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Kronika Velkého Újezda a okolí

Jan Libíček,
potomek starého velkoújezdského rodu Libíčků.

SLOVO ÚVODEM
Naše obce a města jsou stále více slyšet. I díky Velkému Újezdu
Velká politika, ať už v Praze nebo v Bruselu, bývá mnohdy vzdálena problémům, se kterými se potýkají naše menší obce a města. Žijí v nich přitom miliony obyvatel, kteří si zaslouží kvalitní život a na které se bohužel často zapomíná. Je proto důležité, aby i oni měli zastání, někoho, kdo bude prosazovat
jejich zájmy na celostátní i evropské úrovni. Velmi mě těší, že i díky Velkému Újezdu takovou oporu naše obce mají. Sdružení místních samospráv ČR, kterého je
Velký Újezd platným členem, je stále více slyšet a máme i konkrétní výsledky.
V SMS ČR máme jeden společný cíl, aby se lidem dobře žilo v celé České
republice, od velkoměst po nejmenší vesnici. Jen za poslední tři roky se počet našich členů zdvojnásobil, SMS ČR nyní sdružuje na 1800 měst a obcí ze všech koutů
naší země. Jsme respektovaným partnerem vlády, ministerstev, krajů i dalších úřadů
a organizací při jednáních o zákonech a opatřeních, která mají vliv na miliony obyvatel České republiky.
Společně a úspěšně prosazujeme spravedlivé rozdělování daní pro menší
obce nebo čerpání peněz z evropských fondů pro smysluplné projekty. Usilujeme také
o zachování dostupných a fungujících úřadů i kvalitních veřejných služeb na venkově
nebo trvale udržitelný přístup ke krajině, abychom našim dětem jednou předali zdravou zemi. Navíc si vyměňujeme zkušenosti a prohlubujeme vzájemnou spolupráci. To
vše se nám krok za krokem daří, ale máme před sebou ještě hodně práce.
Děkuji proto panu starostovi Ing. Josefu Jelenovi a všem zastupitelům městyse Velký Újezd za příkladné čerpání finančních zdrojů na Vaše projekty jako Energetické úspory a výstavba sociálního bydlení domu č. p. 195, Výstavba nového pavilonu
MŠ, Pořízení nových chodníků a vybudování cyklostezky, Úsporné osvětlení, Pořízení
vozidla pro hasiče včetně vybavení, Opravy místních komunikací, Vybudování prostranství před hřbitovem a do budoucna přeji mnoho úspěchů nově připravovaným
projektům. Děkuji všem obyvatelům městyse, že i díky nim prosazujeme naše společné zájmy – evropskou kvalitu života pro všechny občany České republiky. Chci Vás
také ubezpečit, že i nadále bude SMS ČR urputným zastáncem obcí a ochotně Vám
bude nabízet pomocnou ruku v boji se všemi výzvami, se kterými se potýkáte.
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Stanislav Polčák, v. r.
předseda SMS ČR

Tři filmová tajemství
1. Trhala fialky dynamitem
Ztřeštěná podívaná z roku 1992
o svérázné cestovní kanceláři,
která se rozhodla místo chudých
českých turistů do zahraničí naopak vozit bohaté zahraniční turisty do ČR, je jistě známá většině
příznivců filmových představení.
Zásluhu na tom má i herecké obsazení, tvořené Helenou a Jirkou
Růžičkovými, Romanem Skamene a dalšími známými herci. Patrně nikdo ale neví, že si ve filmu pár okamžiků, i když bez mluvení, odehrál i jeden z velkoújezdských rodáků
– akademický malíř a učitel Jiří Wolker z Tršické ulice. Jeho jméno je nejen totožné se známým proletářským básníkem Jiřím Wolkerem, ale jde spolu s bratrem Františkem dokonce o jeho nejbližšího příbuzného. Ve filmu je právě tím malířem, který na Karlově mostě v Praze kreslí rychloportréty, čemuž se v té době
skutečně věnoval. A v této činnosti posloužila jeho postava a jeho umělecká práce i k obohacení tohoto filmu, kdy tvoří rychlokresbu jedné z dívčích hrdinek filmu.
2. Postřižiny
Poetická
komedie
natočená
J. Menzelem podle stejnojmenné knihy Bohumila Hrabala vypráví o neustálých konfliktech správce pivovaru
Francina se správní radou. Správcovo
postavení stále narušuje jeho manželka Maryška a příjezd jeho hlučného
bratra Pepina.
Film se natáčel převážně
v pivovaru v Dalešicích u Třebíče
a v městě Počátky. V uvedeném pivovaru se ale točily především exteriéry.
Interiéry pivovaru včetně scény koupající se Maryšky (Magdy Vašáryové) se natáčely v pivovaru ve Studené u Telče (cca
15 km západně od města Telč), v pivovaru naší šlechty Podstatských-Lichtensteinů.
Rovněž tak venkovní opravy sudů a ubytovna dělníků.
Pivovar byl založen snad již roku 1557. V roce 1758 se stala majitelkou podniku kněžna Marie z Lichtensteinu-Castelcorna. Od ní zakoupil pivovar hrabě Podstatský-Lichtenstein a v držení jeho rodu byl pivovar od roku 1796 až do roku 1945.
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Toto filmové místo se ve spojení s filmem uvádí jen
výjimečně. Pro nás je však zajímavé, že obec Studená leží
na telčském panství a pivovar patřil rodině PodstatskýchLichtensteinů, tedy rodině, která vlastnila i naše městečko.
Vedle pivovaru je zámek, kde byla počátkem
19. století správa panství, odkud byla řízena i správa Veselíčka. Tam jako správce pracoval jistý čas i jeden z mých
předků. Budova zámku není přístupná, protože je z něj
ubytovna nepřizpůsobivých občanů, nyní azylový dům,
a jeho obyvatelé se netvářili nijak přívětivě. Hned se ale kolem mne shlukli místní pamětníci a především mi vyprávěli
i ukazovali místo, kde svou proslavenou lázeň v pivovarské
dřevěné vaně točila právě herečka M. Vašáryová.
Zajímavostí této obce je i to, že je rodištěm kdysi
vskutku slavné spisovatelky Vlasty Javořické, autorky několika desítek povídek a románů lidové četby (původně Marie Barešové, provd. Zezulkové), která si svůj pseudonym vzala dle tamního vrchu Javořice. Zemřela sice ve
Velkém Újezdě, ale v obci u Moravských Budějovic. Narodil se zde i hojně obsazovaný filmový i televizní herec Jaroslav Moučka (nám známý především jako čert Mates
z filmové pohádky Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert).
3. Světáci aj.
Snad největším tajemstvím a pro mnohé
tak i velkým překvapením je, že z jednoho starého velkoújezdského rodu Libíčků
pocházel i komik, herec takřka mimořádných filmových rolí Jan Libíček. Jeho
předkové až po jeho otce jsou zdejšími
rodáky a rod zde má i nadále své potomky, i když už pod jiným příjmením.
Narodil se ve Zlíně 28. 9. 1931.
Jeho otec tam totiž odešel pracovat do
Baťových obuvnických závodů. Vyučil se
zámečníkem a vrozené vlohy k herectví
začal realizovat již během doby učení. Po absolvování učňovské školy pracoval rok
v Ostravském strojírenském podniku. Poté odešel do Prahy, kde si doplnil vzdělání
a udělal maturitu na večerní škole. Poté si konečně mohl podat přihlášku na DAMU,
kde si okamžitě svým projevem hereckého talentu získal obdiv. Účinkoval taktéž
v několika pražských divadlech. Bohužel po pěti semestrech studia byl vyloučen, ale
o to dřív zaujal své pevné místo mezi oblíbenými herci.
Rod Libíčků je ve Velkém Újezdě doložen už od roku 1720. Nejstarší známý
předek Jan Libíček byl dokonce svého času zdejší fojt či rychtář. Roku 1750 získal zemědělskou usedlost č. 7. Později se rod rozrostl na další popisná čísla: 13, 15, původní
č. 16, 23, 36, 49, 52, 63, 68, 123, 140 a 141. Jméno Libíček zde bylo hojně rozšířené
až do počátku 20. století, ale několik posledních desetiletí se zde už nevyskytuje. Je
zde ale rodina jeho sestřenice Heleny, provdané Chodilové, která si na něho z doby
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mládí, kdy sem jezdíval, uchovala i nějaké
vzpomínky.
Člen rodu Leopold Libíček zde
např. vystavěl spolkový hostinec Na Horecku, nedávno zbouraný, a byl jako krejčovský mistr předsedou Společenstva řemeslných živností pro Velký Újezd a okolí.
Potomek Tomáš Libíček z č. 123 byl dokonce v letech 1923–1938 zdejším dlouholetým
starostou, takřka po celé meziválečné období tzv. první republiky.
K těmto poznatkům jsem dospěl
na základě korespondence s jedním německým důchodcem, který měl za manželku
členku rodu Libíčků z Velkého Újezda. Manželka vyučovala jako profesorka na vysoké
škole, kde se setkávala jako fyzička s radioaktivním materiálem, jehož radioaktivní
záření bylo nakonec i příčinou její předčasné smrti. S mým přispěním, které mj. vedlo
i k dřívějšímu hospodářství, které přešlo v restauraci Mates na Daskabátě, vypracoval
velmi obsáhlou dokumentaci několika staletí rodu Libíčků. Sdělení o tom, že má ve
svém rodě i českého herce, který sice jen okrajově, ale přece hraje i v nejpopulárnější
evropské pohádce Tři oříšky pro Popelku známé i v Německu, kde jeho rodina dnes
žije, mu, ale hlavně jeho vnoučatům přineslo mnoho radosti. Rovněž tak i pohádka
o čertu Matesovi týkající se hospodářství, kde jeho příbuzná z téhož rodu kdysi pracovala jako děvečka.
Filmové role herce Jana Libíčka snad není třeba vypisovat, každý si na nějakou jeho roli vzpomene. Natočil přes 50 celovečerních filmů (snad nejpopulárnější
je jeho komediální role ve filmu Světáci z roku 1969 a pro mládež Dívka na koštěti),
dále více než 30 filmů televizních a hrál v 10 televizních seriálech (F. L. Věk, Pan Tau,
Dva písaři aj.). Bohužel i smrt v roce 1974 jej zastihla přímo na place, tedy při natáčení filmu Jak utopit doktora Mráčka aneb Jak vyhynuli vodníci v Čechách. Jeho role
se bohužel musela přetočit jiným hercem.
Je škoda, že dodnes nebylo jeho jméno nikdy a nikde v souvislosti s velkoújezdskou kolébkou jeho rodu uvedeno. Jistě jde o osobu celonárodně mnohem
populárnější a známější než mnohé jiné zdejší osobnosti. Není sice zdejší rodák, ale
jeho rod, který podstatně zasáhl i do dějin Velkého Újezda, zde má více než 300leté
kořeny. Bylo by tedy vhodné jeho trvalou připomínku umístit např. na nástěnce ve
zdejší ZŠ.
Pozn.: Více o něm i o jeho rolích lze snadno vyhledat na internetu.

