Co asi ukrývají schránky ukryté v makovici věţe kostela sv. Jakuba St.?
(K článku uvnitř listu.)

Slovo úvodem…
Váţení spoluobčané,
od posledního vydání občasníku Ţibřid proběhla spousta kulturních,
sportovních, ale i společenských akcí, o kterých Vás chce redakční rada
ohlédnutím informovat v tomto vydání.
Mimo těchto událostí byla provedena celková rekonstrukce čističky
odpadních vod, oprava a zejména zateplení MŠ a několik dalších drobných
oprav. V současné době probíhá na základě rozhodnutí zastupitelstva ze
dne 22. 9. 2010 pojmenovávání ulic osazováním tabulek s názvy ulic na
Vaše nemovitosti. Osazení názvu ulice je s Vámi konzultováno
prostřednictvím místostarosty.
Úřad městyse Velký Újezd v souladu s prováděcí vyhláškou
č. 326/2000 Sb. zmapoval rozmístění jednotlivých tabulí s označením ulice
nebo jiného veřejného prostranství tak, aby došlo k jednodušší a účelné
orientaci.
Zároveň Vás chci jako vlastníky nemovitostí poţádat, abyste byli
pozorní k případnému vandalismu na tomto zařízení.
V závěru svého úvodního článku Vám všem chci popřát krásné proţití
léta, vydařenou dovolenou a s tím spojený odpočinek. Ţákům a studentům
pěkné prázdniny a babičkám, prababičkám, dědům a pradědům, aby si uţili
svých vnoučat a pravnoučat.
Josef Jelen, místostarosta

Makovice kostela sv. Jakuba St. ve Velkém Újezdě
snesena potřetí
Farní kostel sv. Jakuba Staršího ve Velkém Újezdě byl postaven roku
1751. Věţ kostela byla završena dle dobových architektonických zvyklostí
makovicí a patriarchálním, tedy dvojramenným kříţem. Horní kratší příčné
břevno má naznačovat tabulku s Jeţíšovým jménem. Z důvodu fyzicky, ale
i příčinně jen velmi omezené dostupnosti takovýchto míst jsou dutiny
těchto makovic uţ odedávna vyuţívány k ukládání pamětihodností
vztahujících se k vývoji stavby, farnosti a obce a okrajově i k historickým
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změnám ve společnosti. Ţe je tomu stejně tak jako na tisícovkách jiných
věţí po celém světě i ve Velkém Újezdě, jsme se mohli osobně přesvědčit
v minulých dnech. Tentokrát dokonce uţ potřetí.
Za těch 260 let existence zdejšího kostela byla makovice otevřena
poprvé roku 1833, podruhé roku 1930 a potřetí 2. června 2011. Stejně tak
jako před těmi 178, respektive 81 lety i tentokrát bylo příčinou snesení
makovice narušení stability kříţe vlivem povětrnostních podmínek.
Kovaný kříţ vysoký téměř tři metry se jiţ několik let nakláněl na stranu,
upadlo z něj několik kovových ozdob a hrozilo jeho zřícení, coţ
ohroţovalo kol kostela vedoucí frekventovanou komunikaci a také
návštěvníky nejen kostela, ale i blízké prodejny potravin. Jenţe dostat se do
těchto míst a snést těţký kříţ bez postavení téměř 40 m vysokého lešení se
jevilo několik let i z finančních důvodů jako neřešitelné. Navíc nebylo
známo, nakolik je nosný dubový sloup, který je z důvodu vydlabání dráţky
pro zapuštění kříţe podélně půlený, narušen a jaký tedy bude postup
případné opravy. Před čtyřmi lety sice proběhla náročná oprava krovů
střechy kostela i výměna krytiny a při té příleţitosti došlo i k výměně
makovice a kříţe nad kněţištěm kostela, ale zvonicová věţ je přece jen
o mnoho vyšší, nepřístupnější a její trámová konstrukce daleko sloţitější.
Šťastným nápadem bylo povolat na pomoc Hasičský záchranný sbor
z Olomouce. Jejich auto s výsuvnou plošinou dosáhlo, a to ještě s rezervou,
aţ do výše nahnutého kříţe a dva přizvaní klempíři kříţ i s makovicí snesli
a nahnilý sloup dočasně překryli měděnou schránkou.
Přestoţe zdejší kostel poslouţil jako stánek duchovní kultury jiţ
přibliţně deseti generacím, jen několik málo jedinců, a to téměř jen
jedenkrát za století, se dočká tak místně historicky významného okamţiku,
jako je otevření makovice a
seznámení se s jejím obsahem.
Kromě zmíněných řemeslníků
byla
otevření
schránek
přítomna
především
zástupkyně farní rady pí Eva
Tomková, která celou akci
pečlivě zorganizovala.
Makovice ukrývala dvě
zaletovaná plechová válcovitá
pouzdra. První uţ vzhledově
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starší a ze silnějšího plechu bylo neporušené, ale to druhé zjevně novější
z tenčího pocínovaného plechu z roku 1930 bylo bohuţel zrezivělé
a proděravělé. Neporušené pouzdro ukrývalo ještě skleněný tubus s víkem,
takţe vloţený dokumentární materiál byl ve výborném stavu, jako by byl
včera uloţen. Tubus ukrýval objemnou roli listin a několik balíčků
dobových mincí. Balíčky po jedné aţ čtyřech mincích byly číslovány
a v roli byl i jejich seznam včetně jmen dárců. Na uloţení těchto mincí
a také na pozlacení makovice a kříţe byla tehdy uspořádaná sbírka. Mince
darovalo kromě úředníků vrchnostenského úřadu na Veselíčku, pod které
panství Velký Újezd patřilo, i několik místních ţivnostníků, např.
hospodský a pekař.
Zastoupeny jsou mince vesměs z let 1700 aţ 1833, tj. krejcary,
stříbrné dvacetníky, také italské soldy a nejcennější je český tolar z doby
Václava IV., i kdyţ přiloţený kus uţ nese známky značného opotřebení.
Mezi mincemi byla i pamětní plaketa olomouckého arcibiskupa Chotka
z roku 1822 ve stavu, jako by byla právě vyrobena, kterou věnoval
k uloţení tehdejší velkoújezdský farář Ignác Procházka.
Seznam mincí je napsán německým kurentem a stejně je pořízen
i bohuţel jen opis čtyřstránkové listiny z roku 1751 nadepsané: Za
značného přispění vysoce urozeného pána, pana Karla Františka hraběte
Podstatzkého, svobodného pána z Prusinovic, erbovního pána na
Veselíčku, Schlockau (Slavkov u Opavy) a Altendorffu (Stará Ves nad
Ondřejnicí). Zmíněný hrabě byl stavebníkem kostela, jedním ze synovců
olomouckého biskupa Jakuba Arnošta Lichtensteina, generál jízdy a majitel
kyrysnického pluku Podstatzky a kromě zmíněných panství vlastnil např.
i palác Podstatských v Olomouci na začátku Ztracené ulice (dnes restaurace
U Kejklíře). Listina stručně zmiňuje obnovení zdejší farnosti, prvního
faráře nového kostela F. I. Schmidta a také stavitele kostela.
Jako hlavní zednický mistr, coţ v té době znamenalo stavitel
i architekt, je uveden olomoucký měšťan, známý stavitel Matěj
Kniebandl. O jeho podílu na stavbě zdejšího kostela nebylo dosud
veřejnosti nic známo, takţe jde o zcela zásadní informaci a tato u nás uţ
zapomenutá osobnost se tak po 260 letech konečně opět dostává do
historického povědomí. Z jeho prací jsou pro nás nejznámější např. kostel
P. M. Sněţné, klášter Klarisek, dnes Vlastivědné muzeum, i Konvikt, to vše
v Olomouci. Z venkovských staveb pak např. kostel v Kostelci na Hané.
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Jedním z dalších stavitelů, osobou, která patrně řídila v obci postup
stavebních prací a měla i vliv na architektonickou podobu stavby, byl
kooperátor Ondřej Kellner. Spolu s příbuzenstvem z Bartošovic u Opavy,
zedníky a tesaři rodu Kellnerů, se kromě stavby velkoújezdského kostela
podílel i na stavbě nové lodi kostela v Drahotuších (kde Ondřej působil
později jako farář), dále na výstavbě kostela v Loučce a také na rozsáhlých
rekonstrukcích církevních staveb v Lipníku nad Bečvou. Ondřej Kellner je
v současných dokumentech označován jako stavitel-diletant, protoţe byl
především kněz a neměl stavitelské vzdělání. Jeho portrét visí v kostele
v Drahotuších.
Mimochodem několik poddaných z panství Bartošovice, rovněţ
patřících rodině Podstatských, bylo vrchností po třicetileté válce
přestěhováno na panství Veselíčko, kde novousedlíci pracovali na obnově
právě např. Švédy vypáleného a vyvraţděného Velkého Újezda.
Další listinou schránky je
rozsáhlý pamětní spis –
Denkschrift,
či
chcete-li
Memorandum z roku 1833.
Jeho opis je znám (uveden
např. v knize J. Richter:
Kulturní památky Velkého
Újezda II.), ale uţ při prvním
přečtení bylo moţné upřesnit
některé chyby ve starém
překladu a především i blíţe
identifikovat jednu neznámou osobu uloţenou v neoznačené rakvi v hrobce
rodu Podstatzky-Lichtenstein nacházející se pod tímto kostelem. Součástí
textu u obou listin je i přehled cen základních potravin, především obilovin
a masa. Faktickou zvláštností této listiny je, ţe ač je psána německy, není
psána tehdejším kurentem, ale latinkou, která začala být pro zápis
německého jazyka uţívána aţ o století později. To svědčí o tom, ţe i tato
listina je jen opis, i kdyţ opsané podpisy jednotný rukopis nemají.
Kéž poslouží tento spis v čase, až my přítomní zde nebudeme, našim
váženým pánům nástupcům jako příjemná vzpomínka na zašlé doby
a zároveň je také nadchne
a povzbudí k sepsání podobné památky pro
budoucí pokolení.
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Doplňkem role listin je i svazeček Brněnských novin přiloţených sem
především kvůli reportáţím o cestách Jeho Výsosti císaře Františka I.
S chotí po Čechách a Moravě, coţ obšťastňovalo celý náš lid.
Obsahem druhé schránky byla rovněţ silná role papíru. Papír byl ale
celý promočený a nebylo moţné roli bez
poškození rozevřít. Dle staré instrukce by tato
schránka měla být z roku 1933 a kromě
listinného nám neznámého materiálu by měla
obsahovat
i
obrazovou
a fotografickou
dokumentaci. Listiny se snad na odborném
pracovišti podaří otevřít a přečíst, ale
rozmočené fotografie zhotovené na fotocitlivé
vrstvě na bázi ţelatiny uţ patrně nikdo neuvidí.
Obsah obou schránek byl následně předán
pracovišti olomouckého archivu. Kompletní
obsah listin, snad i těch promočených, včetně
fotografií bude později zveřejněn na www
stránkách městyse Velký Újezd, případně na
www stránkách velkoújezdské farnosti. Po opravě věţe budou původní
materiály doplněné o aktuální záznamy ze současnosti vráceny do
makovice a poslouţí opět jako poselství dalším generacím.
Josef Richter

