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Socha sv. Antonína Paduánského s Ježíškem v Hustopečích nad Bečvou.
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SlOVO úVODEM
Projev starosty městyse Velký Újezd k 70. výročí ukončení druhé světové války

Dámy a pánové,
dovolte mi prosím, abych jménem ZM Velký Újezd i jako starosta městyse
vyjádřil upřímný dík za to, že se zde potkáváme právě u příležitosti 70. výročí ukončení druhé světové války.
Letos v květnu si celý svět připomíná 70. výročí ukončení dosud největšího
světového konfliktu, který si vyžádal více než 60 milionů obětí na lidských životech.
Ani po 70-ti letech od konce války není výjimkou, že se někteří neustále snaží zpochybňovat hrůzy, kterých se nacisté v Evropě dopustili. Největší masové vyvražďování
lidí trvalo celých šest let.
Dnešní situace ve světě nasvědčuje tomu, že i nyní se můžeme velmi snadno dostat do situace, která před 70-ti lety vyústila v největší tragédii minulého století.
Jedná se o posilování extremistických tendencí ve společnosti, lhostejnost k tradicím,
z nichž vzešel tento stát, a obsahovou povrchnost, kterou představují současní političtí soupeři v souboji o získání moci.
Je velmi varovné sledovat, jak často se dnes objevují tzv. „odborně fundované“ pohledy na výsledky druhé světové války, které ignorují příčiny jejího vzniku
a lidského bezpráví. Zapomínat anebo cíleně ignorovat příčiny znamená záměrně překrucovat dějinné souvislosti.
Nechci a nemohu nikomu vstupovat do svědomí, ale chci z tohoto místa jednoznačně prohlásit, že pokud si dokážeme připomínat výročí ukončení druhé světové
války, pak si tím připomínáme i to, že ti, kdo položili život za naši svobodu, mají právo
po nás žádat, abychom ji nikdy neprodali a nezradili. Neprodat a nezradit také znamená nezapomenout a chránit to, pro co miliony lidí ve válce zemřely.
Mezi těmi, kdo se nacistům postavili na odpor, byli i naši obyvatelé z Velkého
Újezdu, kteří neváhali nasadit svoje životy, aby nacistickou zrůdu zastavili.
Právě dnes na tomto pietním místě si připomínáme jejich odvahu a nesmrtelnost v našich myšlenkách. Přejme si, aby i další generace po nás si připomínaly
hrůzy druhé světové války a nedopustily její zpochybňování.
Máme být na co hrdi, tak i buďme…
Čest jejich památce!
Starosta městyse Josef Jelen
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ROZHOVOR
Redakce Žibřida se rozhodla po letech oživit tradici rozhovorů. Jednou z linií bude postupné představení všech zastupitelů městyse Velký Újezd. V tomto čísle Vám představíme Lukáše Maříka – dlouholetého a zkušeného zastupitele a radního.
Jak a kdy jste se dostal do VÚ? Víme,
že pocházíš z malebného kraje na pomezí jižních Čech a jižní Moravy – ze
Slavonic.
To je velice prosté, v roce 1992 jsem byl na
vojně v Přáslavicích a začal jsem chodit se
slečnou z Velkého Újezda, se kterou jsem
se posléze oženil, a již jsem ve Velkém
Újezdě zůstal. Kraj kolem Velkého Újezda
mi však byl známý již dříve, jelikož jsem
několikrát byl na tehdy pionýrském táboře
v Záběšní Lhotě.
Jak Vás ovlivnilo, resp. formovalo
překrásné, leč v době železné opony
dosti izolované příhraniční renesanční městečko?
Ony Slavonice nebyly až zase tak izolované
od zbytku republiky, jak je nám často předkládáno dnes všeho znalými a většinou třicetiletými historiky. Jako děcka jsme byly jedna velká parta, která držela pohromadě,
a jeden druhému pomáhal, ať již ve škole, nebo i doma. Jak mohl jít kamarád ven,
když musel doma poklidit, nakrmit, zatopit? To se nikdy bez vzájemné pomoci neobešlo a bralo se to jako naprostá samozřejmost. Dnes je již doba bohužel zcela jiná.
Já bych viděl paralelu mezi Slavonicemi a Újezdem v tom, že tehdy jsme ve Slavonicích nemohli na jih do Rakouska a tady se, naneštěstí dodnes, nemůže na sever do
vojenského prostoru.
Máte rodinu?
Ano, jsem již 22 let šťastně ženatý s místní rodačkou Evou, rozenou Bednáříkovou, se
kterou mám dceru Editu a syna Lukáše.
V jakém oboru pracujete?
Současná doba přináší nutnost zastávat více pozic v rámci firmy, já jsem jednak energetikem a zároveň projektovým inženýrem. Starám se tedy o kompletní agendu firmy
z pohledu nákupu, spotřeb a řízení energetických otázek a zároveň o převody výroby
ze zahraničí a o instalaci technologických celků.
Jak trávíte volný čas?
Pokud mi nějaký zbývá, tak ještě dodělávám věci kolem našeho rodinného domku
a zahrádky. V mezidobí se věnuji elektronice, nejen té moderní, jako jsou počítače,
ale jsem taktéž sběratelem elektronkových rádií, takže občas zajedu na setkání s kolegy z Historického radioklubu československého.
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Líbí se Vám ve Velkém Újezdě?
Samozřejmě, komu by se doma nelíbilo. Na rozdíl od Čech tu lidé nemyslí pouze na
sebe a nepřevádějí hned vše na peníze.
Máte nějaká oblíbená místa a proč?
Rád si zajdu do lesa na procházku, je to skvělé projít se a na chvilku na nic nemyslet,
když ještě rostou houby, tak je jedna taková procházka jak týden dovolené.
Co Vás v poslední době ve Velkém Újezdě potěšilo?
Potěšilo mne a stále těší, že současná rada městyse, potažmo zastupitelstvo, pracuje
jako tým. V osobě nového starosty Ing. Jelena vidím člověka na svém místě, přímého,
rázného, ale současně spravedlivého a otevřeného. Taktéž mne velice těší úspěchy
našich hasičů a fotbalového mužstva.
A naopak s čím nejste spokojen? Co byste si přál ve vedení obce prosadit?
Zpočátku mi Velký Újezd připadal tak trochu „ušmudlaný“, dnes se ve všech ulicích
městyse lidé snaží, aby jejich nemovitosti vypadaly co nejlépe, a investují nemalé
peníze i svoji práci na jejich zkrášlení a výsledky jsou opravdu vidět. Pokud se však
podíváte nezaujatým pohledem na náměstí, tak vás až jímá hrůza, v jakém stavu
jsou fasády domů, potažmo celé domy. Chtěl bych tedy zahájit diskuzi s jejich majiteli
s cílem zvelebení celého náměstí.
Jste dlouholetý zastupitel. Od kterého roku působíte na radnici a v jakých
funkcích?
Do práce zastupitelstva jsem se zapojil v roce 2002 ve funkci místostarosty, v dalších
letech jsem pracoval jako člen rady či jako řadový člen zastupitelstva.
Jste kromě zastupitelstva nějak zapojen do dění ve VÚ (spolky atp.)?
Jsem zastáncem toho, že pokud jste již členem nějakého sdružení, tak je vaší
povinností pro toto sdružení
pracovat a nebýt pouze jeho
pasivním členem. Vzhledem
k svému vytížení nejsem členem žádného sdružení, ačkoliv
rád vypomáhám při pořádání
akcí osobně či materiálně.
Co byste vzkázal čtenářům
Žibřida?
Snažme se všichni o to, abychom našim dětem předali Velký Újezd krásnější, jako
místo, kde budou chtít žít.

Za rozhovor děkuje Ondřej Zatloukal
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HISTORIE A KULTURA
Podstatští v Hustopečích nad Bečvou
Josef Richter