Josef Richter
Popiska k láhvi:
Originální pivní láhev s nápisem Parostrojní pivovar Podstatsky-Lichtenstein
ve Studené
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O místech pro přecházení
V našem městysi máme pouze
jeden přechod pro chodce. Pro
umístění, resp. povolení vybudovat přechody pro chodce,
existují určitá pravidla. Nelze
je umisťovat příliš často a je
třeba je budovat pouze v odůvodněných případech. Je také
nutné splnit rozhledové podmínky a doplnit řádné osvětlení. Na přechodu pro chodce
má chodec přednost před auty. Přechod pro chodce vč. označení a osvětlení
Alternativou, kterou náš městys při budování nových chodníků využívá, jsou
místa pro přecházení. Ta nejsou označená a chodci na nich nemají přednost před auty. Jsou to místa stavebně uzpůsobená pro překonání silnice.
Možná se to nezdá, ale statisticky jsou místa pro přecházení bezpečnější než
přechody pro chodce. Na namalovaných zebrách jsou si chodci jisti tím, že mají absolutní přednost, a tak se nerozhlédnou, neodhadnou vzdálenost blížícího se auta nebo
instinkty řidiče. Při přecházení silnice na místech pro přecházení se chodci chovají racionálně, pečlivě se rozhlédnou a teprve potom v bezpečí přejdou na druhou stranu.
Aby bylo přecházení opravdu bezpečné, je nutné dobře vidět na obě strany.
Proto prosíme řidiče, aby nezastavovali v blízkostí míst pro přecházení, zejména pak
před Supermarketem Bala, kde se toto často děje a přecházení pak na tomto místě
není bezpečné.

Místo pro přecházení před Supermarketem Bala
Obrázek vpravo: Nepřehledné a nebezpečné místo pro přecházení a objíždění

Jana Švarcová
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Více opadů – více rizika
Zákon o odpadech ukládá obcím povinnosti zajistit občanům možnost třídění odpadů. Zákon udává povinnost „zajistit místa pro oddělené soustřeďování
složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů,
skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů.“ Obecně závazná vyhláška městyse Velký Újezd o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území městyse Velký Újezd třídí komunální odpad na následující složky:
-

biologicky rozložitelný
odpad rostlinného původu,

-

papír a lepenka,

-

plasty vč. PET lahví,

-

nápojové kartony,

-

sklo bílé,

-

sklo barevné,

-

kovy,

-

nebezpečné odpady,

-

objemný odpad,

-

jedlý tuk a olej,

-

hřbitovní odpad z veřejného

Kontejner na papír, 16 dní před plánovaným svozem

pohřebiště,
-

směsný komunální odpad.
Kontejner na bílé sklo znehodnocený sklem
barevným a plasty (oba kontejnery jsou v témž hnízdě)

Dnešní nabídka sběrných nádob na tříděný odpad pro domácnosti je takřka
nepřeberná. Přesto je na každém z nás, jak k třídění jednotlivých složek odpadů přistupuje.
Obec nabízí možnosti pro ukládání všech vyhláškou vyjmenovaných složek
odpadů. Navíc odkládáme nepoužité léky do lékárny, starý textil, boty nebo hračky
do speciálních kontejnerů a staré baterie a drobné elektro do nádoby při vchodu do
radnice. Ukazuje se ale, že čím více nádob máme, tím máme jako obec více práce,
stojí nás to více peněz a roste i riziko.
Pozitivním je samozřejmě ten fakt, že hnízda s nádobami na tříděný odpad
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jsou využívaná. Mnohdy jsou kontejnery plné o mnoho dříve, než je plánovaný jejich
svoz. Není ale řešením množství kontejnerů zvýšit, nýbrž odpad do kontejnerů efektivně ukládat.
Apelujeme na tomto místě na stavebníky nových rodinných domů, aby odpad (nejčastěji obalové plasty a papír) ukládali do oddělených nádob nebo využili
stavební firmu k jejich likvidaci. Díky množství tohoto materiálu zde pro další odpad
ostatních obyvatel již není místo.
To, co je v kontejnerech, a to, jak vypadá okolí hnízd, je naší vizitkou.
Kritickou se ukázala snaha městyse zajistit pro občany nádoby na odkládání jedlých tuků a olejů. V tomto případě bylo nutné zasáhnout rázně, a to odstraněním kontejnerů na jedlé tuky a oleje z jejich původních stanovišť. Nyní máme
možnost ukládat tyto odpady tzv. pod dozorem při vchodu na nádvoří radnice.

