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Vážení spoluobčané,

letošní jaro a několik letních měsíců nám v plné síle ukázalo to, o čem klimatologové 
a další odborníci hovoří již dlouhá léta. Změna klimatu je tady. Všichni ji pociťujeme. 
Někteří více, někteří méně. Vysoké teploty, minimální srážky, kůrovcová kalamita, 
prudké vichřice. Jaro jako by již nebylo. Ze zimy přecházíme rovnou do léta – nebo 
alespoň do letních teplot. Zimy bez sněhu. Jaro a léto bez vláhy. Zajisté nemá smys-
lu propadat panice. Nicméně každý z nás by se měl na tyto situace připravit. Zřejmě 
nás čeká komplikované období. I zdejší zemědělské podniky musí reagovat na tuto 
složitou situaci. Stále však nejsme dostatečně připraveni. Jsem přesvědčen, že stát 
v této věci (a nejen v ní) nemá vytvořenou základní koncepci. Troufám si říci, že 
i vedení městyse bude muset na tyto změny reagovat. Jedním z podstatných opatření 
je zajištění dalšího zdroje pitné vody. V brzké době však budeme také muset hovořit 
o tom, o kolik chceme rozšířit naši obec – o jaké množství lidí, kteří se zde chtějí no-
vě usadit. Neboli kolik náš katastr je schopen pojmout obyvatel. Jednak vzhledem ke 
zdrojům, ale i k celkovému rázu zdejší krajiny.  Vždyť většina z nás (i nově přibyvších) 
zde žije či se sem stěhuje právě pro možnost intenzivního kontaktu s přírodou. Toto 
opatření je možné uskutečnit v rámci územního plánování – v rámci územního plánu. 
Kolik vznikne nových stavebních parcel a v jakých místech umožníme další rozvoj. 
K dalším opatřením zajisté patří i odbahnění zdejších rybníků, další výsadby alejí, vě-
trolamů, biokoridorů, tůní či mokřadů. To vše má podstatný vliv na mikroklima zdejší 
krajiny. A v neposlední řadě i na malebnost našeho životního prostoru.
 Přeji Vám pohodové letní měsíce a klidnou dovolenou. A na závěr nám všem 
přeji více srážek!
      

    Váš místostarosta Mgr. Ondřej Zatloukal

SlOVO úVODEM
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Připomeneme si vznik republiky

Letos na podzim nás čeká významné výročí. V neděli 28. října 2018 uplyne 100 let od 
založení Československa. V dnešní době si už pouze v obrysech můžeme uvědomit, 
co to pro náš národ tehdy znamenalo. Můžeme si ale připomenout některé události, 
které jsou s touto dobou svázané, nebo si i zavzpomínat na zážitky našich předků.
 Při této příležitosti připravujeme vzpomínkové akce, na které Vás všechny 
srdečně zveme. (Program bude upřesněn, změny jsou možné.)
 Ve středu 24. října 2018 proběhne na sále základní školy přednáška o pří-
pravě vzniku a o samotném vzniku ČSR. Tuto přednášku doplní výstava dobových 
předmětů a dokumentů. Při této příležitosti prosíme o zapůjčení předmětů spojených 
s první světovou válkou a se vznikem republiky. Vítáme i vzpomínky pamětníků zpra-
cované písemně nebo obrazově. Pokud máte nějaké předměty k dispozici a souhla-
síte s uveřejněním na výstavě, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu stole-
tujezd@seznam.cz.
 Na 25. října 2018 je naplánován lampionový průvod s ohňostrojem. Dále 
budou pokračovat tradiční podzimní akce, v pátek 26. října Večerní pochod a v sobo-
tu 27. října Drakiáda. Při všech těchto akcích si můžeme zkusit představit, jak se v té 
době asi žilo našim předkům, jak vypadala naše obec a její okolí. V neděli 28. října 
2018 uzavřeme vzpomínkový týden kladením věnců u pomníku padlým.  

Pro připravovanou výstavu, která proběhne v sále základní školy v den přednášky, 
tedy 24. října v odpoledních hodinách, je již v přípravě přepis deníku účastníka první 
světové války a legionáře, rodáka z Velkého Újezda.

Z úvodu paní Jany Švarcové st., která deník přepisuje do elektronické podoby, vybí-
ráme:

„V roce 2014 se vzpomínalo 100 let od vypuknutí 1. světové války. V roce 2015 uply-
nulo 120 let od narození Františka Kováříka. V roce 2018 vzpomeneme sté výročí 
založení Československé republiky. Jako vzpomínku na všechna tato výročí, dovol-
te mi předložit vám zápisky Františka Kováříka. Zápisky člověka, který prožil útrapy 
a hrůzy války, který objel kus Evropy, na severu obdivoval polární záři, ve Francii se se-
tkal s ministrem zahraničí dr. Eduardem Benešem, osobně s prezidentem Masarykem 
a francouzským prezidentem Poincaré, který s generalitou a ministry vlády přišel po-
zdravit vojáky na frontu do jejich ubytoven. Takový člověk žil s námi v naší vesnici.“ 
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Část rukopisu Františka Kováříka 

Jana Švarcová

Obrazová reportáž ze slavnostního křtu nového hasičského vozu 
CAS 20/4000/240 S2R dne 5. 5. 2018
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Obrazová reportáž z hobby dostihů a jezdeckého dne konaného 1. 7. 2018
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ZŠ A MŠ VElKÝ úJEZD

