec	neupáli-
la,	ale	věříme,	že	dokřupava	vyvedený	špekáček	jejich	decentní	rozčarování	zmírnil.	
Poděkování	patří	všem,	kteří	se	na	bezchybném	průběhu	podvečera	podíleli,	včetně	
dodavatele	topného	materiálu	i	ochráncům	požární	bezpečnosti.

Dobrodružné stezky
Výbor	pro	rozvoj	městyse	Velký	Újezd	dále	připravil	dobrodružné	stezky	pro	děti	na	
období	druhé	poloviny	dubna.	Šlo	o	dvě	stezky	-	pro	malošky	a	starší	děti,	obě	byly	
funkční	po	dobu	14	dní.	Děti,	které	úspěšně	absolvovaly	trasu	s	krystaly	a	skřítkem	
Hlavičkou,	byly	oceněny	drobnými	dárky.	Vyhlášení	vítězů	stezky	pro	odrostlejší	děti	
proběhlo	na	akci	Pálení	čarodějnic.	V	tomto	případě	se	jednalo	o	lehce	sofistikovanou	
záležitost	s	využitím	speciální	aplikace	a	načítáním	QR	kódů.	Stezka	zůstává	dostupná	

		rok	s	Výborem	pro	rozVoj	městyse	
      Velký Újezd
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i	nadále,	bližší	informace	je	možné	získat	na	facebookové	skupině	„Velký	Újezd“.	Za	
přípravu	stezek	náleží	srdečné	poděkování	paní	Martině	Rybářové.

Hodové slavnosti
Tak	jsme	opět	po	roce	strávili	tři	srpnové	dny	hodováním	s	dobrou	muzikou,	spoustou	
doprovodného	programu	a	samozřejmě	i	s	potřebnou	dávkou	duchovního	rozjímání.
Na	své	si	přišly	všechny	generace.	Děti	se	jistě	vydováděly	na	pouťových	atrakcích	
a	v	pěně,	kterou	tradičně	připravili	naši	hasiči.	Mohly	také	navštívit	sobotní	dětské	
odpoledne	s	hrami	a	písničkami	šitými	na	míru	těm	nejmenším.	V	neděli	jistě	žasly	
nad	magií	kouzelníka	Tomasiana	a	držely	pěsti	rytířům	v	souboji	o	srdce	šlechtico-
vy	dcery.	Odvážně	také	mohly	vystoupat	do	výšek	a	slaňovat	díky	atrakci,	se	kterou	
k	nám	přijel	Hasičský	záchranný	sbor	Správy	železnic.	
Dospělí	návštěvníci	hodů	mohli	posedět	s	rodinou	a	přáteli	na	náměstí	za	hudebního	
doprovodu	kapel	Elixír,	Dallas	a	LIFBand	nebo	mohli	vyrazit	na	sokolskou	hodovou	
zábavu.	Pokud	někdo	toužil	po	lidové	muzice,	mohl	si	v	muzeu	zemědělských	strojů	
zazpívat	s	cimbálovkou.	Za	zlatý	hudební	hřeb	hodů	však	považuji	návrat	místní	sku-
piny	Vampír,	která	se	posluchačům	předvedla	znovu	po	padesáti	letech,	a	to	v	plné	
síle	a	se	zaslouženým	potleskem	zaplněného	náměstí.	
Hodovou	výstavu	v	klubovně	městyse	 letos	připravil	místní	včelařský	spolek,	který	
slavil	120.	výročí	od	svého	vzniku.	Novinkou,	která	se	pevně	doufám	stane	tradicí,	
bylo	předvádění	 středověkých	 řemesel	 v	prostoru	 kolem	kostela.	Trpěliví	 nadšenci	
návštěvníkům	ukazovali	např.	výrobu	svíček,	ražbu	mincí	či	hrnčířskou,	řezbářskou	
a	kovářskou	práci.	Do	dávných	dob	nás	přenesla	také	vystoupení	šermířské	skupiny	
Reliquia.	Duchovní	rozměr	hodů	si	mohli	lidé	vychutnat	v	místním	kostele	při	prohlíd-
ce	krypty,	koncertu	duchovní	hudby	či	sváteční	bohoslužbě.
Děkuji	všem	spolupořadatelům,	panu	starostovi	a	zaměstnancům	městyse.	Společ-
nými	silami	se	nám	hody	povedly!	Teď	už	mi	zbývá	jen	přání,	aby	nové	zastupitel-
stvo	a	vedení	městyse	i	v	dalším	volebním	období	dávalo	této	největší	újezdské	akci	
zelenou.

Loučení s prázdninami
Výbor	pro	rozvoj	městyse	Velký	Újezd	uspořádal	pro	děti	4.	září	2022	akci	„Loučení	
s	prázdninami“.	Rodinky	se	potěšily	při	vystoupení	Šaška	Vikyho,	děti	mohly	vyzkou-
šet	svou	šikovnost	při	vytváření	obrázků	pomocí	písku	či	navlékání	náramků	z	české-
ho	skla	nebo	při	míchání	různobarevné	mořské	soli.	Obličeje	drobotiny	zkrášlila	Janča	
Kamarádová	rozličnými	motivy.	Na	závěr	si	děti	zařádily	při	písníčkách	na	přání.	Spo-
kojené	obličeje	účastníků	akce	byly	pro	pořadatele	tou	nejsladší	odměnou.

Za	VRM	Michaela	Janotová	(Hodové	slavnosti)	
a	Arnošt	Rybář	(ostatní	akce,	fotodokumentace)
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Oznámení ZO ČSV Velký Újezd
-	ZO	ČSV	Velký	Újezd	hledá	zájemce,	který	by	se	chtěl	starat	o	včelstva	na	spolkovém	
včelíně.	Bližší	informace	o	podmínkách	a	možnostech	spolupráce	u	výboru	nebo	jedna-
tele	spolku.
-	Výbor	ZO	ČSV	Velký	Újezd	děkuje	příteli	panu	Milanu	Hrabalovi	za	dosavadní	příkladnou	
péči	o	včelstva	na	spolkovém	včelíně.

ZO ČSV Velký Újezd – 120 let s Vámi

	 Včelařský	spolek	v	tomto	roce	oslavil	120	 let	své	činnosti	ve	Velkém	Újezdě	
a	okolí.	V	minulých	číslech	tohoto	časopisu	jste	se	mohli	setkat	se	zápisy	z	naší	kroniky	
z	počátku	naší	činnosti.	Protože	jsme	si	však	toto	letošní	výročí	připomínali	nejen	časopi-
seckými	články,	ohlédněme	se	nyní	za	našimi	letošními	oslavami.

Společná	fotografie	členů	spolku
	 Oslavy	 jsme	 zahájili	 pořízením	 společné	 foto-
grafie	členů	spolku	přítomných	na	výroční	členské	schůzi	
konané	3.	dubna	2022	na	našem	spolkovém	včelíně.	Vel-
koformátový	 tisk	 tohoto	 fota	 jste	mohli	 vidět	 na	hodové	
výstavě.	Nyní	visí	v	klubovně	našeho	spolkového	včelína.