Místo pro odkládání jedlých tuků a olejů v uzavřené PET lahvi

Jana Švarcová

Za obec čistější, tedy i krásnější
Navrátilovou ulicí chodím často. Cestou sbírám pohozené papírky, obaly od cukrovinek,
pivní a limonádové láhve, nedopalky cigaret, nakousané prvotřídní ovoce, krajíce namazané máslem vylepšené plátkovým sýrem a šunkou, slupky od banánů a pomerančů.
Jenže autobusové nádraží je zohyzděno stejnými odpadky. Oč pěkněji vypadají ulice,
kde bydlí slušní lidé. Koše na smetí a kontejnery jsou přece rozmístěny po celém městysi!
Od pondělí do pátku plná taška odpadků. Za sobotu a neděli ani papírek. O čem to svědčí?

Ludmila Kleinová
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ZŠ A MŠ VELKÝ ÚJEZD
Brána školy dokořán
Naše škola je otevřená… Je otevřená rozličným výukovým metodám, novým technologiím a pomůckám, projektům, modernímu vybavení. Je však také otevřená lidsky
a lidem. Proto jsme ve středu 20. března 2019 rádi přivítali nejen žáky, ale i jejich
rodiče a prarodiče na tzv. Dni otevřených dveří.
Do jeho přípravy a realizace se zapojili všichni učitelé a vychovatelé naší
školy. Na jednotlivých stanovištích prezentovali nejen vyučovací předměty své aprobace, ale například také svou kreativitu, dovednosti, zájmy, způsoby práce s dětmi
i moderními pomůckami.
Pokud jste „u toho“ nebyli, snad nasajete alespoň trochu z příjemné a tvůrčí
atmosféry prostřednictvím následující fotoreportáže.

ZOO koutek je místo nejen na koukání.

-9-

A tvořilo se „o sto šest“.
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Hravá věda bavila. Je libo obří maršmeloun či vlastní kladkostroj?
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Takoví újezdští R. U. R.
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A že nám vyhládlo! aneb Není nad palačinky našich deváťaček.

Michaela Janotová
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Vyučování deváťáků
Již po několik let na konci března, kdy si připomínáme „Den učitelů“, v naší škole „vyučují“ své mladší kamarády a spolužáky deváťáci. Tak tomu bylo i letos, a to v pátek
29. března.

Deváťáci si vyzkoušeli, jaké je to být za katedrou, tedy na druhé straně třídy,
a co znamená být učitelem, byť pouze na jednu hodinu. Navzdory tomu, že se mnozí
obávali, jak „to“ zvládnou, všechno dopadlo dobře, a i když se mnozí zapotili, všichni
jsme si to páteční vyučování užili.

Milan Mahdal
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SPOLKY
ZAHRÁDKÁŘI
Z naší historie
Ráda bych se podělila se čtenáři Žibřida o některé více či méně důležité okamžiky
v životě velkoújezdských zahrádkářů, zpočátku ovocnářů, které jsou zachyceny
v zápisech z jejich valných hromad a schůzí, a připomněla tak aspoň trošku pomyslné osmdesátileté jubileum. Můžeme polemizovat o tom, které datum a který rok
budeme považovat za opravdový počátek. Pan učitel Jaroslav Kopecký svou “Zprávu o činnosti základní organisace zahrádkářů ve Velkém Újezdě za období 40 let
své činnosti“ přečetl na slavnostní schůzi ke 40. výročí dne 23. 3. 1980, ale nejsem
úplně přesvědčená o tom, že je to tak jednoznačné. Posuďte sami. Upozorňuji, že
mnohé informace uvádím v původním znění tak, jak byly dle tehdejších jazykových
pravidel a zvyklostí zapsány, připadá mi to věrohodnější, mnohdy i roztomilejší.
První schůze pěstitelů ovoce se odbývala 27. 1. 1939 v 8 hodin večer
v hostinci u Jelena.
Zúčastnili se jí Viktor Kovářík, Svatopluk Kovářík, Bedřich Heger, Alois Bartoněk, František Wagner, Josef Naswetr a František Přikryl. Tito pánové byli pozváni oběžníkem.
Na schůzi bylo jednohlasně usneseno: pořádati přednášku se světelnými obrazy
a výstavu ovoce v sále sokolovny dne 21. 2. 1939 s násled. programem: dopoledne
výstava ovoce, odpoledne přednáška se světelnými obrazy.
Výlohy v obnosu asi 100 K uhradí obec, pozvání bude provedeno bubnem…
Na následující schůzi 14. února 1939 se konaly volby s tímto výsledkem: předsedou byl zvolen Bedřich Heger, místopředsedou Viktor Kovářík, jednatelem František
Wagner, pokladníkem František Přikryl a hospodáři Alois Bartoněk, Svatopluk Kovářík
a Josef Naswetr.
Technická a administrativní zpráva o výstavě ze dne 21. 2. 1939 mj. uvádí,
že přihlášeno obeslati výstavu ovocem
bylo celkem 42 vystavovatelů, ve skutečnosti se jich zúčastnilo 52, z toho 35
z Velkého Újezda a ostatní z okolních
obcí; přihlášeno předem k vystavení byly 362 kusy ovoce, dodáno na výstavu však nakonec bylo 600 jablek a 19
hrušek a k tomu ještě 144 ořechy a 52
lahve zavařeného ovoce. Ve „zprávě“ se
rovněž uvádí, které odrůdy z vystavených druhů jablek byly úplně zachovalé,
svěží a krásné a že jako nejvýhodnější
ku pěstování pro náš kraj doporučují odborní znalci (p. V. Vítek z Lipníka
a velkoújezdský zahradník p. Doležel)

