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Vážení a milí spoluobčané,

není to tak dávno, kdy jsem prováděl 
naším městysem zkušeného dopravní-
ho inženýra, aby se podíval na naši ulič-
ní síť a její stav. Jeho hodnocení bylo 
zdrcující. Obec s tak špatnou dopravní 
infrastrukturou prý ještě neviděl. Sám 
o tom vím svoje. Už můj otec začátkem 
90. let žádal, aby po výstavbě tech-
nických sítí byl uveden náš rozkopaný 
sjezd do původního stavu. A i když mu 
byla přislíbena náprava, nedožil se jí. 
Až nyní po čtvrt století se situace mě-
ní k lepšímu. Naučili jsme se význam-
ně čerpat dotace a na našem městysi 
to začíná být vidět. Díky vedení obce 
a zejména díky panu starostovi Ing. 
Jelenovi se už nemusíme brodit blátem 
a nemusíme se při chůzi po chodníku 
vyhýbat uvolněným dlaždicím s obava-
mi, že zpod nich vystříkne sprška špina-
vé vody. Místo propadajících se chod-
níků z omšelých dlaždic se teď napříč 
městysem vine rovný pohodlný chod-
ník. Konečně se také dobudovala cyk-
lostezka, která z nepochopitelných dů-
vodů končila několik set metrů před 
hranicí městyse. Zcela nový kultivovaný 
vzhled získala plocha před vstupem na hřbitov. Podařilo se ale spravit i některé rozbité ces-
ty. Dluží se vzpomenout také výstavbu nového pavilonu mateřské školky, kde vznikla místa 
pro dalších 30 dětí. Byly to opravdu velké investice. Přesto je nakonec bylo možné zafinan-
covat. Celkem se utratilo cca 26 miliónů, zatímco z obecního rozpočtu bylo potřeba uvolnit 
méně než 8 miliónů. Zaznamenal jsem však bohužel i kritické hlasy. Možná by těchto hlasů 
bylo méně, pokud by vedle možnosti individuálního nahlížení do projektu na stavebním 
úřadě proběhlo i veřejné projednání. Na druhou stranu mám z předchozích let zkušenost, 
že se lidé začnou o své věci zajímat až ve chvíli, kdy jim před okny stojí bagry. Rozhodně 
by se ale diskuze s občany alespoň napříště neměla opomenout. Myslím si však, že u tak 
komplexních a rozsáhlých investic příliš prostoru na individuální kreativitu není. A já jen 
doufám, že se pan starosta nenechá kritikou odradit a ve svém úsilí rozvíjet náš městys 
bude pokračovat se stejnou vervou.      
   
 Jiří Roubík

předseda Výboru pro Rozvoj městyse

SlOVO úVODEM
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Redakce Žibřida se rozhodla po letech oživit tradici rozhovorů. Jednou z linií bude postup-
né představení všech zastupitelů městyse Velký Újezd. V tomto čísle Vám představíme 
Mgr. Jaroslavu Krbečkovou  – zastupitelku, členku Kulturní a školské komise.

Můžete čtenářům nejprve 
přiblížit historii Vaší rodiny? 
Do Velkého Újezdu jsem se při-
stěhovala ze Šumperka v roce 
1980 za svým manželem do ro-
dinného domu, kde žil s rodiči. 
Rodina Krbečkova má v Újezdě 
dlouholetou tradici.

Máte rodinu?
Ano, jsem 37 let vdaná. Man-
žel Miroslav je již v důchodě, 
dříve pracoval jako projektant 
v Morávii Mariánském Údolí. Má-
me dvě děti. Syna Ing. Michala, 
který dokončuje doktorandské 
studium na vysoké škole ve Zlíně, 
a dceru Terezu, která vystudo-
vala speciální pedagogiku na pe-
dagogické fakultě v Olomouci 
a v současné době učí na míst-
ní ZŠ.

Jakému oboru se věnujete?
Vystudovala jsem speciální pe-
dagogiku se zaměřením na lo-
gopedii na PdF Olomouc. Po stu-
diích jsem nastoupila do DD na 
Daskabátě. Pracovala jsem též v MŠ ve Velkém Újezdě a MŠ a ZŠ na Kozlově. Od roku 
1995 učím na zdejší základní škole. Můj sen z dětství, učit děti, se mi vyplnil a zaměstnání 
je i mým koníčkem.

Jak trávíte volný čas? Máte např. nějaké „koníčky“?
Dříve jsem svůj volný čas věnovala svým dětem a zahradě. Vedla jsem cvičení žá-
kyň v Sokole. Velkým koníčkem je i volejbal, kterému se snažím věnovat doposud.

Líbí se Vám ve Velkém Újezdě?
Již jako malá holka jsem chtěla bydlet na vesnici, mít domeček a hodně zvířátek, o která 
bych se starala. Tento sen se mi splnil příchodem do Velkého Újezda. Líbí se mi zde hlavně 

ROZHOVOR
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příroda, klid, ale zároveň do-
stupnost důležitých institucí.
Máte nějaká oblíbená 
místa a proč?
Ráda chodím se psem na 
procházky Na Sušírnu, kde 
je krásný výhled a také ob-
last kolem Naswettrových 
rybníků.

Co Vás v poslední době 
ve Velkém Újezdě potěši-
lo? 
Nejvíce mě potěšilo, že se 
podařilo vybudovat nový 
pavilón MŠ, a tím uspokojit 
mladé rodiny s dětmi a sa-
mozřejmě konečně vybudo-
vání nových chodníků.

A naopak s čím nejste 
spokojená? Co byste si 
přála změnit? 
V obci je stále mnoho věcí, 
které je potřeba řešit. Mně 
osobně však vadí velký ne-
zájem občanů o dění v ob-
ci, malá účast na zastupitel-
stvech, kde by občané mohli 
vnášet své dotazy, připomín-
ky a požadavky přímo na za-
stupitele a vedení obce.

Jste dlouholetá zastupitelka. Od kterého roku působíte v místní samosprávě 
a v jakých funkcích?
Zastupitelkou jsem od roku 2002. Do roku 2010 jsem byla předsedkyní kulturní komise 
a od roku 2010 do roku 2014 radní.

Jste kromě zastupitelstva nějak zapojena do dění ve VÚ (spolky atp.)?
Dříve jsem byla členkou Sokola. Nyní jako členka kulturní komise se podílím na přípravě 
a organizaci některých akcí pro děti i dospělé, spolupracuji s členy SDH VÚ.
Jako zastupitelka vítám nové občánky do naší obce.