Jedinečný úspěch naší školy v Abaku

V úterý 19. června 2018 se na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze kona-
lo finále mistrovství České republiky ve hře Abaku v kategorii základních škol. Z naší 
školy do něj postoupilo 7 žáků, což byl maximální možný počet soutěžících na jednu 
školu. Tuto sedmici pod vedením pana učitele Tomáše Krätschmera tvořili Jiří Brlka, 
Radim Šubrt, Volodymyr Kuzhel, Tomáš Malošek a Lucie Ocelková z 9. třídy, Adam 
Novotný ze 6. B a Sára Skříčilová z 5. třídy.
 Závěrečný turnaj byl organizován Mensou ČR, byl hrán na 7 kol a zápasy 
byly losovány tzv. švýcarským systémem. Celkem se zúčastnilo 42 finalistů, kteří po-
stoupili asi ze 700 aktivních hráčů školní ligy Abaku.
 Všichni naši reprezentanti podali vynikající výkony. Nejvíce zazářil Jiří Brlka, 
který vyhrál jako jediný všech sedm duelů a zaslouženě se stal mistrem České repub-
liky v kategorii jednotlivců! Toto úžasné umístění podpořili Radim Šubrt na 4. místě 
a Vláďa Kuzhel na 11. místě.
 V součtu nám tato tři výborná umístění vynesla 1. místo a titul Mistr České 
republiky v kategorii ZŠ!
 Sílu týmu dokazuje i 16. místo Adama Novotného, 24. místo Lucky Ocelkové, 
25. místo Tomáše Maloška a 32. místo Sáry Skříčilové, nejmladší finalistky.

Tomáš Krätschmer



ZAHRÁDKÁŘI

Náš letošní výlet se nesl v duchu dětství a mládí Ing. Jany Kleinové do míst, kde 
je prožívala a kam se stále ráda vrací. Z jejího zajímavého vyprávění, kterým nám 
zpříjemnila cestu autobusem, bylo znát, jak ráda se s námi podělí o různá fakta, ale 
i osobní zážitky a jak jí Ivančice a okolí přirostly k srdci. Předala nám spoustu infor-
mací a dat nejen o místech, která jsme postupně navštívili, ale i těch, kterými jsme 
jen projížděli a z časových důvodů nebylo možno si je prohlídnout zblízka.  
 První zastávka byla v malé obci „skoro až na konci světa“ Řeznovice asi 
4 km od Ivančic (místní část města Ivančice) u pěkného kostelíka sv. Petra a Pav-
la, který patří k nejvýznamnějším románským památkám na Moravě. Místní pan 
farář nás pustil dovnitř a pověděl nám spoustu zajímavostí (bylo to sice nepláno-
vané, ale velmi příjemné). V chladu interiéru malého, avšak vkusně vybaveného 
a vyzdobeného kostela se velmi dobře sedělo a poslouchalo, ale museli jsme pokra-
čovat dále podle plánu – do Dukovan, kde pro nás Jana objednala zajímavou exkur-
zi v Infocentru Jaderné elektrárny Dukovany spojenou s promítnutím dvou filmů.

Kostelík sv. Petra a Pavla 
v Řeznovicích

 Pak jsme pokračovali k hadcové stepi, která je národní přírodní rezervací. 
Nachází se u obce Mohelno nedaleko Ivančic.  Z vyhlídky jsme se podívali do údolí 
řeky Jihlavy na její meandr tzv. Čertův ocas. Na stráních pod námi byly zakrslé boro-
vice a další rostliny. Zakrslý růst – neboli nanismy –  způsobuje společně s nedostat-
kem srážek hadcové podloží bohaté na hořčík a chudé na jiné živiny.  Hadec neboli 
serpentinit je silně bazická tmavozelená hornina dobře akumulující teplo. Umístění 
v krajině a hadcové podloží mají vliv na stepní ráz rezervace a na rozmanitost flóry 
a fauny. Z vyhlídky jsme viděli také hráz vodní nádrže Mohelno a na obzoru chladicí 
věže elektrárny.
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Vyhlídka na Mohelenské 
hadcové stepi

 V Ivančicích, 
které daly světu něko-
lik významných osob-
ností kultury a umění – 
nejslavnějšími byli malíř 
Alfons Mucha a herec 
Vladimír Menšík – už na 
nás čekal výborný oběd, 
který Jana dopředu za-
mluvila. Před jídlem nás 
ještě provedla centrem 
města s patřičným vý-
kladem. Odpočati a dob-
ře najedeni jsme si mohli prohlédnout stálé expozice věnované životu a tvorbě slav-
ných ivančických rodáků.
 Poslední zastávkou na cestě domů byla 22 metrů vysoká dřevěná rozhledna 
na Hlínském kopci. Na procházky sem chodil Vladimír Menšík, rozhledna tedy nese je-
ho jméno. Byla zpřístupněna v roce 2007, na vyhlídkovou plošinu ve výšce 16 m vede 
96 schodů. Bylo nádherné počasí a jasno, viděli jsme až Pálavské vrchy a samozřejmě 
i elektrárnu Dukovany. 
 Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí jak z oblasti energetiky a techniky, 
tak přírody či městské architektury a kultury. Určitě se ke mně připojí i ostatní výlet-
níci, když Janě Kleinové tímto složím poklonu za moc pěkné vypravování během celé 
cesty a perfektní organizaci zájezdu.