Jedním z dalších míst, které svého času patřilo rodu Podstatských z Prusinovic, je
městys Hustopeče nad Bečvou. Nachází se v nejvýchodnějším výběžku Olomouckého kraje, při cestě z Hranic na Moravě do Valašského Meziříčí. Jeho dominantou
je renesanční zámek z roku 1596 s nejkrásnějším arkádovým dvorem na Moravě.
K uchvacujícím památkám patří také farní gotický kostel Povýšení sv. Kříže vystavěný
na přelomu 16. a 17. století spolu s patnácti barokními sochami umístěnými na zídce
obklopují dřívější hřbitov kolem kostela. V roce 2001 přešel za socialismu zdemolovaný zámek do majetku městyse a za dotační podpory Ministerstva kultury České
republiky a Olomouckého kraje v něm probíhají rozsáhlé opravy. Zrestaurovány či
kopiemi nahrazeny byly (už poněkolikáté) také sochy ze hřbitovní zídky.  Zmíněná
skladba tohoto církevního areálu dávala kdysi podnět ke vtipné hádance: Který kostel
na Moravě je nejmenší? A odpovědí bylo: Přece ten v Hustopečích n. B. Je tak malý,
že ani sochy svatých se do něho nevešly, a tak je museli umístit venku kolem kostela.
V letech 1693–1763 drželi Hustopeče n. B. Podstatští z Prusinovic. Získali
je dědictvím po Žerotínech, konkrétně po ovdovělém strýci Bernardovi ze Žerotínů,
jehož zesnulá manželka a tedy jejich teta byla rozená Podstatská z Prusinovic. Dědicové byli tři bratři, z nichž dva postoupili později své majetkové díly bratru Juliu
Alexandrovi P. svobodnému pánu z Prusinovic (1672–1751). Ke svému veselíčskému příbuzenstvu byl ve vztahu bratraneckém. Kromě Hustopečí n. B. vlastnil také
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Broumov, Hošťálkov, Lidečko a Vysoké Pole. Roku 1734 zakoupil od příbuzenstva
Podstatských rohový dům v Olomouci, stojící dnes vedle obchodního domu galerie
Moritz (viz foto v min. čísle). To neznamená, že by v Olomouci již dříve nesídlil, jeho
rod tam žil již téměř dvě století. Julius Alexandr byl důstojník a jeho manželka Anna
Terezie, roz. Wagen z Wagensberga, byla dcerou rovněž vysoce postaveného císařského důstojníka. Julius Alexandr jako voják vázaný povinnostmi k posádce pluku
v Olomouci mohl sotva žít na některém ze svých panských statků. Po něm převzal
Hustopeče n. B. jeho syn Jan Nepomucký (1707–1758), který byl roku 1744 povýšen,
rovněž jako již roku 1707 jeho veselíčský příbuzný, do šlechtické hodnosti hraběte.
Období, kdy byl pánem Hustopečí n. B. Jan, je v pověstech charakterizováno jako rozmarné, ale pro městys bylo naopak obohacující. Jan byl
c. k. komoří, tajný rada, přísedící zemského práva a štědrý dobrodinec hustopečského zámku i kostela. Přístavbou severního křídla doplnil a uzavřel čtyřkřídlou dispozici zámku a poté, co roku 1717 vyhořel kostel, ujal se financování jeho opravy a obnovy poškozených soch, k nimž přibyly i mnohé další.
Způsob jejich pořízení byl ale neobvyklý. Do Hustopečí n. B. zval několikrát
do roka mladou šlechtu ze širokého okolí. Nejen na své narozeniny či jmeniny, ale také
na hony, na lov bažantů a ryb, což bylo vždy doprovázeno i rozvernou zábavou podpořenou dobrým vínem. Tyto kratochvíle se staly velmi oblíbenými a mezi zvanými byl
i pravidelný host hrabě Alois Arnošt Podstatský z Veselíčka (1723–1793). Byl to syn Janova druhého vlastníka a tedy už spíše vrstevník Janových dcer. Očekávaným vrcholem
jejich společných sešlostí však byla hra v karty o nemalé finanční obnosy. Jenže štěstí
nejvíce přálo Aloisi Arnoštovi z Veselíčka. Když viděl nechuť spoluhráčů k jeho štěstěně, zavázal se, že za vyhrané peníze pořídí sochu ke zdejšímu kostelu, který se právě
opravoval. Vyžádal si ale, aby se k témuž zavázali v případě své výhry i všichni ostatní. Poničená zídka měla tehdy jen šest soch pořízených majitelem zámku Janem, ale
Aloisovým rozhodnutím začalo soch rychle přibývat. Následně vyhrál pan Bojanovský
z Malhotic, ale za svou nízkou výhru nepořídil ani kámen. Podobně učinili i pán ze Skaličky a ze Spálova. Tajně se tedy domluvili, že nechají vyhrát vždy domácího Jana, aby
si své sochy financoval sám. Jan však brzy prohlédl léčku svých přátel, a proto si pro
příště pozval údajně i malíře Sigmuntíka z Brna, který měl hosty potají portrétovat. Po
dalších výhrách měl financovat zhotovení dalších soch a patrně se kvůli tomuto nápadu i zadlužil, protože byl pro dluhy v Olomouci i vězněn. Jaké bylo překvapení hostů,
když si při své příští návštěvě povšimli, že skulptury svatých mají jejich tváře. Tehdy
se zastyděli a rychle se vytratili a jejich přátelství se tím nadlouho přerušilo. Důležité
ale je, že tyto sochy svatých v takřka nadživotních velikostech (na svých podstavcích
označeny rodovými erby) nyní už po několika opravách a restauracích zdobí Hustopeče n. B. dodnes, a to nejen kolem kostela, ale další také na přilehlém náměstíčku.
Původem soch, jejich autory, jejich materiálem a místem vzniku se již zabývalo několik odborníků, ale jejich závěry nejsou uspokojující. Nikdo z nich totiž nevzal v úvahu, že jejich původce hrabě Jan Podstatský nesídlil v Hustopečích, ale v Olomouci v ulici 8. května, tedy v téže ulici, ve které
takřka naproti stála významná sochařská dílna, a také přímo v době, kdy v této
dílně vznikaly i mnohé sochy pro právě budovaný sloup Nejsvětější Trojice Boží.
Dalším významným faktem je, že právě v té době se také rušil hřbitov stojící
kolem zrušeného kostela Panny Marie na Předhradí (nám. Republiky, naproti vlasti-
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vědného muzea) a s ním se likvidovala i hřbitovní zídka osázená mnoha stejně rozměrnými sochami. O jejich osudu jistě spolurozhodoval i tehdejší olomoucký kanovník,
později děkan, Leopold Antonín hrabě Podstatský (1717–1776) a jistě mohl ovlivnit
i jejich přemístění do majetku příbuzenstva v Hustopečích nad Bečvou. Dvě z tamních
soch jsou totiž autorsky připsány sochaři Ondřeji Zahnerovi, budovateli sloupu Nejsvětější Trojice. Dvě jeho jiné sochy ze zmíněné rušené ohradní zídky kostela P. Marie na
Předhradí byly přeneseny a vsazeny do hlavního průčelí chrámu sv. Michala, který pod
podlahou přiléhající kaple sv. Alexia skrývá i dřívější hrobku rodu Podstatských. Dalším
z autorů byl jistě i Jan Michael Scherhauf, který v Zahnerově dílně pracoval a od něhož
pochází i kamenný kříž z roku 1787 stojící před naším kostelem sv. Jakuba Staršího.
Tak jako dnes i v dřívějších dobách sloužily malířům a sochařům jako předlohy živé lidské modely. A obličeje portrétů či soch svatých mohly být vytvářeny
právě jen podle ušlechtilých tváří šlechticů. Tedy snad kromě Jidáše. Olomoucká
šlechta se tak jistě stávala modely i k některým tehdejším sochám, a tak pověst
o podobách šlechticů v hustopečských sochách nemusí být pouhou pověstí. Neexistuje sice žádný seznam pánů, kteří se tehdy v Hustopečích scházeli, tím méně
pak jejich podobizny, s nimiž by bylo možné tváře soch porovnat, přesto jsem se,
i když poněkud naivně, o porovnání tváří soch s dostupnými portréty předpokládaných účastníků tamních setkání pokusil. Obličeje soch jsem nafotil v úhlech odpovídajících portrétům a pomocí počítačové superprojekce, tedy překrýváním těchto
podobizen a porovnáváním detailů, jsem došel alespoň ke dvěma závěrům. Domácí pán a majitel Hustopečí n. B. Jan Nepomucký hrabě Podstatský je zpodobněn
v soše sv. Ludvíka. Svatořečených Ludvíků je sice sedm, ale v tomto případě jde
jistě o sv. Ludvíka – Ludvíka IX., svatořečeného francouzského krále. Zásadním
shodným a určujícím prvkem je, a to pouze v tomto případě, tzv. rozpůlená brada
jak na skutečném portrétu, tak na soše. Podporuje to i význam a důležitost sochy
v tomto souboru, nejlépe odpovídající společensky nadřízenému postavení hostitele.
Tím druhým, který má podobu sochy svatého Antonína Paduánského
s Ježíškem a nejlépe se shoduje s portrétem, by měl být Alois Arnošt hrabě Podstatský-Lichtenstein, který ve své době oženil císaře Josefa II. a je pochován v hrobce
Podstatských-Lichtensteinů ve Velkém Újezdě. Mimochodem socha téhož svatého
stojí i u zámku ve Veselíčku. Potvrzení těchto skutečností je ale takřka nemožné.
Přestože jsou sochy na zdobených podstavcích doplněny i erby několika rodů,
nelze je pokládat za směrodatné, např. i proto, že v erbech zpodobněné lvy mají ve svých
erbech nejen Podstatští, ale i s nimi spřízněné rody Žerotínů a Wagen z Wagensbergu.
Hustopečský pán Jan hrabě Podstatský se poprvé oženil s hraběnkou Marií Barborou z Königseggu-Aulendorfu. Byla téměř o deset let starší a bral si ji ještě
jako neplnoletý. Záhy, už ve svých 37 letech, zemřela. Její zmíněné sídlo Königsegg
– Aulendorf je česká obec Kunžak, ležící na pomezí Čech a Moravy mezi Jindřichovým Hradcem a Telčí. Šikmo uložené červené a žluté kosočtverce, které tvoří znak
jejího rodu, pochází ze znaku města Aulendorfu v Bádensku-Wintenbersku, kde stálo původní sídlo rodu. Potomci tohoto s Podstatskými spřízněného rodu založili ve
druhé polovině 20. století ve Švédsku automobilku Königsegg, která používá tento
rodový erb i jako znak automobilů firmy Königsegg (psáno dle nových pravidel německé gramatiky Koenigsegg). Tato automobilka patří nyní k výrobcům nejprestižnějších vozidel na světě. Základní ceny jejich osobních automobilů se pohybují
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kolem 25 milionů korun. Erb hraběnky z Königseggu je také, byť nepříliš zdařile,
použit v aliančním erbu na podstavci jedné ze soch na zídce u kostela, což bohužel
zatím neidentifikoval nikdo z těch, kteří se hustopečskou historií zabývají. I s druhou manželkou Johankou, hraběnkou ze Žerotínů, měl Jan hrabě Podstatský jen
dcery. Tři z jeho dcer se sice provdaly, ale všechny zůstaly bezdětné. Hustopečský
statek zůstal nejmladší dceři Ludovice, provdané Kořenské z Terešova. Spolu s ním
měla v letech 1764 – 1780 v držení i jejich olomoucký dům. Po její smrti byl ale její majetek prodán. Byla poslední osobou této větve Podstatských v Hustopečích n.
B. a s ní tak roku 1792 rod Podstatských v Hustopečích n. B. vymřel po přeslici.
Hustopečský zámek je sice stále v rekonstrukci, ale některé jeho části už je
možné si prohlédnout, případně i navštívit v zámku umístěné muzeum řeznictví. Zámek
je otevřen od 1. května do 30. září, vždy pouze v neděli v době od 14.00 do 17.00 hod.

Alianční vyobrazení erbů manželů Jana hraběte Podstatského a Barbory hraběnky
Königseggové z Aulendorfu. Devět perel v korunce značí hraběcí hodnost. Vpravo oficiální znak švédské automobilky Koenigsegg.
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Portrét Jana hraběte Podstatského, majitele Hustopečí n. B., a jeho podoba v obličeji
sochy sv. Ludvíka – Ludvíka IX., francouzského krále.

Portrét Aloise Arnošta hraběte Podstatského-Lichtensteina, spolumajitele Veselíčka,
a jeho podoba v obličeji sochy sv. Antonína Paduánského.

Erb Podstatských v portálu vstupu do kostela.
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Alois Arnošt hrabě Podstatský Lichtenstein
zachycen v portrétu sochy sv. Antonína Paduánského s Ježíškem.

Všechny snímky foto a archiv Josefa Richtera.
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Kostel Povýšení sv. Kříže v Hustopečích n. B. s barokními sochami.

Vzpomínka na strýčka Wawerku
Josef Richter
Jméno Františka Wawerky, zakladatele a majitele průmyslových velkozávodů
v Lipníku nad Bečvou, má ve Velkém
Újezdě ještě stále co říci i přesto, že od
jeho smrti uplynulo už více než padesát
let. F. Wawerka se narodil 5. září 1874
v Lipníku. Pocházel z jedné z nejstarších lipníckých rodin. Od mládí toužil po
vlastním podnikání a koncem 19. století
začal plány realizovat. Roku 1896 založil
na severním okraji města Lipníka cihelnu
a později i cementárnu, která se velmi
dobře zavedla. Cementářské stroje, např.
na výrobu střešních tašek, se musely dovážet z Německa. F. Wawerka je začal vylepšovat a nakonec i vyrábět. Zájem byl
natolik velký, že už v roce 1910 se rozhodl založit i vlastní strojírny. Jeho firma W
se dostala do popředí a její šéf se stal zakladatelem i dlouholetým předsedou celoříšského svazu cementářských výrobců.
Za první světové války, když došlo k útlumu výroby a firma přešla pod vojenskou správu, musela přejít na kovovýrobu pro válečný průmysl. Aby se ale vymanila z výroby munice, začala vyrábět obráběcí stroje, kterých byl nedostatek doma i v zahraničí. Obrat to byl zásadní, ale brzy se ukázalo, že to bylo velmi dobré
rozhodnutí. Zavedení této výroby totiž také uchránilo stovky mužů před válečnými
útrapami. Přesto už tehdy byl F. Wawerka anonymně udán pro údajné zločiny podléhající válečnému soudu. Roku 1916 se tak bývalá cihelna definitivně změnila na
strojírnu. Produkce stavebních hmot úplně nezanikla a v době hospodářské krize
třicátých let se dokonce opět dostala do popředí. Hlavním výrobním artiklem se
ale staly obráběcí stroje, především soustruhy a vrtačky, které se úspěšně vyvážely i do zahraničí. Po roce 1918 se jeho podnik stal jedním z největších výrobců
obráběcích strojů v republice. Měl čtyři oddělení – továrnu přesných obráběcích
strojů, továrna speciální cementářské a stavební stroje (míchačky, stavební výtahy, formy na roury, schody, sloupky a střešní tašky apod.), velkovýrobu cihlářského
zboží a kruhovou parostrojní cihelnu. Jeho obráběcí stroje předčily i zahraniční výrobky, a to všechno bylo vyráběno dle vlastních patentů. Kromě toho měli Wawerkové i moderní zemědělské hospodářství. Firma vydávala i čtyři odborné časopisy,
které vycházely i v němčině. Svou hospodářskou péči ale Wawerkové prokazovali i velkou výstavbou domů a bytů v Lipníku pro svých takřka 500 zaměstnanců.
Kromě vedení firmy byl F. Wawerka v Lipníku také veřejně činný. Přes 30
let byl členem městského zastupitelstva a městské rady, později se stal komerčním
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radou. Byl také předsedou správy Lipníckého lesa a byla mu svěřena i správa městské plynárny a péče o osvětlení města. Ve třicátých letech minulého stol. mu byl přidělen i dohled nad stavebním referátem města a stal se i členem vodovodní komise.
25. 2. 1908 uzavřel u sv. Mořice v Olomouci sňatek s o 11 let mladší Emilií Richterovou z Velkého Újezda. Její rodina tehdy vlastnila nejen hostinec U Zlatého jelena, ale také nemovitosti areálu staré poštovní přepřahací stanice. Její bratr
ing. Emil Richter, který působil jako architekt ve Vídni, pak pro rodinu navrhl secesní vilu, kterou roku 1909 vystavěl jeho strýc Karel Richter, starosta městyse
a zemský poslanec.  Rozsáhlá stavba čerpala především z anglikánské architektury.