Co byste vzkázala čtenářům Žibřida?
Všem občanům bych chtěla popřát spokojený a klidný život v naší obci.

        Za rozhovor děkuje Ondřej Zatloukal
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Svatební brány Podstatských-Lichtensteinů

Minule jsme se seznámili s těmi nejsmutnějšími okamžiky naší šlechty Podstatských-
-Lichtensteinů, kterými byly jejich pohřby. Dnes se naopak dozvíme o jejich okamži-
cích nejšťastnějších a těmi jistě byly jejich svatebními obřady.
 Sňatek v rodinách aristokratů býval promyšleným rozhodnutím s ohledem 
na ekonomické zřetele a povinnost zachování rodu i jeho prestiže. Sňatku předcházel 
rituál výprosu nevěsty, zásnub a svatebních smluv, jež se stávaly rodinnou slavnos-
tí. Hledání nevěsty vycházelo od ženicha, ale také od jeho rodiny. Věk, vzhled a jiné 
kvality nehrály žádnou roli, důležitější byla rovnost rodu, majetek, věno a polepšení 
ženichova stavovského postavení. Svatební veselí se plánovalo dlouho dopředu. Sva-
tební slavnost se konala v rezidenci nevěstina otce. Nevěsty se oblékaly do světlých 
šatů jako symbolu nevinnosti. Svatba se nazývala veselím – odtud veselka a trvala 
řadu dní. 
 Podobně jako pohřby doprovázely pohřební štíty, sňatkům vévodily vel-
kolepé slavobrány, což přetrvává i u občanských sňatků dodnes a dodnes se něco 
i z těchto původních svatebních dekorací dochovalo. Vlastní brány to bohužel nejsou, 
ale návrhy, podle kterých byly zhotovovány. 
 Šlechtickým svatebním slavobránám samozřejmě dominovaly erby rodů, 
které se sňatkem spojovaly, a jména novomanželů. Alegorický průjezd slavobránami 
pro novomanžele na Telčské panství, do města Telč, do jeho centra na náměstí a až 
do telčského zámku si můžeme nasimulovat právě pomocí návrhů, podle kterých byly 
postaveny.
 Novomanželé byli Leopold III. Felix hrabě Podstatský-Lichtenstein 
(nar. 25. 6. 1840), který byl po osmi dcerách doslova vymodlené dítě. Narodil se jako 
dvojče, ale sourozenec rovněž chlapec se narodil mrtvý. Novomanželka byla Františka 
hraběnka rozená Paarová (nar. 25. 6. 1840). Pocházela patrně z jihočeské Bechyně. 
Svatba se konala ve Vídni v chrámu sv. Štěpána dne 3. 5. 1862. Spolu měli 6 dětí: Ida 
1865, Amálie 1867, Gabriela 1870, Alois Maria 1873, Karel Maria 1874, Marie 1878. 
 Poté co Františka roz. Paarová r. 1881 zemřela, oženil se Leopold III. podru-
hé s Nicolasinou hraběnkou z Thunu a Hohensteina (1852–1938). S ní měl jednoho 
syna Mikuláška, který ale zemřel jako dvoudenní novorozenec a pochován je rovněž 
ve Velkém Újezdě. Druhá žena Nicolasina pak osamocená přežila manžela Leopolda 
III. o 36 let.

HISTORIE A KUlTURA 



Triumfální brána postavená u obce Zvolenovice (4 km JV od Telče), kterou manželé ve 
směru od Vídně vjížděli na Telčské panství. Nápis nad vjezdem: Nebes pán uved Vás 
mezi nás. Alianční erb obsahuje vlevo erb ženicha rodu Podstatských-Lichtensteinů 
a vpravo nevěsty z rodu Paarů.

Druhá triumfální brána, kterou novomanželé vjížděli na území města Telče. Ná-
pis nad vjezdem: Budiž nám i se svou osvícenou chotí srdečně vítán, jedi-
ný synu nám nezapomenutelného otce. Centrální erb je erbem Podstat-
ských-Lichtensteinů, vlevo od něj je znak Moravy a vpravo pak znak města Telče.
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Třetí triumfální brána vjezdu do centra (na náměstí) Telče k budově radnice, kde 
byli manželé vítáni od starosty a zástupců města. Nad vjezdem erb města Telče.

Návrh čtvrté triumfální novomanželské svatební brány vjezdu na zámec-
ké nádvoří zámku Telč. Vlevo erb manželky Františky hraběnky Paaro-
vé a vpravo erb ženicha Leopolda III. hraběte Podstatského-Lichtenstei-
na. Rovněž dvě písmena v bráně jsou iniciály křestních jmen nevěsty a ženicha.



Svatební brána u vjezdu na 
nádvoří zámku ve Veselíčku.

Průchod branou novomanželů 
Leopolda IV. a Marie Mar-
kéty „Minki“ Kinské ve Ve-
selíčku po sňatku v kostele 
v Lešné u Val. Meziříčí 23. 4. 1931.
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Sňatek Amalie Podstatské-Lichtenstein (sestry Jiřího Kryštofa) a Heinricha z Lichten-
steina, Vídeň 23. 4. 1968.

Svatební fotografie Aloise Maria hrabě-
te Podstatského-Lichtenstein a Leopoldi-
ny Thun-Hohenstein, Praha 18. 10. 1918

Josef Richter



Spravedlivě a mocně

Šlechtické rodiny mají kromě rodového erbu i tzv. rodovou devisu. Je to něco jako ro-
dové heslo, motto či nějaké rčení či pravidlo, které doprovází rod po celá staletí. Jde 
o trvalý a neměnný závazek rodu přenášený z generace na generaci. Něco podobné-
ho mají např. i státy, pro ČR je to: Pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí.
 V případě šlechtického rodu Podstatských je touto devisou Recte et fortitet, 
česky to znamená „Spravedlivě a mocně“ (případně právem a mocí). Tyto devise vzni-
kaly už ve středověku, takže jistě není třeba dodávat, že vyjadřují smysl či filosofický 
přístup k existenci i postavení rodu ve společnosti a tím i vztah ke svým poddaným. 
 Rodinné devise bývají mnohdy spojovány s erby či jsou alegoricky vyjadřo-
vány v uměleckých dílech – kresbách, sochách, literatuře apod. Také zmíněná devise 
Podstatských je spodobněna, např. podobně jako sochy na zámku Kuks, v sochař-
ském díle, které se nalézá u zámku v Litenčicích u Kroměříže, zámku, který rovněž 
patřil a patří rodu Podstatských. Jsou to dvě nevelké sošky usazené na pilířích vstupní 
brány areálu tamního zámku.  První soška spravedlivě – spravedlnost je postava dr-
žící pergamenovou listinu zákona, druhá soška mocně – moc drží v ruce měšec plný 
peněz, které dávají moc. 
 Tato devisa je vytesaná i na náhrobní desce Adolfa, hraběte Podstatského, 
vyššího představeného řádu Maltézských rytířů, pochovaného v hrobce Podstatských 
- Lichtensteinů ve Velkém Újezdě.