-16-

následující „druhy“ jablek: Ontario, Boskopské, Citronové zimní, Baumanova reneta,
Panenské české, Jeptiška, Kožená reneta, Bleheimské a Jaderníčky.
Další výstava byla uspořádána ještě v tom samém roce v prosinci.
Oběžníkem ze dne 29. února 1940 bylo pozváno na schůzi ovocnického spolku celkem 46 členů,
účast byla téměř stoprocentní - dostavilo se jich 45. Jako hlavní bod programu bylo odsouhlaseno: Sorganisování předjarního postřiku ovocných
stromů proti chorobám a škůdcům.
17. března 1940 o půl třetí hodině odpolední se konala v hostinci na „Rychtě“
zakládající schůze nového spolku nazvaného Odbočka zemského ovocnického
spolku moravského ve Velkém Újezdě
u Lipníka nad Bečvou, který se řídil stanovami dodanými Zemským ovocnickým
spolkem moravským v Brně. Tento spolek byl již ustaven jako zahrádkářský. Do jeho čela
- výboru byli zvoleni: Kovářík Viktor (tehdejší starosta obce), Líbiček Leopold, Wagner
František, Sýkora Otto, Hausner Karel, Kovářík Felix, Pazdera Ladislav, Metelka Miroslav, Richter Ignác, Himr Vladimír, náhradníci Heger Bedřich, Novák Rudolf, revisoři
Tylich Jan a Naswetrová Marie, předsedou a delegátem byl určen Wagner František.
V protokolu ze zakládající schůze je mj. uvedeno, že starosta Viktor Kovářík
sdělil přítomným, že „letos je nařízen povinný postřik stromů“. Žádal, aby nově zřízený ovocnický spolek jako první činnost vzal si za úkol, aby toto nařízení bylo řádně
provedeno. Zakoupily se stříkačky a postřik byl v sadech pěstitelů pravidelně prováděn.
Tato nová organizace vzbudila ohlas, byla velkým přínosem pro velkoújezdské ovocnáře – dala podnět k přeroubování celé řady stromů s nevhodnými
sortami. Vzdělávací činnost se zaměřovala hlavně na získání odrůd, které netrpěly tak hnilobou-moniliózou. Další vzdělávání dávalo důraz na hnojení. Začaly se
odebírat odborné Ovocnické noviny, zakoupily se normalizované ptačí budky,
spolek zamýšlel pořídit sušárnu ovoce
a školku, kde by se školili mladí hospodáři, konaly se ovocnářské přednášky. Přítel Kopecký zorganizoval a prováděl ukázky řezů v zahradách pěstitelů.
		
Od 1. 8. do 20. 11. 1942 byla
ve výstavní skříni drogerie p. L. Šišmy
informační výstava všeho druhu ovoce
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postupně, jak dozrávalo, aby se občanstvo seznámilo se správným pojmenováním ovoce a poznalo blíže odrůdy vhodné
pro náš kraj. Vystavovalo se také víno, léčivé rostliny a květiny. Obeslalo ji 48 pěstitelů. Výstava se těšila velkému zájmu
obyvatelstva a splnila k úplné spokojenosti
své poslání. 16. listopadu 1942 byl pořádán první díl štěpařského kursu a výcviku
pěstitelů. Vypůjčeno bylo 11 ovoc. diapozitivů, které byly postupně v příhodné roční
době promítány při představení v místním
kině. Postřik stromů prováděli si jednotlivci sami. Obec poskytla spolku část obecní školky pro výsadbu pláňat – pro jejich
roubování a pro praktické cvičení dorostu
v pěstování ovocných stromů. V dubnu 1942
bylo objednáno 500 ks pláňat a zasázeno do
obecní školy a do školní zahrady. Členové se
zúčastnili velké výstavy ovoce v Olomouci
a tří ovocnářských přednášek s praktickými ukázkami v Olomouci.
Ke konci roku 1942 měl spolek 67 členů, 54 z nich odebíralo Ovocnické noviny. Rok nato bylo již o 14 osob víc.
14. května 1944 se zúčastnilo 30 členů kursu roubování ve školce ve Velkém Újezdě.
V roce 1945 měl spolek k dispozici celkem 9 stříkaček na postřiky. Ve školce
bylo 400 ks stromků, z toho asi 100 švestek, 100 hrušní a 200 jabloní, 27 rodících zákrsků. Pěstitelům byly poskytovány rady a praktické ukázky od případu k případu v zahradách. Jednou týdně byla organizována pravidelná dodávka padaného ovoce do sběrny.
Od 15. září do 15. prosince 1946 byla opět uspořádána místní výstava ovoce ve výloze pana drogisty Šišmy. Účastnilo se jí celkem 26 vystavovatelů s 94 vzorky různých odrůd. Celou výstavu postupně upravoval a doplňoval ve výloze s velikou
ochotou pan drogista.
Od 27. října do 2. listopadu 1946 se konala Zemská výstava ovoce v Přerově, na ni velkoújezdský spolek dodal 47 vzorků jablek a hrušek, za což byl oceněn
diplomem a pochvalou. Na výstavu byl plánován společný autobusový zájezd členů
i nečlenů, pro malý zájem se však neuskutečnil.
V březnu 1947 proběhl celodenní ovocnářský kurs ve Velkém Újezdě
a Daskabátě, který vedl pan Válek z Lipníka nad Bečvou. Pro členy bylo objednáno
575 ovocných stromků, nadále byly zapůjčovány stříkačky pro postřik, prodávaly se
stromky ze školky.
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Začátkem roku 1948 měla členská základna 88 členů. 15. února 1948 se konala výstava ovoce v obecné škole. Bylo odsouhlaseno vybudování pálenice na slivovici,
sušárny na ovoce, moštárny a kotle na vaření povidel, žádost byla odeslána na Ministerstvo výživy. Ke konci roku 1948 měl spolek 71 členů.
V roce 1950 proběhla likvidace školky, stromky byly rozprodány a darovány.
Spolek byl přejmenován na kroužek. Na výroční členské schůzi 12. 3. 1950 bylo odsouhlaseno, že „činnost pro nezájem členů se ponechá na přechodnou dobu v klidu“.
Tato přechodná doba klidu trvala až do 2. 2. 1958, kdy se konala ustavující schůze
„pobočky svazu zahrádkářů a ovocnářů, jakož i chovatelů drobného zvířectva“, ale to
už je téma pro pokračování v příštím čísle.
Mimo výše uvedených činitelů bych ještě jmenovala některé další, kteří byli zapáleni pro ovocnářskou a zahrádkářskou činnost a této aktivitě věnovali spoustu svého volného času ve prospěch všech členů i ostatních spoluobčanů:
Jaroslav Kopecký – členem organizace byl od roku 1940, zastával funkci jednatele, předsedy, byl stálým odborným instruktorem, byl lektorem a instruktorem
i pro okolní obce, ochotným poradcem a neúnavným ošetřovatelem nových zahrad.
Ignác Richter – členem od r. 1940, byl pokladníkem, zapisovatelem, hospodářem.
František Bršlica – členem od r. 1942, zanícený zahrádkář, pěstitel mnoha odrůd, velký čtenář odborné literatury, vlastník jedinečné knihovny.
Bohuslav Kovařík – členem od r. 1940, byl členem revizní komise.
Oldřich
Kovařík
–
členem
od
r.
1944,
byl
pokladníkem.
Miroslav Metelka – členem od r. 1940, zastával funkce zapisovatele a pokladníka.
Zajímavé myšlenky, které jsem našla v knihách ručních zápisů ze schůzí –
„protokolů“: Pan předseda Wagner navrhuje, aby každé usedlé rodině, která nemá
žádných ovocných stromků, byl spolkem darován jeden stromek, aby i takoví lidé naučili se stromy milovat (protokol se schůze výboru 1. 10. 1940).
Provedeným soupisem bylo zjištěno, že v obci je celkem 14.000
stromků, z toho zmrzlo v zimě 1939/40 asi 2.500 stromků, zároveň se zjišťuje, které druhy nejvíce zmrzly (zápis z valné hromady 9. února 1941).
Každou neděli od 10 do 11 hodin dopoledne bude mít v hostinci na Rychtě
jeden člen výboru službu pro dotazy a informace pěstitelů ovoce (zápis z valné hromady 9. 2. 1941).
Usnešeno na žádost místního včelařského spolku věnovati Včelařskému spolku na postavení spolkového včelínu 1.000 K (protokol z výborové schůze 2. 3. 1942).