Včelařské	odpoledne	na	spolkovém	včelíně
	 V	 sobotu	 18.	 června	 2022	 jsme	 pozvali	 širokou	
veřejnost	na	náš	spolkový	včelín,	kde	na	návštěvníky	
čekaly	různé	aktivity:	kromě	vlastní	prohlídky	budovy	
včelína	byla	v	jeho	klubovně	připravena	malá	výstavka	
moderních	i	historických	včelařských	pomůcek.	Opráv-
něný	 zájem	budil	 prosklený	úl,	 ve	 kterém	 si	 zájemci	
mohli	prohlédnout,	jak	žijí	včely	včetně	matky	i	trubců	
přímo	v	úle.	Zájemcům	pak	zaníceně	vyprávěl	o	vče-
lách,	jejich	životě	i	chovu	v	patře	u	včelstev	náš	člen,	
přítel	Milan	Hrabal.	Děti	si	dozajista	užily	úkolová	stano-
viště,	kde	se	dozvěděly	o	včelách	a	jejich	životě	nebo	si	

i	mohly	vyrobit	svíci	ze	včelího	vosku	a	za	úspěšné	splnění	všech	stanovišť	získaly	odmě-
nu.	A	pokud	jim	stále	ještě	zbývala	energie,	mohly	ji	vybít	na	nafukovací	překážkové	drá-
ze.		Všichni	si	pak	pochutnali	na	skvělém	občerstvení	a	
poseděli	při	muzice.	Není	divu,	že	akce	se	protáhla	od	
brzkého	odpoledne	až	do	pozdních	večerních	hodin.

Výtvarná	soutěž	pro	děti
	 Kromě	 úkolových	 stanovišť	 jsme	 pro	 děti	
k	 našemu	 výročí	 připravili	 i	 výtvarnou	 soutěž,	 kte-
ré	 se	 zúčastnili	 nejen	 žáci	místní	 základní	 školy,	 ale	
i	mateřských	škol	v	územní	působnosti	našeho	spolku:	

		Včelaři
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MŠ	Velký	Újezd,	MŠ	Staměřice	a	MŠ	Daskabát.	Výtvarné	práce	z	této	soutěže	jste	mohli	
vidět	na	naší	hodové	výstavě	a	individuální	ocenění	byla	předána	v	rámci	sobotního	pro-
gramu	letošních	hodů.	Zúčastněným	školkám	budou	ocenění	předána	v	měsíci	září.

Hodová	výstava
	 V	rámci	letošních	hodů	jsme	k	oslavě	120.	výročí	spolku	uspořádali	včelařskou	
výstavu.	Tu	jste	mohli	navštívit	v	sobotu	a	neděli	o	hodovém	víkendu	v	klubovně	městy-
se	na	náměstí.	Výstava	představila	nejen	včelařské	pomůcky	a	produkty,	ale	také	historii	
našeho	spolku	a	výtvarné	práce	z	dětské	výtvarné	soutěže.	Velký	dík	patří	paní	Jarmile	
Zlámalové	–	její	skvělé	naaranžování	výstavy	mělo	bezpochyby	velkou	zásluhu	na	celko-
vém	úspěchu	výstavy	a	na	jejím	obecně	kladném	hodnocení	a	vysoké	návštěvnosti.	Dě-
kujeme!

Doufáme,	že	všichni,	kteří	naše	letošní	akce	navštívili,	byli	spokojení	a	projeví	nám	ná-
klonnost	i	v	dalších	120	letech	činnosti	našeho	spolku.	:-)

Za	ZO	ČSV	Velký	Újezd	Jakub	Hadam
DRUHY MEDŮ

V	zásadě	rozlišujeme	medy	na	květové	a	medovicové.
Květový	med:
Květový	med	(nektarový)	vzniká	zahuštěním	nektarů	z	květů	rostlin.	Je	obvykle	světle	
medové	barvy,	snadno	stravitelný	díky	vyššímu	obsahu	jednoduchých	cukrů	–	glukózy	
a	fruktózy.	Vždy	obsahuje	pylová	zrna	rostlin,	ze	kterých	včely	nektar	sbíraly.	Přítomnost	
pylu	obohacuje	med	o	významné	přírodní	složky,	minerální	látky,	rostlinné	hormony,	éte-
rické	oleje	a	další.	Požívání	malého	množství	pylu	v	potravě	udržuje	v	dobré	kondici	náš	
imunitní	systém	a	podle	názoru	lékařů	přispívá	k	prevenci	i	léčení	pylových	alergií.
Květové	medy	mohou	být	jednodruhové,	když	nektar	pochází	z	jediného	druhu	rostlin,	
nebo	vícedruhové.	Ty	vícedruhové	naprosto	převládají.	Jednodruhové	medy	lze	získat	jen	
umístěním	včelstev	do	rozsáhlého	porostu	jediné	plodiny.	U	nás	to	bývá	nejčastěji	řepka	
olejná.
Medovicový	med:
Lesní	med	(medovicový)	nemá	původ	v	květním	nektaru,	ale	v	míze	stromů.	Vzniká	za-
jímavým	způsobem.	Mízu,	která	má	vysoký	obsah	cukrů,	ale	málo	bílkovin,	sají	různé	
druhy	mšic.	Protože	bílkoviny	v	potravě	potřebují,	musí	nasát	tolik	mízy,	aby	měly	bíl-
kovin	dostatečné	množství.	Nadbytečný	cukr	pak	odstřikují	ve	formě	sladkých	kapének,	
zvaných	medovice.	Tyto	kapénky	včely	sbírají	a	zahušťují	v	úle	na	medovicový	med.	Je	
zpravidla	tmavší,	až	velmi	tmavý.	V	porovnání	s	květovými	medy	obsahuje	více	fruktózy	
než	glukózy.	Významný	je	obsah	dextrinů,	složitějších	látek	cukerného	charakteru,	které	
většinou	silně	zpomalují	proces	krystalizace	medu.	Medovicový	med	obsahuje	také	více	
minerálních	látek.	Protože	rozvoj	mšic	není	každý	rok	stejný,	se	snůškou	tmavého	medu	
se	setkáváme	jen	jednou	za	dva	až	čtyři	roky.
Který	z	nich	je	lepší?	
Výborné	jsou	oba	druhy,	květový	i	medovicový	med.	Záleží	jen	na	chuti	spotřebitele.	Kvě-
tový	med	vyniká	snadnou	stravitelností	a	přítomností	cenných	pylových	zrn.	Lesní	med	
má	bohatší	chuť	a	vyšší	obsah	stopových	prvků.