Několik příkladů devise: 
Anglie – Dieu en mon droit  tzn. Bůh a moje právo
Španělsko – Plus Ultra tzn. Ještě dále 
František Josef I. –  Viribus unitis  tzn. Spojenými silami
Páni z Kolovrat – Věrně a stále
Páni z Lobkovic – Popel jsem a popel budu
Páni ze Žerotína – Zlatou střední cestou
Kníže Karel ze Švarcenberka – Buď vždy pravdivým a zřejmým, i jemným buď a pev-
ným, a vlast svou zcela znej, i vždy jen o ni dbej.

-10-



-11-

(Foto převzato z internetu.)
Josef Richter

Vzpomínkové setkání v Rešicích
 Dne 27. května 2017 se v obci 
Rešice konalo vzpomínkové setkání při 
příležitosti 75. výročí provedení útoku 
na zastupujícího říšského protektora 
Reinharda Heydricha skupinou Anthro-
poid a uctění památky místních rodá-
ků Adolfa Opálky a Františka Pospíšila. 
Tyto významné historické události jsou 
úzce spjaty i s Velkým Újezdem, rodiš-
těm Jaroslava Švarce, jedním ze 7 para-
šutistů, kteří hrdinně zahynuli při bojích 
v kryptě kostela v Resslově ulici v Pra-
ze, kde se parašutisté skrývali a kde byli 
zradou dopadeni dne 18. 6. 1942. Tyto 
události jsou nám známy jak z hodin 
dějepisu, tak z filmu Atentát či nedáv-
ného zpracování ve filmu Anthropoid. 
  Na toto vzpomínkové setkání 
v Rešicích byl pozván a zúčastnil se ho 
i starosta městyse Velký Újezd. Vzpo-
mínková akce probíhala po celý víkend, 



v rámci setkání proběhlo v obci Rešice několik hudebních koncertů, výstav k tématu 
atentátu, ukázka vojenské techniky, zazněly i oslavné salvy. Účastníci si připomněli 
všechny bojovníky za svobodu národa a vlasti ve druhé světové válce minutou ticha 
u pomníku padlých na náměstí v Rešicích, kde byly slavnostně položeny věnce. Vel-
mi efektním prvkem programu byl také přelet vojenských vrtulníků a ukázka seskoku 
parašutistů na místním hřišti.
 Akce se zúčastnilo i několik vysokých politických představitelů země i kraje, 
válečných veteránů, pamětníků a představitelů významných spolků, jejichž členové 
se během války účastnili domácího odboje. Všechny pronesené projevy sjednocovalo 
společné téma: nesmíme zapomínat na odkaz těch, kteří položili vlastní životy za svo-
bodu našeho národa, je třeba bránit hodnoty, které tito mladí muži zastávali, protože 
nebránit se zlu je stejné jako mu napomáhat. A to platilo nejen za války, platí to stále. 
 Na závěr mi dovolte krátký úryvek z knihy Dva proti Říši od Jiřího Šulce:
 „Zazněl další výstřel. A čtvrtý. Jejich ozvěna se nesla z chladné temnoty za-
plavené krypty ke světlu, vzhůru kostelní lodí, kde doznívala na balkonu kůru. Bylo tři 
čtvrtě na dvanáct, 18. června 1942. Jedna malá bitva druhé světové války skončila.“  

-12-



-13-

Tip na výlet aneb Po stopách parašutistů

V návaznosti na předchozí článek mi dovolte, abych především zájemce o historii 
pozvala na výlet nejen do Rešic, rodiště Adolfa Opálky, velitele paraskupiny Out Di-
stance, a Františka Pospíšila, velitele paraskupiny Bivouac. Obec Rešice je malebná 
jihomoravská vesnice poblíž Moravského Krumlova. Výraznou dominantou je barokní 
kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1720, obklopená křížem a sochami světců. Další 
dominantou je zámek, postavený koncem 16. století na místě starší tvrze, který byl 
počátkem 18. století barokně přestavěn.

V těsné blízkosti obce se nachází „Klidová oblast Rokytná“, sloužící k rekreaci a odpo-
činku v nádherném romantickém a malebném prostředí údolí řeky Rokytné. Asi 4 km 
severně od obce se rozprostírá Jaderná elektrárna Dukovany. 
(zdroj:www.resice.cz)
Asi 20 km od Rešic pak leží obec Dolní Vilémovice, rodiště Jana Kubiše a člena skupi-
ny Anthropoid. V Kubišově rodném domku, který byl v roce 2013 zrekonstruován, se 
nachází muzeum věnované atentátu na Heydricha, nachází se zde i několik osobních 
věcí z pozůstalosti Kubišovy rodiny a je možné zde zhlédnout i krátký film shrnující 
život a zásluhy Jana Kubiše. V obci stojí i památník obětem války, při čtení jmen na 
desce památníku trochu mrazí v zádech – v době Heydrichiády byla zatčena a později 
i popravena celá Kubišova rodina.



(foto: Pavel Kurfürst, VHÚ)

Martina Kurfürstová
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Z návštěvy pana starosty v Dukelském Průsmyku



 

Otevření nového pavilonu MŠ Velký Újezd.
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Z ARCHIVU
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Zrekonstruované prostranství před hřbitovem.



Nový chodník, cyklostezka a trvalkový záhon.