V polovině třicátých let se do vedení podniku zapojil i Wawerkův syn František
mladší (nar. 1910). Vystudoval brněnskou techniku a praxi získal v zahraničí. Po návratu
do vlasti se proto zapojil do rozvíjení exportu a už za otcova života se stal technickým
ředitelem podniku. Roku 1937 se oženil a nechal si v Lipníku postavit novou rodinnou
vilu. Autory domu byli významní čeští architekti – manželé Oskar a Elly Oehlerovi. Budovu, která nezapřela inspiraci v brněnské vile Tugendhat, navrhli ve stylu meziválečné
moderny. Wawerkovi ovšem v novém domě nakonec prožili jen jedno desetiletí. Druhou světovou válku firma ještě ustála, i když musela opět přejít na zbrojní výrobu. Roku 1945 byla ale jako strategický podnik znárodněna a podobný osud potkal také vilu.
František Wawerka starší, ačkoliv nikdy nespolupracoval s nacisty, byl za
poměrně dramatických okolností vyhnán z továrny i z města. Po znárodnění firmy
pak musel i s manželkou čelit žalobě, kterou na něho podali jeho bývalí zaměstnanci, nyní už jako dělníci TOS Kuřim. Zbytek života musela jeho rodina trávit v ústraní,
ve vile jeho manželky, v tzv. domácím vězení ve Velkém Újezdě. Do své lipnícké vily i do podniku, ale také do města Lipníka nad Bečvou měl absolutní zákaz vstupu.               
F. Wawerka, kdysi nazývaný králem obráběčů, zemřel 20. 4. 1963 ve Velkém Újezdě. František Wawerka mladší se chtěl v roce 1947 osamostatnit a založit si
vlastní firmu. Vyvinul vlastní konstrukci jednoduchého soustruhu. Než však stačil za-
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hájit výrobu, přišel únor 1948 a i jeho podnik přešel pod národní zprávu. Wawerkovy
závody byly zestátněny a dalším sloučením s jiným soukromým podnikem vznikla
továrna obráběcích strojů TOS Lipník. Protože rodinný příslušník nesměl pracovat
v podniku svého bývalého majitele – otce, odešel František ml. do Přerovských
strojíren. Pracoval tam jako vedoucí konstruktér až do roku 1958. Pak byl ale zažalován pro údajnou sabotáž a odsouzen na 15 let vězení. Vymyšlené obvinění
z něho udělalo zásadního nepřítele socialistického zřízení. Jeho trest byl po odvolání sice zmírněn, přesto si odseděl více než
pět let. V roce 1963 byl v souvislosti s přehodnocením stalinismu celý jeho trest právně
zrušen a v Přerovských strojírnách mohl pracovat i nadále, ale ne ve vedoucí funkci, kde
by mohl uplatnit své znalosti a zkušenosti.
Firma Fr. Wawerka a spol. se stala součástí národního podniku TOS Kuřim a
od roku 1965 fungovala pod názvem TOS
Lipník. Produkce obráběcích strojů zůstala zachována, jen původní soustruhy nahradily modernější frézky. Od roku 1995 v jejich výrobě pokračuje i současná společnost
Strojtos Lipník. Mnohé Wawerkovy stroje nebyly dodnes ve světě překonány, přesto už
podnik nikdy nezískal zpět své bývalé trhy.
Po smrti manžela měla být pí Wawerková z vily vystěhována. Jedinou možností, jak zůstat ve znárodněné vile, bylo souhlasit s využitím vily pro
zdravotnické účely. Už v padesátých letech tam proto byla zřízena zubní ordinace. Obec vilu pak v šedesátých letech začala přestavovat na lékařské ordinace, čímž její architekturu značně zdevalvovala, a do její údržby takřka neinvestovala. Vila byla Wawerkům sice po roce 1989 v rámci restitučního zákona vrácena
a mohli si ji převzít, ale vzhledem ke stavu areálu blížícímu se značné devastaci (nešlo
jen o budovu, ale také o zbourané příslušenství – brány, ploty a další přístřešky) a také proto, že její převzetí by obci přineslo značné komplikace se zajištěním prostor pro
zdravotní služby, nabídli potomci vilu prostřednictvím realitní kanceláře obci k odkoupení. Obec tak vilu asi roku 1992 za necelý jeden milion Kč v několika splátkách koupila.
F. Wawerka ml. zemřel bezdětný roku 2000. Měl ještě bratra ing. Karla
Wawerku (1918–1995). Jeho syn JUDr. Karel Wawerka (nyní na penzi) působil jako
notář v Praze. Napsal mnoho článků a publikací týkajících se notářství – zejména
pak problematiky dědického práva. V roce 2008 obdržel bronzovou medaili profesora Antonína Rytíře Randy.  Od roku 1999 je členem prezídia Notářské komory ČR
a působí rovněž jako předseda komise dohledu NK ČR. Externě spolupracuje s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, a to jako oponent doktorských disertačních prací.
Je členem výboru Pražského sdružení Jednoty českých právníků. Dodnes zajíždí na
hroby svých předků do Lipníku nad Bečvou i do Velkého Újezda a zastavuje se na chvíli
i v místech, kde žil jeho dědeček a jeho babička a kde trávil své dětské prázdniny.
Pro mne byl p. F. Wawerka stále usměvavý strýček a i přes pohromu,
která ho postihla, byl stále plný optimismu. Mám na něho několik raně dět-
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ských vzpomínek, když chodil naproti své vily k nám na zahradu na kus řeči,
na hrušky máslovky či na doutníček. Bříško už měl pěkně kulaté, sotva mu na
něm držely kalhoty. Mnohem více si pamatuji jeho manželku, kterou jsme navštěvovali v její vile ještě v době, kdy byla vila prestižní ozdobou naší obce.
Daleko zajímavější a úsměvnou vzpomínku na p. Wawerku, která ho charakterizuje jako úžasně laskavého člověka, znám ale z vyprávění jednoho staršího kamaráda. Bohužel ani ten už není mezi námi.
Malí kluci raně školního věku posedávali na lavičce před cukrárnou s kalíškem vanilkové zmrzliny v ruce. Cukrárna byla naproti radnice, kde dnes bydlí Coufalovi a bylo od ní vidět i na tzv. Wawerkovu vilu. Před vilou na chodníku
byl pan Wawerka, ve starším, ale stále ještě svátečním světlém obleku. Na rukou měl rukavice a v ruce štětec. Patrně si povšiml, že jejich plot a brána před
vilou už potřebují nový nátěr. Proč zvát mistra natěrače, to přece zvládnu sám,
řekl si a dal se do práce. Byl to už hodně starý pán, přes osmdesát let, ale celý život byl zvyklý pracovat a tato lehká činnost mu přinášela aspoň trochu změny
i vzrušení do už unaveného zbytku života. Práce mu šla od ruky, natřel asi tak půl
metru dřevěného plotu, ale vzhledem ke svému věku se brzy unavil. Vždy po několika minutách práce proto poodešel pozpátku, aby neztratil svou práci z očí na druhou stranu cesty. Tam stála lavička, usedl, liboval si nad dobře odvedeným kouskem
práce a sbíral nové síly.   Očima přitom hodnotil kvalitu své práce a těšilo ho, jak
natřeného plotu sice pomalu, ale přece jen přibývá. Povzbuzením mu byla i uznalá
pochvala od kolemjdoucích či pár prohozených slov pozdravů. Práci s odpočinkem
a rozjímáním na lavičce tak střídal už druhou hodinu, když se z okna ozvala jeho manželka: „Františku pojď k obědu.“ Postavil tedy svou velkou plechovku barvy na lavičku, vytřel štětec, sundal si rukavice a pomalu se belhal domů k prostřenému stolu.
V tu chvíli dostal malý Standa Dostálík nápad, jak využít nepřítomnosti pana továrníka. Byla to i dobrá příležitost, jak ze sebe udělat před kamarády hrdinu.
A aby to mělo smysl, vsadil se s kamarády o tři kopečky zmrzliny. Doběhl k lavičce
s opuštěnou barvou a snad by nás napadlo, že bude chtít  panu Wawerkovi s nátěrem pomoci, ale běda. Barvou natřel sedací i opěrnou část lavičky a zase zmizel.
Nový nátěr byl stejně zelený jako ten starý, takže to ani nebylo moc poznat. A kluci
za rohem čekali. Pan Wawerka dojedl, vyšel ven,
ale uvážil, že po obědě je ještě třeba s prací chvíli
posečkat, a tak s pohledem na svůj plot zacouval
a opět spočinul na lavičce. Když se mu oběd po
chvíli rozležel a pocítil novu sílu, ale i touhu pokročit
ve své bohulibé činnosti, chtěl vstát a pokračovat
v díle, jenže to jaksi nešlo. Teprve po několika prudších a pro něho vysilujících pohybech mu došlo, že
lavičku někdo natřel, což způsobilo, že se přilepil
a nemohl vstát. Několikrát zakřičel do otevřených
oken na svou ženu: „Emilko, pocem, já su jak zebra,“ ale ta si po obědě asi užívala pár minut dřímoty
a manžela neslyšela. Kluci v povzdálí se nad přebarveným svátečním oblekem pana Wawerky nemohli udržet a propukli nejprve v tlumený, ale poté
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v hlasitý smích. To už to ale i panu Wawerkovi došlo, jak se to asi stalo, že na obecní lavičce a oblečení je víc barvy než na jeho plotě. Někdo z kolemjdoucích to všechno viděl a panu Wawerkovi viníka pojmenoval.
Uteklo pár dní, než se pan Wawerka uklidnil, ale žena prý byla ráda, že ten starý oblek už konečně vyhodil. Doma vzal velkou tašku plnou barev
a štětců a vydal se k Dostálíkům. Standa se doma dosud nepřiznal, takže pro jeho otce bylo překvapením, že se po něm ptá sám pan velkopodnikatel na penzi.
A když Standa přece jen se strachem a s třesoucí se bradou přišel, vida tu hromadu natěračských potřeb, měl strach, že ho chce pan Wawerka také natřít. Ten
ale s jemu vlastní laskavostí řekl: „Dobře jsi to natřel, kdybych tam seděl o něco déle, asi by mě museli z té lavičky vyřezat. Tady ti nesu barvy a štětce, doma
natři, co se dá, a až budeš velký, doufám, že se vyučíš natěračem. Až nám jednou vrátí fabriku, tak tě tam rád zaměstnám.“ Pak se otočil a odešel a u Dostálíků začala mela, Standa byl také jako zebra, ale ne na šatech, nýbrž na zadku.

Všechny snímky pochází z archivu Josefa Richtera.
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Radnice, škola a Wawerkova vila ve Velkém Újezdě, (konec 40. let 20. století).
Snímek pochází z archivu Josefa Richtera.