Z dochovaných materiálů vybrala Věra Bednaříková
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Blahopřání
V lednu jsme byli poblahopřát
paní Aleně Mastné k významnému životnímu jubileu. Paní Mastná patří k dlouholetým a zasloužilým členům ZO
ČZS Velký Újezd. Patří společně s Františkem Boháčem,
Vladimírem Skřičilem, Ludmilou Bednáříkovou ke generaci
velkoújezdských zahrádkářů,
kteří byli ve vedení začátkem
devadesátých let, kdy jsem jako mladičká vstoupila do zdejší organizace. S dalšími členy
výboru jsme v té době uspořáfoto Věra Bednaříková
dali nespočet jarních, podzimních i vánočních hojně navštěvovaných výstav. Vzpomínám, jak jsme si často po práci sedli a při kávě povídali. Ráda jsem poslouchala barvité vyprávění paní Mastné, a to především o milovaném Ždáru a Vysočině.
Paní Alena Mastná se narodila 22. 1. 1929 Gabriele a Františkovi Hartovým v Šamoríně na Slovensku. Zde měl právě její tatínek umístěnku coby poštovní úředník.
Před vypuknutím 2. světové války v roce 1939 musela rodina Slovensko opustit
a vrátit se zpět na Českomoravskou vysočinu do Ledče nad Sázavou. Bohužel ještě téhož roku tatínek předčasně zemřel na zápal plic a maminka, vyučená švadlena,
zůstala se svou jedinou dcerou sama. Několikrát se stěhovaly, až nakonec zakotvily v rodném městě maminky, Žďáře nad Sázavou, kde našly nový domov v rodině
cukráře. Zde poznala svou nejlepší kamarádku a Žďár si nadobro zamilovala. V roce 1944 až 1945 navštěvovala paní Alena roční rodinnou školu v Novém Městě na
Moravě a po válce vystudovala Obchodní školu v Havlíčkově Brodě. V roce 1947
se rovněž ve Žďáře seznámila se svým, o 8 let starším, budoucím manželem Antonínem, za kterého se v roce 1949 provdala. Manžel byl hajný a po svatbě dostal
dočasně k užívání hájenku ve Žďáře u Doupova na Karlovarsku. Zde žili manželé
3 roky, poté se vrátili zpět do Žďáru nad Sázavou, kde se jim v roce 1953 narodil syn Antonín a i s ním se ještě téhož roku natrvalo odstěhovali sem do Velkého
Újezda. O rok později se k nim přestěhovala i maminka paní Mastné a zde žila až
do roku 1990. Nejprve bydlela celá rodina v myslivně na Olomoucké ulici. Zde se
také v roce 1966 narodila dcera Gabriela. V roce 1981 se celá rodina odstěhovala do vlastního nově postaveného domu na nynější Oderské ulici naproti kapličce.
Paní Mastná pracovala dlouhá léta až do odchodu do důchodu
v n. p. MORA v Mariánském Údolí jako úřednice. Po smrti manžela Antonína v roce 1990 žije s dcerou Gabrielou Čekanovou a její rodinou. Na milovaný Žďár nad
Sázavou nikdy nezapomněla a stále, pokud jí to zdraví dovoluje, se tam vrací.
Ještě jednou přejeme paní Aleně Mastné hodně zdravíčka a životní pohody.
		

Jana Kleinová
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Volavka popelavá
Chci se vrátit k jednomu článku a fotce z Žibřidu 1/2018, zda je to čáp, nebo volavka.
Moje foto je ze dne 13. 1. 2017, rybník na Dolním konci. Mezi návštěvníky rybníka na
Dolním konci je volavka popelavá hostem nejen v létě, ale také se občas objeví na zamrzlém rybníku (viz foto). To ovšem má smůlu, nedostane se k potravě. Snažila jsem se
o ní zjistit víc.
Volavka popelavá je velký brodivý
pták živící se zejména rybami. Je rozšířena na
celé východní polokouli s výjimkou Austrálie.
Dosahuje hmotnosti 1–2 kg, dorůstá do výšky
až 102 cm a rozpětí křídel má 155-175 cm. Jejím nejnápadnějším znakem je dlouhý štíhlý krk
a dlouhé končetiny, které jí umožňují pohybovat se i ve větších hloubkách.
Je naprosto nezaměnitelná, ze spodní strany špinavě bílá a svrchu šedá s růžovým
zobákem, tmavým pruhováním na krku, černými konci křídel a tmavými prodlouženými
pery na hlavě. Pohlaví se mezi sebou neliší.
Poznáme ji také podle toho, jak se v letu ozývá, a to drsným kré nebo krejch. Volavka obývá všechny typy vod od pomalu tekoucích řek
a mokřin po rybníky, jezera, nádrže
aj. Za potravou zalétá i na pole.
Volavka se živí především rybami různé velikosti, požírá však
také obojživelníky, měkkýše, hmyz,
malé ptáky a savce, loví občas
i hraboše na polích a tím je užitečná. Bez pohybu postává ve vodě
nebo na souši a upřeně hledí na
vodní hladinu či na zem. Jakmile se
kořist přiblíží, zmocňuje se jí rychlým škubnutím krkem a doslova ji
tak harpunuje. Nejaktivnější je brzy
ráno a za soumraku.
Ptáci hnízdí většinou ve skupinách, mnohdy velmi početných.
Hnízdo, které mívá v průměru téměř
půl metru, staví v korunách vysokých stromů. Na svá hnízdiště se vrací páry několik let
po sobě. Mívá jen jednu snůšku po 3-5 zelenavých vejcích, sedí na nich střídavě oba rodiče po dobu 25 dnů. Mladé ptáky, kteří jsou plně opeřeni po 20-30 dnech, rodiče krmí
rybami.