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 dal-
ších čísel Žibřida.
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Žáci z Velkého Újezdu odhalují tajný život rostlin ve svém okolí

Žáci ze základní školy ve Velkém Újezdě se stali součástí mezinárodního 
přírodovědného projektu Tajný život města, do něhož je zapojeno na pa-
desát českých a slovenských škol.
 Čtyři mladí badatelé pod vedením učitele vyhledávají a fotografují rostlinné 
druhy, které se vyskytují na území obcí Velký Újezd a Skoky. Prostřednictvím moder-
ních tabletů, které školám věnovala společnost Veolia ve spolupráci se vzdělávacím 
centrem TEREZA a Centrem environmentální a etické výchovy ŽIVICA, rostliny určují 
a fotografie zasílají k dalšímu zpracování do Francie. V současné době již byly odeslá-
ny snímky desítek druhů rostlin z okolí Velkého Újezdu a Skoků, které budou zahra-
ničními odborníky přesně identifikovány. Žáci se tak stávají součástí mezinárodního 
týmu a přímo se podílejí se na rozvíjení mobilní aplikace Pl@ntNet, která umožňuje 
určování všech evropských druhů rostlin.
 Díky projektu Tajný život města děti poznávají rozmanitost rostlin, které 
nám rostou pod okny a dosud jsme si jejich krásy a jedinečnosti možná ani nevšim-
li. Především však objeví kouzlo badatelsky zaměřeného vzdělávání, které přispěje 
k větší oblibě výuky přírodovědných předmětů. A to je hlavním smyslem celého ná-
ročného projektu.
 Chytré mobilní telefony dnes patří k nezbytné výbavě všech mladých lidí. 
Proč tedy smysluplně nevyužít jejich další funkce a prostřednictvím fotografování 
a určování rostlin nezačít znovu a hlavně intenzivněji vnímat okolní přírodu? 

Takovou rostlinu určitě ve světě neznají.

ZŠ A MŠ VElKÝ úJEZD
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Rozloučení s Radovánkem

Již posedmé měly maminky s malými dětmi možnost navštěvovat dětský klub Ra-
dovánek. V příjemných prostorách mateřské školy se od října 2016 do května 2017 
scházeli každou středu naši nejmenší, aby si pohráli, zacvičili, zazpívali a naučili se 
jednoduché říkanky. Hlavním tématem jednotlivých lekcí byla zvířátka, každý měsíc 
jiné. Setkání se odehrávala v přátelské atmosféře, kterou vytvořili jak pravidelní ná-
vštěvníci klubu, tak hlavní lektorka Martina Havlasová s pomocí Stanislavy Kličkové, 
Michaely Janotové a Ivany Fišerové.
 V uplynulé sezóně jsme si užili dvacet sedm setkání. Radovánek navštívilo 
v průběhu osmi měsíců dvacet rodičů či prarodičů a dvacet sedm dětí. Pravidelně do-
cházelo osm maminek. Většina bydlela přímo v našem městysi, ale přijet neváhaly ani 
maminky ze Staměřic a Radslavic .
 Vedení ZŠ a MŠ Velký Újezd dalo zelenou této aktivitě bezplatným proná-
jmem prostor. Vedení městyse činnost klubu podpořilo částkou 1000,- Kč. Tyto finan-
ce posloužily zejména na nákup výtvarného materiálu, zajištění pitného režimu pro 
děti a na pořízení drobných odměn do soutěží. Dětský klub tedy nemusel vybírat žád-
né poplatky.
 Během sedmi let své činnosti získal Radovánek dobré jméno i stálé spokoje-
né návštěvníky. Na podzim tedy může s chutí vstoupit již do své osmé sezóny. Bude 
však třeba obnovit „lektorský sbor“. Prosíme tedy aktivní maminky, aby se do činnosti 
Radovánku zapojily. Podrobnější informace o našich aktivitách včetně kontaktů nalez-
nete na Facebooku - https://cs-cz.facebook.com/klubradovanek. 

Michaela Janotová

ZAHRÁDKÁŘI
Beseda
Posledního března mezi nás zavítala paní Laďka Carr, kterou známe pod rodným pří-
jmením Štěpánová. Velmi nás zaujala její bezvadně připravená přednáška o tom, jak 
se z Velkého Újezda dostala do New Yorku a z New Yorku do Virginie. Do Ameriky 
odešla před více než dvaceti lety, za tu dobu získala spoustu zkušeností a měla tedy 
opravdu o čem vyprávět. Formou besedy jsme se dozvěděli spoustu zajímavých vě-
cí, mohli jsme se zeptat na cokoliv, Laďka vše ráda zodpověděla. Měla připravenou 
pěknou videoprezentaci, která nám ukázala jak život ve městech, tak i tamní přírodu. 
S Laďkou jsme se rozloučili nejen potleskem, ale i drobnými dárečky. Nejvíc prý měla 
radost z trička s logem Velkého Újezda.

Dílničky  
V neděli 9. dubna probíhaly v bývalém kinosále tzv. velikonoční dílničky. Návštěvní-
ci si mohli koupit i květiny a různé drobnosti. Děti si vyráběly jednoduché i složitější 

SPOLKY
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věcičky, a protože to 
byla neděle Květná, 
vše se neslo v duchu 
nadcházejících Veli-
konoc. Bylo celkem 
osm stanovišť, kde 
měly děti k dispozici 
různý materiál, který 
mohly využít pod ve-
dením zkušených lek-
torek k vlastní výrobě 
všelijakých drobností, 
které si pak odnášely 
domů. Myslím si, že 
překvapením bylo jak 
pro děti, tak i jejich 

rodiče stanoviště, kde si mohly vykrájet z lineckého těsta různé tvary, které jim pak 
Jana Kleinová upekla v troubě. Upečená zvířátka nebo vajíčka si malí cukráři mohli 
slepit marmeládou a pocukrovat. Ve čtyři hodiny odpoledne byl sál plný dětí. Ty spo-
lečně se Staničkou Kličkovou dozdobily a dooblékly Moranu, se kterou se stejně jako 
s chladným počasím za vesnicí rozloučily. 