Jan	Boháčik
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Tyto	sváteční	hodové	dny	přinášely	nejvíce	rados-
ti	 vždy	 samozřejmě	 dětem.	 Je	 zbytečné	 mluvit	
o	atrakcích,	které	sem	přijížděly	a	přinášely	hlavně	
mladým	mnoho	potěšení.	Zvláště	pak,	když	sem	
přijely	 dokonce	 dvě	 nezávislé	 skupiny	 tzv.	 kolo-
točářů,	z	nichž	jedni	se	usadili	na	dolním	náměstí	
a	druzí	na	horním	náměstí.	A	stávalo	se,	že	v	obci	
byli	dokonce	dvakrát	ročně.	K	největším	atrakcím	
patřil	vždy	velký	řetízkový	kolotoč,	který	byl	v	pro-
vozu	takřka	neustále,	případně	přetáčecí	houpač-
ky,	na	které	si	troufl	ale	málokdo,	pokud	se	mu	je	
vůbec	podařilo	rozhoupat	natolik,	aby	se	točily	ko-
lem	dokola.	Tím	jedním	z	mála,	kdo	si	na	to	trouf-
nul	a	komu	se	to	dařilo,	byl	Jirka	Perutka.	Za	ruce	
i	za	nohy	byl	samozřejmě	přivázán	k	houpačce.
	 	 	 	 	K	místním	hodům	patřily	 ale	 i	 jiné	atrakce.	
Především	 to	 byly	 zahraniční	 plátkové	 žvýkačky,	
ke	kterým	se	v	té	době	občan	ČSSR	jinak	než	ve	
střelnicích	kolotočářů	nedostal.	Na	volném	trhu	byl	
pouze	jeden	druh	žvýkaček	naší	výroby	značky	Ve-
lim	a	mnohem	později,	až	koncem	šedesátých	let,	

východoněmecké	plátkové	žvýkačky	značky	Goha.	Pamatuji	ale,	že	jeden	rok,	když	tehdy	
měli	kolotočáři	dítě	ještě	v	kočárku,	nabízeli	mladým,	zvláště	pak	děvčatům	za	hodinu	
vožení	kočárku	s	dítětem	žvýkačku.	Jezdili	i	kluci	a	na	dítě	v	kočárku	stála	doslova	fronta.
					K	dalším	atrakcím	patřil	meloun.	Naše	hody	byly	pro	zdejší	občany	tím	jediným	dnem,	
kdy	mohli	za	celý	rok	meloun	ochutnat.	Ve	volném	prodeji	nebyl,	ale	v	rámci	socialistic-
kých	závazků	bylo	dohodnuto,	že	se	v	těchto	případech	meloun	dodá.	Takže	v	hodovou	
neděli,	vesměs	po	obědě,	se	před	zdejší	prodejnou	samoobsluhy	udělala	nekonečná	fron-
ta	a	zájemci	si	mohli	v	počtu	jeden	kus	na	rodinu	meloun	zakoupit.	Nebýt	této	hodové	
tradice,	nevěděli	bychom	ani,	jak	meloun	chutná.	Býval	tehdy	vzácnější	než	banán,	man-
darinka	či	jiné	tropické	ovoce.	
					K	další	hodové	atrakci,	údajně	zavedené	už	v	předminulém	století,	ne-li	ještě	dříve,	
kvůli	které	ale	museli	být	lidé	ve	střehu,	patřil	tzv.	cikánský	den.	V	den	hodových	slavnos-
tí	přijížděli	do	obcí	nepřizpůsobiví.	Vytvořili	několik	skupin	matek	s	dětmi,	které	ale	jistili	
zvenčí	muži,	a	tyto	skupiny	chodily	dům	od	domu,	„žebrat“.	Vyprošovali	si	jídlo,	že	už	tý-
den	nejedli,	a	pokud	něco	dostali,	venku	to	zahodili,	protože	jim	šlo	především	o	peníze	
a	o	lup.	Hloupí	občané	jim	totiž	také	dávali	peníze	pro	jejich	„nemocné,	především	slepé	
apod.	děti“.	Matky	vešly	bez	jakéhokoliv	ohlášení	do	domu,	a	to	až	do	kuchyně	či	do	po-
koje	a	jejich	děti	si	zatím	na	dvoře,	na	chodbě	a	v	dalších	místnostech,	kde	nikdo	nebyl,	
přivlastňovaly,	co	se	dalo.	V	krajním	případě	se	obsloužily	i	v	ledničkách,	které	stávaly	
v	těch	dobách	především	na	chodbách	domácností.	Výjimečně	byl	záminkou	návštěv	pro-

	Vzpomínky	na	hodoVé	slaVnosti	
	 	 	 	 V	šedesátých	letech
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dej	nějakých	nesmyslů,	např.	kytek	z	obarveného	peří.	Prodejkyně	s	vámi	smlouvala	tak	
dlouho,	až	dostala	signál,	někdo	pro	ni	přišel,	že	už	může	jít,	neboť	mají	nakradeno.	Po	
hodech	se	pak	také	mezi	lidmi	povídalo,	kolik	se	v	obci	ztratilo	slepic	a	králíků.	Stěžovat	
si,	to	si	ale	nikdo	nedovolil,	byl	to	kolorit	tehdejší	doby.	Osobně	si	vzpomínám	také	na	
zásah	svého	otce,	který	jednoho	mladého	nepřizpůsobilce	u	nás	chytil	a	dal	mu	co	proto.	
Jak	s	ním	třepal,	padaly	z	něho	naše	věci,	baterka,	sekerka,	tranzistorové	rádio,	mýdlo	
s	jelenem	a	další	věci,	co	jsme	měli	na	chodbě	v	poličce.	Tato	„hodová	tradice“	skončila	
až	příchodem	Rusů	v	šedesátém	osmém	roce,	ale	ti	kradli	nejen	na	hody,	ale	celoročně,	
např.	jízdní	kola.
					Dodatečně	se	podařilo	zjistit,	že	cikáni	přijížděli	do	obce	ještě	jako	kočovníci	s	koň-
skými	povozy,	a	to	nejen	na	hody.	Místo	„parkování“	měli	úředně	vymezeno	už	od	dáv-
ných	dob	v	místě	pod	Dolním	rybníkem.	Po	jejich	odjezdu	se	pak	zveřejňovaly	pro	něko-
ho	smutné,	pro	jiného	veselé	údaje	o	chybějících	kusech	drůbeže,	králíků	a	někdy	i	psů.	
Tato	čísla	se	pak	údajně	jednou	ročně	předávala	na	ONV	v	Olomouci.	Za	socialismu	ale	
náhrady	už	nebývaly	řešeny.				
					Ještě	jedna	drobná	vzpomínka	na	skutečnost,	kvůli	které	jsem	hody,	ale	hlavně	ty	tzv.	
kolotočáře	neměl	rád.	Počátkem	šedesátých	let	se	k	pouťovým	atrakcím,	tedy	drobnos-
tem,	které	bylo	možno	sehnat	jenom	na	pouti,	připojily	i	malé	barevné	míčky	na	gumičce,	
později	místo	míčků	různé	opičky.	Byla	to	jen	hrstka	pilin	obalená	v	barevném	krepáku,	
staniolu	a	barevném	průhledném	papíře.	Měl	to	kdekdo,	pohupoval	si	s	tím	jako	s	jojem	
(což	jsme	v	té	době	neznali)	a	byl	prostě	machr.	Většina	si	míček	nepořizovala	kvůli	tomu	
efektu,	ale	kvůli	asi	půl	metru	tzv.	letecké	čtyřhranné	gumy,	která	se	používala	natočením	
k	roztočení	vrtule	leteckých	modelů	a	na	volném	trhu	nebyla	k	dostání.	Modelář	jsem	si-
ce	nebyl,	ale	není	divu,	že	jsem	po	míčku	na	gumičce	také	zatoužil	a	poprosil	mámu,	ať	
mi	míček	opatří.	Byl	jsem	ještě	v	předškolním	věku,	a	i	když	jsem	si	obešel	stánky,	nikde	
jsem	ho	neviděl.	Mámě	se	moc	nechtělo,	měli	jsme	hosty,	což	k	hodům	rovněž	patřilo,	
a	na	plotně	měla	právě	řízky.	Vyběhla	jen	tak	v	zástěře,	na	náměstí	to	bylo	jen	pár	kro-
ků,	a	ptala	se,	kde	se	dá	míček	koupit.	Zjistila,	že	je	k	mání	ve	střelnici.	Tam	jí	ale	sdělili,	
že	se	to	neprodává,	že	si	ho	ale	může	za	pět	korun	vystřelit.	Ona	nebo	já.	Já	jsem	tehdy	
nedosáhl	ani	na	pult	střelnice	a	máma,	i	když	za	svobodna	pracovala	ve	Zbrojovce	Vsetín	
a	vyráběla	náboje	pro	vojenské	samopaly	a	také	pro	tanky,	řekla,	že	střílet	neumí	a	nebu-
de.	Místo	pěti	ale	nabídla	10	korun	a	poté	dokonce	celou	pětadvacetikorunu,	jen	aby	mí-
ček	dostala,	měla	ode	mne	pokoj	a	mohla	odejít	otočit	ty	řízky.	Bohužel	nám	míček	nepro-
dali	a	máma	se	vztekem:	„Tak	si	to	strčte	do…“	a	já	s	pláčem	jsme	odešli.	Byl	jsem	z	toho	
zoufalý	a	začal	jsem	tyto	kolotočářské	provozy	za	to,	že	jsem	zůstal	bez	míčku,	nenávidět	
a	hody	jsem	včetně	atrakcí	v	několika	dalších	letech	zcela	vypustil.	Nepomohlo	ani	to,	že	
jsem	během	několika	následujících	dní	po	hodech	našel	asi	šest	těchto	míčku	různě	po-
hozených	po	obci,	protože	skončením	hodů	pro	mnohé	ztratily	svou	atraktivitu	a	půvab.								
 