Jarní Flora 2018

Během letošní Flory koncem dubna byly vystaveny práce 7. ročníku floristické soutě-
že „Staň se hvězdou floristiky“, kterou pořádá Český zahrádkářský svaz. Aranžovala 
se váza a vypichovaná miska. K dispozici byly tulipány, frézie a doplňková zeleň. Ol-
ga Solařová z naší základní zahrádkářské organizace získala v kategorii senior opět 
první místo. Soutěže se zúčastnilo i šest žákyň místního středního učiliště v kategorii 
junior. Olga a juniorka Nikola Krasová postoupily do zemského kola v Prostějově, kde 
se aranžovala vypichovaná miska a kulatá kytice, materiál růže, gerbery alstrome-
rie, chryzantéma, doplňková zeleň. Nikola Krasová bude soutěžit i v celostátním kole 
v Lysé nad Labem (13. července).



Vítězné aranžmá Olgy Solařové 
v Olomouci.          

Nikola Krasová v Prostějově
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Pelargonie

Teď jsou muškáty sice v nejlepší formě – v optimální době kvetení, ale pár řádků 
bych chtěla věnovat jejich množení. Myslela jsem si a také jsem i četla v odborných 
brožurkách či knihách (ne jedné), že vhodná doba pro odebírání řízků je zimní období 
– leden. Píše se tam, že ze zdravých stonků nad krčkem je odřízneme, postranní listy 
odstraníme, řízek ponoříme do práškového stimulátoru a zapíchneme do květináče 
s vlhkým substrátem. Hlínu okolo řízku dobře přitlačíme, první zálivku řízků prove-
deme po týdnu. V březnu sadíme zakořeněné řízky pelargonií, umístíme je na svět-
lé a vzdušné místo. Zaujalo mě, že v jednom časopise uvádí čtenářka, že po dlou-
holetých zkušenostech s množením pelargonií se jí osvědčilo množit tyto rostliny 
koncem července a v srpnu. Poněkud vyzrálé řízky odebírá asi 10 až 15 cm dlou-
hé, spodní listy odstraní, na řízku nechá tři až čtyři lístky, spodní část namočí do 
práškového stimulátoru a zapíchá do květináčků naplněných substrátem určeným 
k tomuto účelu. Květináčky umístí na světlé místo s teplotou kolem 20° C. Substrát 
udržuje mírně vlhký. Asi během jednoho měsíce řízky zakoření a pak je přesazuje 
do květináčků o průměru 10 cm, v nichž vydrží až do jarního přesazování. Sazeničky 
má přes zimu na chladném světlém místě a zalévá je velmi opatrně, až když je sub-
strát oschlý. Tak teď nevím, které období je optimální!? Já jsem zatím „neřízkovala“, 
ale uchovávala jsem celé původní rostliny přes zimu na světlém místě v teplotě do 
asi 10° C. Nejlépe jim bylo na širokých parapetech v domku po rodičích, kde právě 
nikdo nebydlel. Přes zimu jsem je občas zalila a obrala suché lístečky, popř. kvě-
ty. Asi tak v únoru (březnu) jsem rostliny seřízla a nechala jen pěkné silné lodyhy. 
Teď však domek obývám s manželem, takže prostorné parapety jsou plně obsaze-
né pokojovými rostlinami nehledě k tomu, že 10° C by pro nás v zimě bylo asi dost 
málo. Budu tedy „řízkovat“ – to zabere méně místa. Letos jsem vyzkoušela ještě 
jeden způsob: vypěstovala jsem si muškáty ze zakoupených semínek – ty obyčej-
né (vzpřímené) i popínavé. Měla jsem to s překvapením, protože semínka jsem 
sehnala pouze ve „směsi“, čekala jsem s napětím, jaké barvy se z nich vyklubou. 
A tak to dopadlo:



Recepty

Začínáme sklízet rajčata, podělím se s vámi o několik receptů k jejich využití v době, 
kdy už si je nebudeme moci natrhat na zahradě nebo ve skleníku. V loňském roce 
jsme měli velkou úrodu jak rajčat, tak i paprik, proto jsem je zpracovala, jak zde uvá-
dím. S výsledkem jsem byla nadmíru spokojena, nic se nezkazilo, poslední sklenice 
jsem dobrala před nedávnem.

Rajský protlak 
2 kg rajčat, 250 g cibule, 2 bobkové listy, 1 malá lžička mleté skořice, 4 roztlučené 
hřebíčky, 1 polévková lžíce mleté sladké papriky, 1 polévková lžíce soli, 125 ml octa, 
300 g krystal. cukru. 
Umytá rajčata jsem 
nakrájela a dala vařit
bez vody. Hned jsem 
přidala nakrájené ci-
bule a bobkové listy 
a vše vařila doměkka, 
až se vydusila voda. 
Ponorným mixérem
jsem rozmixovala 
a přepasírovala přes 
síto cedníku. Znovu 
jsem dala vařit, při-
dala  skořici, hřebíč-
ky, sladkou papriku, 
ocet, sůl a cukr. Až 
vše bylo dost husté, 
dala jsem do sklenic, 
pořádně utáhla a za-
tížené nechala vychladnout. V hrnci už jsem nezavařovala. Z této dávky se naplní 3 asi 
0,3 l sklenice a 2 asi 0,25 l sklenice. Protlak lze skladovat s dalšími zavařeninami nor-
málně ve spíži a rok vydrží. Je to výborný základ pro rajskou omáčku nebo polévku.