Jarní Flora 

V druhé polovině dubna se konala tradiční jarní výstava, jejíž motto bylo tentokrát 
„Tajemná tvář světa“. Ředitel olomouckého výstaviště pan Jiří Uhlíř k tomu řekl ná-
sledující: „Zveme všechny návštěvníky na úchvatný průlet světem, jehož spojovacím 
bodem jsou masky všech možných podob“. Samozřejmě měl pravdu: k vidění byla 
fantastická Afrika, karnevalové Benátky, tradiční masopust či velkolepá divadelní scé-
na. To vše dokumentovaly všelijaké masky různých tvarů, barev a velikostí rozmís-
těné v hlavním pavilonu A, kde byla i exotická expozice Thajského království. Men-
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ší pavilon E nabídl návštěvníkům expozici bonsají, nechyběla ani odborná poradna 
a možnost zakoupení bonsají. Včelařské potřeby a pomůcky včetně přednášky a po-
radny i prodej medu a medoviny byly k mání v pavilonu H. V pavilonu C představil 
Český zahrádkářský svaz svou expozici nazvanou Kamufláží k přežití, která nás se-
známila s rafinovanými metodami maskování, jimiž se rostliny a živočichové snaží 
odolávat nástrahám okolního světa. Stejně jako předešlé roky se konala floristická 
soutěž. V kategorii Senior obhájila první místo členka našeho zahrádkářského svazu 
paní Olga Solařová a postoupila do zemského kola, které se uskutečnilo 2. června 
v Prostějově. Celou hlavní expozici bylo možno vidět rovněž ve slavnostním nasvícení 
v rámci večerní prohlídky s hudebním doprovodem v pátečních večerních hodinách.  

 Dětem, učitelkám a učitelům přeji pěkné prázdninové zážitky, pěstitelům 
bohatou úrodu všeho, o co se na svých zahrádkách starají, a pevné nervy v boji s ne-
vítanými návštěvníky zahrádek či políček. Všechny spoluobčany i jejich hosty zvu na 
hodovou výstavu samorostů do klubovny v radnici a také na podzimní výstavu ovo-

ce a zeleniny, kterou zamýšlíme 
uspořádat prvního října. Přivítá-
me exponáty – výpěstky všeho 
druhu. Rozloučím se svým sním-
kem nádherného zvířátka, které 
se vyhřívá na kameni na našem 
dvorku.

               Věra Bednaříková



Vynášení Morany

9. dubna 2017 zahrádkáři uspořá-
dali jarní výtvarné dílničky pro děti, 
jejichž součástí bylo i vynášení Mo-
rany. Jedná se o staroslovanský po-
hanský zvyk, při kterém je slaměná 
figura oblečená do ženských šatů 
za zpěvu písní vynášena pryč ze 
vsi. Následně je zapálena a hoze-
na do vody. Jde o rituál vítání jara, 
neboť Morana je symbolem smrti, 
a tedy i zimy.
 O obnovu této tradice 
se postaraly Stanislava Kličková 
a Martina Havlasová. Vedly průvod 
ze sokolovny k potoku za Košovou 
pilou. Cestou děti plnily nejrůzněj-
ší úkoly, které měly zahnat zimu 
a přivolat jaro. Skládaly obrázky 
z přírodnin, vařily Moraně uspáva-
cí lektvar, naučily se zpívat jarní 
písničky, při kterých si i na závěr 
v kruhu kolem Smrtky zatancovaly.
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 V průvodu se díky nápaditě připraveným aktivitám bavili děti i dospělí. Přej-
me si tedy, aby nešlo o akci ojedinělou, a těšme se na příští roky, kdy společně vyže-
neme zimu ze vsi.

Michaela Janotová

VÝBOR PRO ROZVOJ MĚSTYSE

Hody 2017
 Sedmý ročník Hodových slavností městyse Velký Újezd proběhne 11. až 
13. srpna 2017. Opět je připraven bohatý program, který jsme se snažili koncipovat tak, 
aby zaujal všechny generace. Rodiny s dětmi jistě ocení sobotní divadelní představení 
Kluk z plakátu, které k nám přiveze kvalitní olomoucké Divadlo Tramtarie, či nedělní 
soutěže a klauniádu završenou vytvářením nejrůznějších předmětů a zvířátek z ba-
lónků. Seniory pak potěší sobotní cimbálová muzika a nedělní vystoupení Hanáckého 
folklórního souboru Olešnica z Doloplaz. Doufám, že pestrý program přiláká do centra 
našeho městyse co nejvíce občanů, kteří zde stráví příjemné chvíle se svými přáteli 
a sousedy. 

Za Výbor pro rozvoj městyse Michaela Janotová
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Program Hodových slavností městyse Velký Újezd

Pátek 11. 8. 

Náměstí:
17:00 – 22:00    posezení se skupinou Trifid
18:00                            zahájení Hodových slavností 
Sobota 12. 8. 

Náměstí:
15:00 – 20:00   posezení s kapelou HBS
Bar na Náměstí:
17:00 – 22:00   cimbálová muzika spojená s ochutnávkou vín 
Sokolovna:
15:00 – 16:00   Divadlo Tramtarie Kluk z plakátu  
16:00 – 17:00   tvořivé dílničky pro děti 
Hřiště TJ Sokol:
20:00 – 02:00   hodová zábava se skupinou Elixír

Neděle 13. 8. 

Kostel sv. Jakuba Staršího:
8:00 – 9:00   mše 
9:00 – 11:00, 15:00 – 16:00 otevřená krypta 
16:00 – 17:00   hodový koncert duchovní hudby
Náměstí:
9:00 – 12:00   posezení se skupinou Dallas
9:00 – 17:00   jarmark tradičních výrobků 
10:30    klauniáda a balónkování 
14:00 – 17:00   prohlídka hasičské zbrojnice a garáže
14:00 – 18:00   tetovačky a malování na obličej pro děti
14:00 – 20:00   posezení se skupinou Funny
14:00    příjezd motorkářů a prezentace motocyklů
15:00 a 15:45   vystoupení Hanáckého národopisného souboru 
    Olešnica
16:15    hry a soutěže pro děti
17:30    tombola
Klubovna městyse:
9:00 – 18:00   výstava Samorosty

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

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velký Újezd, Římsko-
katolická farnost Velký Újezd, Kulturní a školská komise, SDH Velký Újezd

Změna programu je vyhrazena.



Dvojité výročí 390 a 380 let! 