Divadelní ochotníci

Téměř za 140 let působení Spolku divadelních ochotníků, později Divadelního spolku
Podhoran při TJ Sokol Velký Újezd, se vystřídala celá řada členů; ať již herců či režisérů
nebo technických a provozních obětavců, kteří věnovali této záslužné a nezištné činnosti
nemálo svého volného času a energie, aby obohatili kulturní život nejen v naší obci, ale
i v okolí (a dokonce i mimo náš region). Mezi obvyklé štace patřil např. Potštát, Dolní
Újezd, Daskabát nebo třeba Okresní přehlídka amatérských divadel ve Velké Bystřici,
Krajská přehlídka v Bordovicích u Frenštátu, kde soubor obdržel výrazná ocenění, mj.
v obou 1. místo za scénografii v detektivní inscenaci V. Šubrta Vražda z neschopnosti.  
Mimo amatérských herců zde působili také profesionálové z Olomouce,
Brna, Hranic na Moravě, Ostravy, nebo dokonce z Prahy a konečně dlouhodobě
posledních třicet roků na pozici režiséra pan Miroslav Spurný a v delším horizontu
pan Miroslav Kahoun s chotí paní Marií Strnadovou – všichni členové Státního divadla Oldřicha Stibora v Olomouci, kam patřil i pan Antonín Kouřil nebo před ním
pan František Táborský z Tršic. Oba jmenovaní tvořili nové vizáže hercům. Velkou
výhodou nás amatérů oproti profesionálům v dobách ideového tlaku byl v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století vcelku volnější dramaturgický výběr. Leccos mohlo uniknout, i když byli převážně uváděni klasikové a pokud možno
s lidovou tematikou, což bylo přijímáno zdejším publikem pozitivně. V období po
nástupu a rozmachu multimediálních médií začíná obecně zájem o tento druh interpretace kultury opadat. Na druhé straně je však pravdou, že hlediště bývá, tak
jako před lety, i po několika reprízách pravidelně zaplněno aplaudujícím publikem.
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Oporou a plně oddanou osobností od
roku 1946 byl pan Viktor Kovářík, a to ve
funkci předsedy spolku a také režiséra. Věrnost k divadlu ho neopustila ani po věznění
v neblaze proslulých padesátých letech. Od
roku 1959 se opět pouští do práce pro divadlo a doplňuje soubor o nové mladé herce.
Kroniky mapují kvalitu i množství uvedených
titulů. Oproti roku 1945, kdy soubor čítal
podle zápisu 119 členů, je to dnes okolo 20
kmenových ochotníků. Současně přicházejí
i mladší adepti. Do režijního vedení souboru
se s chutí pouští pan Václav Solař a s omlazeným kolektivem a několika „veterány“ uvádí od roku 2002 vždy po dvou letech novou
hru.
V návaznosti na tematické kapitoly
v Žibřidu z minulosti, ke kterým patří seriály,
v nichž poutavě, barvitě a s vtipem zaznamenal pan Josef Richter vzpomínky na známé a slavné osobnosti, které byly nějakým
osudem spjaty s Velkým Újezdem, si dovolím část, která souvisí s našimi ochotníky
a osobou spisovatele Aloise Jiráska, citovat. Mimo známou a obsáhlou spisovatelskou činnost napsal tento autor i stovky dopisů. Avšak jen jeden byl adresován našim
ochotníkům. Před nastudováním určité divadelní hry (někdy ex post) bývalo povinností – dobrým zvykem o tom uvědomit autora. Později byla k vyjadřování či povolování instituce (Dilia a OSA). V některých případech se premiéry na pozvání zúčastnil
i sám autor (o tom však později). Když byla v roce 1921 nastudována hra Psohlavci,
napsaná podle románu Aloise Jiráska, dali mu tuto skutečnost na vědomí. Jak jinak
by se autor dozvěděl, že je zde (v pro něho
bezvýznamné moravské obci) uváděna hra,
k jejímuž provedení nedal souhlas. A tak naši ochotníci obdrželi od velkého spisovatele
dopis tohoto znění:
„Spolku divadelních ochotníků, dr.
R. Calábkovi ve Velkém Újezdě u Olomouce. Zesnulý J. Kühlen napsal podle románu

Psohlavci divadelní hru bez mého svolení.
Když jsem soudně zakročil, zavázal se,
že ji nedá do tisku a nebude ji rozšiřovat.
Tenkráte, je to několik let, jsem v novinách

prohlásil, že zakazuji veškeré provozování
této hry. Později vydala tiskem mužovo zpracování. Dlouho jsem to nevěděl. Když jsem
zvěděl, jak paní Kühnelová jedná bez práva,
musela zaplatiti pokutu, musela odevzdati
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výtisky (nevydala asi vše) a dát o tom
prohlášení do novin Národní politika.
Po tomto výkladu uznáte, že
nemohu povolovat to, proti čemu jsem
soudně zakročil. Ale Vy jste již, než-li
tato odpověď dojde, jistě ten kus hráli.
Nechci o tom vědět, ale rozhodně žádám, aby jste hru neopakovali. Divím
se, že jste takovou slátaninu, tak chatrné zpracování, vybrali. Nakonec prosím, abyste mně laskavě oznámili, kde
jste od paní Kühnové koupili, kdy jste
poplatek za provozování zaplatili.
Poroučím se Vám s veškerou
úctou oddaný Alois Jirásek, Praha II,
Resslova ul.“
(Dopis je vlepen do školní kroniky uložené v Okresním archivu v Olomouci.
Další písemnosti týkající se této nepříjemné příhody se v archiváliích spolku
nedohledaly).

Dovětek
Které vzácné návštěvy a hostování jsme u nás uvítali:
V roce 1922 navštívili a besedovali s našimi ochotníky herci Národního divadla z Prahy
– paní Liběna Odstrčilová, pan Rudolf Dejl a pan Eugen Wiesner.
V roce 1931 pan Karel Šott, režisér divadla z Olomouce, vystoupil jako host Stroupežnického hry Naši furianti.
V roce 1934 pan František Benoni, režisér Státního divadla v Ostravě, hostoval ve hře
Lidé na kře.
V roce 1943 paní Zdena Valentová, autorka hry Lidičky, byla přítomna na premiéře.
V roce 1944 pan Jaroslav Jaroš, tenor, sólista Státní opery Brno, hostoval na Večeru
hudby a zpěvu, v režii našeho nadaného muzikanta Svatopluka Libosvára.
V roce 1962 dr. Svetozar Vítek, ředitel Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci, byl přítomen na premiéře řeckého dramatu Ostrov Afrodity.
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Podle kronik a historických pramenů sestavil Pavel Coufal snr. – archivář spolku.
Všechny snímky pochází z archivu Pavla Coufala.

Pozvánka do divadla
Divadelní spolek Podhoran připravuje další divadelní hru, tentokrát černou komedii
francouzského autora A. Reynauda-Fourtona Monsieur Amedee. Hra pojednává
o trampotách penzionovaného profesora francouzštiny poté, co ve vykřičené pařížské
čtvrti vezme do svého auta zoufalou dívku…
Na premiéru se můžete těšit v pátek 9. října 2015 v 19 hodin v sále
Sokolovny. Další představení budou uvedena v sobotu 10. 10. v 19 hodin, v neděli
11. 10. v 15 hodin, v případě dalšího zájmu také v pátek 16. 10. v 19 hodin a v neděli 18. 10. v 15 hodin.

Srdečně Vás zveme do divadla a těšíme se na Vaši návštěvu.
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Ukázky velkoújezdského nářečí
V minulém čísle Žibřida jsem popisovala stav nářečí (konkrétně hláskosloví) v naší obci kolem roku 2000. Dnes se podíváme ještě hlouběji do minulosti. Pan Josef Richter
nám poskytnul přepisy více než 50 let starých magnetofonových záznamů pořízených
panem Karlem Domesem.
Následující texty nezachycují aktuální stav nářečí. Ukazují nám jeho podobu
zhruba v polovině minulého století a mají pro nás velkou historickou cenu. Dialekty
totiž nezadržitelně mizí s tím, jak umírají jejich nositelé. Svou roli v unifikaci jazyka
hraje i vliv médií a to, že lidé již po celý svůj život nesetrvávají na jednom místě –
cestují, stěhují se za prací atp.
Než se začtete do půvabných vyprávění o řepě či o nepovedené zabíjačce, je
třeba si uvědomit, že dané texty jsou upraveny tak, jak se vyslovují. V naší oblasti neexistuje výslovnost tvrdého y, vždy artikulujeme pouze i měkké, což je zcela ve shodě
se spisovnou českou výslovností. (pozn. Artikulace samohlásky tvrdé y se do určité
míry dochovala v některých okrajových nářečích jihočeských a východomoravských.)
Slova jako bylo či my tedy vyslovujeme pouze s měkkým i - bilo a mi. Také nelze vyslovovat ě. Slova typu pěkně či dřevěný proto vyslovujeme pjekňe a dřevjení.

Michaela Janotová
O úrodě
Tož bilo to zezačátku špatni, ale fčil se to uš opravilo, je to všecko dosť pjekni. Tema
špatníma zimama tak fšecko to obili vimrzlo a fčíl je to tak dobri. Aji řepu mámi. Tadi řikávajó ti Víklečice (pozn. ženy z Výklek), oni sem patřijó do kostela, toš řikajó:
Prosim vás pjekňe, co ste s tó řepó ďelali, že ju máte tak pjeknó? Mi se do teho nemožem dostať, tráva veliká a řepa žádná. Řikajó, že budó ešče, misim, zaorávať na
Trnofcu u kadlópka. A mi mámi tadi v Ójezďe pjeknó! Tadi níňi tag zvlášč řepní kraj
jak na Haní. Ta zem je tu kameňitá, to só negde kameňe hrozni, díte pokuj! Ale řepa,
diš se tak vidaři, toš je opravdu pjekná.
Nepodařená zabíjačka
Toš u našich sósedu mňeli takovó chalópku tajak mi. A přet ňó přes křikopu dřevjení
honťinoví mostek. A tak oňi jednóc zabili prase. Bila veliká zima a moc sňihu s vjetrem, toš odešli od teho prasete prič do izbi se zehřiť čajem se slivovicó. Přišli spátki
a prase nebilo ňigde. Toš bjehali po celí ďeďiňe s křikem – uteklo nám prase! Celí
deň, ale prase nenašli. Volali aji četňike, ale ťi našli taki hovno a s teho itrňice nenaďeláš.
No, aš na jaře rostával sňich a voda šla křikopó pot ten dřevjení mostek. Ale furt to
nechťelo ticť, tá voda. Stríček rafli za ti rigle a mostek sám lechko převráťili. Ježišmanče, prase tam bilo! Tak ono tehdá bolesťó uteklo, fšecka kref nevišla a toš karí
pot ten mostek. A diš fšeci čajovali, toš ono to zafókalo sňihem a stopa bila zametená. Bilo to furt jak kostka leda, ale jesť sa to uš nedalo, toš to prí zahrabali do hnoja.
Enemže chudé Lojzek z vrcha si potem nosil do práce pul roka tlačenku, a že voňela.
Akorát že oňi ňihdá žádni prase nemňeli.
No, a mi ot té dobi choďime čajovať, až diš uš to visi za nohi.
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Z ARCHIVU

Radnice a náměstí ve Velkém Újezdě, (polovina 40. let 20. století).

Průvod před Wawerkovou vilou. Poznáte někoho na snímku?
Oba snímky pochází z archivu Josefa Richtera.

Pozn.: Redakce prosí všechny spoluobčany, kteří mají doma vzácné a zajímavé
snímky našeho městyse, o kontakt s tím, že je rádi uveřejníme v jednom z dalších čísel Žibřida.
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Lokality Na Sušírně, Za Obecním lesem a Zadní klče v proměnách staletí.

        Všechny čtyři snímky jsou převzaté z: http://kontaminace.cenia.cz/
dne 22. 6. 2015.
Redakce vřele doporučuje čtenářům Žibřida návštěvu výše zmíněných
stránek. Aplikace umožňuje rozsáhlé přiblížení, a tudíž studium vybraných
lokalit.

-24-

ZŠ A MŠ VELKÝ ÚJEZD
Úspěch Pěveckého sboru základní školy
Děti Pěveckého sboru základní školy se zúčastnily pěvecké soutěže pořádané Olympií
Olomouc „Zazpíváme písničku pro tu naši školičku“.
V prvním kole soutěže jsme vystoupili s písničkou ze školních lavic Pátá. Líbivou choreografíí a zpěvem jsme zaujali porotu i obecenstvo a postoupili po celkovém
hodnocení do finále.
Finálové kolo soutěže se konalo 26. dubna v Olympii v Olomouci. Děti oblečené do kostýmů kuchařů, princezen, princů, s červenými srdíčky, vařečkami a hlavně s úsměvem na tváři tentokrát zazpívaly písničku z pohádky Kouzla králů Buchet je
spousta. Z devíti finálových škol jsme od poroty získali nejvíce bodů a mohli se tak
těšit na slavnostní předání ceny.
Cenu za 1. místo nám předal před velkým publikem několikanásobný Zlatý
slavík, pan Karel Gott. Pro děti byl velký zážitek stát na pódiu s tak velkou osobností
naší populární hudby a přijmout z jeho rukou ocenění.
Velké poděkování patří všem rodičům malých zpěváčků za podporu během celé soutěže a velká pochvala náleží i dětem Pěveckého sboru.                                                                                                      

Ivona Košová, vedoucí sboru
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SPOLKY
ZAHRÁDKÁŘI
Flora Olomouc – jarní etapa – Olomouc, výstaviště – 23. - 26. 4. 2015