Jaroslava Zlámalová
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Pravidla moštárny
Oblíbeným filmem jedné mé kamarádky je americký film Pravidla moštárny, který je
natočený podle stejnojmenné knihy Johna Irvinga. Nedávno jsem film viděla. Myslela jsem si, že děj bude o problémech amerických farmářů při pěstování a zpracování
ovoce. Jde ale o drama, jež se spíš zaměřuje na vztahy mezi lidmi.
Velkoújezdští zahrádkáři mají svou moštárnu a v ní svá pravidla. Ovoce určené k pomoštování musí být čisté a zdravé. Ideální množství pro jednu dávku jsou 3-4
zelené PE přepravky ovoce, ale neodmítneme
ani zájemce, který si přijde s košíkem. Ty, kteří mají zájem o zpracování většího množství,
upozorňujeme, že se mají nahlásit předem.
V první fázi se ovoce pošrotuje v řezačce
a potom vylisuje v moderním výkonném pneumatickém lisu. Pokud je lis plný, vyteče
z něj kolem 30 litrů moštu. Šťáva se nalévá
do přinesených čistých nádob a zbylé výlisky
v podobě skoro suché drti si zájemci mohou
odvézt třeba do kompostu. Mnozí si ale pochvalují, že odpad
je možné zanechat v kontejneru přistaveném u moštárny, kdy výlisky posléze končí na pastvinách v „báchorech“ vděčného skotu. Někteří, ale je jich málo,
si nechají ovoce jen pošrotovat do bečky na kvas.
Loni na podzim jsme nedokázali odhadnout, jaký bude o služby moštárny zájem. Stromy na
jaře bohatě kvetly a nasadily plody, ale sucho, které
přírodu trápilo už od jara, napovídalo (nebo se tak
zdálo), že bude ovoce málo. Moštovalo se od 1. září
a končilo se 3. listopadu, vždy v sobotu a ve čtvrtek
(celkem 17x). Provoz zajišťoval Mirek Mádr a pokaždé mu byl nápomocný některý člen výboru. Na letošní únorové schůzi se členové
naší základní organizace dozvěděli, že bylo vylisováno 9 423 litrů ovocné šťávy z jablek, hrušek a hroznů. Po porovnání s předešlými roky jde o rekordní množství. Těší
nás, že si do naší moštárny našli cestu i zájemci z okolních obcí. Líbí se jim prostředí moštárny, relativně krátká čekací doba, možnost zanechání výlisků v kontejneru
a konečně i příznivé ceny našich služeb.
Začíná jaro, většina z nás už má svůj zavařený nebo zamražený mošt vypitý. Přejme si, ať letošní počasí je k nám milosrdné a přináší našim zahradám a sadům více vláhy, abychom se na podzim v moštárně zase sešli v hojné míře. Neboť
moštování vnímám i jako společenskou záležitost. Můžeme si popovídat s lidmi, které
nevidíme tak často, ochutnáváme si navzájem své mošty, poučíme se, které odrůdy
jablek jsme tentokrát použili, a vyměníme své zkušenosti, jak uchovat kvalitní ovocnou šťávu co nejdéle.
A pokud je ta čekací doba někdy trochu delší, děkujeme za vaši trpělivost.
foto Věra Bednaříková

Jana Kleinová
-22-

Základní organizace ČSV Velký Újezd v roce 2018
Včelařský spolek v katastrech Velkého Újezda, Daskabátu, Staměřic, Výklek, Lazníček, Kozlova a Varhoště pokračoval ve svém úspěšném fungování i v roce 2018, tedy
v 116. roce své existence. Přestože hlavní náplní práce každého včelaře je především
starost o včely, i v roce 2018 jsme se sešli na
několika společných akcích.
Jako každý rok jsme se krátce setkali
v únoru při odevzdání vzorku měli (zbytky vosku a dalších včelích produktů; vytváří se na dně
úlu pod včelstvem). Tentokrát se ovšem měl neměla vyšetřovat pouze na přítomnost Varoa destructor (roztoč cizopasící na včelách), ale i na
mor včelího plodu (MVP) z důvodu jeho záchytu
v obci Daskabát v roce 2017. Vzhledem k tomu,
že MVP je včelám velmi nebezpečná nemoc,
panovala mezi členy jistá nervozita. O to větší byla radost po obdržení výsledků vyšetření,
neboť u žádného z našich včelstev nebyl mor
včelího plodu zaznamenán a i výsledky vyšetření Varoa destructor byly uspokojivé.
V březnu se konala výroční schůze
Přítel Jan Boháčik a jeho roj
našeho spolku, na níž se jako obvykle kromě
organizačních věcí v družné diskuzi předávaly i zkušenosti s novými produkty pro včelaře a včely, probíraly se způsoby ošetřování včelstev a plánovaly akce pro aktuální
rok. A protože i včelař se má stále co učit, naplánovali jsme na duben přednášku.
Jak jsme naplánovali, tak jsme i učinili a v dubnu přijal naše pozvání přítel
Jaroslav Juráň ze Skaličky – chovatel včel a majitel včelí farmy, na níž jsme byli v roce
2017 na exkurzi. 27. dubna jsme tedy zcela zaplnili naši klubovnu ve spolkovém včelíně, abychom se zúčastnili „Kurzu chovu včelích matek a zakládání oddělků“. Přítel Juráň je nejen zkušeným včelařem, ale i zkušeným přednášejícím, a tak nám během více
než čtyřhodinové přednášky doprovázené bohatým obrazovým materiálem i konkrétními vzorky vybavení potřebného k tvorbě oddělků toto téma přiblížil. Myslím, že všech
20 účastníku přednášky odcházelo z kurzu s přesvědčením, že rozmnožovat včelstva
s trochou snahy zvládne každý.
Aby nám spolkový včelín nadále sloužil i v letech budoucích, je třeba jej
pravidelně udržovat. Proto jsme se v květnu sešli na brigádě, při které jsme provedli
drobné opravy ve včelíně (včetně výměny a zprovoznění prasklého záchodu) i kolem
včelína - vysekání náletů a sekání trávy. V průběhu roku jsme pak ještě museli odstranit dva stromy, které v blízkosti včelína padly vlivem vichřice.
Další členská schůze se konala v září a jejím tématem, kromě povinných administrativních záležitostí, byla diskuze ohledně podzimního přeléčení včel.
Společenské aktivity včelařů pro včely a se včelami pro rok 2018 ukončila
Hanácká včela – již 21. ročník prodejní výstavy a konference vynálezců a zlepšovatelů
ve včelařství, která se po dlouhé době vrátila do Olomouce. Pavilon A byl tedy předposlední pátek a sobotu v říjnu plný včelařů i včelařek z České republiky, Slovenska
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i Polska, kteří se mohli poučit po oba dny na přednáškách o včelách i včelaření, ochutnat, okouknout, vyzkoušet i zakoupit med, medovinu, vosk a propolis. Obdivovat
různé druhy úlů, medometů i jiných roztodivných zařízení a přípravků k ulehčení včelařovy práce. Podivit se, s jakými nástroji se to včelařilo dříve, bylo možno na výstavě historie včelaření. A po všem tom shonu každý rád poseděl s přáteli u medových
specialit v kavárně. Z důvodu blízkosti místa výstavy se náš spolek rozhodl nepořádat
tentokrát hromadný zájezd, ale raději pro zájemce ze svých řad hromadně zakoupil
v předprodeji zvýhodněné vstupenky na tuto akci.
Jak už jsem ale zmínil na začátku, přes všechny společné aktivity a akce,
většina včelařovy práce je u včel a se včelami. Ty se minulý rok včelařům z našeho
spolku za jejich péči odměnily více než devíti tunami medu a téměř dvěma sty sedmdesáti kilogramy vosku. Kolik s tím bylo spojeno radosti a opylených květů ale nejde
vůbec vyjádřit.