Z činnosti Výboru pro rozvoj městyse
Jedním z nejdůleţitějších úkolů, kterým se bude VRM dlouhodobě
zabývat, je příprava nového územního plánu. Územní plán bude ovlivňovat
vyuţití ploch a výstavbu po mnoho let, proto je tedy nutná pečlivá příprava.
Aby územní plán co nejvíce odráţel potřeby městyse a jeho obyvatel
a nepřizpůsoboval se jen finančním zájmům velkých pozemkových
vlastníků, musí být poloţena a zodpovězena dlouhá řada otázek.
Jednou z nich je osud tzv. Velké odpočívky, která leţí v prodlouţení
ulice Tršická, v ploše mezi silnicí II/437 a silnicí R35. Jedná se o území
kolem 5 ha, které s ohledem na niveletu dálnice můţe být pro původní účel
jen obtíţně vyuţitelné. Z tohoto důvodu bylo na podnět VRM poţádáno
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o převedení části tohoto pozemku do majetku městyse. I kdyţ není příliš
vysoká pravděpodobnost, ţe se tento záměr podaří realizovat, je nutné se
o to alespoň pokusit. V kaţdém případě, ať bude majitelem této plochy
kdokoliv, mělo by být její nové vyuţití ve prospěch městyse.
Další otázkou, na kterou je třeba odpovědět, je budoucí vzhled
a funkce centra městyse. VRM hledá cestu, jak s minimálními prostředky
získat pro budoucí veřejnou diskusi co nejvíce podnětů. Díky komplexnosti
a sloţitosti celého problému se centrum městyse úspěšně podařilo prosadit
na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně coby téma
studentských prací. Zatím byla zpracována dvěma posluchačkami
3. ročníku v rámci ateliéru Ing. arch. Josefa Hrabce, CSc. jedna varianta.
Obě studentky se svým školitelem navštívily náš městys 17. 2. 2011
a v rámci hodových slavností budou prezentovat výsledky své práce, která
naznačuje jednu z mnoha moţností budoucího rozvoje centra městyse. Jiţ
v tomto čísle Ţibřida vychází článek, který se touto problematikou
podrobněji zabývá. Doufáme, ţe se podaří nové řešení centra prosadit
rovněţ jako téma bakalářských prací. Městys by tak měl moţnost získat
zdarma dalších asi 70 studií, z nichţ bude moţno čerpat inspiraci.
Nový územní plán by měl rozhodnout i o osudu velkoújezdského
koupaliště.
VRM se domnívá, ţe z úcty k našim předkům, kteří věnovali mnoho
svého úsilí k jeho realizaci a provozování, musíme velice citlivě zvaţovat
jeho další osud a jeho úplnou likvidaci chápat jen jako poslední řešení,
kdyţ se všechny jiné cesty ukáţou slepé. Uvítáme kaţdý názor a návrh, ale
hlavně bychom rádi našli konkrétního zájemce, který by byl svůj návrh
také ochotný realizovat.
Výbor pro rozvoj městyse se nad aktuálními tématy i plány do
budoucna schází přibliţně kaţdý měsíc. Protoţe průběţně sleduje
vypisované dotační tituly, mohl připravit ţádost o příspěvek na konání
hodových slavností z krajských peněz, který jsme získali v plné moţné výši
25 000,-. S nabídkou administrování tohoto příspěvku oslovil VRM několik
spolků a jedině základní organizace Českého zahrádkářského svazu našla
odvahu se tohoto břemene ujmout a za to jí patří upřímné poděkování.
Dalšími, kdo si zaslouţí náš dík, jsou Michaela Janotová a Jana Švarcová,
které se přípravě hodových oslav pilně věnují od samého začátku.
S ohledem na získanou dotaci, předpokládané sponzorské dary a spoluúčast
městyse zpracoval VRM ve spolupráci se zástupci dalších subjektů
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rozpočet a rámcový program na celý hodový víkend. Doposud tuto práci
městyse nahrazovala iniciativa Alexandra Macháčka, který však za svůj
přínos nikdy nedošel zaslouţeného ocenění. Díky jeho práci je však nyní na
čem stavět a na co navazovat. Pokud si všimnete rozdílu oproti předchozím
letům, naše ambice budou naplněny. Doufáme, ţe díky získaným
prostředkům z Olomouckého kraje se nám podaří hodové slavnosti udělat
o trošinku méně komerční a o trošinku více kulturní.
Jiří Roubík

Za VRM

Vítání občánků
V prvním pololetí letošního roku se konalo vítání občánků jiţ třikrát:
28. března hned nadvakrát a to třetí proběhlo 15. června. Těchto malých
slavností se zúčastnilo celkem 16 dětí, z toho 9 děvčátek a 7 chlapečků;
jedenáct z nich bylo narozených v roce 2010 a pět v roce letošním.
Za městys Velký Újezd miminka přivítala Mgr. Jaroslava Krbečková
– členka rady městyse, o bezchybný průběh se postarala paní Jana
Kovaříková za pomoci paní Marie Kovaříkové, všem zúčastněným zpívaly
a recitovaly děti z mateřské i základní školy. Rodiče převzali pro své děti
malý dáreček a finanční příspěvek, maminky dostaly kytičku.
Od začátku letošního roku má naše obec celkem 9 narozených dětí,
takţe čtyři z nich jsou jiţ čekateli na další „vítání“, které se bude konat na
podzim. A dám krk na to, ţe nezůstane jen u těchto čtyř!
Věra Bednaříková

Poplatky
V první polovině měsíce června odečítali zaměstnanci městyse Velký
Újezd v domácnostech konečné stavy vodoměrů. V současné době se
provádí na úřadu městyse zpracování a výpočet plateb. Splatnost je do
konce července buď v hotovosti (pondělí, středa 8,00-12,00 a 13,00-17,00
hodin), nebo bankovním převodem na účet městyse, případně poštovní
poukázkou.
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Ti občané, kteří doposud neuhradili poplatek za komunální odpad (dle
OZV byl splatný 31.3.2011), obdrţí platební výměr a úřad městyse bude
postupovat tak, jak to ukládá zákon „Daňový řád“.
Připomínám, ţe do konce června má splatnost podle obecně závazné
vyhlášky poplatek ze psa. Při té příleţitosti apeluji na všechny majitele
pejsků, aby dbali na pořádek v obci - uklízeli po svých čtyřnohých
kamarádech a nenechávali je volně pobíhat. Znepříjemňují tím ţivot svým
spoluobčanům, nehledě k tomu, ţe takový pes můţe sám přijít k úrazu
z různých příčin.
„Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal...“,
A. de Saint-Exupéry.
Věra Bednaříková

Den otevřených dveří
I letos, tentokrát 14. 4. 2011 , se otevřely dveře školy zájemcům z řad
rodičů, bývalých ţáků, zkrátka všem, kteří chtěli vědět a vidět, jak probíhá
běţný školní den a co je ve škole nového.
Uţ dopoledne někteří rodiče zavítali do vyučovacích hodin svých
ratolestí a odpoledne pak následoval bohatý program. Návštěvníci měli
moţnost mimo jiné zábavnou formou změřit své síly v matematice, fyzice,
zeměpise či rozpohybovat tělo při sportovních aktivitách. Nechyběla
historická dílna, které dodali na věrohodnosti ţáci oblečení do kostýmů
křiţáků, mušketýrů nebo Kleopatry. V knihovně prezentovala mládeţ svůj
školní časopis Úl a práci spojenou s jeho přípravou. V hudebně probíhalo
karaoke pro děti a rodiče. Velkým lákadlem bylo vyzkoušet si práci na
interaktivních tabulích nebo si prohlédnout novou a nově zařízenou
počítačovou učebnu a prakticky její vybavení otestovat.
Milovníci zvířat se nezapomněli zastavit ani v zookoutku. Po celé
odpoledne zajišťovali ţáci 9. třídy občerstvení, vlastnoručně připravené
v místní kuchyňce.
Akce se zdařila. Věříme, ţe čas strávený společně byl vzájemným
obohacením, a uţ nyní se těšíme na příští setkání.
Eva Skulová
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Olympiáda
Ve čtvrtek 19. 5. 2011 proběhla v základní škole Olympiáda dětí
1. stupně.
Děti soutěţily ve skoku dalekém, hodu míčkem, sprintu a vytrvalosti.
Závodit s nimi přišly, jako kaţdý rok, děti ze ZŠ Daskabát.
Pozvali
jsme
také
drobotinu z obou mateřských
škol a připravili jsme pro ni
krátký
sportovně-zábavný
program.
K realizaci celé akce
přispěli ţáci 9. ročníku, ať uţ
přímo
na
sportovních
stanovištích nebo výrobou
drobných odměn pro děti
z MŠ.
Ceny
pro
úspěšné
závodníky, ale také malý
dárek pro kaţdého účastníka byly zakoupeny díky přispění sponzorů: Pila
Koš, ALSICO, Autodoprava Domes, Potraviny Leţatkovi, HV Propag,
Cedro, pan Zacpal a pan Ţůr. Děkujeme.
Anna Fryštacká