Mezinárodní zahradnická výstava a veletrh. Expozice jarních květin, především
cibulovin jak od zahradnických firem, tak i ze sbírek zahrádkářů. Souběžně probíhaly jarní zahradnické trhy – prodejní trhy květin, zeleniny, semen, okrasných
rostlin, školkařských výpěstků, zahradnických pomůcek a potřeb, Hortifarm –
veletrh drobné zahradní mechanizace.
ČZS vyhlásil čtvrtý ročník Floristické soutěže ve třech kategoriích: žáci základních škol, žáci
středních škol a senioři (věk 20
let a výše, musí být členem ČZS,
nesmí být profesionál v zahradnickém či floristickém oboru).
Právě v této kategorii soutěžila
paní Olga Solařová, členka naší
ZO. Práce se po soutěži vyhodnotily a účastníci obdrželi diplom
s malou pozorností. Všechny soutěžní práce byly po dobu výstavy
„Flora Olomouc – jarní etapa“
vystaveny v samostatné expozici
Českého zahrádkářského svazu.
Paní Solařová získala ve své kategorii první místo a postoupila
do zemského kola v Prostějově, kde se umístila na 5. místě
z 8 soutěžících. Letošní jarní květinová výstava měla především
v pavilonu A opět nádherné expozice, kde byl neobvyklým řešením tzv. tunel, kterým mohli
návštěvníci procházet.
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Nutné práce na zahrádce v červenci:
použité informace jsou čerpány: www.zahradkari.cz.
Červenec je letním měsícem sklizně veškerého bobulového ovoce. Hned po sklizni jahod odstraňte šlahouny jahodníku, aby se rostliny 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.
Meruňky a rané broskve sklízejte pro delší přepravu o několik dnů dříve před
konzumní zralostí, neboť tyto plody jsou velmi citlivé na otlaky, ale ne zase příliš brzy, aby nezůstaly tvrdé a bez typické chuti. Asi 14 dnů před dosažením zralosti plodů broskví je dobré stromy zalít. Višně se šetrně sklízejí i se stopkami, ale pro rychlý
konzum nebo zpracování se sklízejí 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), v případě potřeby lze provést výrazné zmlazení a zvláště
u třešní můžete řezem snížit starší a příliš vzrostlé koruny. Letní řez je možné v teplejších polohách provádět až do poloviny srpna. U bujněji rostoucích odrůd (JONAGOLD, BOHEMIA apod.) je výhodné spojit letní řez s průklestem. K zamezení výskytu
fyziologické hořké skvrnitosti u odrůd jablek k tomu citlivých se v červenci pokračuje
s mimokořenovou výživou plodů hnojivem s obsahem vápníku. Po sklizni bobulovin
proveďte ošetření keřů a stromků - u angreštu likvidujte hnědé padlí ostříháním napadených větviček, které nedáváme na kompost, ale raději je spálíme, prosvětlete
korunky a ošetřete povoleným fungicidem. Červený a černý rybíz po sklizni postříkejte proti antraknóze a vlnovníku rybízovému (v případě, že jste na jaře zaznamenali
zvětšené pupeny). Rybíz sklízejte tak, aby se společně se stopkou hroznu nevylomil
úžlabní pupen, po sklizni vyřežte staré větve z keřů. V této době se sklízejí také některé rané odrůdy jádrovin - hrušek a jablek. Letní hrušňové odrůdy ALFA nebo např.
CLAPPOVA se doporučuje sklízet těsně před konzumní zralostí, později sklizené vám
zmoučnatí a zhniličatí. Chuť letních odrůd jablek (JULIA, MANTET apod., které se
sklízejí koncem měsíce) je nejlepší, když plody utrhnete těsně před jídlem. Předčasně
sklizené plody těchto odrůd ztrácejí chuť, ale pamatujte na to, že v době, kdy jsou
nejchutnější, trpí nejvíce otlakem. Určitou výhodou je to, že dozrávají postupně a mohou se protrhávat podle zralosti.
Během první poloviny měsíce se jabloně ošetřují proti padlí, neboť toto období je rozhodující pro jeho výskyt v příštím roce. Ovocným stromům s větší násadou
plodů včas podepřete větve, aby nedošlo k polámání. Koncem měsíce prohlédněte
pozorně i lepenkové pásy na kmenech a všechny larvy a kukly zničte (bývá tam i obaleč jablečný, který se svojí druhou generací líhne začátkem srpna).
Koncem měsíce můžete sklízet i některé rané odrůdy slivoní. Švestky, slívy
a renklódy ponechte na stromě až do konzumní zralosti a sklízejte postupně protrháváním. Při sklizni dejte pozor na polámání větví. Koncem měsíce se mohou sklízet
i ořechy na zavařování, kdy skořápka ještě není tvrdá. Sklízet je třeba ručním otrháváním, neklátit.
Odplozené maliníkové výhony odstraňte. U révy vylamujte fazochy a vyvazujte
letorosty, dlouhé letorosty a přerůstající osečkujte (zakracujte). Po polovině měsíce je
možné začít očkovat ovocné dřeviny - nejdříve slivoně, potom broskvoně a nakonec
jádroviny. Před očkováním se v době sucha doporučuje dřeviny k očkování zalít.
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Ze zelenin je možné během celého července vysévat černou ředkev (výsev
do řádků 25 - 30 cm, v řádcích vyjednotit na 10 cm). Mimo občasného zkypření půdy
a zálivky (vydatně jednou za týden) je tato zelenina na ošetřování nenáročná. Podobným způsobem se pěstuje i vodnice, ale tu často napadají dřepčíci, proti kterým
je vhodné použít některý z účinných insekticidů. Napadení dřepčíky hrozí nejvíce za
suchého a teplého počasí. Kvůli charakteru dlouhodennosti se pekingské zelí vysévá
okolo 15. července, neboť dřívější výsev by nezaručil kvalitní hlávky. Rovněž u pozdějšího výsevu (po 25. červenci) se nevytvoří dostatečně pevné hlávky. Vzdálenost
řádků u těchto rostlin bývá větší - 40 cm od sebe. Také do poloviny měsíce je možné
vysévat některé luskoviny - keříčkové fazoly a zahradní hrášek pro sklizeň v září, lusky
stačí uzrát ještě do příchodu mrazíků. Vysévat je třeba alespoň nabobtnalá semena
do vlhké půdy. Začátkem července se může sázet pór (hl. výsadby 10 cm, spon 20 x
15 cm), silné sazenice rané odrůdy červeného zelí je rovněž možno začátkem měsíce
sázet alespoň do sponu 50 x 50 cm, menší vzdálenost by brzdila vývoj rostlin. Po celý
červenec můžete ještě vysazovat kadeřávek, tuřín pro konzumní účely a rané odrůdy
mrkve a vysévat salát k řezu i k česání, ve druhé polovině měsíce máte možnost výsadby pozdního květáku a endivie a koncem měsíce začít vysévat špenát.
Péči vyžadují rajčata - hlavně u tyčkových vyvazovat hlavní výhony k opoře
a postranní výhony (zálistky) vylamovat. Vyvazovaný hlavní výhon bude ještě tloustnout, a proto jej uvazujte spíše volněji, pro tento účel jsou vhodné spirálovité opory,
které umožňují vplétání výhonu do konstrukce. Vylamování postranních výhonů by se
mělo dělat bez pomoci nože, pouze prsty. U keříčkových rajčat podložte plody slamnatou řezankou, aby nedocházelo k zahnívání plodů či špinění od země.
Sklízejí se okurky nakládačky i salátovky, potom rajčata a papriky. Papriky
by měly být při sklizni zcela vyvinuté a vyzrálé, jinak brzy vadnou a plody hořknou.
Hlídejte rovněž zdravotní stav cibule, rajčat, brambor a podle potřeby proti plísním
stříkejte povolenými přípravky. Když nať cibule (koncem měsíce) začne poléhat, je
možné začít sklízet, cibule pěstovaná z přímého výsevu se sklízí později a v červenci se doporučuje ještě přihnojit plným hnojivem s nižším obsahem dusíku. Sklizňová
zralost česneku se prozradí žloutnutím natě (sklizeň se provádí šetrným vyrýváním).
Po každém seříznutí pažitkové natě nezapomeňte řádně zalít a přihnojit.
Květinové mísy, truhlíky a ostatní nádoby s květinami snadno v tomto teplém měsíci vysychají, a proto jim věnujte stálou péči se zaléváním, s pravidelnou zálivkou pamatujte i na trávník. Stálou zálivkou se věnujte i letničkovým a trvalkovým
záhonům.
Postupně ukončujte sklizeň cibulovin - tulipány pouze po odstranění kořenů
a slupek skladujte na suchém místě ve stínu až do podzimní výsadby. Cibule narcisů
po rozdělení můžete 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
udržovaném ve vlhkém stavu (rašelina s pískem). V tuto dobu se dobře řízkují i fuchsie a pelargónie. Koncem měsíce je možné začít přesazovat kosatce a vysévat některé dvouletky – sedmikrásky, macešky či pomněnky. Odkvetlá květenství trvalek včas
odstraňujte, aby nedocházelo k vysilování rostlin tvorbou semen. Ve druhé polovině
měsíce se rovněž přesazují kosatce, po rozdělení oddenků zkraťte listy asi o třetinu
a kořeny na šíři dlaně. Červenec je i obdobím očkování růží metodou na spící očko
(při příznivých podmínkách až do konce srpna), nad naočkovaným místem dřevo
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v této době nezkracujte, ztráta mízy by nevhodně ovlivnila přirůstání ušlechtilé části,
ale plané výhonky rostoucí z podnože včas odstraňujte. Růže v této době můžete i řízkovat (horní konec řízku zatřete proti vysychání latexem, spodní namočte do prášku
stimulátoru), řízky sázejte do stíněného pařeniště nebo do kelímků, které přes zimu
uchováte v bezmrazé místnosti.

Moravské ovoce

Knihu o 444 stranách nazvanou Moravské ovoce s podtitulem Pojednání o ovocných
odrůdách doporučených ku pěstování v českých krajích markrabství moravského sestavil a napsal František Suchý, inspektor ovocnářství a zelinářství při českém odboru
zemědělské rady pro markrabství moravské a vydal ji český odbor zemědělské rady
pro markrabství moravské v roce 1907 v Brně. Autor – i v současnosti mezi odborníky uznávaný pomolog – v úvodním článku doslovně píše: „Jako snad žádné podobné
dílo na světě nebylo dokonalé, tak i toto nebude úplně bezvadné a bude různě posuzováno. Oněm, kdo sledují vědu pomologickou, asi nevyhoví, není však také pro ně
psáno; kniha tato jest sestavena a sepsána pro širší vrstvu ovocnářů a sice hlavně
pro ovocnáře rolnické a jiné přátele ovocnářství a přihlíženo proto při sepisování více
ku stránce praktické než teoretické; hlavní zásadou bylo vydati dílo praktické a laciné,
a to, doufáme, že se podařilo. Na dobré vůli nechybělo, a jestliže vše tak nedopadlo,
jak zásadně žádáno bylo, zavinily to snad okolnosti, kterých nebylo možno překonati.
Kniha tato obsahuje 125 odrůd ovocných, vyobrazených věrně dle přírody, a sice 41
jablek, 33 hrušek, 18 třešní a višní, 16 sliv a švestek, 7 meruněk a 10 broskví; každé vyobrazení jest provázeno příslušným popisem. Mimo uvedené odrůdy jadernaté
a peckovité jest v díle tomto bez vyobrazení uvedeno a krátce popsáno: 2 ořechy
vlašské, 9 ořechů lískových, 3 mišpule, 3 kdoule, 20 srstek, 10 rybízů, 10 malin,
4 ostružiny a 14 odrůd jahod; celkem tedy 200 odrůd ovocných v normálním výběru
obsažených jest v tomto díle popsáno.“
Tuto knihu, která je v současné době už určitě vzácností, věnoval „zahrádkářům
v Újezdě“ pan František Kovářík. Je uložena u mě doma, bude o ni pečlivě postaráno.
Tomu, kdo bude mít zájem o její prolistování, ji ráda zapůjčím.
Panu Kováříkovi posílám za velkoújezdskou zahrádkářskou organizaci velké poděkování. Přikládám dva snímky. Zajímalo by mě, jestli někdo uvedenou odrůdu jablka
(řehtáč soudkovitý) zná, nebo dnes dokonce sklízí na své zahradě?

Věra Bednaříková
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Výstava
Základní organizace velkoújezdských zahrádkářů má v úmyslu připravit v klubovně
městyse výstavu nazvanou „Šikovné ruce našich spoluobčanů“ a zpřístupnit ji během
hodových dnů (15. a 16. srpna) všem občanům i jejich hostům. Vyzýváme tímto
všechny, kteří by se chtěli této akce zúčastnit a zapůjčit své výrobky, aby se obrátili
na:
Ing. Janu Kleinovou, vrch.spital@centrum.cz (tel. 731446940) nebo
Věru Bednaříkovou, V.Bednarikova@seznam.cz (tel. 604674896).
Toto téma pro uspořádání výstavy jsme si vybrali, protože sami známe ve svém
okolí lidi, kteří svůj volný čas tráví aktivně, a výsledkem jsou jejich obdivuhodné výtvory.