Josef	Richter
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Dne	9.	7.	2022	proběhly	oslavy	140	let	založení	Sboru	dobrovolných	hasičů	ve	Velkém	
Újezdě	a	slavnostní	žehnání	nového	praporu	a	nového	dopravního	automobilu	Mercedes.
	 Již	v	dopoledních	hodinách	proběhla	na	sále	základní	školy	výroční	schůze	Sbo-
ru	dobrovolných	hasičů,	na	které	proběhlo	shrnutí	činnosti	sboru	a	jednotky.	Dále	pro-
běhlo	slavnostní	předání	medailí	a	ocenění	některých	členů.
	 V	 průběhu	odpoledne	byl	 pro	návštěvníky	 připraven	bohatý	 program.	Mohli	
vidět	ukázku	hasičské	techniky,	vyzkoušet	si	výstup	po	lanovém	žebříku,	který	byl	za-
věšen	na	hasičském	vyprošťovacím	automobilu,	a	následné	slanění	zpět	na	zem.	Dále	

byly	k	vidění	hasičské	cisterny	a	automobily	okolních	sborů,	
historická	požární	a	dopravní	 technika.	Nechyběly	ani	dvě	
komentované	ukázky	historického	zásahu	hasičské	jednotky	
při	zdolávání	požáru.	Prohlédnout	si	návštěvníci	mohli	i	poli-
cejní	automobil,	projet	se	historickým	autobusem,	zaskákat	
na	nafukovacím	hradě	a	vyzkoušet	šlapací	čtyřkolky.	Po	ce-
lou	dobu	bylo	zajištěno	občerstvení	a	hudba	k	tanci.
V	odpoledních	hodinách	provedl	pan	farář	požehnání	nové-
mu	praporu	a	novému	dopravnímu	automobilu	Mercedes.	
Prapor	je	ručně	vyšívaný	s	obecním	znakem,	hasičskými	mo-
tivy	a	znakem,	nápisem	“Bohu	ke	cti,	bližnímu	ku	pomoci“	
a	s	výšivkou	sv.	Floriána	–	patrona	hasičů.

Dopravní	automobil	Mercedes-Benz	Sprinter	slouží	převážně	k	transportu	osob.	Uveze	21	
cestujících	včetně	řidiče.	Když	je	třeba	převézt	určitý	materiál	nebo	například	evakuační	
nosítka	se	zraněnou	osobou,	lze	dvě	zadní	řady	sedadel	zcela	vyjmout	a	tím	vznikne	vel-
ký	prostor	pro	tyto	účely.	Autobus	je	také	vybaven	tažným	zařízením	a	samozřejmě	vý-
stražným	světelným	a	zvukovým	zařízením.	Barva	karoserie	je	provedena	polepy	v	kom-
binaci	bílé	barvy	a	červené	RAL	3024.	Dvojitá	tónovaná	okna	dobře	izolují	teplotní	rozdíly	
mezi	vnitřní	a	venkovní	částí.	Každé	sedadlo	lze	polohovat	a	je	vybaveno	bezpečnostním	
pásem.	Nad	 sedadly	 je	 umístěno	 osvětlení,	 reproduktor,	 12	V	 zásuvka,	USB	 zásuvka	
a	výdech	z	klimatizační	jednotky.	Pro	větší	komfort	přepravovaných,	popřípadě	evakuova-
ných	osob	je	v	autobuse	umístěn	LCD	monitor	s	možností	přehrávání	záznamu	například	
z	DVD	nebo	USB.	Ve	výbavě	je	i	lékárnička	pro	základní	předlékařskou	pomoc.	Motor	má	
zdvihový	objem	3	litry,	6	válců	a	maximální	výkon	140	kW.	Převodovka	je	automatická.

Rád	 bych	 poděkoval	 všem	 členům,	 sponzo-
rům	a	kamarádům,	kteří	se	podíleli	na	organi-
zaci	a	průběhu	našich	oslav	a	na	zajištění	po-
řízení	nového	praporu	a	nového	dopravního	
automobilu.	 Obzvlášť	 patří	 dík	 pracovníkům	
městyse,	celému	úřadu	městyse	a	panu	sta-
rostovi	Ing.	Josefu	Jelenovi	za	spolupráci	a	za	
obrovskou	podporu,	a	to	nejen	našeho	spol-
ku,	ale	i	těch	ostatních.