Trocha strachu, spousta kokin aneb Dětský den
V sobotu dne 11. 6. 2011 se v městysi Velký Újezd nedaleko
Olomouce konal vůbec první ročník Dětského dne pod záštitou TJ Sokol
Velký Újezd - oddílu kopané ve spolupráci s Kulturní a školskou komisí
městyse.
„Vše bylo super, vyšlo nám počasí, lidé soutěţili, pili a bavili se,„„
nechal se hned po skončení akce slyšet předseda fotbalového klubu
Jaroslav Tylich.
Dětský den byl zvláštní i tím, ţe byl pojat poněkud moderně. Nešlo
o pouhé trefování míčků, lovení dřevěných rybek či skákání v pytli. Děti
s doprovodem osoby starší 18 let měly moţnost přihlásit se do místní
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obdoby světoznámé soutěţe Faktor strachu. Soutěţící pak museli
překonávat překáţky v podobě lovení prasečích uší ústy, bludiště či jedení
opravdu nechutných bonbonů. A reakce dětí byly naprosto jednoznačné
a jednotné. Byly nadšené. Zúčastnilo se 28 týmů, které byly rozděleny do
tří kategorií. Vítězi se pak stali – pro skupinu od 3 do 6 let Jaromír se
synem Adamem, od 7 do 9 let Jaroslav s dcerou Zuzanou a od 10 do 12 let
Ivana s neteří Vendulou.
Dalším trhákem dne byla fotbalová utkání mezi dětmi a rodiči.
V prvním zápase se na bojišti utkal tým maminek proti svým ratolestem.
I kdyţ byly ţeny spíše outsiderem zápasu, uhrály slušnou remízu 3:3, a tak
došlo na penalty, při kterých je tým benjamínků ovšem nekompromisně
rozstřílel a poslal do šaten. Penalty rozhodovaly také v zápase mladších
ţáků s otci, trenéry a sponzory. Nemohlo to ale skončit jinak neţ výhrou
zkušenějších, avšak o poznání mladších fotbalistů.
Občerstvení bylo zajištěno více neţ solidně. I přes počáteční obtíţe
s pípou se organizátorům podařilo aplikovat zhruba dvě bečky ţivin do těl
ţíznivých zákazníků. Dále se prodala spousta klobás, makrel a cukrovinek.
Doslova hitem se však stala malinová limonáda, které daroval sponzor
Alexandr Macháček celou bečku a která šla opravdu na dračku. Soutěţící
děti ji sice dostávaly zdarma, ale rodiče po ní touţili také a byli ochotni si
vystát i nemalou frontu.
Výtěţek celé akce pak půjde na další sportovní vyţití mládeţe ve
Velkém Újezdě.
„Velké díky bych pak chtěla vyjádřit především lidem, co nám
pomáhali s přípravami, sponzorům, ale také účastníkům za skvělou
atmosféru a spoustu legrace.„„ Tohle byla závěrečná věta linoucí se z úst
organizátorky her Ivany Richterové.
Jakub Richter

Škola žije i po posledním zazvonění
Místní základní škola je naplněna dětmi i poté, kdy jim jiţ výuka
skončila. Jak je to moţné? Asi nakonec řadu z nás napadne, ţe se jedná
o mladší ţáky, kteří navštěvují školní druţinu. Ta je dnes opravdu místem
pestrého vyţití – výtvarného, hudebního, sportovního. Ale druţinou to
v “naší” škole zdaleka nekončí. Děti všeho věku totiţ mohou navštěvovat
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nejrůznější zájmové útvary. Stačí jen mít chuť; peníze roli opravdu nehrají,
neboť všechny aktivity jsou zcela zdarma.
Z čeho ţáci tento rok vybírali a jaké záţitky, zkušenosti, vědomosti,
dovednosti a úspěchy získali, můţeme zjisit z následujících řádků.
Dramatický krouţek – Mgr. Michaela Janotová
Ţáci se v průběhu roku seznámili se základy správného drţení těla,
dýchání a výslovnosti. Rozvinuli si dovednosti rytmické, improvizační
a pantomimické. Obohatili svou obrazotvornost. Pracovali s předmětem
a loutkou. Seznámili se s poezií a její interpretací. Díky hře v roli
vstupovali do různých ţivotních situací, řešili je a zaujímali k nim postoje.
Bylo u nich podporováno samostatné, osobité myšlení. Pomocí
strukturovaného dramatu se seznámili s některými zajímavými literárními
díly (např. Martina Drijverová – Sísa Kyselá, Edmondo de Amicis – Malá
lombardská hlídka). Zapojili se do cvičení, která rozvíjela skupinovou
citlivost a empatii.
Krouţek “Dovedné ruce“ - Mgr. Naděţda Bednaříková
Krouţek navštěvovalo 33 ţáků z 1., 2. a 5. třídy. Během školního
roku si děti vyzkoušely vytvořit různé výrobky z papíru, kartonu, vlny,
semínek a dalších různých materiálů. Všichni pracovali se zájmem.
Především je zaujala práce s vlnou, semínky a nová technika z prouţků
barevného papíru – quilling.
Hudební krouţek – Mgr. Tomáš Krätschmer
Do hudebního krouţku nás letos chodí celkem 25, jsme prvňáci,
druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci, vedoucím krouţku je pan učitel
Krätschmer.
V krouţku zpíváme, hrajeme na hudební nástroje, hrajeme hudební
hry, uţijeme si spoustu legrace. Příleţitostně vystupujeme na nejrůznějších
kulturních akcích, jako je např. Vítání občánků, Rozţíhání vánočního
stromu, Vánoční besídka, Den učitelů, …
Krouţek stolního tenisu – Mgr. Anna Fryštacká
Vţdy v pondělí a v úterý po poledni se setkávají příznivci „ zelených
stolů“ v „území bílých míčků“, jinými slovy – všichni zájemci o stolní
tenis, počínaje čtvrtou třídou, konče deváťáky.
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Krouţek navštěvují jak úplní začátečníci, tak uţ, dá se říci, mistři
svého řemesla. Malá tělocvična praská ve švech, tři stoly jsou vţdy plně
obsazeny, vţdyť v kaţdém z krouţků je zapsáno přes dvacet ţáků.
V průběhu školního roku
vyhlašujeme jeden aţ dva
turnaje.
Vítězové turnajů jsou
odměněni
nejenom
diplomem a věcnou cenou,
ale jako bonus mohou
vyzvat k utkání někoho
z řad učitelů, s nímţ by
poměřit své síly jinde
moţnost neměli. Tento duel
se vţdy těší velkému zájmu
i z řad pasivních fanoušků
stolního tenisu.
Krouţek má uţ pětiletou tradici a za tuto dobu se z jeho řad vyloupli
i reprezentanti Sokola Velký Újezd ve stolním tenisu (Radim Bartošek,
Ondřej Fryštacký, Daniel Kovář a Jakub Niesner).
Angličtina hrou – Jana Václavíková
Krouţek Angličtina hrou navštěvuje 12 dětí předškolního věku, které
si prostřednictvím písniček, básniček, pohádek a her osvojují několik
základních slovíček a frází v anglickém jazyce. Jak jim to jde a jak to umí,
můţe posoudit i široké okolí, děti v rámci krouţku příleţitostně vystupují
na různých kulturních a školkových akcích.
Historický seminář – Mgr. Lenka Jánošová
Zájmový krouţek Historický seminář navazuje na
výuku dějepisu. Jeho cílem bylo rozvíjet pozitivní
vztah k odkazům historie – tradicím, pramenům,
uměleckým dílům a památkám. Ţáci 6. a 7. ročníku
v průběhu roku podnikli několik historických exkurzí a
snaţili se o samostatné poznávání historie, práci
s prameny i odbornou literaturou. Součástí náplně
krouţku byla také tvorba pomůcek pro výuku dějepisu.
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Mediální výchova – Mgr. Lenka Jánošová
Cílem krouţku Mediální výchova bylo vybavit ţáky základní
mediální gramotností, naučit je získávat informace, posoudit je
a prezentovat. Ţáci se v průběhu roku seznámili se specifiky jednotlivých
médií, základy ţurnalistiky a novinářské etiky, navštívili redakci
Olomouckého deníku a sami připravili několik mediálních akcí. Nově
nabyté zkušenosti pak členové krouţku uplatnili při tvorbě vlastního
školního občasníku Úl, který informoval ţáky a veřejnost o dění ve škole
i mimo ni.

Sportovní krouţek – Mgr. Jiří Skula
Tento krouţek navštěvuje 24 ţáků z 2.-5. ročníku. Děti sportují
v tělocvičně a na hřišti. Hrají florbal, fotbal, basketbal a přehazovanou.
Získané zkušenosti vyuţívají na sportovních soutěţích při reprezentaci
školy.
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Sportovní krouţek – Mgr. Jan Ryšavý
Tento krouţek je otevřen zájemům ve dvou věkových kategoriích,
6.-7. tř. a 8.-9. tř. Věnujeme se zejména florbalu a košíkové, protoţe v obou
hrách se konfrontujeme s dalšími školami. Tu a tam se nám podaří ulovit
drahocený kov jako např. letos na okresním kole v basketbalu mladších
ţáků, kde jsme získali stříbro. Do okresního kola v košíkové jsme
postoupili i se staršími ţáky, kde nás na stupně vítězů nepustil kvalitnější
soupeř sloţený ze závodních hráčů.
Trénujeme jedenkrát týdně dvě hodiny a po skončení všech turnajů si
závěr sezóny zpestřujeme dalšími sporty, jako je např. Ringo, Beach
volejbal, Futsal, Frisbee atd.

Modelářský krouţek – Mgr. Jan Ryšavý
V modelářském krouţku se zabýváme zejména papírovým
modelářstvím. Lepíme modely různé náročnosti a různých témat a odvětví,
např. pracovní stroje, ţelezniční budovy, dioramata na téma II. sv. války
apod. Pokud je potřeba, vypomáháme při výzdobě interiéru školy. Krouţek
máme jedenkrát za týden dvě hodiny.
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Škola hrou – Soňa Polcrová
Zájmový krouţek „Škola hrou“ navštěvovali ţáci 3.-5. třídy od října
2010 do června 2011. Tento krouţek byl pojat jako sportovnědovednostně-výtvarný. Ţáci si zahráli různé míčové hry, vyzkoušeli
spoustu dovednostně-vědomostních her a naučili se pouţívat různé
výtvarné techniky. Krouţek umoţnil ţákům příjemně vyuţít volný čas
a případně se později zaměřit na některou z činností hlouběji.
Eurorebus – Mgr. Helena Resnerová
Zeměpisný krouţek „Eurorebus“ pravidelně vţdy v pátek
navštěvovalo 11 ţáků. Všichni se probojovali do krajského kola
v Olomouci. Do celostátního finále v Praze se za jednotlivce probojovali
Eliška Regentová a Jakub Perutka. Rovněţ postoupil i tým sedmáků ve
sloţení D. Kolář, J. Perutka a J. Gluch. Všichni spoluţáci z krouţku jim
budou 6. června drţet palce.
Uznání a gratulaci si zaslouţí Eliška Regentová za třetí místo
v krajském kole zeměpisné olympiády.
Volejbalový krouţek – Mgr. Helena Resnerová
Kaţdé pondělí se 12 ţákyň z deváté a osmé třídy pravidelně
připravovalo na přátelská utkání. V dubnu děvčata vyhrála okrskový turnaj
starších ţákyň. Výsledky své celoroční práce ukáţí na turnaji Mikroregionu
Bystřička.
Sportovní krouţek – Mgr. Helena Resnerová
Ţákyně 5., 6. a 7. třídy navštěvovaly vţdy pravidelně v úterý
přípravku míčových her. Zde získaly základy přehazované a volejbalu.
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O Vánocích se všechny zúčastnily turnaje dvojic v mini-volejbalu.
2. června je čekal turnaj základních škol na Mikroregionu Bystřička.
Zvykáme si na angličtinu – Mgr. Marcela Gronichová
Krouţek anglického jazyka pro prvňáky a druháky Zvykáme si na
angličtinu běţí jiţ druhým rokem. Děti si osvojují základní slovní zásobu
tematických okruhů jako například barvy, čísla, předměty ve třídě,
oblečení, zvířata aj. formou her, písniček, příběhů a dalších aktivit. Nebojí
se pracovat i na interaktivní tabuli, která je pro ně příjemným zpestřením.
E – Twinning pro ţáky 2. stupně – Mgr. Marcela Gronichová
V krouţku E – Twinning ţáci prakticky uplatňují své znalosti
angličtiny formou dopisování si se ţáky partnerské školy z Francie. Dále
rozšiřujeme slovní zásobu čtením různých článků a upravených knih a také
sledováním filmů v anglickém znění s titulky.
Michaela Janotová a vedoucí jednotlivých zájmových útvarů