Rajčata ve vlastní šťávě
Rajčata jsem oloupala, ale nemusíme – loupou se výborně i sterilovaná před upotře-
bením.   Nakrájela jsem je na čtvrtky, kostičky nebo je můžeme nechat celá – záleží, 
na co je chceme používat, napěchovala jsem je do skleniček, do každé skleničky jsem 
dala cca půl lžičky soli, zavíčkovala a sterilovala 25 min. na 180° C.

Rajčata a papriky ve vlastní šťávě
Stejný postup jako u předcházejícího receptu, pouze k rajčatům jsem přidala nakrá-
jené papriky. Použití: na lečo, pod maso, dle vlastní fantazie.

Věra Bednaříková
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Prohlídka veselíčského zámku

V pátek 8. června 2018 uspořádala obec Veselíčko, Dětský domov se školou 
a Muzeum Záhoří 
k 250. výročí postave-
ní veselíčského zám-
ku do dnešní podoby 
komentovanou veřej-
nou prohlídku zámku. 
Návštěvníci si moh-
li prohlédnout pro-
story, které jsou jindy 
veřejnosti nepřístup-
né.  Starobylé budovy 
patřící dříve Podstat-
ským-Liechtensteinům 
prošly rekonstrukcí 
v roce 2011 a sídlí zde 
Dětský domov se ško-
lou, zařízení pro výkon 
ústavní a ochranné vý-
chovy chlapců do ukončení povinné školní docházky.       
 Nejdříve nás pan ředitel a vychovatelé domova provedli hlavní budovou 
zámku a my si prohlédli jídelnu, společenský sál, zázemí pro zaměstnance, a hlav-
ně prostory čtyř rodinných buněk. Zde má své ložnice a tráví volný čas celkem 
32 chlapců. Obdivovali jsme, jak je vše moderně vybavené a uklizené, jako když 

se očekává návště-
va. Pan ředitel zdů-
razňoval, že úklid je 
tu samozřejmostí. 
  Pak jsme 
se přemístili do ved-
lejší, původně hospo-
dářské budovy, kam 
chodí chlapci do ško-
ly. Učitelé nám uká-
zali třídy, keramickou 
dílnu, kabinety a od-
povídali na dotazy 
návštěvníků. Opět se 
nám líbily moderní 

citlivě opravené prostory, vyzdobené výtvarnými pracemi žáků školy. 
 Ze školy jsme se vrátili k budově zámku a bočním vchodem vešli do kaple 
sv. Františka Paduánského. 
 



 Zde Muzeum Záhoří připravilo malou výstavu, jejíž součástí byly i pohřební 
štíty Podstatských-Liechtensteinů nalezené nedávno na půdě fary ve Velkém Újezdě. 
Po třech prohlídkových cyklech byla v 16 hodin v kapli připravena malá vzpomínko-
vá slavnost s kulturním 
programem.
 A nemohu 
opomenout udržovaný 
zámecký park se vzác-
nými dřevinami a krás-
nou vyhlídkou do kraji-
ny. Jen v tom horkém 
červnovém dni se v něm 
nechtělo procházet.
 Jak je známo, 
Velký Újezd patřil dříve 
k veselíčskému panství, 
proto byla tato akce 
v naší obci dobře propa-
govaná a v davech ná-
vštěvníků jsem potkala 
újezdské spoluobčany, kteří si také nenechali ujít jedinečnou příležitost  prohlédnout 
si zámek.         
    

Jana Kleinová 
         Foto Radka Hurtová

VÝBOR PRO ROZVOJ MĚSTYSE

Hodové slavnosti 2018

Od 10. do 12. srpna bude v naší obci opět živo. Koná se totiž již osmý ročník Hodo-
vých slavností městyse Velký Újezd. 
 Doufám, že pestrý program osloví všechny generace. Snažili jsme se o pro-
pojení světské zábavy s duchovními hodnotami a tradicemi. Kromě vystoupení řady 
kapel tedy proběhnou i mše, duchovní koncert či jarmark. Velkou pozornost jsme opět 
věnovali akcím pro rodiny s dětmi. V sobotu budou moci naši malí občánci zhlédnout 
divadelní představení Princ Bajaja a v neděli se budou moci pobavit při klauniádě, ba-
lónkování a malování na obličej. 
 Srdečně Vás zvu na naši největší kulturní akci. Přijďte se pobavit a strávit 
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 10. 8. 

Náměstí:
17:00 – 22:00   posezení se skupinou Elixír
18:00                           zahájení Hodových slavností 

Sobota 11. 8. 

Náměstí:
15:00 – 20:00  posezení s kapelou HBS
Sokolovna:
14:30 – 17:00  výstava dětských výtvarných prací
15:00 – 16:00  Divadlo Tramtarie Princ Bajaja 
16:00   ocenění dětských výtvarných prací  
16:00 – 17:00  tvořivé dílničky pro děti 
Hřiště TJ Sokol:
20:00 – 02:00  hodová zábava se skupinou Forum II
Muzeum zemědělské techniky:
9:00 – 16:00  více než 1000 exponátů, občerstvení (makrely, kabanos), 
   auto a moto veteráni na doplnění

Neděle 12. 8. 