V rámci Hodových slavností bude poprvé představena věrná kopie (faksi-
mile) listiny ze 17. 5. 1627 o povýšení Kryštofa Karla Podstatského mezi 
tzv. starožitné rody – tedy do panského stavu. A pečeti Velkého Újezda, 
která byla Kryštofem Karlem Podstatským obci přidělena 6. 5. 1637 na zá-
kladě polepšení tohoto povýšení. Udělením práva užívat vlastní pečeti zís-
kala obec větší vážnost i výhody před jinými osadami.
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DIVADELNÍ SPOLEK PODHORAN

1920 – VZÁCNÉ JUBILEUM
7. června t. r. oslavila v plné duševní síle a svěžesti obdivuhodné životní jubileum nej-
starší členka TJ Sokol a Divadelního spolku Podhoran z Velkého Újezdu paní ANNA 
LAŽANSKÁ, rozená Kozelková.
Dnes žije po ztrátě svého manžela Vlastimila Lažanského (výtvarníka) s dcerou Vlas-
tou v Praze. Když krásná léta dětství i mládí prožila ve Velkém Újezdě. Ráda vzpomíná 
na nezapomenutelné zážitky v Sokole, kde působila jako cvičitelka, i na úsměvné pří-
hody z ochotnického divadla. S úžasným entuziazmem se vrací k celé škále, dnes už 
nežijících velkoújezdských občanů, kamarádů i přátel, kterých ve své paměti za celá 
léta uchovala opravdu úctyhodnou řadu.
Milá paní Lažanská, do dalších let Vám přejeme ještě hodně pestrých zážitků a hlav-
ně dobré zdraví.

     Jarmila Wolfová
Pavel Coufal, za DS Podhoran

Přiložené foto jubilantky.

TJ SOKOl VElKÝ úJEZD

Memoriál Jaroslava Švarce – 49. ročník. 
V deštivém sobotním ránu 10. června 2017 začínala prezence a start 49. ročníku Me-
moriálu Jaroslava Švarce. Jakoby příroda chtěla připomenout, že není špatné počasí, 
ale jen špatně oblečený turista. Těch připravených přišlo pouze 137 (6 km – 36,17 km 
– 64, 25 km – 20, 35 km – 16, 50 km – 1), pro které připravilo 18 pořadatelů stejné 
trasy jako vloni. Odpolední slunce osušilo i ty, kteří přece jen trochu zmokli, a všichni 
dostali za odměnu tradiční keramickou medaili a pamětní list. 
Nejstarší účastník: Rudolf Pecher – r. 1938



Nejmladší účastnice: Marie Hrabalová – r. 2017
Nejvzdálenější účastník: Alena Nováková, Pavel Bogner - Ústí n. Labem
Za pomoc a spolupráci děkuji všem pořadatelům z TJ Sokol Velký Újezd, městysi Vel-
ký Újezd a příznivcům turistiky.

    Miroslav Dobisík
předseda oddíl KČT TJ Sokol Velký Újezd, 

odbor KČT Haná 

VELKOÚJEZDSKÁ KOPANÁ

Vážení sportovci a hlavně příznivci fotbalu, dovolujeme si Vám podat informace 
o ukončené sezoně 2016–2017, která pro všechna tři mužstva přihlášená do okres-
ních soutěží OFS Olomouc dopadla následovně.

MUŽI
Muži po sestupu do IV. třídy skončili celkově na 9. místě. Mužstvo se hlavně na sobot-
ní zápasy na hřištích soupeřů těžko scházelo a muselo být doplňováno patnáctiletými 
dorostenci.
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S ohledem na odchody kvalitních hráčů do jiných klubů (Sokol Doloplazy, SK Hluboč-
ky) nebudou muži patrně pro příští sezonu do okresní soutěže IV. třídy přihlášeni. 

IV. třída mužů, skupina A

Konečná tabulka
 Klub Z V R P S B P+ P-
1. FK Slavonín B 24 20 0 4 97:42 59 3 2
2. SK Grygov 24 21 0 3 59:20 59 5 1
3. SK Chválkovice B 24 17 0 7 86:32 54 0 3
4. TJ Tršice 24 17 0 7 66:46 51 3 3
5. Sokol Jívová 24 13 0 11 62:40 42 2 5
6. Hraničné Petrovice 24 13 0 11 65:54 41 2 4
7. FC Drahlov B 24 12 0 12 55:66 32 5 1
8. FC KOLOS Jiříkov 24 9 0 15 39:59 28 2 3
9. Sokol Velký Újezd 24 10 0 14 45:69 28 2 0
10. Horní Loděnice 24 8 0 16 49:64 25 3 4
11. FK Huzová 24 8 0 16 39:63 24 1 1
12. Hvězda Město Libavá 24 4 0 20 35:79 13 1 2
13. TJ Dalov 24 4 0 20 36:99 12 1 1

DOROSTENCI
Dorostenci byli přihlášeni do soutěže po 8 letech. Většina kluků (ročník 2001 a 2002) 
hrála první sezonu na velkém hřišti a s pomocí starších hráčů narozených v roce 1997 
až 2000 skončili na slušném 7. místě. Dorostenci budou pokračovat v soutěžích říze-
ných OFS Olomouc i v příští sezoně a jsou velkým příslibem pro další roky a velko-
újezdskou kopanou.

II. třída dorostu

Konečná tabulka
 Klub Z V R P S B P+ P-
1. Doubrava Haňovice 22 21 0 1 99:23 64 0 1
2. FC Hněvotín 22 17 0 5 103:43 51 0 0
3. Sokol Troubelice 22 16 0 6 90:25 48 1 1
4. SK Bělkovice-Lašťany 22 16 0 6 93:39 48 1 1
5. FK Slavonín 22 15 0 7 62:36 45 1 1
6. SK Červenka 22 12 0 10 64:72 34 2 0
7. Lutín-Slatinice 22 9 0 13 50:62 26 1 0
8. Sokol Velký Újezd 22 8 0 14 58:84 24 1 1
9. SK Šumvald 22 6 0 16 38:85 19 0 1
10. TJ Štěpánov 22 5 0 17 27:76 16 1 2
11. FC Dolany 22 5 0 17 48:95 15 0 0
12. FK Autodemont Horka 22 2 0 20 26:118 6 0 0



MLADŠÍ ŽÁCI
Mladší žáci skončili na pěkném 4. místě a díky mimořádným střeleckým schopnostem 
hráče Martina Niesnera, který v průběhu sezony nastřílel 64 branek, odehráli celou 
soutěž s velkým přehledem a chutí do hry. Kluci v příští sezoně budou hrát v katego-
rii starší žáci. 