Bludiště
Vybraní ţáci 7.-9. tříd se dne 24. 5. 2011 zúčastnili známé televizní
soutěţe BLUDIŠTĚ. Zde museli prokázat nejen šikovnost při zdolávání
lanových překáţek, ale také širokou škálu všeobecných vědomostí, důvtipu
a určitou míru drzosti při pohotovém odpovídání na záludné otázky.
Štěstí našemu druţstvu bohuţel příliš nepřálo. Hned v úvodu nám produkce
neuznala získaného zlatého "Bludišťáka", ale neskládali jsme zbraně
a snaţili se bojovat dál. Do hry jsme se vrátili díky sebevědomé sázce na
tým soutěţících učitelů, kteří pomohli svým vítězstvím v dovednostní
soutěţi vykřesat jiskru naděje na moţný postup k "Balancovníku".
V posledním rozstřelu však bylo potřeba uhodnout z nabízených indicií
jistého ţivočicha, coţ se v časovém limitu nepodařilo ani našim ani
soupeřům, takţe do boje o ceny postoupil soupeř ze ZŠ Divišov v Čechách.
Tímto vyhrálo zkušenější druţstvo uţ podruhé.
Kaţdopádně to pro nás všechny byl velký záţitek, protoţe jsme mohli
nahlédnout pod pokličku natáčení jednoho filmového pořadu z produkce
České televize. Soutěţící si odvezli drobné ceny, památeční trička
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a spoustu krásných záţitků. Za rok to prý chtějí zkusit znovu a my všichni
se můţeme těšit na televizní vysílání, které proběhne na ČT1 dne 10. 9.
2011.

Jan Ryšavý

Hodové slavnosti městyse Velký Újezd
V srpnu tohoto roku náš městys opět oţije hodovým veselím, které by
ale letos mělo získat trošku jinou tvář. Impulsem pro změny byla touha po
tradičnějším a duchovnějším vnímání tohoto svátku.
Moravské hody (české posvícení) jsou původně vzpomínková
slavnost na posvěcení kostela. Místní kostel svatého Jakuba Staršího byl
posvěcen roku 1751 v neděli po svátku Nanebevzetí Panny Marie
olomouckým světícím biskupem Leopoldem Antonínem Podstatským
z Prusinovic. A právě tento akt se stal základem pro termín konání
velkoújezdských hodů.
Hody (posvícení) pak bývaly kromě významných církevních obřadů
spjaty s tanečními zábavami, průvody s maskami, s pečením posvícenských
koláčů či vařením místních specialit a mnohde také s poutěmi, při nichţ se
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u místních kostelů soustředil společenský ţivot oţivený řemeslníky
a komedianty.
Takto se lidé dříve setkávali a veselili, a proto se pojďme i my letos
setkávat a veselit! Třeba při muzice na náměstí, při jarmarku, jehoţ
součástí budou i ukázky tradičních řemesel, při vystoupení kejklíře či
hanáckého národopisného souboru Olešnica, při mši a koncertu duchovní
hudby v místním kostele, při poboţnosti u kapličky Panny Marie Lurdské
či při sportovním odpoledni na hřišti TJ Sokol.
Nahlédnete-li do programu, věřím, ţe si některou z nabízených akcí
vyberete a svou přítomností tak přispějete k tomu, aby hodové slavnosti
byly opravdu NAŠE.
Michaela Janotová

Infostánek
Součástí hodového jarmarku (14. srpna 2011) bude infostánek, na
němţ budou k dispozici propagační materiály Olomouckého kraje,
Mikroregionu Bystřička a městyse Velký Újezd. Rádi bychom však
poskytli prostor také propagaci místních ţivnostníků. Pokud tedy budete
mít zájem o distribuci letáků, prospektů, katalogů či vizitek, odevzdejte
tyto materiály do 11. července 2011 v úřední dny panu místostarostovi Ing.
Josefu Jelenovi.
Michaela Janotová

Program Hodových slavností
městyse Velký Újezd
Pátek 12. srpna 2011
16:00 – 22:00

posezení na náměstí s country kapelou LH Western
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Sobota 13. srpna 2011
14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
16:00 – 18:00
16:00 – 20:00
20:00 – 02:00

výstava k výročí městyse v budově úřadu městyse
přátelský zápas ve fotbale a sportovní hry pro děti na
hřišti TJ Sokol
jízda na koních v areálu statku pana Jana Kovaříka
cimbálová muzika Lučina na náměstí
hodová zábava se skupinou Galaxy na hřišti TJ Sokol

Neděle 14. srpna 2011
8:00 - 9:00
9:30 – 11:00
9:00 – 16:00
9:00 – 17:00
9:00 – 16:00
13:00 – 20:00

14:00 – 15:00
16:00 – 17:00

mše v kostele sv. Jakuba Staršího
otevřená krypta a kostel sv. Jakuba Staršího
výstava k výročí městyse v budově úřadu městyse
jarmark tradičních výrobků a bioproduktů v centru
městyse
ukázky tradičních lidových řemesel před kostelem
posezení na náměstí se skupinou Galaxy,
v přestávkách vystoupení hanáckého
národopisného souboru Olešnica a vystoupení
kejklíře
poboţnost u kapličky Panny Marie Lurdské
hodový koncert duchovní hudby v kostele sv. Jakuba
Staršího

Hodové slavnosti městyse se konají za finanční
spoluúčasti Olomouckého kraje.
Děkujeme také ostatním spolupořadatelům.
Český zahrádkářský svaz, ZO Velký Újezd
Římskokatolická farnost Velký Újezd
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MACH Company

TJ Sokol Velký Újezd

Okénko pro rodiče
6. oddíl Velký Újezd Vás všechny čtenáře vítá nad několika řádky
o našem “skautování.“
Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé
a nepolitické sdruţení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdruţující své členy
a členky bez rozdílu národnosti, náboţenského vyznání, politického
přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více neţ
tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdruţují jak chlapce, tak
děvčata od šesti let ve třech věkových kategoriích. O jejich program se
stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků.
Členskou základnu 19. střediska Velký Týnec tvoří tyto oddíly:
2. oddíl Poutníci Čechovice
3. oddíl Doloplazy
6. oddíl Velký Újezd
16. oddíl Andromeda Velký Týnec
21. oddíl Vacanovice.
Celkový počet registrovaných členů je 185. Nejmladší světlušky
a vlčata, starší skauti a skautky, teenageři roveři a rangers a dospělíčinovníci, kteří se podílejí na vedení oddílů a střediska.
Odměnou za celoroční činnost je pro všechny skauty letní tábor. Naše
středisko si velice oblíbilo tábořiště na březích Slezské Harty v Leskovci
nad Moravicí.
I náš oddíl letos čeká první tábor. Tábor ve Slezské Hartě. Na tábor
se přihlásilo deset dětí. A protoţe nás není moc, tak nám technickou
podporu pomůţe zajistit oddíl z Čechovic, se kterým strávíme osm
společných dní na tábořišti.
Přeji všem pokojně proţité prázdniny a dny volna. A těším se na
shledání po prázdninách.
Za celý oddíl Liba Bittnerová

Zahrádkáři
Rady

na

prázdniny:

ČERVENEC je letním měsícem sklizně veškerého bobulového ovoce.
Hned po sklizni jahod odstraňte šlahouny jahodníku, aby se rostliny
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nevysilovaly a úroda v příštím roce byla větší. Dvouletý, příp. tříletý porost
jahodníku je třeba zlikvidovat a sazenice na novou výsadbu odebírat pouze
z jednoletých porostů.
Višně se šetrně sklízejí i se stopkami, ale pro rychlý konzum nebo
zpracování se mohou sklízet bez stopek rovnou do nádoby, aby
nedocházelo ke ztrátám šťávy. Hned po sklizni třešní začněte s letním
řezem, aby se rány včas do zimy zacelily a předešlo se klejotoku.
Posklizňové období peckovin je vhodné k řezu (třešně, višně,
meruňky).
K zamezení výskytu fyziologické hořké skvrnitosti u odrůd jablek
k tomu citlivých se v červenci pokračuje s mimokořenovou výţivou plodů
hnojivem s obsahem vápníku. Během první poloviny měsíce se jabloně
ošetřují proti padlí, neboť toto období je rozhodující pro jeho výskyt
v příštím roce.
Rybíz sklízejte tak, aby se společně se stopkou hroznu nevylomil
úţlabní pupen, po sklizni vyřeţte staré větve z keřů. Červený a černý rybíz
po sklizni postříkejte proti antraknoze a vlnovníku rybízovému (v případě,
ţe jste na jaře zaznamenali zvětšené pupeny).
U angreštu likvidujte po sklizni americké padlí ostříháním
napadených větviček a následným seţehnutím, prosvětlete korunky
a ošetřete povoleným fungicidem.
V této době se sklízejí také některé rané odrůdy jádrovin – hrušek
a jablek.
Ovocným stromům s větší násadou plodů včas podepřete větve, aby
nedošlo k polámání.
Koncem měsíce se sklízejí rané odrůdy slivoní. Švestky, slívy
a renklody ponechte na stromě aţ do konzumní zralosti a sklízejte postupně
protrháváním.
Odplozené maliníkové výhony odstraňte.
Po polovině měsíce je moţné začít očkovat ovocné dřeviny – nejdříve
slivoně, potom broskvoně a nakonec jádroviny. Před očkováním se
v době sucha doporučuje dřeviny k očkování zalít.
Ze zelenin je moţné během celého července vysévat černou ředkev,
pekingské zelí se vysévá okolo 15. července, do poloviny měsíce je moţné
vysévat některé luskoviny – keříčkové fazole
a zahradní hrášek pro
sklizeň v září (lusky stačí uzrát ještě do příchodu mrazíků), začátkem
července se můţe sázet pórek a silné sazenice rané odrůdy červeného zelí.
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Po celý červenec můţete ještě vysazovat
kadeřávek, tuřín a rané odrůdy mrkve a
vysévat salát k řezu i k česání, ve druhé polovině
měsíce je moţná výsadba pozdního květáku a
koncem měsíce můţete začít vysévat špenát.
Péči vyţadují rajčata – hlavně u tyčkových
vyvazovat hlavní výhony k opoře a postranní
výhony (zálistky) vylamovat. Vylamování
postranních výhonů by se mělo dělat bez pomoci noţe, pouze prsty.
Sklízejí se okurky nakládačky i salátovky, potom rajčata
a papriky.
Hlídejte rovněţ zdravotní stav cibule, rajčat, brambor a podle
potřeby proti plísním stříkejte povolenými přípravky. Kdyţ nať cibule
(koncem měsíce) začne poléhat, je moţno začít sklízet. Sklizňová zralost
česneku se prozradí ţloutnutím natě.
Květinové mísy, truhlíky a ostatní nádoby s květinami snadno
v tomto teplém měsíci vysychají, a proto jim věnujte stálou péči se
zaléváním, stejně tak jako letničkovým a trvalkovým záhonům.
Postupně ukončujte sklizeň cibulovin – tulipány pouze po odstranění
kořenů a slupek skladujte na suchém místě ve stínu aţ do podzimní
výsadby. Cibule narcisů po rozdělení můţete hned vysázet.
V této době je i čas na letní řízkování – ptačí zob, pustoryl,
zimolez, zlatice, plamének, dřišťál aj. Řízky nejlépe koření v přistíněném
pařeništi v substrátu stále udrţovaném ve vlhkém stavu (rašelina s pískem).
V tuto dobu se dobře řízkují i fuchsie a pelargónie.
Koncem měsíce je moţné začít přesazovat kosatce a vysévat
některé dvouletky – sedmikrásky, macešky či pomněnky.
Červenec je i obdobím očkování růží metodou na spící očko. Růţe
v této době můţete i řízkovat, řízky sázejte do stíněného pařeniště nebo do
kelímků, které přes zimu uchováte v bezmrazé
místnosti.
SRPEN: Mimo ostružin, malinoostružin a malin
(odplozené výhony a nadbytečné nebo slabé výhony
u všech těchto bobulovin odstraňujte těsně u země)
začínají zrát remontantní jahody a aronie.
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Pokračuje se ve sklizni letních odrůd jablek, hrušek, broskví,
meruněk, sklízí se pozdní odrůdy rybízu, renklody a rané švestky.
Plody napadené monilií otrhávejte a likvidujte, podobně odstraňuje
i opadané plody, které bývají nahnilé a červivé.
Vysazují se jahodníky – půda by měla být dobře zásobena humusem
a ţivinami.
V srpnu se ještě sklízí česnek – u paličáků je pomůckou pro stanovení
správné doby sklizně napřímení stočeného konce stvolu a ţloutnutí listů
a u nepaličáků stadium, kdy rostliny poléhají a ţloutnou jim listy.
Sklízí se i cibule – tu nechte po vytahání ze země (není-li vlhké
počasí) 2 týdny na zahrádce doschnout.
Vyštipujte zálistky tyčkových rajčat a koncem
měsíce zaštípněte vrchol, aby vám plody i na vrcholu
stačily do prvních podzimních mrazíků uzrát. Při
zalévání dejte pozor na to, abyste neovlhčili listy – tato
vlhkost můţe napomoci napadení plísní bramborovou.
Při teplém a deštivém počasí včas ošetřete rostliny
rajčat a brambor (pozdní odrůdy) proti plísni
bramborové.
Košťálová zelenina uvítá pohnojení draselným
hnojivem, které podpoří dokonalý vývoj pevných hlávek a skladovatelnost.
Pórek přihrňte zeminou. Čínské zelí z červencového výsevu je potřeba
v srpnu vyjednotit.
Stále ještě můţete na uvolněné zeleninové záhony vysévat salát,
špenát či ředkvičku k podzimní sklizni. Vysévají se i ozimé formy zelenin
– hlávková kapusta, květák, cibule, salát pro přezimování.
U okrasných rostlin vyuţijte podobně jako u ovocných druhou mízu
k očkování – např. růže, šeříky apod. Zelenými řízky se v této době mnoţí
cypřišky, thuje, jalovce, dřišťály, pustoryly, skalníky, zimolezy
a zlatice v pařeništi.
Tento měsíc je také vhodný na stříhání živých plotů z jehličnanů.
Hlíţit můţete vistárii, loubinec, břečťan, zimolez.
Do konce měsíce je moţné rovněţ vysazovat nebo přesazovat mladé
jehličnany s kořenovým balem.
Řízkovat můţete i fuchsie a pelargónie.
Z pokojových květin můţete ještě řízkovat např. filodendron,
scindapsus – řízkům nechte vytvořit kořeny ve sklenici s vodou.
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Sázejí se ocúny a šafrány (ty jiţ na začátku měsíce). Bledulky,
modřence a kosatečky je doporučeno v tuto dobu sázet do hloubky
7-10 cm. Je vhodná doba i na vysazování narcisů – ty se mohou sázet po
tulipánech, ale opačně (tulipány po narcisech) se nedoporučuje. Přesazují
se pivoňky.
Trvalky můţete dělit a přesazovat po odkvětu. Ve druhé polovině
měsíce se téţ na záhon vysazují některé dvouletky z červnového
a červencového výsevu – sedmikrásky, pomněnky, macešky, náprstníky,
zvonky a zimní fialy.
Čerpáno z „Kalendária“ – Ing. Josef Nejedlo a kol., Odborné
oddělení ČZS.
Čtenářům Ţibřida i ostatním spoluobčanům přejeme pěkné prázdniny
a dovolenou, dobrou úrodu a hodně radosti při pohledu na rozkvetlé
zahrádky.
Za velkoújezdské zahrádkáře Věra Bednaříková

SDH Velký Újezd
Tak jako kaţdý rok nám v sobotu 16. 4. 2011 začala sezona závodů.
Tento závod se konal u nás ve Velkém Újezdě na školním hřišti. Účastnili
se ho pouze druţstva starších ţáků, protoţe se běhala štafeta CTIF
a poţární útok CTIF a tyto disciplíny běhají pouze starší druţstva. Domácí
se umístili na prvním místě. Další závod se konal v neděli 8. 5. 2011
v Loučanech. Byly to poţární útoky, které jsou v okrese Olomouc zařazeny
do seriálu soutěţí nazvaných okresní liga a od této doby jezdíme kaţdý
víkend na soutěţe. V sobotu 15. 5. 2011 se
opět ve Velkém Újezdě na školním hřišti
konalo okresní kolo hry Plamen. Součástí
této soutěţe jsou štafety a poţární útoky.
Z okresního kola postupují první dvě
vítězná druţstva do kola krajského. Naše
domácí druţstvo obhájilo prvenství
z loňského roku a na kraj postoupilo. Na
druhém místě se umístila Nová Hradečná.
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Hry Plamen se účastní i mladší ţáci, kteří skončili díky nepodařenému
poţárnímu útoku na čtvrtém místě.
Okresní ligy se účastníme se čtyřmi druţstvy. Dvě druţstva mladších
ţáků a dvě druţstva starších ţáků. Starším ţákům se velice daří, druţstvo
Velký Újezd I se zatím drţí na prvním místě v celkovém pořadí.
V sobotu 11. 6. 2011 se v obci Uhelná v okrese Jeseník konalo
krajské kolo hry Plamen. Do Uhelné jsme vyrazili uţ v pátek v podvečer,
protoţe je to daleko, tak abychom nemuseli v sobotu ráno brzy vstávat
a byli jsme odpočatí. Našemu druţstvu se dařilo v některých disciplinách
více, v jiných méně. Ve štafetě CTIF se umístili na druhém místě a ve
štafetě 4x60 m s překáţkami dokonce na místě prvním. V ostatních
disciplínách se umístili ve středních příčkách, a to nám vyneslo celkové
čtvrté místo.
Do prázdnin nám zbývají dva závody a potom zaslouţené dva měsíce
prázdnin, na které se jistě všichni těšíme.
Vedoucí kolektivu mladých hasičů Veronika Čurdová Pacáková

Opět něco z fotbálku
Fotbalové jaro nám skončilo, a proto můţeme hodnotit celou sezonu
2010/2011. Druţstvo muţů na jaře získalo jen 3 body, coţ je docela
zklamání. Celkové poslední místo se dalo čekat, ale 7 bodů je přece jen
málo. Nicméně v mnoha zápasech k bodům nebylo daleko, například
v Dolanech předvedli fotbalisté vynikající výkon, ale neproměňování šancí
je stálo jasné vítězství. Také s druţstvem Tršic, které se umístilo na
2. místě, jsme mohli po 20 minutách vést 3:0 a mohlo být po zápase.
Poločas 1:1 nakonec nebyl špatný, ale slabá fyzická kondice nás odsoudila
k poráţce.
Všeobecně se dá říct, čím lepší soupeř, tím lepší naše hra. Jako
příklad nám mohou slouţit výsledky s druţstvem Mladějovic - vítězem naší
skupiny a postupujícím do třetí třídy. Po výhře v Mladějovicích nám ke
stejnému výsledku na domácím hřišti chybělo jen proměnění šancí. A tak
celkové skóre z dvojzápasu 4:4 vypovídá za vše. Věřím, ţe po doplnění
muţstva se nám začne více dařit střelecky, nebudeme platit nováčkovskou
daň a výsledky budou o mnoho lepší. Tímto Vás zvu na nový ročník
- 26 -