Kostel sv. Jakuba Staršího:
  8:00 –   9:00  mše 
  9:00 – 11:00   otevřená krypta a kostel
15:00 – 16:00  otevřená krypta a kostel
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   Klaun Hubert a balónkování
14:00 – 17:00              prohlídka hasičské zbrojnice
14:00 – 18:00   tetovačky a malování na obličej pro děti
14:00 – 20:00     posezení se skupinou Funny
14:30 a 16:00  vystoupení kejklíře Tomáše Křupaly
15:00   vystoupení taneční školy Lola´s dance Olomouc 
16:30   vyprošťování osob z havarovaného vozidla
17:30   tombola
Klubovna městyse:
9:00 – 18:00  výstava Velký Újezd očima fotografa Ladislava Pechy
Kaple Panny Marie Lurdské:
14:00 – 14:30   pobožnost 
Muzeum zemědělské techniky:
9:00 – 16:00  více než 1000 exponátů, občerstvení (makrely, kabanos), 
   auto a moto veteráni na doplnění
  



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

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velký Újezd  
Římskokatolická farnost Velký Újezd

Kulturní a školská komise
TJ Sokol Velký Újezd

SDH Velký Újezd

Změna programu je vyhrazena.

Jak spojit své jméno s hody

10. až 12. srpna 2018 se budou konat tradiční Hodové slavnosti městyse Velký Újezd, 
do kterých se můžete zapojit hned několika způsoby.
 Jestliže vlastníte zboží vhodné k prodeji, můžete využít bezplatného zapůj-
čení stánků a osobně se zúčastnit jarmarku konaného v neděli 12. 8. 2018 od 9:00 
do 17:00 hodin. Tuto skutečnost je ovšem třeba nahlásit do 31. července 2018 na 
e-mail hodyvelkyujezd@seznam.cz nebo na úřadu městyse paní Renatě Absatzové. 
Počet stánků je omezen.
 Finanční dar na realizaci bohatého kulturního programu můžete předat na 
úřadu městyse paní účetní Hedvice Rotterové. 
 Své jméno můžete s hody spojit i prostřednictvím tomboly. Dary bude shro-
mažďovat pan starosta Ing. Josef Jelen. 
 V neděli 12. srpna 2018 můžete v rámci jarmarku prezentovat svou živnost 
letákem, prospektem či vizitkou na infostánku městyse. Pokud máte o tuto formu pro-
pagace zájem, odevzdejte příslušné materiály do 10. srpna 2017 v úřední dny panu 
místostarostovi Ondřeji Zatloukalovi. 
 Všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohou vytvořit příjemnou atmosféru tří 
letních dní, děkuje starosta Ing. Josef Jelen a Výbor pro rozvoj městyse.
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TJ SOKOL VELKÝ ÚJEZD

Víceúčelové sportoviště s umělým povrchem Velký Újezd / 
Areál fotbalového hřiště – sezona 2018 

Vážení sportovní nadšenci, 
již pátým rokem můžete 
opět začít využívat víceúče-
lové hřiště s umělou trávou 
druhé generace, které je ur-
čeno na malou kopanou, no-
hejbal, tenis, házenou, vo-
lejbal a basketbal.

Provozní doba je denně od 
8 do 21 hod. (dle světla a 
klimatických podmínek), vy-
bírá se poplatek 70 Kč/hod., 
který je určený na provoz a 
údržbu. V prodeji jsou také 
permanentky na 10 hodin za 
600 Kč.

Rezervační časová tabulka a klíče jsou k dispozici v restauraci „Na Náměstí“ ve Vel-
kém Újezdu. Je také možnost využít rezervace přes telefon na čísle 723 233 085 (ob-
sluha). 

Při pohybu na umělém povrchu je třeba mít vhodnou obuv – tenisky, botasky nebo na 
fotbal turfy. Je zakázáno na povrch vstupovat v lisovaných a kolíkových kopačkách!!!
Mládež do 15-ti let může hřiště využívat pouze v doprovodu dospělé osoby. Všichni 
sportující musí dodržovat provozní řád!!!

V dubnu 2018 proběh-
la regenerace povrchu 
za 25.000 Kč, hřiště je 
jako nové!

Partneři projektu:
Městys Velký Újezd, 
Mikroregion Bystřička
Autodoprava Karel 
Domes – Velký Újezd, 
Restaurace „Na Náměstí“ 
Velký Újezd  
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VELKOÚJEZDSKÁ KOPANÁ 2017

Vážení sportovci a hlavně příznivci fotbalu,
dovolujeme si Vám podat informace o ukončené sezoně 2017/2018, která pro muž-
stva přihlášená do okresních soutěží OFS Olomouc dopadla následovně:

MUŽI
Muži v proběhlém ročníku 2017/2018 nebyli přihlášeni z důvodu nedostatku hráčů.  
V současné době je snaha mužský fotbal znovu oživit a družstvo mužů do okresních 
soutěží OFS Olomouc přihlásit s podporou a doplněním staršími hráči dorostu.

DOROSTENCI
Dorostenci skončili na slušném 7. místě. Dorostenci budou pokračovat v soutěžích ří-
zených OFS Olomouc i v příští sezoně.