II. třída ml. žáků, sk. A

Konečná tabulka
 Klub Z V R P S B P+ P-
1. TJ Tršice 22 20 0 2 113:28 58 2 0
2. SK Bělkovice-Lašťany 22 18 0 4 119:42 54 0 0
3. SK Grygov 22 17 0 5 102:22 52 0 1
4. Sokol Velký Újezd 22 16 0 6 87:54 48 0 0
5. FK Autodemont Horka 22 12 0 10 80:53 36 0 0
6. FC Dolany 22 10 0 12 52:70 31 0 1
7. Sokol Chomoutov  22 10 0 12 53:55 29 2 1
8. FK Nové Sady B 22 9 0 13 47:50 28 0 1
9. Granitol Mor. Beroun 22 7 0 15 50:101 21 0 0
10. SK Velká Bystřice 22 8 0 14 31:97 21 3 0
11. SK Chválkovice 22 5 0 17 35:78 16 0 1
12. 1.FC Olomouc, z.s. 22 0 0 22 9:128 2 0 2

Závěrem již tradičně bych chtěl touto cestou poděkovat všem trenérům mládeže       
(Bohuslavu Niesnerovi, Aleši Krbečkovi, Karlu Klímkovi) 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 sta-
rají jak z pozice vedení TJ Sokol, tak staronovému správci areálu F. Kučerovi, provo-
zovateli kiosku A. Macháčkovi a všem sponzorům v čele s K. Domesem.

Speciálně poděkováni patří paní M. Skřičilové za vedení pravidelných tréninků dětí 
předškolního věku (skupina PAMPERS), které se po hřišti prohánějí s míči dvakrát 
týdně a tvoří příjemné zpestření probíhajících úterních a čtvrtečních mládežnických 
tréninků.

Současně upozorňujeme zájemce o fotbal z řad nejmladších a rodiče chlapců i děvčat,  
ať přijdou mezi nás na fotbalové hřiště v době úterních a čtvrtečních fotbalových tré-
ninků. Zde je možné se přihlásit u trenérů mládeže nebo funkcionářů oddílu a násled-
ně mladé fotbalisty zaregistrovat a připravovat na fotbalová klání.

Závěrem přejeme všem občanům městyse, sportovcům, fotbalistům a fotbalo-
vým příznivcům velkojezdské kopané příjemné prožití letních dovolenkových týdnů 
a v srpnu Vás všechny zveme na novou sezonu 2016/2017.

               Za oddíl kopané TJ Sokol Velký Újezd 
         Jaroslav Tylich
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Škeble rybničná v rybníku na Dolním konci

Při čištění břehu dolního rybníka 
v předjaří minulého roku jsem vy-
lovila 3 kusy něčeho, o čem jsem 
vůbec netušila, že v tomto znečiš-
těném prostředí rybníka může žít. 
Na první dojem se zdálo, že jsou 
to kůry pokryté řasami. Velké pře-
kvapení, když jsem předměty vy-
čistila. Byly to krásné škeble, dvě 
otevřené a jedna živá, tu jsem vrá-
tila zpět do vody. Potom jsem hle-
dala informace o těchto měkkýších.
 Škeble rybničná je velký 
druh mlže o délce 150–220 mm a výšce 75–120 mm. Zelenohnědá až žlutá lastura je 
poměrně tenká, rýhovaná, oválně vejčitá, bez zámku. Tělo je krémově bílé až žluté.  
Jde o evropský druh, který obývá rybníky, jezera, slepá ramena řek. Najdeme ji ve 
vodách s bahnitým dnem. Živí se planktonem. Je odděleného pohlaví, larvy parazitují 
na žábrách různých druhů ryb. Dožívá se 5–15 let. 

 Škeble rybničná je náš největší měkkýš 
a je ohrožena znečištěním vod. V Červe-
ném seznamu bezobratlých ČR je vedena 
jako druh zranitelný. Mezi zvláště chráně-
nými druhy je vedena jako silně ohrožený 
druh. 
 Co dodat na závěr? Chraňme přírodu, 
i když se nám někdy zdá, že není tak per-
fektní, jak bychom si představovali.

Jaroslava Zlámalová

Plán akcí červenec – září 2017

Použité zkratky:
Daskabát = DA, Doloplazy = DO, Přáslavice = PR, Tršice = TR, Velká Bystřice = VB, 
Velký Újezd = VU
1. 7.: Hodová zábava DO
2. 7.: Jízda králů DO
8. 7.: Diskotéka (i 22. 7.) PR
15. 7.: Bystřické kulturní léto – zahájení letní sezóny VB 
15. 7.: Turnaj v malé kopané a turnajová zábava VU

5. 8.: Vrtov ZAHRADA PR
5. 8.: Hanácké Woodstock a Bystřické pivní salón VB
11.–13. 8.:  Hodové slavnosti, hodová zábava VU
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19. 8.: Přáslavské císařské hody, hodová zábava PR
27. 8.: Myslivecké odpoledne DA

1. – 3. 9.:  Lidový rok – XXVII. ročník MFF VB
2. 9.: Pohádkový les DA
9.–10. 9:  Hody Tršice
9. 9.: Soutěžní přehlídka mažoretek VB
24. 9.: Bystřické selské trhy a Podzimní výstava květin a OZ VB
25. 9.: Daskabátská drakiáda

1. 10.: Výstava ovoce a zeleniny VU

Úřad městyse a redakční rada prosí jednotlivce i spolky o průběžné nahlá-
šení jednotlivých akcí na úřad městyse tak, aby se mohly uveřejnit v dalším 
čísle Žibřida.

Nová hnízda pro odpady
Jak jste si jistě již všimli, máme v městysi posílenou síť nádob na různé druhy odpa-
dů. Místa, kde tato hnízda vznikají, budou postupně upravována tak, aby tento sys-
tém nebyl pouze funkční, ale také estetický a bezpečný.
 Mnoho z Vás volalo po odevzdání tabulového skla. To je již nyní možné 
v zelených nádobách pro směsné sklo, které lze celé otevřít.
 Pytlový systém sběru papíru a plastů nahradí popelnice, které dostaneme 
přímo do domu. Kdo o ně nebude mít zájem, bude využívat velké žluté (plasty vč. ná-
pojových kartonů, potravinářského a drobného polystyrenu, igelitové sáčky, PET lah-
ve apod.) a modré (papír) nádoby, které budou také vyváženy v pravidelných dvou-
týdenních intervalech.
 Nově máme možnost odkládat použité jedlé oleje a tuky, které jsou bezpeč-
ně uzavřeny v čistých PET lahvích, a to do 12-ti zelených nádob.
 Textil (použité oděvy, obuv a hračky) je posílen o nové kontejnery společ-
nosti TextilEco a.s., která s těmito odloženými věcmi dále nakládá a zaměstnává tím 
zejména handicapované osoby. 
 Pro použité baterie a drobné elektro zůstává místo při vchodu do radnice 
a prošlé a nadbytečné léky přijímá místní výdejna léčiv. Drobné kovy lze odevzdat 
do nádoby na náměstí, ty velké lze zpoplatnit, např. ve sběrnách druhotných surovin 
a kovošrotech.
 Všechny nádoby jsou řádně popsány, informace jsou v dnešní době široce 
dostupné (např. www.jaktridit.cz/cz/rady-a-tipy/otazky-a-odpovedi/kam-patri, pod 
odkazem www.velkyujezd.cz/kalendar-svozu-odpadu-v-roce-2016).
Prosíme o udržování pořádku v okolí sběrných hnízd. Děkujeme.