Za výbor ZO ČZS Velký Újezd: Ing. Jana Kleinová, Věra Bednaříková

Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace
Doloplazy 145, 783 56 Doloplazy, IČ: 709 89 397
tel.: 734 396 961
web: zsdoloplazy.cz
e-mail: zs.doloplazy@email.cz
Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)
Motto: „Výuka přichází za seniorem“
VU3V je dlouhodobá společenská aktivita v oblasti seniorské výuky, jejímž cílem je
zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům,
kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V v sídlech vysokých škol či univerzit. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory věku 50+.
Tato forma výuky je chápána jako forma distančního seniorského vzdělávání.
Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně
ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze. Systém výuky je založen na multimediálních
přednáškách vysokoškolských lektorů, které se prostřednictvím internetu aplikují do
výukových míst v rámci celé ČR, nezávisle na čase.
Využitím moderních ICT je tak možné zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců věku 50+, a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům
bez rozdílu místa bydliště. Seniorské zájmové vzdělávání je touto formou poskytované i v „neuniverzitních“ místech, jako je např. ZŠ Doloplazy, okres Olomouc, která je
od roku 2013 také jedním z konzultačních středisek VU3V Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity.
Zájemci o studium mohou po celý rok psát dotazy na e-mailovou
adresu ZŠ Doloplazy nebo telefonovat přímo panu Mgr. Jaromíru Navrátilovi, koordinátorovi studia VU3V v ZŠ Doloplazy. Do studia je možné se zapojit 2x ročně, v měsíci září a lednu.

-30-

Koncem letošního dubna skupina studujících seniorů virtuální univerzity třetího věku  úspěšným vykonáním závěrečných testů splnila všechny podmínky
k uzavření zimního semestru. Splněním všech podmínek a studijních povinností (absolvování 6 individuálních kurzů) odjely v květnu na promoci do Prahy první čtyři absolventky Konzultačního střediska Doloplazy. Promoce se uskutečnila v aule České
zemědělské univerzity v Praze-Suchdole. Doprovodili je i někteří studenti-senioři, kteří
na svou promoci čekají v dalších semestrech. Nový semestr VU3V bude v ZŠ Doloplazy zahájen 29. 9. 2015 v 15 hod. cyklem šesti přednášek Pěstování a využití
jedlých a léčivých hub a Umění rané renesance v Itálii. Noví zájemci se mohou
informovat na e-mailové adrese: navrja@zsdoloplazy.cz nebo www.zsdoloplazy.cz,
případně www.e-senior.cz
Rádi vás provedeme cestou dalšího vzdělávání. Těšíme se na vás.

  Mgr. J. Navrátil, ZŠ Doloplazy

					

VÝBOR PRO ROZVOJ MĚSTYSE
Hody
V srpnu se konají již tradiční Hodové slavnosti městyse Velký Újezd, které opět nabídnou bohatý kulturní program. Po tři dny se centrum městyse stane místem setkávání,
místem, kde nejen něco uvidíte, ale kde sami můžete být vidět. A to nejen jako přítel
či známý, ale také jako sponzor či prodejce na tradičním jarmarku.
Hodové slavnosti jsou financovány z rozpočtu městyse, z dotace Olomouckého kraje a v neposlední řadě samotnými občany – sponzory. Pokud chcete jejich
řady rozšířit, stačí finanční dar předat na úřadu městyse paní účetní Hedvice Rotterové.
V neděli 16. srpna 2015 můžete v rámci jarmarku prezentovat svou živnost
letákem, prospektem či vizitkou na infostánku městyse. Pokud máte o tuto formu propagace zájem, odevzdejte příslušné materiály do 14. srpna 2015 v úřední dny panu
místostarostovi Ondřeji Zatloukalovi.
Jestliže vlastníte zboží vhodné k prodeji, můžete využít bezplatného zapůjčení stánků a jarmarku se osobně zúčastnit. Tuto skutečnost je ovšem třeba do
20. července 2014 nahlásit na e-mail: hodyvelkyujezd@seznam.cz (popř. osobně paní Michaele Janotové), neboť počet stánků je omezen.
Všem, kteří se hodů aktivně zúčastní a přispějí k příjemnému prožití tří letních dnů, jménem Výboru pro rozvoj městyse Velký Újezd děkuje

Michaela Janotová
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Program Hodových slavností městyse Velký Újezd 2015
Pátek 14. 8.
Náměstí:
16:00 – 22:00
20:00                         
Sobota 15. 8.
Náměstí:
15:00 – 20:00
Klubovna městyse:
14:00 – 18:00
  
Sokolovna:
14:30 – 18:00
  
15:00 – 16:00
              
16:00
  
16:00 – 18:00
  
Hřiště TJ Sokol:
20:00 – 02:00
  
Neděle 16. 8.
Kostel sv. Jakuba Staršího:
8:00 – 9:00
9:00 – 11:00, 16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
Náměstí:
9:00 – 12:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
10:30
14:00 – 17:00             
14:00 – 20:00
   
14:00 a 16:00
15:00
17:00
Klubovna městyse:
9:00 – 17:00
Kaple Panny Marie Lurdské:
14:00 – 14:30

posezení se skupinou FORUM II
zahájení Hodových slavností

posezení s kapelou THS Brzdaři
výstava Šikovné ruce našich spoluobčanů
výstava dětských výtvarných prací
Divadlo Tramtarie Pohádky z mléčné dráhy
ocenění dětských výtvarných prací
tvořivé dílničky pro děti
hodová zábava se skupinou Funny

mše
otevřená krypta a kostel
hodový koncert duchovní hudby
posezení se skupinou Dallas
jarmark tradičních výrobků
ukázky práce kováře
Komedianti na káře dětem
prohlídka hasičské zbrojnice
posezení se skupinou Funny
vystoupení Komediantů na káře
vyprošťování osob z havarovaného vozidla
tombola
výstava Šikovné ruce našich spoluobčanů
pobožnost

Výbor pro rozvoj městyse Velký Újezd a starosta městyse děkují také
ostatním spolupořadatelům:

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velký Újezd
Římskokatolická farnost Velký Újezd
Myslivecké sdružení Velký Újezd
Kulturní a školská komise
TJ Sokol Velký Újezd
SDH Velký Újezd
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�
VELKOÚJEZDSKÁ KOPANÁ�
�
TJ
SOKOL VELKÝ ÚJEZD
Vážení sportovci a hlavně příznivci fotbalu, dovolujeme si Vám podat informace o ukončené
sezoně 2014�2015, která pro všechna čtyři mužstva přihlášená do okresních soutěží
OFS Olomouc skončila relativně
velmi slušně.�
VELKOÚJEZDSKÁ
KOPANÁ
�
MUŽI�
Vážení sportovci
a hlavně příznivci fotbalu, dovolujeme si Vám podat informace
�
oMuži
ukončené
sezoně
2014–2015,
která na
pro2.všechna
čtyřivítězným
mužstvamužstvem
přihlášenáz�Majetína,
do okresskončili
v�celkovém
hodnocení
místě za
ních
OFSdo
Olomouc
slušně. tabulka.�
které soutěží
tak postoupí
III. třídyskončila
okresníhorelativně
přeboru, velmi
viz následující
Soupeř z�Majetína nasbíral nejvíce bodů a zaslouženě postupuje do vyšší třídy. Muži si postup
MUŽI
zasloužili, nicméně Majetín byl upřímně lepší.
Současně si všichni přejeme, ať kádr mužstva
Muži skončili
v celkovém
hodnocení
nao2.nejvyšší
místě za
vítězným příčku
mužstvem
z Mazůstane pohromadě
a bojuje
v�příští sezoně
znovu
postupovou
ve skupině
jetína,
tak postoupí
IV. třídykteré
okresního
přeboru. do
� III. třídy okresního přeboru, viz následující tabulka.
Soupeř
z Majetína nasbíral nejvíce bodů a zaslouženě postupuje do vyšší třídy. Muži
�
si postup zasloužili, nicméně
Majetín byl upřímně lepší. Současně si všichni přejeme,
�������������������������������������������
ať
� kádr mužstva zůstane pohromadě a bojuje v příští sezoně znovu o nejvyšší postupovou
příčku ve skupině IV. třídy okresního přeboru.   
��TABULKA�
Rk. � Tým�
Záp� +� 0� �� Skóre�
Body� PK� (Prav)�
Okresní přebor IV. třídy, skupina B - muži
�
Domácí
zápasy
probíhaly celou sezonu
za výrazné
fanoušků.
hřišti se
23�
67�
� Na(31)�
1.�
Sokol
Majetín�
24�
22�
1� 1� 92:podpory
�
2.�
Velký Újezd�
24�
14� 6� 4� 82: 31� 48�
�
(12)�
�
3.�
Sokol Vilémov�
24�
13� 6� 5� 48: 31�
45�
�
(9)�
�
4.�
SK Chválkovice B�
24�
14� 0� 10� 56: 41�
42�
�
(6)�
�
5.�
TJ Střeň�
24�
13� 2� 9� 47: 50�
41�
�
(5)�
�
6.�
SK Slatinice B�
24�
12� 3� 9� 53: 47�
39�
�
(3)�
�
7.�
TJ Tršice�
24�
7� 6� 11� 37: 47�
27�
�
(�9)�
�
8.�
Sokol Pňovice�
24�
7� 6� 11� 30: 42�
27�
�
(�9)�
�
9.�
Moravská Huzová�
24�
7� 5� 12� 38: 62�
26�
�
(�10)�
�
10.� Sokol Odrlice�
24�
7� 3� 14� 46: 67�
24�
�
(�12)�
�
11.� FC Drahlov B�
24�
6� 5� 13� 35: 51�
23�
�
(�13)�
�
12.� Sokol Luká�
24�
5� 5� 14� 35: 72�
20�
�
(�16)�
�
13.� SK Grygov�
24�
3� 4� 17� 31: 66�
13�
�
(�23)�
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�
�
Domácí zápasy probíhaly celou sezonu za výrazné podpory fanoušků. Na hřišti se scházelo
okolo 150
diváků.probíhaly
Počasí na celou
podzimsezonu
i na jařezanám
přálo apodpory
předvedená
hra s�dobrými
výsledky
Domácí
zápasy
výrazné
fanoušků.
Na hřišti
se
přinášela
uspokojení
fanouškům
za
podpory
dobrého
občerstvení
z�KIOSKU
SAŠI
scházelo okolo 150 diváků. Počasí na podzim i na jaře nám přálo a předvedená hra
� přinášela uspokojení fanouškům za podpory dobrého občerstvení
sMACHÁČKA.
dobrými výsledky
�z KIOSKU SAŠI MACHÁČKA.    
STARŠÍ ŽÁCI�
�
STARŠÍ ŽÁCI
Starší žáci (narození r. 2000 a r. 2001) skončili na slušném 6. místě. Kádr mužstva byl však
málo početný a při absenci některého hráče již nebyli žádní náhradníci na střídání,
Starší
(narození
2000
a r.sezony,
2001) kdy
skončili
na slušném
6. místě.
mužstva
což se žáci
projevilo
hlavněr. ke
konci
v�několika
zápasech
museliKádr
pomoci
mladšíbyl
žáci.
však
málo
početný
a
při
absenci
některého
hráče
již
nebyli
žádní
náhradníci
na stří-sílu
Kluci tak většinou vydrželi se silnějšími mužstvy jeden poločas a následně již neměli
dání,
cožo čestný
se projevilo
hlavně
bojovat
výsledek.
� ke konci sezony, kdy v několika zápasech museli pomoci
mladší
žáci.
Kluci
tak
většinou
vydrželi se silnějšími mužstvy jeden poločas a následně
�
již
neměli sílu bojovat o čestný výsledek.
������������������������������������

Okresní přebor starších žáků, sk. B
��TABULKA�
Rk. � Tým�
Záp� +� 0� �� Skóre�
Body� PK� (Prav)�
�
1.�
Sokol Chomoutov�
20�
19� 1� 0� 121: 19�
58�
�
(28)�
�
2.�
FC Hněvotín�
20�
18� 0� 2� 161: 26�
54�
�
(24)�
�
3.�
Sokol Dub n. M.�
20�
14� 2� 4� 86: 33�
44�
�
(14)�
�
4.�
TJ Štěpánov�
20�
13� 2� 5� 82: 32�
41�
�
(11)�
�
5.�
Sokol Náklo�
20�
12� 1� 7� 107: 47�
37�
�
(7)�
�
6.�
Velký Újezd�
20�
6� 2� 12� 45: 98�
20�
�
(�10)�
�
7.�
Sokol Kožušany�
20�
5� 3� 12� 78: 87�
18�
�
(�12)�
�
8.�
SK Chválkovice�
20�
6� 0� 14� 61:105�
18�
�
(�12)�
�
9.�
SK Slatinice�
20�
5� 2� 13� 42: 96�
17�
�
(�13)�
�
10.� TJ Tršice�
20�
3� 4� 13� 38: 92�
13�
�
(�17)�
�
11.� Sigma Lutín�
20�
0� 1� 19� 19:205�
1�
�
(�29)�
�
�
MLADŠÍ ŽÁCI�
MLADŠÍ ŽÁCI
�
Mladší žáci
žáci(narození
(narození r.r. 2002
2002 aa r.r.2003)
2003)skončili
skončiliv v�celkovém
hodnocení rovněž
rovněž na
na velvelmi
Mladší
celkovém hodnocení
slušném
7. místě.
Rovněž
zdezde
platí
to, to,
co co
v�předcházejícím
případě
jakojako
u starších
žáků.
mi
slušném
7. místě.
Rovněž
platí
v předcházejícím
případě
u starších
žáků. Kádr mužstva byl velmi úzký a často byla nutná výpomoc z řad benjamínků.
�
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Kádr mužstva byl velmi úzký a často byla nutná výpomoc z�řad benjamínků. V�příští sezoně
se tato parta spojí se staršími žáky a bude patřit určitě k�nejlepším v okrese.
�
V příští sezoně se tato parta spojí se staršími žáky a bude patřit určitě k nejlepším
�
v okrese.
������������������������������������
�
Okresní přebor mladších žáků, sk. A
��TABULKA�
Rk. � Tým�
Záp� +� 0� �� Skóre�
Body� PK� (Prav)�
�
1.�
Sokol Bohuňovice�
26�
24� 1� 1� 210: 38�
73�
�
(34)�
�
2.�
SK Bělkovice�
26�
20� 1� 5� 157: 38�
61�
�
(22)�
�
3.�
SK Velká Bystřice�
26�
16� 4� 6� 109: 65�
52�
�
(13)�
�
4.�
Sokol Dub n. M.�
26�
14� 4� 8� 102: 48�
46�
�
(7)�
�
5.�
FC Dolany�
26�
14� 4� 8� 77: 74�
46�
�
(7)�
�
6.�
FK Hlubočky�
26�
13� 0� 13� 81: 93�
39�
�
(0)�
�
7.�
Velký Újezd�
26�
11� 2� 13� 56: 95�
35�
�
(�4)�
�
8.�
SK Grygov�
26�
10� 3� 13� 64: 78�
33�
�
(�6)�
�
9.�
SFK Nedvězí�
26�
10� 3� 13� 77:112�
33�
�
(�6)�
�
10.� SK Chválkovice�
26�
9� 5� 12� 71: 81�
32�
�
(�7)�
�
11.� 1.FC Olomouc�
26�
8� 3� 15� 41: 82�
27�
�
(�12)�
�
12.� TJ Tršice�
26�
7� 1� 18� 52: 91�
22�
�
(�17)�
�
13.� Hvězda Libavá�
26�
5� 2� 19� 43:154�
17�
�
(�22)�
�
14.� Sokol Slavonín B�
26�
4� 1� 21� 46:137�
13�
�
(�26)�
�
�
STARŠÍ BENJAMÍNCI�
�
STARŠÍ BENJAMÍNCI
Největší radost a nejlepší výsledky nám v�sezoně 2014/2015 v�mládežnických kategoriích
udělali ti nejmladší, tj. starší benjamínci, kteří v�poslední jarní části v celkovém hodnocení
Největší radost a nejlepší výsledky nám v sezoně 2014/2015 v mládežnických
skončili na 1. místě.�
kategoriích
udělali ti nejmladší, tj. starší benjamínci, kteří v poslední jarní části
�
vKonečná
celkovém
hodnocení
skončili
1. místě.
tabulka
po čtvrtém
kolena
závěrečné
jarní části:�
�
�
1.�
Sokol Velký Újezd� �
12�
9�
0�
3�
62:41� �
27�
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Konečná tabulka po čtvrtém kole závěrečné jarní části:
1.   Sokol Velký Újezd
2.   FK Autodemont Horka
3.   Sokol Újezd u Uničova
4.   FC Dolany

12
12
12
12

9
8
3
1

0
1
3
2

3
3
6
9

62:41
49:33
33:48
34:56

27
25
12
  5

Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat všem trenérům mládeže (Jiřímu Richterovi, Davidu Polcrovi, Romanu Absatzovi, Bohuslavu Niesnerovi a Naděždě Tylichové)
za odvedenou nelehkou práci a spoustu času stráveného během sezony na našem
hřišti a zájezdech na fotbalové zápasy k soupeřům a dále děkuji všem, kteří se vůbec
o fotbal ve Velkém Újezdě starají jak z pozice vedení TJ Sokol, tak správci areálu, vedoucímu kiosku a všem sponzorům v čele s Karlem Domesem.
Mimořádné a upřímné poděkování patří trenérům mužů (Jiřímu Glírovi a Josefu Sléžkovi) za pětiletou obětavou práci u mužstva dospělých a trpělivost při tvorbě a konsolidaci fotbalového kádru, který budujeme pátým rokem. Bohužel po poměrně dlouhém období a nutnosti dojíždění z Přerova a ze Skoků do Velkého Újezda požádali
o uvolnění z trenérských postů a popravdě velmi těžko budeme za ně hledat náhradu.
Závěrem přejeme všem občanům městyse, sportovcům, fotbalistům a fotbalovým
příznivcům velkoújezdské kopané příjemné prožití letních dovolenkových týdnů
a v srpnu Vás všechny zveme na novou sezonu 2015/2016.

Za oddíl kopané TJ Sokol Velký Újezd
Jaroslav Tylich

SKAUTSKÝ ODDÍL
Připomínáme si letos 70. výročí konce poslední velké války. Těm, kdo přinesli oběť
největší a položili svůj život, bylo věnováno několik vzpomínkových akcí. Skauti
6. oddílu Velký Újezd se zúčastnili v sobotu 25. dubna 2015 v 10.30 hodin v lokalitě Kyjanice pietní akce u příležitosti 70. výročí zákřovské tragédie. Položením květin
8. 5. při slavnostním aktu k uctění památky u pomníku padlým a zemřelým ve světových válkách jsme si připomněli oběti válek z našeho městyse. Znalost historie vede
k zodpovědnému přístupu k budoucnosti.
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Šestý bod Skautského zákona říká, že Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů
lidských, a proto je naším zájmem také péče o kulturní hodnoty. Každý rok koncem
května se skauti z našeho střediska schází na Staré Vodě, aby poutní místo postupně
zvelebovali a zároveň provedli každoroční údržbové práce. Obnovy se účastní také
skauti z našeho oddílu. Akce je vždy třídenní – od pátečního odpoledne do nedělního
poledne. Prostory kolem kostela na území zaniklé obce se opět nakrátko osídlí, vyrostou zde skupinky stanů a táborové ohně. Celá sobota je věnována práci. Také letos
skauti sekali trávu, čistili chodníčky a ořezávali nálety. I když akci pořádá středisko
Ladislava Ruska, které sdružuje oddíly z Čechovic, Doloplaz, Velkého Újezda, Velké
Bystřice, Velkého Týnce a Vacanovic, mezi účastníky najdeme skauty z celé republiky,
ale také ze zahraničí.

Hlavní pouť se koná na svatou Annu a slavnostní bohoslužby jsou slouženy v sobotu (25. 7.) v 10.00 hod. a v neděli (26. 7.)
v 15.00 hod. Každým rokem mají skauti na pouti svůj stánek s upomínkovými předměty a literaturou. Před
kostelem si můžete prohlédnout prezentaci 21 leté obnovy okolí kostela a Královské studánky. Nově jsou v okolí kostela i podél cesty ke Královské studánce vysazeny desítky lip.
V době pouti lípy ve Staré Vodě kvetou – přijďte také v tento krásný čas navštívit
tradiční poutní místo.
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   Blanka Roubíková

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
Separace odpadů v městysi Velký Újezd v ekonomických souvislostech (1/2)
Odpad – pro někoho znamená náklad, pro jiné výnos. Otázkou je, zda je možné najít
optimální hranici mezi těmito přístupy. Za posledních padesát let se množství odpadu na Zemi rapidně zvýšilo. V současné době již ale v rozvinutých zemích existuje
mnoho přístupů k třídění, separaci nebo využívání odpadů a stále je o tomto tématu
mnoho diskutováno.  
Základní jednotkou, kde mnoho odpadů vzniká, je domácnost. Jedním z důležitých
cílů obcí by mělo být efektivní nakládání s odpady, spolupráce se zodpovědnými partnery, kteří svážejí tříděný odpad a dále jej využívají nebo postupují k jeho energetickému využití.
Deset let je ideální doba ke srovnání přístupů k odpadovému hospodářství, nákladů
obce a různých příjmů. Také se podíváme, jakým vývojem prošli obyvatelé městyse
Velký Újezd od roku 2004 do roku 2014 a jaký vývoj můžeme očekávat dále.
Reverzní logistika
V současné době již víme, co je zpětný odběr dále nepoužívaných výrobků. Víme,
kam zanést baterie, různá elektrická zařízení, mobilní telefony a podobně. Odpad,
který vyprodukujeme v domácnostech, nemůžeme zanést tam, kde jsme ho (spolu
s nějakým výrobkem) pořídili. Ale pokud třídíme odpad, pak využíváme přístupy reverzní logistiky, která zabezpečuje i optimální využití odpadů.
Odpadové hospodářství jako součást reverzní logistiky
Odpadové hospodářství je pro nás v 21. století jednou ze zásadních věcí. Existují státy, které jsou jedničkou v třídění a následném využívání odpadů, na druhé straně ale
také máme mnoho zemí, které si s tím až tak hlavu nelámou. Ani sousední Slovensko
se nám dlouho nemohlo v separaci odpadu rovnat.
V dnešní době internetu najdeme množství obrázků naší planety zanesené odpadem.
Tichý oceán například na Havaj odnáší odpad svými proudy. Jedna z místních organizací (The U.S. Army – Hawaii) uvádí na svých stránkách: “Snižujte množství odpa-

du.... Pokud ne Vy, tak KDO? Před tím, než něco koupíte, zeptejte se sami sebe, jestli
potřebujete koupit toto zboží nebo materiál, nebo jestli nekupujete víc, než potřebujete. Nejlepší cestou, jak snižovat množství odpadu, je vůbec jej nevyrábět“.  

Výroba vs. spotřeba
Zamysleme se nad současným stavem věcí. Spotřebováváme to, co je vyrobeno,
nebo vyrábíme to, co spotřebitelé chtějí? Čím víc odpadu je vyprodukováno, tím víc
energie je zapotřebí k jeho znovu použití nebo odstranění. Tady hraje velkou roli ekonomika. Na všech těchto úrovních zaměstnává lidi – výroba zboží i likvidace obalů.
Boj ekologie a ekonomiky je tedy zřejmě nikdy nekončící a nemůže z něj vzejít jen
jeden vítěz. Velcí hráči na poli obalové techniky by se měli více zamyslet nad životním
prostředím. Jistě víte o mnoha produktech, kde je výrobek zabalen např. 3x (čaj), kde
je krabice poloprázdná (kakao, sušenky) nebo kde by se na plato vešlo 3x více léků.
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Hodně se mluví o separaci opadů a o jejich energetickém využití. Pokud se ale podíváme do zákona o odpadech, na prvním místě je předcházení vzniku odpadů. Pak
až následuje příprava k opětovnému použití, recyklace odpadů, jiné využití odpadů,
například energetické využití a odstranění odpadů.
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Velký Újezd se řídí Obecně závaznou vyhláškou o stanovení systému shromažďování,
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Separace odpadů probíhá ve spolupráci se společností EKO-KOM.
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Tabulka ukazuje,
co
se ve Velkém Újezdě třídilo v roce 2004, deset let poté a jaký je
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�
aktuální stav.
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Tab. 2.: Separovaný odpad – objem v tunách
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Tab. 3.: Separace odpadů ve Velkém Újezdě v číslech
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zákon také přináší změny, skládkování již za pár let nebude možné. Čím dříve si
�������������������������������������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������������������������������������������
zvykneme
oddělovat odpad, tím méně nás to může za 10 let stát.
���������������������������������������
�
���������������������������������������
Tab. 4.: Typy odpadů v 2014 (v tunách)
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Velký Újezd.
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  Jana Švarcová
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Soutěž o TABLET MINI

Zájem o náš region a jeho prezentace v tom nejlepším světle byly vždy součástí mé
práce ve veřejném životě. Tentokrát bych chtěl jeho zajímavosti, je to však jen malý
zlomek toho, co může Olomouc a okolí nabídnout, prezentovat prostřednictvím vědomostního kvízu. Ten je určen široké veřejnosti a zaměřuje se právě na zajímavosti
v našem okolí.