II. třída dorostu

# Klub Z V R P S B P+ P-
1. FC Hněvotín 24 23 0 1 134:26 69 0 0
2. Šumvald/Troubelice 24 18 0 6 101:30 55 0 1
3. Příkazy/Náklo 24 17 0 7 94:35 53 0 2
4. FK Slavonín 24 16 0 8 54:42 47 2 1
5. Mor. Beroun/Libavá 24 16 0 8 62:44 46 3 1
6. SK Bělkovice-Lašťany 24 14 0 10 78:52 43 0 1
7. Sokol Velký Újezd 24 13 0 11 59:46 39 1 1
8. SK Grygov 24 10 0 14 56:91 30 1 1
9. Pňovice/Štěpánov 24 10 0 14 51:50 29 2 1
10. Lutín/Slatinice 24 6 0 18 27:86 16 2 0
11. Drahanovice/Náměšť 24 5 0 19 37:110 15 1 1
12. FC Dolany 24 4 0 20 39:109 14 0 2
13. Tatran Litovel 24 4 0 20 44:115 12 1 1

STARŠÍ ŽÁCI
Starší žáci skončili na 4. místě v tabulce C o 11. - 15. místo. Kluci hráli převážně s hrá-
či o rok staršími a hlavně fyzicky vyspělejšími, což se výrazně projevilo na umístění. 
Příští rok tato kategorie patrně nebude obsazena.

II. třída st. žáků

# Klub Z V R P S B P+ P-
1. TATRAN LITOVEL 8 7 0 1 45:11 21 0 0
2. Chomoutov/Horka 8 6 0 2 26:18 17 1 0
3. Náměšť/Drahanovice 8 3 0 5 39:50 9 1 1
4. Sokol Velký Újezd 8 2 0 6 24:39 7 0 1
5. Sokol Pňovice 8 2 0 6 20:36 6 0 0

Závěrem bych již tradičně chtěl touto cestou poděkovat všem trenérům mládeže (Bo-
huslavu Niesnerovi, Aleši Krbečkovi a 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-
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rají, tedy jak vedení TJ Sokol, tak vedoucímu kiosku A. Macháčkovi, všem sponzorům 
v čele s K. Domesem a novému správci areálu P. Chodilovi, který se o hřiště vzorně 
stará.

Družstvo mužů s podporou starších dorostenců se 21. 7. 2018 zúčastní tradičního 
TURNAJE ÚJEZDŮ v Újezdě u Uničova, kde se letošní rotující pořadatelství po šesti 
letech znovu dostalo.
Jedná se o nadregionální akci reprezentující obec Velký Újezd s podporou samosprávy 
městyse a pravidelnou účastí starosty Ing. Josefa Jelena.

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 2017/2018.

               Za oddíl kopané TJ Sokol Velký Újezd 
         Jaroslav Tylich

Rozloučení s Radovánkem

Radovánek úspěšně zakončil svou sedmou sezonu. Poděkování patří všem aktivním 
rodičům, kteří si každou středu chodili se svými ratolestmi zacvičit, zazpívat a pohrát 
do nového pavilonu mateřské školy ve Velkém Újezdě. Děti se těšily nejen na své 
kamarády, ale hlavně na „tetu“ Martinu (Havlasovou), která vedla jednotlivé lekce. 
Pomocnou ruku přiložily také Ivana Fišerová, Michaela Janotová a Petra Kupková. 
Děkujeme.
 Aktivity Dětského klubu Radovánek jsou trvale podporovány městysem Vel-
ký Újezd, který přispívá na provoz finančně, a vedením ZŠ a MŠ Velký Újezd, které 
bezplatně propůjčuje potřebné prostory. Díky tomu se nemusí od rodičů vybírat žádné 
poplatky.
 Na podzim Radovánek otevře své dveře malým dětem již poosmé. Podařilo 
se totiž najít nové aktivní lektory. Můžete se tak těšit na Ladislava Hrabáka, Michaelu 
Janotovou, Kristýnu Koupilovou, Renatu Moudrou a Evu Tomkovou.
 Krásné léto a v říjnu na shledanou!

           Michaela Janotová

VU3V při ZŠ Doloplazy bilancuje poslední akademický semestr

V květnu 2018 skončila pro studenty Virtuální univerzity třetího věku při ZŠ Doloplazy 
možnost dokončit všechny zkušební testy, závěrečný test a zakončit tím letní semestr. 
To se podařilo 99 % studentů. Mnozí si oddechli a začali se více věnovat svým rodi-
nám a zahrádkám. Někteří však ani poté nezaháleli.
 Krajská rada seniorů Olomouckého kraje totiž uspořádala v květnu třetí roč-
ník sportovních her seniorů, kterých se studenti naší VU3V také účastnili. Tentokrát 
v rekordním počtu. Sestavili jsme 3 soutěžní družstva a v konkurenci cca 40 týmů do-
loplazské družstvo získalo celkově skvělé 5. místo.
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 Byl to slibný začátek a bezvadná příprava na celostátní seniorské hry v Praze 
pořádané bývalým mistrem světa a Evropy v aerobiku Davidem Hufem a organizací 
Buď Fit Seniore. V konkurenci cca 400 účastníků z celé České republiky vybojovali 
naši zástupci akademické obce z doloplazské i olomoucké skupiny ve svých věkových 
kategoriích 7 zlatých, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili (zlaté: V. Mádrová – Nordic 
walking, J. Zlámalová – biatlon, S. Zavadil – NW, skok do dálky, V. Toman – slalom, 
skok do dálky, M. Palacková – slalom; stříbro: S. Zavadil – biatlon, M. Palacková – 
skok do dálky; bronz: V. Mádrová – slalom).
 Ukázalo se, že studenti VU3V nejsou jen výtečnými studenty, ale i sportovci.
 A kromě toho 6 studentů VU3V absolvovalo kurz „Senioři píší Wikipedii“, ve 
kterém se seznámili se základy psaní této celosvětové encyklopedie v české verzi.
 Koncem září opět zahájíme akademický rok. Zápis na přednášky (v Dolopla-
zích na téma Hudební nástroje a druhé možné téma České dějiny v souvislostech II) 
proběhne 24. 9. od 14 hod. do 15,30 hod. v ZŠ Doloplazy. Při Krajské radě seniorů 
bude zápis na přednášky České dějiny v souvislostech I dne 26. 9. od 15 hod. do 
16,30 hod. v budově KÚ – kongresový sál Olomouc.
 Zveme všechny nerozhodnuté a dosud váhající seniory k aktivní-
mu využití volných dnů. Další informace na stránkách www.zsdoloplazy.cz nebo 
www.e-senior.cz. 