Jan	Polcer	-	velitel	JSDH/SDH

		oslaVy	140	let	založení	
	 							sboru	dobroVolných	hasičů	Velký	Újezd
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SPCCH	 je	 občanské	 sdružení,	 které	 sdružuje	 občany	 s	 různými	 chorobami.	 ZO	Velký	
Újezd	má	70	členů	z	Velkého	Újezda,	Daskabátu	a	Lazníček.	Výbor	připravuje	činnost	na	
půl	roku:
–	 organizujeme	vycházky	po	okolí
–	 navštěvujeme	výstavy,	muzea,	kulturní	akce,	divadla
–	 setkáváme	se	dvakrát	ročně	na	společných	setkáních
–	 spolupracujeme	s	OV	SPCCH	Olomouc
–	 zajišťujeme	rekondiční	pobyty
–	 navštěvujeme	dlouhodobě	nemocné	a	členy	při	životních	výročích
–	 připravujeme	každoročně	autobusové	zájezdy	
V	srpnu	jsme	navštívili	Muzeum	času	ve	Šternberku	a	podívali	se	
zde	na	výstavu	různých	hodin.	Poté	se	jelo	na	hrad	Sovinec,	který	
nás	překvapil	svou	rozlehlostí	-	má	pět	nádvoří.	Následoval	pře-
jezd	do	Jiříkova	na	Pradědovu	galerii,	kde	p.	řezbář	Halouzska	vy-
řezává	dřevěné	sochy,	má	jich	přes	300	kusů	v	rozsáhlém	venkov-
ním	i	vnitřním	areálu.	Zajímavý	byl	betlém	v	životní	velikosti.	Plni	
dojmů	jsme	ještě	zastavili	v	arboretu	Makču	Pikču	u	Pasek,	které	
vytvořil	ze	skládky	nadšený	zahrádkář	a	vysadil	zde	různé	stromy,	
dřeviny	a	keře.	Kvete	to	od	jara	až	do	podzimu.	
V	září	máme	společenské	setkání	s	občerstvením,	v	říjnu	vycház-
ku	na	Helfštýn,	v	 listopadu	 loučení	 s	podzimem	u	ohníčku	
s	 opékáním	 špekáčků	 a	 v	 prosinci	 účast	 při	 rozsvícení	 vá-
nočních	 stromečků.	 To	 je	 činnost	 našeho	 spolku,	 který	 ve	
Velkém	Újezdě	působí	už	32	roků,	dříve	do	roku	1990	jako	
Svaz	invalidů.
Přejeme	všem	občanům	příjemné	prožití	podzimu	a	hodně	
pohody	a	zdraví.	

Za	výbor	SPCCH	Marie	Dokoupilová

“Je	to	tak.“
Přesně	v	den,	kdy	měla	premiéru	nově	nastudova-
ná	hra	„Detektivka“,	tedy	v	pátek	6.	května,	se	za-
kouslo	rýpadlo	do	historické	části	budovy	bývalého	
zájezdního	hostince	U	Zlatého	jelena	i	s	přilehlým	
divadelním	sálem.
Velikost	přistaveného	bagru	věštila,	že	bude	s	bu-
dovou	učiněn	krátký	proces,	a	proto	se	náš	diva-
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		činnost	sVazu	postižených	
	 				ciVilizačními	chorobami	z.	s.	Velký	Újezd

		tak	nám	zbourali	diVadlo	(i	s	hospodou)
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delní	spolek	rozhodl,	že	se	rozloučíme	s	prkny,	která	sice	neznamenají	celý	svět,	ale	zato	
spoustu	krásných	vzpomínek,	legrace,	ale	i	trémy	a	vážných	chvil	a	věřím,	že	pro	naše	
věrné	diváky	i	hodně	pěkných	(a	nebojím	se	říct	kulturních)	zážitků.	Do	budovy	připrave-
né	k	demolici	jsme	se	tedy	za	bílého	dne	„vkradli“	a	udělali	si	několik	fotek	na	památku.
Demolice	a	odklízení	suti	potom	trvaly	spoustu	týdnů	(ještě,	že	tu	suť	nepřidali	k	„sklád-
ce!?“	u	Hronova),	za	kteroužto	dobu	by	jiné	firmy	dokázaly	zbourat	a	odklidit	snad	polo-
vinu	mostů	na	dálnici	D1	(v	Číně	možná	postavit	i	nové).
Všichni	doufáme,	že	rekonstrukce	kulturního	domu	se	po	zajištění	potřebných	finanč-
ních	prostředků	novým	vedením	městyse	nepotáhne	obdobně	a	že	se	na	jeho	podobu	
nebudeme	chodit	dívat	jen	ve	formě	vizualizace	vystavené	na	úřední	desce.	Do	té	doby	
žádám	odpovědné	alespoň	o	zajištění	štítové	zdi	a	o	uzavření	dveří	z	divadelního	sálu	do	
tělocvičny	(už	jsou	zavřené).
Náš	divadelní	spolek	bude	samozřejmě	dál	fungovat	ve	své	činnosti.	Za	vydatné	podpory	
vedení	základní	školy	jsme	začátkem	května	odehráli	v	prostorách	společenského	sálu	tři	
velice	úspěšná	představení	již	zmíněné	divadelní	hry,	na	kterých	jsme	pobavili	téměř	500	
spokojených	diváků.	Také	naše	představení	pod	širým	nebem	v	rámci	daskabátských	ho-
dů	bylo	díky	ukázkové	organizaci	milé	paní	místostarostky	Chodilové	a	profesionálnímu	
ozvučení,	které	zajistil	pan	starosta	Melničuk,	na	úrovni.	Naše	technické	vybavení	zatím	
neumožňuje	takové	produkce	a	musíme	vystupovat	pouze	v	kamenných	sálech.
Snad	 se	 nám	 bude	 dařit	 i	 na	 připravované	 podzimní	 „šňůře“	 na	 Slavkově,	 tradičně	
v	Lazníkách,	snad	konečně	v	Tištíně	u	Vyškova	a	na	dalších	slibně	
se	vyvíjejících	„štacích“.	Rádi	bychom	zahráli	alespoň	ještě	jed-
nou	doma.	Shodli	jsme	se	totiž,	že	i	když	se	nový	kulturní	stánek	
v	městysi	trochu	zpozdí,	stejně	budeme	nacvičovat	dál	i	nové	hry	
a	budeme	věřit,	že	se	nejpozději	v	roce	2026	dočkáme.	To	totiž	
náš	Spolek	divadelních	ochotníků	Velký	Újezd	oslaví	150	roků	od	
založení.
Jo,	a	abychom	ty	oslavy	hned	tak	neopustili.	Jistě	velká	většina	
z	vás	stejně	ví	(takže	asi	neporuším	žádné	GDPR),	že	v	květnu	
oslavila	krásné	životné	jubileum	naše	milá,	náš	miláček,	Jari	Wol-
fová,	která	 je	 takovou	 ikonou	újezdského	ochotnického	divadla	
a	vůbec	kultury,	že	kdybych	se	tak	dějepisecky	(historiograficky)	
nezapletl	s	tím	výročím	spolku	v	předcházejícím	odstavci,	směle	
bych	 prohlásil:	 „Jaruško,	 jsi zakladatelkou	 kulturního	 života	
v	obci	a ještě jí dlouho zůstávej,	děkujeme	Ti.“	
“Je	to	tak.”