Za ZO ČSV Velký Újezd Jakub Hadam

Přítel Marek Vaculík gratuluje jménem naší ZO ČSV příteli Františku Rokytovi k jeho
devadesátým narozeninám (foto: Jan Boháčik)
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Výbor pro rozvoj městyse
Vánoční hodování
Milou tradicí, která v našem městysi zpříjemňuje advent, je Vánoční
hodování.
Neodmyslitelně k němu patří
výborný, zdarma podávaný starostův
svařák. Ten se každému pravidelnému návštěvníkovi vybaví asi jako první. Neměli bychom ale zapomenout,
že kouzelnou předvánoční atmosféru
vytváří také staré kovářské řemeslo
a koledy v podání dětí školního pěveckého sboru.
Ve stylových dřevěných
stáncích jsme si mohli zakoupit drobné vánoční dárky a dekorace. Zahrádkáři nám nabídli domácí jablečný
mošt.
Děti jistě potěšilo, že si v klubovně městyse mohly ozdobit perníčky, vytvořit
svícny z jablíček či vyrobit roztomilé andělíčky.
I když už je jaro v plném květu, pojďme si ještě na toto milé setkání zavzpomínat prostřednictvím několika fotografií…

-25-

-26-

foto Arnošt Rybář

Za Výbor pro rozvoj městyse Michaela Janotová
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Beseda o životě a díle Jaroslava Ježka
První únorový podvečer se v klubovně městyse sešli příznivci hudebního skladatele
Jaroslava Ježka. Jeho životem a bohatým dílem provedla přítomné posluchače Martina Havlasová. Zasvěcený výklad propojený hudebními ukázkami zpříjemnil všem
dlouhé zimní chvíle. Za milou pozornost děkují pořadatelé z Výboru pro rozvoj městyse a dovolují si občany pozvat na další akce pořádané výborem v letošním roce. Bližší
informace naleznete na webových stránkách www.zelenaprovelkyujezd.cz a facebookových stránkách www.facebook.com/zelenaprovelkyujezd.

Arnošt Rybář
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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
Plán akcí duben – červen 2019 (výběr)
Použité zkratky: Daskabát = DA, Doloplazy = DO, Velká Bystřice = VB, Velký Újezd = VU
1. 5. Bílý kámen
12. 5. Slavnost kroje a Bystřické selské trhy		
19. 5. Soutěž v požárním útoku			
25. 5. Autobusový zájezd Arboretum MZLU Brno
25. - 26. 5. Hody obce Daskabát			

VB
DO
VU
DA

1. 6.
8. 6.
15. 6.
29. 6.

VU
VU
VB
VU

Dětský den ZŠ Velký Újezd 			
Memoriál Jaroslava Švarce (51. ročník)
Hanácké Nashville				
Rozloučení se školním rokem		

Úřad městyse a redakční rada prosí jednotlivce i spolky o průběžné nahlášení jednotlivých akcí na úřad městyse tak, aby se mohly uveřejnit v dalším čísle Žibřida.
Vítání občánků
7. února jsme přivítali do svazku městyse (na fotce zleva)
Jana Ingriše, Jakuba Ježáka, Annu Jelínkovou, Valerii Valentovou a Radka Čekana.

Miluše Mazalová, matrikářka
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STATISTIKA OBYVATEL VELKÉHO ÚJEZDU – ROK 2018
NAROZENÍ
Max
Rýpar				
Jan
Bittner				
Lukáš Poučenský			
Richard Zich				
Vojtěch Rybář				
Tadeáš Kupka				
Filip
Šubrt				
Marie
Daňková				
Tereza Lupíková				
Tomáš Čurda		
ÚMRTÍ
Petr 		
Jarmila		
Miroslava
Věra		
Josef		
Ludmila		
Dobromila
Jarmila		
Zdeněk		
Dobroslav
Milada		
Libuše		
Antonín		
Anna		
Jaroslav		
Jan		
Alena		

Jakub
Anna
Valerie
Radek
Jan
Kristián
Josef
Sofie
Isabella

Ježák
Jelínková
Valentová
Čekan
Ingriš
Hrabák
Koky
Darnady
Kenšová

(zpracováno z podkladů vítání občánků)

Tošenovský
ročník
Krausová		
Benešová		
Korandová		
Nádvorník		
Hellerová		
Valová			
Bubeníková		
Tomek			
Krnoš			
Hynková			
Tomková			
Niesner			
Losertová		
Losert			
Nádvorník		
Pazderová		

1959
1929
1946
1939
1953
1932
1927
1928
1955
1960
1928
1927
1948
1943
1944
1954
1933
(zpracováno z oznámení o úmrtí)

								
Přihlášení k trvalému pobytu:
52
osob
Odhlášení z trvalého pobytu:		
34
osob
Zrušený trvalý pobyt:
3
osoby
Sňatky uzavřené ve Velkém Újezdu:		
7
sňatků		
						
Počet obyvatel k 1. 1. 2019
1372 z toho:
občané ČR
cizinci 14

1358
dospělí 1072
děti do 18 let
300

Zpracovala Renata Absatzová
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Praha 15. ledna 2019

Vážený pane starosto Jelene,
čerpání evropských dotací v České republice v mnoha případech vyvolává negativní
emoce. A bohužel, není divu. Různé kauzy, podvody a neefektivně vynaložené prostředky na pochybné projekty z minulosti překryly celkový význam a smysl čerpání
evropských peněz. Je to obrovská škoda, jejíž náprava potrvá roky. Ale situace ve
skutečnosti není tak černá a v posledních letech se výrazně mění k lepšímu. Jsou to
právě obce jako Velký Újezd, jež k tomu přispívají realizací projektů, kterými reálně
zlepšují život svých občanů. Dovolte mi Vám a Vašim kolegům za toto z pozice předsedy Sdružení místních samospráv ČR upřímně poděkovat.
Vaše projekty jako Energetické úspory domu č. p. 195 ve Velkém Újezdu nebo Zvýšení kvality odborného vzdělávání na SOU Velký Újezd dokazují, že v Česku čerpat
„evropské peníze“ umíme. A víme, jak tyto prostředky efektivně investovat, byť celý
tento proces nebývá jednoduchý. Díky obcím, jako je Velký Újezd, máme příklady,
které mohou ostatní následovat.
SMS ČR je zde pro Vás a jsme připraveni Vám i v budoucnu pomoci s realizací konkrétních projektů, abychom se společně zasloužili o to, aby se lidem v českých obcích
dobře žilo. Vím, kolik usilovné práce za dotažením jednotlivých projektů do konce je
a že to často mnozí nevidí. Velmi rád Vám pomohu na úspěchy, kterých jste u vás
dosáhli, upozornit například formou společného článku nebo rozhovoru ve Vašich
radničních listech. Pokud by Vám přišel užitečným, využijte klidně i tento můj dopis,
který jsem Vám považoval za důležité poslat. V SMS ČR si vážíme Vaší práce a děkujeme za ni.