   J. Navrátil, ZŠ Doloplazy
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Plán akcí červenec – září 2018
Použité zkratky:  Doloplazy = DO, Mar. Údolí = MU, Přáslavice = PR, 
  Velká Bystřice = VB, Velký Újezd = VU

1. 7. Jízda králů DO
14. 7. Bystřické kulturní léto VB
14. 7. Turnaj v malé kopané a turnajová zábava    VU
4. 8. Hanácké Woodstock VB
10. – 12. 8.  HODOVÉ SLAVNOSTI VU
11. 8. Region Bystřička – veřejná cyklojízda
18. 8. Přáslavské císařské hody a hodová zábava    PR
18. 8. Folk Na Letním MU
31. 8. – 2. 9.  Lidový rok VB
23. 9. Bystřické selské trhy VB
29. 9. Pohádkový les 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.

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE



Vítání občánků

S doprovodným vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ Velký Újezd jsme 24. dubna do svazku 
městyse přivítali: Štěpána Tomka, Joannu Schneiderovou, Lukáše Poučenského, Ma-
xe Rýpara a Jana Bittnera v doprovodu jejich rodičů a příbuzných. 

Miluše Mazalová
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25. 5. 2018, Olomouc

TISKOVÁ ZPRÁVA

ON-LINE SÁZKY – GAMBLING
DOSTUPNÝ HAZARD Z OBÝVÁKU NEJEN PRO DOSPĚLÉ

Doménou gamblingu, tedy „patologickému hráčství“, již dávno není jen blikající herní 
automat, jak se možná mnozí domnívají. Hazard má mnoho podob a je stále dostup-
nější. Jen v Olomouci v minulém roce využilo služeb Centra komplexní péče 123 osob 
potýkající se s patologických hráčstvím. 
 „Narůstající komunita hazardních hráčů využívá především sázky na výsled-
ky sportovních utkání, kdy je možné si vsadit např. i na penaltu během zápasu (live 
sázení), který je aktuálně sledován a tipuje se vývoj zápasu během několika minut. 
Je tak možné sedět doma a prosázet velké množství peněz, protože vidina snadné 
a rychlé výhry, že touto cestou např. splatí své dluhy a pak toho nechá, je více než 
falešná. Další skupina osob se dostává do problémů díky elektronické či klasické ru-
letě nebo oblíbenému pokeru. Sázky na sportovní utkání jsou často lákadlem pro bý-
valé či aktivní sportovce, kteří těží z toho, že je to prostředí, které znají a nepřipouští 
si riziko, které každou sázkou narůstá,“ řekla Mgr. Barbora Skoupilová, koordinátorka 
Týmu pro mládež (Probační a mediační služba), který se v rámci své činnosti zamě-
řuje i na prevenci závislostního chování u dětí a mládeže soudního okresu Olomouc.
 „Následky gamblingu jsou především sociální, ztráta rodiny, zaměstnání, 
dluhová past, okrádání nejbližších či kombinace s jinou závislostí. Následně neexis-
tuje rychlá a snadná cesta, jak dluhy uhradit a obnovit vztahy v rodině. Je to dlouhý 
proces, který může trvat i více než několik let,“ vychází ze svých zkušeností vedou-
cí adiktologických služeb David Bezdomnikov z organizace Společnosti Podané ruce, 
která Centrum komplexní péče provozuje.