Václav	Solař,	principál	spolku



Vážení	sportovci	a	hlavně	příznivci	fotbalu,	dovolujeme	si	Vám	podat	informace	o	fot-
balovém	dění	našeho	oddílu	v	sezoně	2021/2022.		
Po	dvouleté	pauze	a	nedohraní	soutěže	v	důsledků	protikovidových	opatření	byla	le-
tos	IV.	třída	okresního	přeboru	dohrána.	Mužstvo	bojovalo	v	průběhu	podzimní	i	jarní	
sezony	srdnatě	s	touhou	postoupit	do	III.	třídy,	nicméně	v	konečné	bilanci	skončilo	
na	nepostupovém	4.	místě	za	oddíly	ze	Štěpánova,	Města	Libavé	a	Nemilan	s	bilancí	
19	vyhraných	zápasů	a	7	porážek	s	celkovým	58	bodovým	ziskem.	Nejlepším	střel-
cem	 soutěže	 byl	 již	 poněkolikáté	 Karel	 Domes,	 který	 nastřílel	 51	 branek,	 což	 činí	
v	průměru	2	branky	na	zápas.	
Dalším	kladem	byla	výhra	družstva	v	soutěži	FAIR	-	PLAY	pořádané	Okresním	fotba-
lový	svazem	Olomouc	(OFS),	kde	jsme	nasbírali	nejméně	žlutých	a	červených	karet.
Odměnou	Okresního	fotbalového	svazu	hráčům	a	fanouškům	byl	zápas	s	 legenda-
mi	olomouckého	 fotbalu,	kteří	 v	nedávné	minulosti	 reprezentovali	Sigmu	Olomouc																																					
(Škerle,	Zlámal,	Bláha,	Kovář,	Spáčil,	Krajčovič	atd.).	Utkání	se	uskutečnilo	za	pěkné-
ho	počasí	v	pátek	9.	září	2022	s	velkou	diváckou	kulisou	a	s	bohatým	občerstvením	
jak	pro	hráče,	tak	diváky.
Před	losováním	nového	fotbalového	ročníku	2022/2023	došlo	k	reorganizaci	fotbalo-
vých	soutěží	řízených	Okresním	fotbalovým	svazem	a	naše	mužstvo	se	posunulo	ad-
ministrativně	do	3.	třídy	okresního	přeboru.
V	průběhu	zimního	a	předjarního	období	byla	v	rámci	rekonstrukce	areálu	hřiště	vy-
budována	PERGOLA	navazující	na	stávající	kabiny	a	doplněna	novou	udírnou.
V	širším	okolí	 šaten,	pod	pergolou	a	na	vstupu	do	areálů	byla	ze	zámkové	dlažby	
vybudována	 zpevněná	 plocha,	 která	 tvoří	 bezúdržbový	 povrch	 dříve	 ovlivněný	 kli-
matickými	poměry	(bláto	po	dešti,	vyjeté	koleje	od	aut	zásobujících	kiosek,	zarůstá-
ní	laviček	travou	apod.).	Dále	bylo	dokončeno	oplocení	z	jihovýchodní	strany	hřiště	
s	novými	vstupními	branami	do	areálu	a	k	zadnímu	parkovišti.	
K	sezení	u	hřiště	jsou	instalovány	lavičkové	(pivní)	sety,	které	tvoří	příjemné	prostředí	
k	posezení	na	fotbalové	zápasy	a	zábavové	akce	na	hřišti.
V	průběhu	jara	až	do	prázdnin	byla	zahájena	tréninková	činnost	s	mladými	zájemci	
o	fotbal	s	brzkou	perspektivou	přihlásit	benjamínky	a	žáky	do	soutěží	řízených	OFS	
Olomouc.	Po	zahájení	školního	roku	se	činnost	tohoto	fotbalového	kroužku	opět	roz-
jela.	Na	hřišti	 se	 v	pátek	objevuje	 cca	40-50	dětí	 běhajících	a	 kopajících	do	míče	
s	nádechem	brazilských	fotbalových	kouzelníků.		
Dalším	pozitivem	je	v	důsledku	pravidelného	sečení	a	hnojení	hlavního	hřiště	mimo-
řádné	zkvalitnění	tréninkové	plochy,	kde	probíhá	obdobná	pravidelná	údržba	a	záliv-
ka	trávy.	Tato	plocha	je	prioritně	využívána	mládeží	k	tréninku.	Současně	se	uvažuje	
zabudování	umělého	osvětlení.	Tréninková	plocha	bude	využívána	i	v	době	zimního	
času.	
Fotbalový	oddíl	v	areálu	hřiště	uspořádal	dvě	 letní	 zábavy	v	 rámci	Turnaje	Újezdů	
a	Hodových	slavností.	Obě	zábavy	byly	velmi	dobře	zorganizovány	a	hlavně	hodová	
zábava	byla	co	do	počtu	účastníků	tradičně	hojně	navštívená.						
V	sobotu	23.	7.	2022	se	na	našem	hřišti	uskutečnil,	po	dvou	letech	odmlčení	kvů-
li	 pandemii	 coronaviru,	 tradiční	 TURNAJ	 ÚJEZDŮ.	 Rotující	 pořadatelství	 mělo	 být	
v	r.	2020	v	naší	obci.	

		VelkoÚjezdská	kopaná



Turnaje	se	tradičně	již	řadu	let	účastní	obce	Pletený	Újezd	(okr.	Kladno),	Horní	Újezd																					
(okr.	Třebíč),	Horní	Újezd	(okr.	Přerov),	Horní	Újezd	(okr.	Svitavy),	Újezd	u	Uničova																				
(okr.	Olomouc),	Pletený	Újezd	(okr.	Kladno)	a	Velký	Újezd	(okr.	Olomouc).
Mužstva	byla	rozdělena	do	dvou	skupin,	kde	se	odehrály	vzájemné	zápasy	o	umístění.
Skupina	A	–	Pletený	Újezd,	Velký	Újezd,	Horní	Újezd	(okr.	Třebíč).
Skupina	B	–	Horní	Újezd	(okr.	Přerov),	Horní	Újezd	(okr.	Svitavy),	Újezd	u	Uničova.	

Výsledky	v	základní	části:
Velký	Újezd	--	Pletený	Újezd				2:0
Horní	Újezd	(okr.	Přerov)	--	Horní	Újezd	(okr.	Svitavy)				2:0													
Pletený	Újezd	--	Horní	Újezd	(okr.	Třebíč)				0:7
Horní	Újezd	(okr.	Přerov)	--	Újezd	u	Uničova				1:3
Velký	Újezd	--	Horní	Újezd	(okr.	Třebíč)			1:4
Horní	Újezd	(okr.	Svitavy)	--	Újezd	u	Uničova				0:3

Zápasy	o	umístění:
Zápas	o	5.	-	6.	místo:	Pletený	Újezd	–	Horní	Újezd	(okr.	Svitavy)			4:1
Zápas	o	3.	-	4.	místo:	Velký	Újezd	–	Horní	Újezd	(okr.	Přerov)			2:1
Zápas	o	1.	-	2.	místo	(finále):	Horní	Újezd	(okr.	Třebíč)	–	Újezd	u	Uničova			3:2

Fotbalová	 akce	 proběhla	 ve	 velmi	 přátelském	 duchu	 za	 pěkného	 letního	 počasí.	
V	rámci	turnaje	se	mimo	fotbalové	dění	na	hřišti	po	celý	den	podávalo	mnoho	pokrmů	
a	pochutin,	které	k	fotbalu	vysloveně	patří	(guláš,	klobásy,	cigára,	steaky,	studené	
pivo	a	mnoho	dalších).	Co	se	týče	fotbalové	stránky,	úroveň	újezdského	poháru	se	
každým	rokem	znatelně	zvyšuje,	a	to	je	pro	mužstva,	která	v	tyto	letní	dny	zahaju-
jí	přípravu	na	novou	sezonu,	jenom	dobře.	Současně	děkujeme	všem	pořadatelům	
a	funkcionářům	v	čele	s	Karlem	Domesem	st.	a	starostovi	obce	Ing.	Josefu	Jelenovi	
a	Ing.	Milanu	Naswetterovi	za	skvěle	zorganizovanou	akci	a	těšíme	se	na	příští	rok,	
kdy	převezme	pomyslný	štafetový	kolík	pořadatelství	Horní	Újezd	(okr.	Třebíč),	vítěz	
letošního	turnaje.