			

Stanislav Polčák, v. r.
předseda SMS ČR, poslanec Evropského parlamentu
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Nabídka perspektivního povolání pro celý život
POLICISTA
POVOLÁNÍ PRO TOHO, KOMU NA BEZPEČÍ ZÁLEŽÍ.
Práci v jednom z bezpečnostních sborů – Policie České republiky je vhodné chápat
jako celoživotní povolání se všemi zákonnými a morálními pravidly.
Úkolem příslušníka Policie České republiky je především chránit bezpečnost a pořádek
ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob a preventivně
působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji a usilovat o trvalou podporu veřejnosti.
Podle zákona o Policii České republiky se jedná zejména o úkoly v oblasti ochrany života, zdraví a majetku, odhalování a prevence trestných činů, zajišťování veřejného
pořádku, boje proti terorismu a organizovanému zločinu, ale i dohledu nad bezpečnostní a plynulostí silničního provozu.
Policistou by se měl stát takový občan, který chce ve svém životě zastávat a prosazovat zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi
a prohlubovat svoje znalosti a odbornou kvalifikaci.
Uchazeč o práci musí splňovat následující podmínky:
- uchazeč o přijetí do služebního poměru může být občan ČR starší 18 let, který
o přijetí požádá
- je bezúhonný a plně svéprávný
- má dokončené středoškolské vzdělání s maturitou
- je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby
- nesmí být při přijetí členem politické strany nebo politického hnutí
- nesmí vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost
Benefity:
- náborový příspěvek pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje činí 75.000,- Kč
- stabilní zaměstnání u prestižní organizace
- jistota pravidelného služebního příjmu
- 6 týdnů dovolené
- možnost zvyšování kvalifikace a odbornosti
- reálná možnost karierního růstu
- možnost využívání resortních sportovních zařízení a ubytoven
- příspěvky FKSP na dovolenou, sportovní či kulturní akce a na penzijní připojištění
- ozdravný (lázeňský) pobyt v délce 14 dnů k upevnění tělesného a duševního zdraví
Chcete si splnit svůj sen a stát se příslušníkem Policie České republiky?
PAK HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit přímo na vedoucího Obvodního oddělení Policie České republiky ve Velké Bystřici npor. Mgr. Pavla
Chrudinu, tel.: 974 766 760 (761), se sídlem na Zámeckém náměstí č. 17 ve
Velké Bystřici, případně na oddělení výkonu personálních činností Územního odboru
Olomouc na tel.: 974 766 400 (405) na adrese Žižkovo nám. č. 4, Olomouc.
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Výpis usnesení
ze zápisu 17. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (dále jen “ZM VÚ“),
konaného dne 12. 2. 2019
/volební období 2018–2022/
Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
ZM VÚ schvaluje zápis z 2. zasedání ZM VÚ ze dne 11. 12. 2018.
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 schvaluje
a)
Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotační program: Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019, dotační titul: 117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury, název projektu: Obnova sportovní infrastruktury ZŠ Velký Újezd.
b)
Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotační program: Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019, dotační titul: 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, název projektu: Snížení hlučnosti ve vnitřních prostorách ZŠ.
Usnesení č. 4 k bodu č. 5 pozvánky
ZM VÚ schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Místní komunikace ulic
Kopanina a Válečných hrdinů“ z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací.
Usnesení č. 5 k bodu č. 6 pozvánky
ZM VÚ schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Obnova hřbitovní
zdi ve Velkém Újezdu“ z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
117d8210G Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů.
Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
ZM VÚ schvaluje žádost ředitele ZŠ a MŠ o využití finančních zdrojů z investičního
fondu k zakoupení travního traktoru STIGA Estate 7122HWS.
Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
ZM VÚ
1.
Schvaluje, že dříve schválené pořízení Změny č. 1 Územního plánu Velký
Újezd (dále jen „ÚP“), v rozsahu usnesení zastupitelstva městyse ze dne 11. 12. 2018
bude provedeno zkráceným postupem podle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2.
Bere na vědomí Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, které v souladu s § 55a stavebního zákona konstatuje, že koncepce návrhu obsahu Změny č. 1 ÚP Velký Újezd nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi a závěry významný vliv na předmět ochrany
nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti a Změnu č. 1 ÚP není
nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí.
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Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
ZM VÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Starosta:					
Ing. Josef Jelen					
						

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Jaroslava Krbečková
Ing. Jana Švarcová

VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu 4. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (dále jen “ZM VÚ“),
konaného dne 19. 3. 2019
/volební období 2018–2022/
Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky:
ZM VÚ schvaluje zápis z 3. zasedání ZM VÚ ze dne 12. 2. 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 2. zasedání ZM VÚ.
Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky:
ZM VÚ schvaluje Odpisový plán včetně transferů městyse Velký Újezd na rok 2019.
Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky:
ZM VÚ schvaluje Odpisový plán ZŠ a MŠ Velký Újezd, příspěvková organizace na rok
2019 ve výši 977.019,- Kč. Tyto prostředky budou poukázány na účet příspěvkové
organizace bezprostředně po schválení ZM. ZM ukládá příspěvkové organizaci povinnost odvést nevyužité investiční zdroje ve výši 977.019,- Kč zpět do rozpočtu zřizovatele v termínu do 15. 4. 2019.
Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky:
ZM VÚ schvaluje výroční zprávu hospodaření ZŠ a MŠ Velký Újezd, příspěvková organizace za rok 2018.
Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky:
ZM VÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019.
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Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky:
ZM VÚ vyhlašuje záměr prodeje nepotřebné techniky traktor Zetor 5718.
Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky:
ZM VÚ neschvaluje žádost o prodej části pozemku parc. č. 665, který je zapsaný na
listu vlastnictví 10001 jako majetek Městyse Velký Újezd.
Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky:
ZM VÚ schvaluje kupní smlouvu na pozemky v k. ú. Velký Újezd parc. č. 468 zastavěná plocha a nádvoří vč. stavby č. p. 99 a parc. č. 469/1 ostatní plocha mezi TJ Sokol
Velký Újezd, z.s. (jako prodávající) a Městysem Velký Újezd (jako kupující).
Usnesení č. 13 k bodu č. 14 pozvánky:
Po zapsání nemovitostí uvedených v kupní smlouvě v bodě č. 13 tohoto zasedání do
vlastnictví městyse Velký Újezd ZM VÚ pověřuje radu městyse vyhlášením záměru
pronájmu/pachtu stavby č. p. 99.
Usnesení č. 14 k bodu č. 15 pozvánky:
ZM VÚ schvaluje zvýšení ceny vodného na 20,87 Kč bez DPH a cenu stočného na
22,68 Kč bez DPH s platností od 1. 7. 2019.
Usnesení č. 15 k bodu č. 16 pozvánky:
ZM VÚ revokuje usnesení č. 7 ze 17. zasedání ZM VÚ konaného dne 11. 9. 2018
o prodeji části pozemku parcelní číslo 465/3 o výměře cca 24 m2 v k. ú. Velký Újezd.
Usnesení č. 16 k bodu č. 17 pozvánky:
ZM VÚ schvaluje vyhlášení záměru na směnu části pozemku parc. č. 465/3 o výměře
cca 25 m2 v k. ú. Velký Újezd.
Usnesení č. 17 k bodu č. 18 pozvánky:
ZM VÚ schvaluje Smlouvu o dílo a Příkazní smlouvu číslo P/2019/013 „Sportoviště“.
Usnesení č. 18 k bodu č. 19 pozvánky:
ZM VÚ schvaluje Smlouvu o dílo a Příkazní smlouvu číslo P/2019/017 „Rekonstrukce
kulturního domu“.
Usnesení č. 19 k bodu č. 20 pozvánky:
ZM VÚ schvaluje Smlouvu o dílo a Příkazní smlouvu číslo P/2019/019 „Místní komunikace ul. Kopanina a Válečných hrdinů“.
Starosta:
Ing. Josef Jelen

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Martina Hausnerová			
Ing. Jana Kleinová
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