Příběh Petra
Osmnáctiletého Petra, studenta střední školy a nadějného fotbalového 
hráče přivedly do Centra komplexní péče v Olomouckém kraji Společnosti 
Podané ruce obavy jeho otce.  Ten již nějaký čas u syna pozoroval zhoršení pro-
spěchu ve škole, nervozitu, napětí a narůstající problémy v komunikaci.
Petrovi rodiče se před nějakým časem rozvedli. Zůstal u otce, se kterým si v posled-
ních měsících příliš nerozuměl. Často docházelo ke slovním konfliktům nejen díky 
zhoršení jeho výsledků ve škole, ale i ve fotbalovém týmu, kde byl jinak velmi úspěš-
ný. U sebevědomého a populárního sportovce to dříve nebylo obvyklé. Doma se 
s otcem a jeho novou partnerkou často hádali. Otec si po nějaké době všiml, že v je-
jich bytě chybí některé hodnotné věci a udeřil na Petra. Ten se po vyhroceném kon-
fliktu přiznal k problému s hraním automatů a sázením.
Občasným sázením se Petra jeho přátelé bavili již delší dobu. Po škole to byl příjemný 
relax, sportu rozuměli a pár prohraných desetikorun si z brigád a kapesného dovolit 
mohli. Pak přišlo období, kdy měl Petr pocit, že se mu nedaří ve škole, ale hlavně ve 
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svém týmu. Přišlo napětí a přestával si věřit. Cesty do sázkových kanceláří a později 
i heren mu měly zajistit alespoň nějakou rychlou výhru, aby se cítil lépe. Petr bral hra-
ní jako únik z reality, ve které se necítil dobře. Rodiče na něj měli přehnané nároky 
a i on sám byl náročný na sebe. Chtěl by se více osamostatnit, bouřil se a jeho problé-
my narůstaly. Přišla doba, kdy již kapesné na hraní nestačilo, a Petr proto začal dávat 
své a později i věci rodičů do zastaváren. V tuto chvíli jeho problém vyšel při jedné 
z hádek s otcem konečně najevo.
Petrův otec se spojil s odborníky centra, aby společně řešili jejich situaci. Petr pravi-
delně dochází na individuální terapie, kde se snaží najít motivaci, jak dělat věci jinak 
a zbavit se svého problému závislosti na hazardním hraní.
Jak probíhá terapie a komu pomáháme, si přečtěte na webových stránkách 
Společnosti Podané ruce o.p.s. www.gambling.podaneruce.cz nebo nás 
přímo kontaktujte na +420 773 996 916.



Výpis usnesení
ze zápisu 16. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd 

(dále jen “ZM VÚ“), 
konaného dne 12. 6. 2018 

Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
ZM VÚ schvaluje zápis z 15. zasedání ZM VÚ ze dne 13. 3. 2018.

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

Usnesení č. 3 k bodu č. 4 pozvánky
ZM VÚ 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 15. zasedání ZM 
VÚ.

Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky      
ZM VÚ schvaluje Smlouvu o dílo č. 127/18 objednatel: Městys Velký Újezd se sídlem: 
Velký Újezd, Olomoucká 15, PSČ 783 55, IČ: 00299677 zastoupené starostou Ing. Jo-
sefem Jelenem a zhotovitel FACTORY 2014 a.s. se sídlem: Palackého 824/28, 783 01 
Litovel, jednající: Bc. Františkem Suchým – předsedou představenstva, IČ: 03161846. 
Název díla: „Sociální bydlení ve Velkém Újezdu, Energetické úspory domu č. p. 195 ve 
Velkém Újezdu – dokončení“.

Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 115/17 ze dne 24. 10. 2017 ob-
jednatel: Městys Velký Újezd se sídlem: Velký Újezd, Olomoucká 15, PSČ 783 55, 
IČ: 00299677 zastoupené starostou Ing. Josefem Jelenem a zhotovitel FACTORY 2014 
a.s. se sídlem: Palackého 824/28, 783 01 Litovel, jednající: Bc. Františkem Suchým – 
předsedou představenstva, IČ: 03161846. (předmět dodatku č. 1 je pořizován v rámci 
projektu „Sociální bydlení ve Velkém Újezdu, Energetické úspory domu č. p. 195 ve 
Velkém Újezdu, registrační č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0002965, CZ.05.5.18/0.0/
0.0/16_039/0004137, realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu a Operačního programu Životní prostředí spolufinancovaných z prostředků 
Evropských strukturálních a investičních fondů a státním rozpočtem České republiky).

Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
ZM VÚ souhlasí s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky v rámci jednacího řízení 
bez uveřejnění dle Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schvá-
lené na jednání zastupitelstva městyse dne 13. 12. 2016 na stavbu Velký Újezd – 

-26-



-27-

I. etapa prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu. Vybraný uchazeč WALTR 
Stroje s.r.o., půjčovna stavebních strojů, zemní práce, Přáslavice 15., 783 54 Přáslavi-
ce, IČ: 27812138. Cena díla s DPH činí 362 539,28 Kč. ZM pověřuje starostu městyse 
podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky
ZM VÚ schvaluje dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění (dále jen „zákon o obcích“) a § 68 odst. 1 zákona o obcích počet 15 členů 
zastupitelstva městyse Velký Újezd.

Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí Zprávu o činnosti JSDH Velký Újezd za období od 1. 1. 2018 
do 1. 6. 2018.

Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky
ZM VÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018.

Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí rozhodnutí mimořádné valné hromady TJ Sokol Velký Újezd ze 
dne 28. 5. 2018, kde navrhuje převod budovy sokolovny, Olomoucká 99, 783 55 Velký 
Újezd do majetku městyse Velký Újezd.
ZM VÚ pověřuje RM VÚ projednáním podmínek převodu uvedeného majetku a dojed-
nané podmínky převodu předloží ZM VÚ na příštím zasedání spolu s návrhem dalšího 
postupu řešení nakládání s uvedeným majetkem.

Starosta:      Ověřovatelé zápisu: 
Ing. Josef Jelen     Mgr. Martina Hausnerová 
      Ing. Jana Švarcová
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