Závěrem	touto	formou	chceme	poděkovat	všem,	kteří	se	o	fotbal	ve	Velkém	Újezdě	
starají	 jak	z	pozice	vedení	TJ	Sokol,	 tak	 trenérům	Romanu	Melničukovi	a	Rudolfo-
vi	Matečkovi,	správci	areálu	Dominiku	Fatrdlovi,	vedoucímu	kiosku	Danimu	a	všem	
sponzorům.	
Velké	poděkovaní	patří	vedení	městyse	v	čele	se	starostou	obce	Ing.	Josefem	Jele-
nem	za	finanční	podporu	oddílu	kopané	při	rekonstrukci	areálu	a	Ing.	Milanu	Naswe-
tterovi,	který	koordinoval	a	výrazně	napomohl	při	vybudování	pergoly	a	zpevněných	
ploch.	Současně	 je	 i	odborným	garantem	údržby	travnaté	plochy	hřiště,	kterou	by	
nám	mohly	závidět	i	některé	ligové	oddíly.

Sportu	zdar	a	fotbalu	zvláště.

Za	oddíl	kopané	
TJ	Sokol	Velký	Újezd

Jaroslav	Tylich	st.	a	ml.	



VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu 19. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (dále také “ZM VÚ“),

konaného dne 15. 6. 2022 v klubovně městyse ve Velkém Újezdě
/volební období 2018 – 2022/

Usnesení	č.	1	k	bodu	č.	2	pozvánky:
ZM	VÚ	schvaluje	zápis	z	18.	zasedání	ZM	VÚ	ze	dne	16.	3.	2022.	
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	18.	zasedání	ZM	VÚ.
Usnesení	č.	6	k	bodu	č.	7	pozvánky
ZM	VÚ	schvaluje	dle	§	67	zákona	č.	128/2000	Sb.,	o	obcích	(obecní	zřízení),	v	platném	znění	(dále	jen	„zá-
kon	o	obcích“)	a	§	68	odst.	1	zákona	o	obcích	počet	15	členů	zastupitelstva	městyse	Velký	Újezd.
Usnesení	č.	7	k	bodu	č.	8	pozvánky
ZM	VÚ	schvaluje	Účetní	závěrku	včetně	hospodářského	výsledku	na	základě	protokolu	za	účetní	období	2021:
Účetní	jednotka:	Městys	Velký	Újezd,	IČ	účetní	jednotky:	00299677,	Sestaveno	k:	31.	12.	2021
Stav	rozhodnutí:	SCHVÁLENO,	Datum	rozhodnutí:	15.	6.	2022,	Schvalující	orgán:	Zastupitelstvo	městyse
Seznam	osob	rozhodujících	o	schválení:
DOMES	Karel,	NOVÁKOVÁ	Ivana,	HAUSNEROVÁ	Martina,	Mgr.,	OKLEŠŤKOVÁ	Marie,	 JELEN	Josef,	 Ing.,	
POLCER	Jan,	KLIČKA	Jaroslav,	Ing.,	RYBÁŘ	Arnošt,	Mgr.	Ing.,	KOKY	Jan,	SVOBODA	Karel,	KRBEČKOVÁ	Ja-
roslava,	Mgr.,	ŠUBRTOVÁ	Miluše,	Ing.,	MAŘÍK	Lukáš,	Bc.,	ŠVARCOVÁ	Jana,	Ing.,	ZATLOUKAL	Ondřej,	Mgr.
Usnesení	č.	8	k	bodu	č.	9	pozvánky
ZM	VÚ	schvaluje	bez	výhrad	celoroční	hospodaření	dle	„Zprávy	o	výsledku	přezkoumání	hospodaření	měs-
tyse	Velký	Újezd	za	rok	2021.“
Závěr	této	zprávy:	Při	přezkoumání	hospodaření	městyse	Velký	Újezd	za	rok	2021	nebyly	zjištěny	chyby	
a	nedostatky	(§	10	odst.	3	písm.	a)	zákona	č.	420/2004	Sb.):
ZM	doporučuje	účetní	městyse	přeúčtovat	hospodářský	výsledek	ke	dni	schválení	závěrečného	účtu	násle-
dovně:	-zůstatek	účtu	431	300	(výsledek	hospodaření	ve	schvalovacím	řízení)	ve	výši	9.775.064,-	Kč	pře-
vést	na	účet	432	300	(nerozdělený	zisk,	neuhrazená	ztráta	minulých	let).
Usnesení	č.	9	k	bodu	č.	10	pozvánky
ZM	VÚ	souhlasí	se	zavedením	do	majetku	městyse	za	cenu	1,-	Kč	těchto	kulturních	předmětů:
-	Hrobové	příslušenství	(obruby,	krycí	desky,	náhrobek	se	sochou)	nacházející	se	na	hrobovém	místě	č.	195	
na	pohřebišti	ve	Velkém	Újezdě,
-	Hrobové	příslušenství	(náhrobek	s	křížem)	nacházející	se	na	hrobovém	místě	č.	917/918	na	pohřebišti	
ve	Velkém	Újezdě.
Usnesení	č.	10	k	bodu	č.	11	pozvánky
ZM	VÚ	v	souladu	s	ustanovením	§	127	odst.	2	písm.	e)	ZZVZ	rozhodlo,	že	zadávací	řízení	na	veřejnou	za-
kázku	s	názvem	Rekonstrukce	kulturního	domu	Velký	Újezd	se	zrušuje.
Odůvodnění:	 Zadavatel	 v	 souvislosti	 s	 veřejnou	 zakázkou	podal	 žádost	 o	 dotaci.	Na	 základě	 seznamu	
„117D8210E	–	Seznam	žádostí	nedoporučených	k	poskytnutí	dotace“,	který	byl	zveřejněn	na	stránkách	
mmr.cz	zadavatel	zjistil,	že	předmětnou	dotaci	neobdržel.
Usnesení	č.	11	k	bodu	č.	12	pozvánky
ZM	VÚ	schvaluje	výběr	dodavatele	na	akci	„Velký	Újezd,	Přerovská,	rekonstrukce	VO“,	firmou	ADEN	s.r.o.,	
se	sídlem	Frenštát	pod	Radhoštěm,	Střelniční	214,	PSČ	744	01,	IČO:	26821621.	Zastupitelstvo	městyse	
Velký	Újezd	pověřuje	starostu	městyse	podpisem	smlouvy.
Usnesení	č.	12	k	bodu	č.	13	pozvánky
ZM	VÚ	schvaluje	Dodatek	odpisového	plánu	ZŠ	a	MŠ	Velký	Újezd,	příspěvková	organizace	na	rok	2022	
ve	výši	4.416,-	Kč.	Tyto	prostředky	budou	poukázány	na	účet	příspěvkové	organizace	bezprostředně	po	
schválení	ZM.
Usnesení	č.	13	k	bodu	č.	14	pozvánky
ZM	VÚ	schvaluje	žádost	ředitele	ZŠ	a	MŠ	Velký	Újezd	o	využití	investičního	fondu	na	opravu	plynových	kotlů	
v	hodnotě	73.839,04	Kč.