soutěţe, který začne kolem 15. srpna. Bohuţel ještě nemám k dispozici
rozlosování.
Mladší ţáci na jaře nenavázali na slibné výkony z podzimu, ale 13
získaných bodů je o dost víc neţ loni. Já osobně si myslím, ţe u ţáků by
nemělo jít tolik o výsledky, ale o to, aby kluky bavilo trávit čas na hřišti.
A to se nám docela daří. Důkazem můţe být to, ţe jsme přihlásili další
mládeţnickou kategorii.
Ještě jednou se vrátím k výsledkům. Třináct bodů se můţe zdát málo.
Při pohledu na výsledky mládeţe v okrese to není tak špatné, například
Litovel - O bodů, Moravský Beroun - O bodů, Střelice – O bodů a další
kluby méně bodů neţ 13. V těchto klubech také určitě nemyslí na to, ţe by
svá druţstva rušili. Pouţil bych motto francouzského barona Pierra Fredi de
Coubertina - není důleţité zvítězit, ale zúčastnit se!
Pokud klukům šanci nedáme, tak se nikdy nedozvíme, jak by dopadli.
Benjamínci nám tradičně dělají největší radost a ani jaro nebylo
výjimkou. Celkové 8. místo z 22 účastníků okresního přeboru je hodně
dobré. Kdyţ si vezmeme, ţe za námi zůstala druţstva Sigmy Olomouc B,
Litovle, Slatinic, Dolan, Hluboček a dalších klubů, které mají s mládeţí
bohaté zkušenosti, tak je to hodně dobrý výsledek.
Tyto dobré výsledky nám paradoxně málem zhatily domácí turnaj,
protoţe jsme nemohli najít soupeře. Mimo jiné se omluvily Hlubočky,
Tršice i Velký Týnec. Ještě ţe máme tak velkou základnu a mohli jsme
jako loni postavit i mladší benjamínky jako Velký Újezd B. Tato naše
druţstva doplnil Dolní Újezd a Velká Bystřice. Turnaj suverénně vyhrál
náš tým A, druhý skončil Dolní Újezd, třetí místo vybojoval náš tým B,
který v přímém souboji porazil Velkou Bystřici 2:0.
Další akce, která se docela vydařila, byl dětský den, který jsme
pořádali společně s Kulturní a školskou komisí městyse. Mimo jiné soutěţe
proběhla dvě fotbalová utkání - maminky versus benjamínci a ţáci versus
funkcionáři, sponzoři a tatínkové. Hlavně utkání maminek s benjamínky
byl obrovský záţitek. Kdo viděl, určitě nelitoval. Podrobnější komentář
k dětskému dni naleznete na jiném místě.
Karel Klimek
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TJ Sokol Velký Újezd
43. ročník Memoriálu Jaroslava Švarce
Letošní ročník se konal mimořádně brzy, a to 30. 4. 2011. MJŠ byl
spojen s akcí "EURORANDO 2011 - Voda ze střechy Evropy" a to tím, ţe
proběhl slavnostní odběr vody z pramene Odry. Tento odběr provedli
předseda TJ Sokol Jaroslav Bican, starosta městyse Lubomír Bršlica, Hana
Slabáková a Ján Babnič - členové předsednictva KČT. Součástí této akce
bylo také milé hudební vystoupení Daniely Brlkové a Vojty Šubrta, kteří
zahráli na flétny. Na slavnostní odběr vody byl z Velkého Újezda zajištěn
autobus na Kozlov a zpět.
Pochod se konal za pěkného slunečného počasí, na hřišti TJ Sokol se
sešlo 515 účastníků z 92 míst ČR, ze Slovenska a jeden účastník byl
dokonce z Turecka. Nejstarším turistou byl 88letý Mojmír Súkeník z Háje
ve Slezsku.
Počty účastníků:
50 km
20 18 muţů 2 ţeny
2 z Velkého Újezda
35 km
3
3 muţi
25 km
66 46 muţů 20 ţen
15 z Velkého Újezda
17 km
266 121 muţů 145 ţen
29 z Velkého Újezda
6 km
162 61 muţů 101 ţen
53 z Velkého Újezda
Celkem
515 247 muţů 268 ţen
101 z Velkého Újezda
Kaţdý, kdo došel do cíle, obdrţel tradiční keramickou medaili
a účastnický list vydaný k akci EURORANDO. Dále si mohli účastníci
koupit tričko s motivem MJŠ a vyuţít razítko zhotovené pro letošní akci.
43. ročník zajišťoval početný pořadatelský kolektiv, kterému patří velké
poděkování. Akce byla finančně podpořena Městysem Velký Újezd
a oblastním výborem KČT Olomoucká oblast. V roce 2012 se bude MJŠ
konat v tradičním termínu 9. 6. 2012.
V sobotu 18. 6. 2011 se Jaroslav Bican zúčastnil "Slévání vod tří
zemí" v Bukovci nedaleko Jablunkova, kam byla dopravena i naše
odebraná voda z Odry.
Zájezd Beskydy – prameny Bečvy
V sobotu 4. 6. 2011 uspořádala TJ Sokol jarní zájezd do Beskyd,
cílem byla návštěva pramenů Bečvy – Vsetínské a Roţnovské. Tyto
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prameny se slévají ve Valašském Meziříčí a tvoří řeku Bečvu. Autobusem
jsme dojeli na Bumbálku, odkud jsme se vydali směr Soláň. Prvním cílem
naší cesty byl pramen Vsetínské Bečvy pod rozhlednou Súkenická na
vrcholu Čarták (953 m), následoval výstup na rozhlednu a občerstvení
v hotelu Súkenická. Potom jsme pokračovali k hoře Vysoká (1 024m), pod
kterou pramení Roţnovská Bečva. Tady jsme obdrţeli účastnický list
EURORANDO 2011 od turistů z Roţnova pod Radhoštěm. Vzhledem
k tomu, ţe se blíţila bouřka, vyuţili jsme nového bufetu na Beneškách, kde
jsme přečkali pěkný „slejvák“. To uţ nám chybělo do cíle naší cesty 5 km,
pršet začalo znovu, a tak jsme po příchodu na Soláň vyuţili nejbliţší chaty
k poslednímu občerstvení a částečnému usušení. Po srazu všech 44
účastníků zájezdu jsme se vydali s naším řidičem p. Korhoněm na cestu
domů.
Podzimní zájezd budeme organizovat v září do oblasti Bílých Karpat
a pěší trasa povede přes Velkou Javořinu (970 m).
Jaroslav Bican

Jarní úklid
Jarního úklidu okolí městyse Velký Újezd, který se uskutečnil ve
dnech 8. - 9. dubna 2011, se zúčastnili mimo členek sociální komise
i Tadeáš Kovařík, děti a vedoucí ze skautského oddílu Cvrček a paní Hana
Strbáčková. Těm všem chci touto cestou poděkovat.
Ivana Nováková

Turistické závody - sezóna 2010/2011
Přestoţe jsme se letos zúčastnili závodů v malém obsazení tří členů
našeho KČT, můţeme určitě říct, ţe jsme byli úspěšní.
7.5. I. závod ČP
- Ondřej Fryštacký - 1. místo
21.5. II. závod ČP
- Ondřej Fryštacký - 3. místo
- Anna Fryštacká - 7. místo
- Miroslav Dobisík - 11. místo
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18.6. mistrovství ČR