Otázky:
a) Jak se jmenuje olomoucká památka UNESCO?
b) Ve které obci na Olomoucku se narodil předseda exilové vlády Jan Šrámek?
c) Jak se jmenuje největší Hanák v historii, Obr…?
d) Jméno významné evropské řeky pramenící ve vojenském újezdu Libavá?
Zapojte se také do vědomostního kvízu a vyhrajte TABLET MINI. Své odpovědi na
téma „Znáte svůj region?“ můžete prostřednictvím stránek www.martintesarik.cz zasílat do 30. listopadu 2015. Vedle výherce tabletu mini, kterého vylosuje primátor statutárního města Olomouce Antonín Staněk v rámci zahájení olomouckých Vánočních
trhů 2015, obdrží dalších dvacet vylosovaných účastníků kvízu se správnými odpověďmi hodnotný dárek v podobě regionálního produktu. Veškeré informace o soutěži
najdete na www.martintesarik.cz.

  Ing. Martin Tesařík, senátor za Olomouc a okolí
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Přehled akcí ve Velkém Újezdě pro rok 2015
Hodové slavnosti
Večerní pochod – 39. ročník
Poslední leč
Vánoční besídka
Silvestr u Kamenné boudy

14.–16. 8.
16. 10.
14. 11.
prosinec
31. 12.

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.

Fotografie je z posezení seniorů v sále ZŠ Velký Újezd, které proběhlo
dne 25. 4. 2015.
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VÝPIS USNESENÍ

ze zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd
(dále jen „ZM“), konaného dne 16. 6. 2015
Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zápis z 3. zasedání ZM VÚ ze dne 17. 3. 2015.
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
Zpráva nebyla přeložena.
Usnesení č. 5 k bodu č. 6 pozvánky
ZM VÚ schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse VÚ za období od 3. zasedání ZM VÚ.
Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
ZM VÚ schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo (p. č.) 365/1 (56 m2) v k. ú. Velký
Újezd v prostoru mezi parcelami č. 366 a 379 v majetku městyse VÚ panu Zdeňku Zacpalovi, Tršická č. p. 316, Velký Újezd. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí kupující
(geodetické zaměření, odhad pozemku, smlouva o převodu, vklad do katastru nemovitostí…).
Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
ZM VÚ schvaluje prodej části pozemku p. č. 287/1 (v rozsahu cca 100 m2) v k. ú. Velký
Újezd v prostoru mezi parcelami č. 281 a 280 v majetku městyse VÚ Luďku a Aleně Boykovým, Přerovská 187, Velký Újezd. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí kupující.
Ve smlouvě bude uvedeno věcné břemeno na přístup na pozemek p. č. 280.
Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
ZM VÚ schvaluje prodej části pozemku p. č. 186 (v rozsahu cca 100 m2) v k. ú. Velký Újezd
v prostoru mezi parcelami č. 230, 229, 231, 237 a 232 v majetku městyse Mgr. Miroslavu Domesovi, Přerovská 165, Velký Újezd. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí
kupující.
Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky
ZM VÚ schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 1117/2 (82 m2) a p. č. 1362
(129 m2) v k. ú. Velký Újezd v prostoru mezi parcelami č. 2331/2, 1117/1 a 1116.
Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky
ZM VÚ vyhlašuje záměr směny pozemků p. č. 1331 a 1332 v k. ú. Velký Újezd.
Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky
ZM VÚ neschvaluje vyhlášení záměru prodeje parcely č. 1335 (234 m2) v k. ú. Velký Újezd
v prostoru mezi parcelami č. 1331, 1334, 1336 a 2405/2.
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Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
ZM VÚ schvaluje návrh parcel a části parcel pro odkup pozemků pod příjezdovou cestou
k hřišti na ul. Mlýnská pro vybudování inženýrských sítí.
Část parcely č. 530 o výměře 107 m2 od spoluvlastníků Kolář Bivoj a RNDr. Kolářová Jana,
Nerudova 737/39, Malá Strana, Praha, Zeyerova 878/20, Hodolany, Olomouc
Parcela č. 531 o výměře 312 m2 od Kolář Bivoj a RNDr. Kolářová Jana, Nerudova 237/39,
Malá Strana, Praha, Zeyerova 878/20, Hodolany, Olomouc
Parcela č. 532 o výměře 56 m2 od Ing. Naswetter Milan, Náměstí 69, Velký Újezd
Část parcely 1484 o výměře 5 m2 po vyřízení dědictví Bednářík Karel, Varhošťská 274,
Velký Újezd
Parcela č. 1485 o výměře 81 m2 po vyřízení dědictví Bednářík Karel, Varhošťská 274, Velký Újezd
Parcela č. 1487 o výměře 59 m2 od Ing. Plachá Ivana, Oderská 13, Velký Újezd
Parcela č. 1489 o výměře 70 m2 od Mgr. Hašková Jarmila, Bedřichovská, 1957/10,Libeň,
Praha
Parcela č. 1491 o výměře 70 m2 od Dohnal Vladimír, Varhošťská 172, VÚ
Část parcely 768 o výměře 49 m2 od Širůčková Blanka, Oderská 5, Velký Újezd
Část parcely 767 o výměře 34 m2 od spoluvlastníků Březinová Anna, Purkyňova 2760/1,Přerov I-Město, Přerov Kovařík Viktor, Oderská 10, Velký Újezd, Ing. Naswetter Milan, Náměstí
69, Velký Újezd.
Výkup parcel bude proveden dle znaleckých posudků vypracovaných soudním znalcem –
ceny nemovitostí IČ: 63693003, Ing. Stanislavem Palíkem ze dne 3. 4. 2015.
Usnesení č. 13 k bodu č. 14 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Účetní závěrku včetně hospodářského výsledku na základě protokolu za
účetní období 2014:
Účetní jednotka: Městys Velký Újezd
IČ účetní jednotky: 00299677
Sestaveno k: 31. 12. 2014
Stav rozhodnutí: SCHVÁLENO
Datum rozhodnutí: 16. 6. 2015
Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce
Seznam osob rozhodujících o schválení:
DOMES Karel
NOVÁKOVÁ Ivana
HAUSNEROVÁ Martina, Mgr.
OKLEŠŤKOVÁ Marie
JELEN Josef, Ing.
SVOBODA Karel
KLIČKA Jaroslav, Ing.
ŠUBRTOVÁ Miluše, Ing.
KRBEČKOVÁ Jaroslava, Mgr.
ŠVARCOVÁ Jana, Ing.
MAŘÍK Lukáš
ZATLOUKAL Ondřej, Mgr.
		
Usnesení č. 14 k bodu č. 15 pozvánky
ZM VÚ schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření dle „Zprávy o výsledku přezkoumání
městyse Velký Újezd za rok 2014.“
Závěr této zprávy: Při přezkoumání hospodaření městyse Velký Újezd za rok 2014 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona
ZM doporučuje účetní městyse přeúčtovat hospodářský výsledek ke dni schválení závěrečného účtu následovně:
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zůstatek účtu 431 300 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) ve výši
4,349.567,33 Kč převést na účet 432 300 (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých
let).
Usnesení č. 15 k bodu č. 16 pozvánky
ZM VÚ v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a v souladu s novelou nařízení vlády č. 37/2003 Sb., stanoví odměnu za výkon funkce:
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva městyse ve výši 7.763,- Kč
měsíčně
člena rady městyse ve výši 1.242,- Kč měsíčně
předsedy komise rady městyse ve výši 1.242,- Kč měsíčně
předsedy výboru zastupitelstva městyse ve výši 1.242,- Kč měsíčně
neuvolněného člena zastupitelstva městyse ve výši 383,- Kč měsíčně
Odměna bude poskytována v této výši ode dne 1. 7. 2015.
Usnesení č. 16 k bodu č. 17 pozvánky
ZM VÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
Usnesení č. 17 k bodu č. 18 pozvánky
ZM VÚ schvaluje provedení akce „Kanalizace Velký Újezd oprava čerpací stanice“.
Administrací spojenou s realizací pověřuje RM.
Usnesení č. 18 k bodu č. 19 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Smlouvu o dílo č. P/2015/027 na vypracování díla „Chodník na průtahu silnice III/03554 městysem Velký Újezd – DPS“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu
městyse.
Usnesení č. 19 k bodu č. 20 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Smlouvu o dílo č. P/2015/028 na vypracování díla „Místní komunikace ul.
Kopanina a Válečných hrdinů – DPS“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu městyse.
Usnesení č. 20 k bodu č. 21 pozvánky
a)      ZM VÚ schvaluje koupi pozemku p. č. 167/7, p. č. 1407/8, p. č. 1414/5 a p. č.
1414/13, zapsaných na LV 693 v katastru nemovitostí pro kat. území Velký Újezd od společnosti REFI stavební s. r. o. Veškeré náklady spojené s převodem pozemků hradí městys
Velký Újezd jako kupující.
b)  ZM VÚ schvaluje koupi inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, komunikace a veřejného osvětlení) v ulici Čtvrtky od společnosti REFI stavební s. r. o. Veškeré náklady spojené
s převodem vlastnictví hradí městys Velký Újezd jako kupující.
Usnesení č. 21 k bodu č. 22 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Podmínky čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2015
VO městyse Velký Újezd – II. etapa.
Usnesení č. 22 k bodu č. 23 pozvánky
ZM VÚ schvaluje opravu kanalizace a povrchu ve dvoře radnice městyse Velký Újezd.
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Usnesení č. 23 k bodu č. 24 pozvánky
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd po projednání:
1.
schvaluje
návrh rozhodnutí o námitkách, který je přílohou tohoto usnesení,
2.
ověřilo
v souladu s ust. § 54 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
úřadu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Územní plán Velký Újezd není
v rozporu:
a)
s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České
republiky č. 929 ze dne 20. 7. 2009, po aktualizaci č. 1 schválené usnesením vlády České
republiky ze dne 15. 4. 2015 č. 276,
b)
se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými Zastupitelstvem
Olomouckého kraje usnesením č. UZ/21/32/2008 ze dne 22. 2. 2008, po 1. Aktualizaci vydané opatřením obecné povahy č. j. KUOK 28400/2011 dne 22. 4. 2011,
c)
se stanovisky dotčených orgánů,
d)
se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje,
3.
vydává
v souladu s § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. (4) stavebního
zákona, § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, Územní
plán Velký Újezd formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení.
Usnesení č. 24 k bodu č. 25 pozvánky
              a) ZM VÚ schvaluje řediteli ZŠ a MŠ využití finančních prostředků z investičního
fondu na dokončení opravy střechy tělocvičny základní školy v hodnotě 61 418,- Kč a na
dokončení pořízení kamerového systému v budově základní školy v hodnotě 45 981,- Kč
b) ZM VÚ schvaluje odpisový plán kamerového systému v základní škole zařazený
do používání od 1. 4. 2015.
Ověřovatelé zápisu: 								
							
Starosta:
Ing. Jana Švarcová					
Ing. Josef Jelen		
Ing. Jaroslav Klička
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POZNÁVACÍ KVÍZ
Dříve obecní sad, později velmi oblíbené místo pro uskladnění nepotřebných
a přebytečných věcí.

Výherci poznávacího kvízu z minulého čísla jsou:
Anna Krausová a Jasna Skotáková st.
Gratulujeme!
Výherci získávají 3 letošní čísla Žibřida zdarma. Jednotlivá čísla
Žibřida budou vždy po vytištění k vyzvednutí na úřadě městyse.
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Z oslav městyse Velký Újezd k 70. výročí ukončení druhé světové války.