Usnesení	č.	14	k	bodu	č.	15	pozvánky
ZM	VÚ	schvaluje	žádost	ředitele	ZŠ	a	MŠ	o	navýšení	rozpočtu	na	úhradu	dodávky	el.	energie	na	rok	2022	
pro	ZŠ	a	MŠ	o	300.000,-	Kč.
Usnesení	č.	15	k	bodu	č.	16	pozvánky
ZM	VÚ	schvaluje	vyhlášení	záměru	prodeje	části	pozemku	parcelní	č.	166/1,	ostatní	plocha	v	k.	ú.	Velký	
Újezd	o	výměře	cca	54	m2.
Usnesení	č.	16	k	bodu	č.	17	pozvánky
1.	 ZM	Velký	Újezd	revokuje	své	usnesení	k	bodu	č.	1	z	jednání	ZM	ze	dne	19.	1.	2022.
2.	 ZM	VÚ	schvaluje	prodej	obecního	majetku	požární	automobil	(inventární	číslo:	1304)	
za	nabídnutou	cenu	40.000,-	Kč	vč.	DPH.
Usnesení	č.	17	k	bodu	č.	18	pozvánky
ZM	VÚ	bere	na	vědomí	zprávu	o	činnosti	jednotky	sboru	dobrovolných	hasičů	Velký	Újezd	za	období	od	
1.	12.	2021	do	31.	5.	2022.
Usnesení	č.	18	k	bodu	č.	19	pozvánky
ZM	VÚ	schvaluje	rozpočtové	opatření	č.	5.
Starosta	městyse:	 Ing.	Josef	Jelen	 											Ověřovatelé	zápisu:	Ivana	Nováková,	Jan	Polcer

VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu 20. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (dále také “ZM VÚ“),

konaného dne 14. 9. 2022 v klubovně městyse ve Velkém Újezdě
/volební období 2018 – 2022/

Usnesení	č.	1	k	bodu	č.	2	pozvánky
ZM	VÚ	schvaluje	zápis	z	19.	zasedání	ZM	VÚ	ze	dne	15.	6.	2022.	
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.
Usnesení	č.	5	k	bodu	č.	6	pozvánky
ZM	VÚ	schvaluje	zprávu	o	činnosti	Rady	městyse	VÚ	za	období	od	19.	zasedání	ZM	VÚ.
Usnesení	č.	6	k	bodu	č.	7	pozvánky
ZM	VÚ	schvaluje	prodej	části	pozemku	parc.	č.	166/1	za	cenu	dle	znaleckého	posudku.	Záměr	prodeje	byl	
zveřejněn	na	úřední	desce	pod	poř.	č.	43/2022.	Náklady	spojené	s	prodejem	hradí	kupující.
Usnesení	č.	7	k	bodu	č.	8	pozvánky
ZM	VÚ	neschvaluje	prodej	části	pozemku	parc.	č.	166/1,	ostatní	plocha	v	k.	ú.	Velký	Újezd	na	žádost	
č.j.	UMVU/804/2022.
Usnesení	č.	8	k	bodu	č.	9	pozvánky
ZM	VÚ	schvaluje	Smlouvu	o	budoucí	darovací	smlouvě	mezi	Olomouckým	krajem,	IČO	60609460	a	Měs-
tysem	Velký	Újezd,	IČO	00299677	na	část	pozemků	parc.	č.	3459/1	a	parc.	č.	3458,	k.	ú.	Velký	Újezd.
Usnesení	č.	9	k	bodu	č.	10	pozvánky
ZM	VÚ	souhlasí	se	změnou	ceny	prodávaného	majetku	–	požární	automobil	(inventární	číslo:	1304)	
na	35.000,-	vč.	DPH.	Prodej	byl	schválen	na	zasedání	ZM	dne	15.	6.	2022	usnesením	č.	16.
Usnesení	č.	10	k	bodu	č.	11	pozvánky
ZM	VÚ	schvaluje	Plán	rozvoje	sportu	městyse	Velký	Újezd.
Usnesení	č.	11	k	bodu	č.	12	pozvánky
ZM	VÚ	souhlasí	s	poskytnutím	finančního	daru	ve	výši	50.000,-	Kč	na	restaurování	kříže	u	kostela.
Usnesení	č.	12	k	bodu	č.	13	pozvánky
ZM	VÚ	schvaluje	finanční	dar	1000,-	Kč	každému	členu	komisí	rady	a	výborů	zastupitelstva.	Tyto	finanční	
dary	se	netýkají	členů	zastupitelstva.	
Usnesení	č.	13	k	bodu	č.	14	pozvánky
ZM	VÚ	schvaluje	udělení	mimořádné	odměny	starostovi	ve	výši	dvojnásobku	jeho	měsíční	odměny.	Od-
měna	se	poskytuje	za	splnění	mimořádného	zvládání	úkolů	a	řízení	městyse	v	době	nouzových	stavů	ČR	
vyhlášených	v	souvislosti	s	pandemií	COVID-19.
Starosta	městyse:	 Ing.	Josef	Jelen	 											Ověřovatelé	zápisu:	Marie	Oklešťková,	Jan	Polcer



Vampír	ForeVer

V	sobotu	13.	srpna	se	na	hodových	slavnostech	na	náměstí	představila	zno-
vuobnovená	formace	VAMPÍR.	Pánové	v	nejlepších	letech,	ano,	samozřejmě	
chyběl	zpívající	bubeník	(vole,	žádný	Víťa	Vávra)	„Prati“	Jiří	Perutka.	Ovšem	
ostatní	„přeživší“,	tedy	Standa	Poles,	Polda	Řeháček	a	Laďa	Pecha,	za	vydat-
né	pomoci	benjamínka	Ondry	Kubese	-	čerstvého	občana	našeho	městyse	
-	a	konečně	i	za	účasti	Podhoranu	v	osobě	zpěváka	Vladimíra	Skřičila	usadili	
všechny	přítomné	do	židlí	a	laviček.
Uvolněná	 atmosféra	 zvýrazněná	 vystoupením	 újezdských	 rockerů	 na	 po-
hodlných	 židlích	 ve	 for-
mátu	 „trochuelektrického“	
unplugged	 koncertu,	 byla	
probírána	 celou	 hodovou	
neděli.	 Řeknu	 vám,	 že	 té	
zasloužené	slávy	bylo	hod-
ně.
Již	 při	 sobotním	 večerním	
koncertu	 bylo	 možná	 za-
seto	 semínko	 spolupráce:	
VAMPÍR	+	PODHORAN.		Já	se	těším	na	živé	hudební	vystoupení	na	našich	
příštích	divadelních	představeních.	Totiž	Aleš	Novák	(ten	od	kapličky)	pořád	
žadoní	o	znovuobnovení	divadelní	pohádky	Dalskabáty,	hříšná	ves	aneb	Za-
pomenutý	čert.	Proč	by	tedy	Vampíři	nemohli	nahradit	pány	Čimbu	Himra,	
Čankajška	Kovaříka,	pokrývače	Dostalíka	nebo	pana	Opletala?!

Vladimír	Skřičil,	Václav	Solař
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