- Ondřej Fryštacký - 2. místo
- Anna Fryštacká - 3. Místo

Postup na mezinárodní mistrovství
- O. Fryštacký, A. Fryštacká

3. 9. 2011

Pokud by někdo měl zájem rozšířit naše závodní řady, pokusit se
o podobné úspěchy a přitom sjezdit celou naši republiku (a nejen ji),
přihlaste se u A. Fryštacké (ZŠ Velký Újezd).
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Nabídka služeb – Detoxikační medicína
Kateřina Grootová, nar. 24. 4. 1964 v Hranicích, vystudovala
gymnázium v Olomouci, konzervatoř v Praze, obor fagot. Za sebou má
několik let hry v symfonickém orchestru, 10 let sólové hry, 10 let výuky
AJ...
Zabývám se detoxikační medicínou podle MUDr. Jonáše, SRT Spiritual Response Therapy a pouţívám reiki 3. stupeň.
S detoxikací organismu podle MUDr. Jonáše jsem se setkala před 6-ti
lety. Velmi mě oslovila svou účinností a moţnostmi uţití i řešení, ţe jsem
se jí vzápětí začala také zabývat. Jde o unikátní celosvětově
ojedinělou metodu rozšířenou a úspěšně fungující i ověřenou v mnoha
zemích včetně USA.
Negativní emoce, stres, radioaktivita, viry, bakterie, plísně, paraziti,
toxiny z potravin a průmyslu, jedovaté produkty plísní, bakterií, léky
a mnoho dalších jedů zhoršují chod našeho organismu. Chronické obtíţe se
dají touto metodou úplně odstranit nebo alespoň velmi příznivě zmírnit. Pro
potřeby diagnostiky zdravotního stavu - toxických zátěţí organismu
pouţívají terapeuti - poradci přístroj Salvia. Ten pomocí koţního odporu
umí vytestovat zátěţe, které klasická medicína pomocí krevních testů, stěrů
či RTG nebo ultrazvuku neumí. Např. přítomnost těţkých kovů, chem.
látek. Také je dobré si uvědomit, ţe klasická medicína ve skutečnosti
neléčí. Neumí totiţ odstranit (ani najít) příčinu zdravotních obtíţí. Zabývá
se jen odstraněním obtěţujících projevů, nejčastěji jde o bolest. Toto je pro
člověka danajský dar, odstraněním bolesti si také odstraníme upozornění
těla, ţe s námi není něco v pořádku. I kdyţ prášek utlumí bolest, problém
stejně nemizí, přesouvá se jinam. Tělo má své bypasy, a kdyţ uţ jeden
(orgán) nemůţe, přispěchá na pomoc jiný, ale i ten bývá brzy přetíţen...
Klasická medicína také nebere v potaz tělo jako celek, celý organismus.
Sama je rozčleněna na kardiologii, gastroenterologii, internu, chirurgii...
a uţ tímto rozčleněním a oddělením nemůţe být schopná vidět celistvost
a souvislosti. Tělo své obtíţe vyjadřuje jinak. Prakticky vţdy je příčina
někde jinde neţ obtíţ (bolest). Tělo tak samo sebe chrání. Tato metoda
vychází ze staročínské medicíny.
K odstranění toxinů z těla pouţívá bylinných informačních preparátů.
Tyto preparáty nemají ţádné vedlejší účinky, mohou se brát současně
s jakýmikoliv léky. Fungují na základě informací pro imunitní systém, ne
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na základě chemickém. Do těla nic nedodávají ani neposilují. Odstraňují
z těla to, co brání jeho dobré a přirozené funkci. V jednom konkrétním
preparátu jsou holograficky uloţené informace o různých toxinech
a místech, odkud mají být odstraněny.
Jsou zaměřeny na určité druhy toxinů. Např. Antivir odstraňuje z těla
všechny běţné viry, Antimetal těţké kovy, Metabol metabolické poruchy,
Imun odstraňuje poruchy imunity, Spirobor borelie, Urinodren ledvinové
a močové záněty... Můţete se takto úplně zbavit řady problémů nebo
alespoň výrazně zlepšit oslabený imunitní systém, alergie, astma, akné,
ekzém, padání vlasů, opary, zaţívací obtíţe, bolesti kloubů, gynek.
problémy všeho druhu, průdušky, rýmy, angíny, únavu, deprese, citovou
nestabilitu, kardiovaskulární problémy a velmi mnoho dalšího.
Pro ilustraci uvedu jen zkušenost vlastní a v mé rodině. V době, kdy
jsem vyhledala Body centrum v Brně - centrum této metody na Moravě,
jsem byla ve svých 41 letech na počátku těhotenství svého 4. syna. Několik
let jsem trpěla výraznými srdečními arytmiemi. (Léky na srdce jsem podle
lékařů měla uţívat do konce ţivota.) Dále kloubními obtíţemi, ţaludečními
obtíţemi, měla jsem poškozený lymfatický systém, padání vlasů, chronický
únavový syndrom. Vůbec jsem nevěděla, jak tuto situaci zvládnout. Po
mnoha různých odběrech a vyšetřeních mi kromě nálezu na srdci nic
nalezeno nebylo. V Brně po vytestování mého těla pomocí přístroje Salvia
(zjištění, ţe srdeční výstelka je zatíţená borelií, celé tělo těţkými kovy
a jinými zátěţemi) jsem postupně obdrţela preparáty, které odstraňují tyto
druhy toxinů z těla. Po asi dvou měsících nastala velká úleva. Od té doby
ţádné léky nepotřebuji a dřívější arytmie se uţ neobjevily, únavu
neznám, těhotenství bylo na rozdíl od předchozích klidné a bez obtíţí.
Vyměřením zátěţí a díky těmto preparátům se v naší rodině mí synové
úplně zbavili chronických onemocnění, nejstarší syn neustálých zánětů
dutin, druhý si zatím vylepšil stav bolestivých plochých nohou, nejmladší
epilepsii. Všichni bývají jen zřídka nemocní. Antibiotika se u nás
neobjevila několik let a lékaři nás znají pouze z preventivních prohlídek.
Kateřina Grootová
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VYMEZENÍ IDEOVÉHO PROJEKTOVÉHO
ÚKOLU
„Cesta ke ztracené důstojnosti - Centrum městyse
Velkého Újezdu“
Velký Újezd leţí na úpatí Oderských vrchů uprostřed mezi městy
Olomouc a Lipník nad Bečvou. Vytváří přirozenou spádovou obec pro
menší obce v okolí, zároveň je díky malé vzdálenosti od Olomouce (15 km)
a přilehlému exitu na dálnici vyhledávaným místem pro bydlení
s dojíţděním za prací.
Pro vyváţený rozvoj sídla je stěţejní zajištění základních sluţeb
přímo v místě a zároveň vytvoření příjemného prostředí přitahujícího zájem
lidí, kteří by jinak přijíţděli jenom přespat. Centrum obce je
architektonicky a urbanisticky poškozeno bouráním v 2. polovině
20. století a rovněţ nesystémovými zákroky z poslední doby. Různé
„vysprávky“ neřeší problém komplexně. Poţadavky na moderní fungující
centrum městyse jsou vyšší, neţ tomu bylo v případě střediskové obce
v minulosti. V současné době je připravováno nové zadání územního plánu.
Bylo by vhodné, aby jiţ celkovou obnovu důstojnosti centra městyse
zahrnoval.
Zadání projektového úkolu je přetvoření jádra střediskové vesnice
v moderní centrum městyse.
Řešení lze rozdělit do následujících okruhů problémů, které je však
nutno řešit zároveň ve vzájemných vazbách: urbanismus, doprava, zeleň
a architektura.
Urbanismus
Kvůli zbytečným demolicím došlo k rozrušení kompaktních front
vymezujících náměstí, území kolem autobusového stanoviště a spojovací
komunikace je vymezeno jen částečně, neboť se jedná o historicky
rozvolněnou zástavbu a původně okrajové části. Je třeba veřejné prostory
nově definovat a stanovit způsob jejich vymezení, zda se bude jednat
o nové stavby, stavební kulisy nebo výsadby.
Doprava
Náměstí je zároveň křiţovatkou dříve hlavních cest – k císařské
silnici Olomouc-Lipník se v prostoru náměstí připojuje silnice na Přerov.
Vzhledem k tomu, ţe obec má uţ od sedmdesátých let silniční obchvat a po
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roce 2000 přibyl i dálniční obchvat, uskutečňuje se v intravilánu pouze
místní doprava. Vybouráním jiţní fronty se plocha náměstí zvětšila
o třetinu, avšak funkční plocha zůstala původní. Zvětšenou jiţní část zabírá
neintegrovaná zeleň s pouhou funkcí průchodu. Severní část kromě
komunikačního uzlu slouţí k občasným kulturním a společenským akcím,
kterým je však současné architektonické řešení spíše na překáţku. Bylo by
vhodné zváţit moţnosti zvětšení severní klidové části náměstí posunutím
silnice na Lipník více k jihu a přeřešením křiţovatky s Přerovskou
a Oderskou ulicí. Lze hledat i jiné alternativy, které vhodným způsobem
současnou rozbitou plochu náměstí scelí. V návaznosti na nové trasování
komunikací je však třeba kompenzovat úbytek parkovacích stání, částečně
je to moţné přímo v ploše náměstí, např. v místech, kde při kulturních
akcích můţe stát pódium, také je moţné zváţit zřízení nových parkovacích
stání v rámci nádvoří radnice. Pěší provoz by měl být povaţován v prostoru
náměstí za prioritní, velké poloměry průjezdních komunikací tomu
neodpovídají. Bezpečnost provozu by měla být zajištěna dostatečným
rozhledem – u výjezdu z Přerovské ulice je omezen na jedné straně domem
a na druhé svahem s křovinami. Na náměstí by mělo být umístěno také
trţní místo.
Před foyerem sokolovny chybí rozptylová plocha pro pěší.
Vzhledem k nasazení delších autobusů přestává současné autobusové
nádraţí plnit svojí funkci a autobusy v době dopravních špiček zastavují
mimo svoje stanoviště.
Při řešení prostranství u školy je prioritní bezpečný pohyb ţáků mezi
školou a autobusovým stanovištěm, zároveň je však nutné zachovat
obsluţnost stodol (umoţnit průjezd traktorům a zemědělským strojům)
a řešit příjezd a parkování zaměstnanců školy.
Zeleň
V severní části náměstí jsou doţilé lípy seřezávané na „hlavu“, jejichţ
chaotické rozmístění je výsledkem dvou fází výsadby a zcela
nepochopitelně byly ponechány bez snahy o logickou redukci či doplnění
i v rámci úpravy centra z konce devadesátých let. Jiţní část náměstí je
„okrášlená“ výsadbou keřů a konifer. Zamýšlený parčík za Wawerkovou
vilou nikdo vzhledem ke špatnému přístupu nenavštěvuje a díky
nepochopitelné druhové nahodilé výsadbě se pomalu stává dţunglí. Bylo
by vhodné ho rozšířit o plochu za pomníkem padlých hrdinů a kompletně
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navrhnout jeho koncepci. Před novou školou je rozsáhlá travnatá plocha,
která se v letních měsících vyuţívá k provozování lunaparku a výcviku
dobrovolných hasičů. Bylo by vhodné zrevidovat stávající výsadby
a navrhnout celkovou koncepci.
Architektura
Je třeba řešit nejen architekturu případných nově navrţených budov,
ale také posílit funkčnost a estetickou hodnotu stávajících staveb, a to jak
ve vlastnictví městyse, tak v soukromém vlastnictví. Výsledné návrhy se
mohou stát pro soukromníky inspirací a pro městys podkladem pro
zpracování závazných regulativů a realizační projektové dokumentace.
Jiří Roubík, předseda Výboru pro rozvoj městyse