Jana Švarcová

Cíl? Snížení množství směsného odpadu.
Přednáška na téma odpadového hospodářství proběhla v pátek 16. 6. 2017 v komor-
ním prostředí klubovny městyse Velký Újezd. Toto téma možná nepatří mezi témata 
populární, týká se ale každého z nás. U nás doma začíná systém nakládání s odpady, 
který si uzpůsobujeme podle toho, jak je nastaven ten obecní. A zde lze poměrně 
mnoho vymýšlet. Neexistuje jeden model, který by byl ideální pro všechny obce. Ka-
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ždá obec si musí najít takový způsob, který bude přijatelný pro všechny účastníky, 
motivující a ekonomicky zajímavý. Obecně se říká, že čím blíže máme nádoby, kam 
odpad odložit, tím více jsme ochotni odpad třídit. Tím ale trpí vzhled obce a bezpeč-
nost díky zbytkům odpadů u nádob.
Aby celý systém nakládání s odpady měl smysl, je třeba nejen efektivně třídit, ale 
také snižovat množství směsného odpadu, který skončí v popelnici, ten náš v součas-
né době na skládce v Mrskesích. Vlastně úplně prvním krokem je předcházet vzniku 
odpadu. My jako spotřebitelé můžeme preferovat vratné nebo recyklovatelné obaly, 
nákup ve větším množství, je-li to možné a podobně. Lobby výrobců obalů je poměr-
ně silné a je tedy jen na nás, čemu v obchodě dáme přednost. Můžeme si vzít vlastní 
sáčky nebo krabičku např. na vážené plody, ovoce nebo zeleninu. Jakmile o tom za-
čneme trošku přemýšlet, najdeme si vlastní cestu a můžeme tak svým dílem podpořit 
životní prostředí.
 Čeká nás doba, kdy již nebude možné ukládat na skládky rozložitelný a recy-
klovatelný odpad. Kam tedy půjde našich 250 tun odpadu z popelnic? Za prvé – nej-
lépe odpad neprodukovat. Za druhé – třídit, co a jak lze. A za třetí – to je úkol našich 
obecních a krajských představitelů, aby našli takové technologie, které budou efek-
tivně nakládat s tím, co již použít nelze. Nabízí se úprava na tuhá alternativní paliva, 
energetické využití v současně fungujících spalovnách a až v poslední řadě by měla 
přijít myšlenka na nové spalovny odpadů.
 Přednáška byla velmi poučná také v tom, že jsme si mohli uvědomit, kolik 
energie je třeba vynaložit na věci, které běžně využíváme a potom je v naší době 
spotřební jen tak vyhodíme.
 Velký dík patří Ing. Ivu Kropáčkovi z Hnutí Duha za jeho přednášku a mno-
haletou práci na osvětě a zákonodárství ČR i EU směrem k ochraně životního prostředí.

Jana Švarcová

Vítání občánků
V letošním roce se (do konce května) narodilo do Velkého Újezdu 8 miminek. Ze čtyř 
pozvaných se dvojí rodiče omluvili, takže jsme 6. června vítali pouze Sofii Dzidovou 
a Elliota Svěžího. Na „omluveného“ Ondřeje Habáňa a Vlastimila Váchu se budeme 
spolu s mladšími miminky těšit příště. 

Miluše Mazalová
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Výpis usnesení
ze zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva městyse 

Velký Újezd (dále jen “ZM VÚ“), konaného dne 13. 6. 2017 

Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zápis z 11. zasedání ZM VÚ ze dne 14. 3. 2017.

Usnesení č. 2 k bodu č. 3 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM VÚ.

Usnesení č. 3 k bodu č. 4 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu finančního výboru ZM VÚ.

Usnesení č. 4 k bodu č. 5 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro rozvoj městyse ZM VÚ.

Usnesení č. 5 k bodu č. 6 pozvánky
ZM VÚ schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse VÚ za období od 11. zasedání ZM VÚ.

Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí schválení Závěrečného účtu a Účetní závěrky Sdružení obcí mikrore-
gionu Bystřička za rok 2016 ze dne 29. 5. 2017 14ti hlasy.

Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
ZM VÚ schvaluje přistoupení obce Kozlov se sídlem Kozlov 1020, 783 57, IČ: 04521811 ke 
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička se sídlem 783 53 Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, 
IČ: 70947040.

Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
ZM VÚ schvaluje změnu zakladatelské smlouvy o založení Sdružení obcí mikroregionu Bys-
třička se sídlem 783 53 Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, IČ: 70947040 formou dodatku 
k této zakladatelské smlouvě v podobě, která je přílohou č. 2 pozvánky na zasedání ZM VÚ.

Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky
ZM VÚ schvaluje změnu stanov Sdružení obcí mikroregionu Bystřička se sídlem 783 53 Vel-
ká Bystřice, Zámecké náměstí 79, IČ: 70947040 formou přijetí nového úplného znění těchto 
stanov v podobě, která je přílohou č. 3 pozvánky na zasedání ZM VÚ.

Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky
ZM VÚ schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parcelní č. 143 v k. ú.  Velký Újezd 
v prostoru mezi parcelami č. 105, 141, 142 a parcelou ulice Lipenská. 

Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky
ZM VÚ schvaluje obecně závaznou vyhlášku městyse Velký Újezd č. 1/2017, kterou se vydává 
Požární řád městyse Velký Újezd.

Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Rozpočtové opatření č. 5.

Ověřovatelé zápisu:     Starosta:
Ivana Nováková     Ing. Josef Jelen
Marie Oklešťková
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Opět velmi jednoduchý poznávací kvíz. Uhodnete správnou odpověď?

POZNÁVACÍ KVÍZ
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