- 35 -

„Cesta ke ztracené důstojnosti - Centrum městyse
Velkého Újezdu“
Zpracovatelé studie: Iveta Perglová a Pavla Dočekalová
Datum zpracování: 17. 5. 2011
Redakční úprava: Ing. arch. Blanka Roubíková
Centrum obce či města není jen průsečíkem cest či místem, do
kterého je ze všech částí sídla zhruba stejně daleko, ale je společenským
prostorem, který by měl dobře slouţit svým občanům a dělat dobrý první
dojem na projíţdějící. Měla by proto tomuto prostoru být věnována náleţitá
pozornost a jeho vzhled a vyuţití by mělo být široce diskutováno.
Odrazovým můstkem pro tuto debatu můţe být třeba studie, kterou
zpracovaly studentky 3. ročníku FAVUT Iveta Perglová a Pavla
Dočekalová.
„V návrhu, který jsme vypracovaly, jsme se zabývaly několika
částmi. Náměstím, na kterém se nachází Úřad městyse, dále ulicí spojující
náměstí a autobusové nádraţí, parkem nacházejícím se za Vaverkovou
vilou a objektem kulturního domu (Sokolovny).
Náměstí je v dnešní době zcela nepravidelného tvaru. Navíc jej dělí
komunikace na dvě části. Severní část náměstí je z velké části zabrána
vzrostlými stromy. Stromy brání průchodu obyvatel a navíc si myslíme, ţe
při akcích na náměstí tvoří velkou bariéru. Není zde ani příliš šťastné
umístění ţelezných zábran směrem k silnici. Jiţní část náměstí slouţí spíše
jako parkoviště a zbytek plochy je zabrán ne příliš vzhlednými keři.
V nedávné době zde byla postavena budova, která nezapadá do kontextu
ostatní zástavby náměstí. Tato stavba nemá ani kořeny historické.
Návrh náměstí si pohrává s posunutím komunikace v prostoru
náměstí. Ta je posunuta tak, aby zpomalila dopravu a dala pravidelnější
tvar oběma částem náměstí. Z horní části náměstí budou odstraněny
stávající stromy a nahrazeny třemi novými, které bude moţno stříhat do
poţadovaného tvaru. Kolem stromů budou kruhové lavičky. Zajímavým
prvkem náměstí budou schodišťové stupně, které jsou navrţeny z tesaného
kamene a jsou ohraničené kamennou zídkou. Po obvodu náměstí jsou
navrţeny lavičky. Oddělení komunikace a prostoru určenému k pobytu lidí
je pouze opticky pomocí pruhů zeleně. V dolní části náměstí jsme umístily
trţiště, které je kryto ocelovou konstrukcí s předepnutou textilií. Trţiště
můţe slouţit pro pojízdné prodejce, kteří budou mít stále chráněno své
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zboţí. Ale i lidé, kteří je navštíví, budou chráněni před nepříznivým
počasím. Dolní náměstí je zarovnané do jedné roviny. Parkování, které zde
bylo, je přesunuto do podzemí pod částí trţiště. Komunikace a náměstí jsou
odděleny pásy zeleně. Plocha náměstí je vydláţděná kamennými kostkami.
V prostoru náměstí je Úřad městyse. Na objekt úřadu navazuje podél
hlavní komunikace lékárna a zdravotní středisko. Dvůr úřadu slouţí
převáţně jako skládka odpadu. Umístění skládky není vůbec vhodné.
Prostor za úřadem by měl být reprezentativní.
V našem návrhu jsme počítaly s vyrovnáním terénu do jedné výškové
úrovně. Bude odstraněno zadní křídlo úřadu s technickým zázemím
a kůlna. Technické zázemí bude přesunuto do suterénu nově navrţeného
objektu. Dvůr bude slouţit spíše jako odpočinková plocha. V části lze také
umístit parkovací stání pro zaměstnance, ale také pro návštěvníky. Místo
bude tedy spíše relaxační. Jsou zde navrţeny plochy zeleně, stromy
a lavičky k posezení. Na dvůr navazuje nový polyfunkční objekt. Objekt
má tři podlaţí. Přízemí bude slouţit jako kavárna či menší restaurace.
V patře lze prostor vyuţít jako kanceláře. Přístup aut pro zásobování
objektu je umoţněn z hlavní komunikace přes dvůr úřadu. Hlavní vstup do
objektu je orientován směrem k hlavní silniční komunikaci. Přístup pro pěší
je po vydláţděné komunikaci. Objekt je zcela bezbariérový. Prostor dvora
bude navazovat na dnes málo nevyuţívaný park. Tento park a dvůr bude
spojovat navrţený objekt. Park je v jiné výškové úrovni neţ pěší
komunikace. Tyto odlišné výškové úrovně vyrovnávají dva schodišťové
stupně. Rampa umoţňuje bezbariérový přístup. V parku jsou vydláţděné
pěší komunikace a zatravněná plocha. Otevřený prostor pak budou dotvářet
osázené upravované stromy. Návrh nezapomíná ani na děti, které si mohou
hrát na malém hřišti s houpačkami.
Dalším místem, které jsme řešily je ulice spojující autobusové nádraţí
a náměstí. Komunikace je přímá, a tak ji někteří řidiči zneuţívají k rychlé
jízdě. O zpomalení komunikace jsme se tak snaţily pomocí vloţení pásu
zeleně mezi dva jízdní pruhy. Zatravněný pás je doplněn stromy. Ze severní
části komunikace bude oddělení parku zajištěno nízkými keři. Tyto keře
budou pouze půl metru vysoké a stříhané. Prostor ulice tak dostane zcela
jiný charakter a snaţí se svou koncepcí přiblíţit pěším. Ulice se novým
návrhem přiblíţí svému původnímu historickému vzhledu.
Na jiţní straně této komunikace se nachází rozestavěný kulturní dům.
V dnešní době se vyuţívá jeho malý sál. Za kulturním domem je volný
- 37 -

nevyuţívaný a neudrţovaný prostor. Na konci je pouze umístěna
trafostanice. Místo dostavby původně zamýšleného objektu jsme navrhly
zcela nový. Tento objekt by umoţňoval nejen místo pro plesy či zábavy,
ale i pro promítání filmů nebo galerii. Za kulturním domem se rozléhá
zahrada. V této zahradě bude zbourán objekt trafostanice. Důleţitou
změnou je také přesunutí zahrádky hospody z prostoru náměstí právě do
zahrady za kulturním domem. Zahrádka tak bude mít větší soukromí.
Komunikace, která vede k parkovišti vedle školy, se tak také přesune.
Terasa, která je umístěna za kulturním domem, se propojí po schodišti se
zahrádkou hospody. Propojení teras a zahrady je zajištěno skalkou. Tato
skalka je tvořena vytrvalými rostlinami, kůrou a většími kameny. Zahrada
bude zatravněna a budou zde vysázeny stromy. Do prostoru zahrady vedou
cesty vydláţděné z kamene a pro osvěţení a k posezení je určený malý
altán.
Problémy, které se v řešeném území objevují, jsou následující. Poloha
a tvar podélné komunikace umoţňuje rychlou jízdu přes městys. Jízda tak
ohroţuje obyvatele Velkého Újezdu. Dalším problémem, spíše estetickým,
jsou neudrţované fasády. Některé budovy měly secesní prvky, coţ je
oţivovalo. Bohuţel byly tyto prvky odstraněny. Bylo by vhodné tyto
dekorace obnovit a dát tak budovám jejich původní historický výraz.
Návrh se má přiblíţit lidem a vyřešit problémy řešených míst.
Obyvatelé by se v centru měli cítit bezpečně a rádi se zde zdrţovat.“
Vzhledem k tomu, ţe práce nebyla konzultována v průběhu
zpracování s místními, objevují se zde nápady, které by pravděpodobně
neuspěly. Studie má být pouze prvním krokem k další etapě, kdy by měly
být potřeby a moţnosti obce postupně zapracovány. Díky tomuto pohledu
zvenčí si moţná uvědomíme nové moţnosti řešení centra. Jedná se
o studentské práce nesvázané finančními limity, prostorovými dogmaty
a architektonickými klišé. Je to pohled mladý a moderní, který zřejmě
nebude kaţdému blízký. Výbor pro rozvoj městyse takový přístup vítá,
jsme tím všichni tak trochu popíchnuti k tomu, abychom se tímto
prostorem váţně zabývali. Autorky předběţně přislíbily účast na výstavě
v rámci hodových slavností, a budeme mít tedy moţnost blíţe probrat
jejich návrh.
Blanka Roubíková
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Výpis usnesení
ze zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (dále jen
ZM), konaného dne 21. 06. 2011 v obřadní místnosti
Úřadu městyse Velký Újezd
Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zápis ze 3. zasedání ZM Velký Újezd ze dne
22. 3. 2011.
Usnesení č. 2 k bodu č. 3 pozvánky
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM Velký
Újezd.
Usnesení č. 3 k bodu č. 4 pozvánky
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu finančního výboru ZM Velký
Újezd.
Usnesení č. 4 k bodu č. 5 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti výboru pro rozvoj městyse od
3. zasedání zastupitelstva městyse Velký Újezd.
Usnesení č. 5 k bodu č. 6 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse Velký Újezd
za období od 3. zasedání zastupitelstva městyse Velký Újezd.
Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje vyhlášení záměru prodeje parcely č. 3399/1
v k.ú. Velký Újezd o výměře 514 m2.
Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje výzvu na pronájem areálu bývalého koupaliště.
Podmínky pronájmu stanoví rada městyse Velkého Újezda.
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Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje uvolnění částky 50 000,- Římskokatolické
farnosti Velký Újezd na opravu věţních hodin. Tato částka je zakotvena ve
schváleném rozpočtu pro letošní rok na opravy kostela.
Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje vyhlášení záměru prodeje parcely č.299 v k.ú.
Velký Újezd o výměře 48 m2.
Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku
parc.č. 1945, k.ú. Velký Újezd a současně schvaluje zadání zpracování
geometrického plánu pro přesné stanovení hranic a zjištění výměry
předmětné části výše uvedeného pozemku. Náklady na geometrický plán
hradí kupující.
Usnesení č. 11 k bodu č.12 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje darovací smlouvu stavby „cyklostezka
Přáslavice-Daskabát-Velký Újezd“ v úseku leţícím na pozemcích
v katastrálním území Velký Újezd. Hodnota předmětné stavby činí 3 703
209,69 Kč, z toho dotace činila 3 033 096,29 Kč a vlastní prostředky
Městysu Velký Újezd 670 113,40 Kč.
Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje pořízení interaktivní tabule z finančních
prostředků z grantového projektu „Interaktivita e-learning-progresivní
nástroje moderního vzdělávání“ v hodnotě 88 231,20 Kč.
ZM Velký Újezd schvaluje odpisový plán tohoto majetku od 1.7.2011
v hodnotě 5 515,- Kč.
Usnesení č. 13 k bodu č. 14 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje ţádost ředitele ZŠ a MŠ na čerpání financí
z investičního fondu a to: 17 178,- na malby a nátěry v budově MŠ, 24
575,- na výměnu ţaluzií v budově MŠ a 14 768,- na nákup materiálu na
opravu sociálního zařízení v budově ZŠ.
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Usnesení č. 14 k bodu č. 15 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje s výhradou závěrečný účet dle „Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Velký Újezd za rok 2010“.
Závěr této zprávy: Při přezkoumání hospodaření městyse Velký Újezd za
rok 2010-byly zjištěny nedostatky spočívající (§ 10 odst. 3 písm. c)
zákona): c1) porušení rozpočtové kázně - městys neoprávněně pouţil
prostředky státního rozpočtu poskytnuté na úhradu nákladů spojených s
konáním voleb do zastupitelstva obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR. ZM
přijalo systémové opatření k odstranění nedostatků. Jedná se o zpětně
neodstranitelný nedostatek. Účetní byla poučena o správném účtování
a zastupitelstvo jí uloţilo účtovat v souladu s vyhláškou. Současně vyzvalo
finanční výbor k provádění častějších kontrol hospodaření.
Usnesení č. 15 k bodu č.16 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje směrnici č. 47 o vysílání na pracovní cesty
a pracovní náhrady dle přílohy č. 5.
Usnesení č. 16 k bodu č. 17 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje rozpočtový výhled Městyse Velký Újezd na rok
2012 a 2013.
Usnesení č. 17 k bodu č.18 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje „Dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 11. 9.
2002 (ZŠ a MŠ)
Usnesení č. 18 k bodu č. 19 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje „Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11. 9.
2002“ (knihovna)
Usnesení č. 19 k bodu č. 20 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky 10 000,- Kč paní
Maloškové Aleně, bytem Náměstí 152, Velký Újezd, s tím, ţe bude půjčku
splácet od 1. 8. 2011 v měsíčních splátkách ve výši 1000,-.
Usnesení č. 20 k bodu č. 21 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Lubomír Bršlica
starosta městyse Velký Újezd

Ověřovatelé zápisu: Pavla Dohnalová
Mgr. Ondřej Zatloukal
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Rada a zastupitelstvo Městyse Velký Újezd
Vám přeje příjemnou dovolenou
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