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Snímek Adolf Kovářík.

SlOVO úVODEM
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o několika novinkách, které se týkají našeho městyse. Jak jste se
již dočetli v předchozím Žibřidu, byla nám ze státního fondu dopravní infrastruktury schválena dotace ve výši téměř dvanáct milionů korun na akci „Chodník a stezka pro chodce
a cyklisty – I. etapa.“ Úspěšně také dopadlo výběrové řízení na zhotovitele uvedené akce.
V současné době již naplno probíhá samotná stavba. Prosíme tedy všechny spoluobčany
o jistou trpělivost kvůli omezení, která se kolem provozu stavby přirozeně vyskytují. Stavba
by měla být hotova do konce letošního roku.
V současné době již také probíhají přípravné práce pro výstavbu nového pavilonu
mateřské školy. Stále však ještě čekáme na vyjádření z Integrovaného operačního programu, zda jsme uspěli s naší žádostí o dotaci ve výši 85%.
Další investiční akcí, která by měla proběhnout ještě do konce roku je „Chodník
a stezka pro chodce a cyklisty – II. etapa“ z ulice Na Kamenici po levé straně komunikace až po Mysliveckou restauraci. Také zde čekáme na vyjádření k podané žádosti o dotaci
a i v tomto případě by měla být výše dotace 85%.
V posledních letech nás velmi trápil stav tzv. Varhošťské cesty. Cesty, která sice
nepatří k páteřním komunikacím, přesto je hojně využívána jednak k dopravě, ale také
k četným vycházkám. Již v minulém volebním období se hledaly způsoby, jak tuto komunikaci opravit tak, aby mohla být využívána jak pro dopravu, tak i pro pěší, cyklisty či
k dalším volnočasovým aktivitám. Na rekonstrukci byl dokonce vypracován finanční rozpočet, který se vyšplhal téměř k 20 milionům Kč. Tato částka byla a je pro městys zcela nereálná. Navíc možnost podání dotace na rekonstrukci komunikace, která v podstatě vede
pouze do uzavřeného prostoru Vojenského újezdu, je neprůchodná (existoval např. pokus
začlenit rekonstrukci komunikace do cyklostezky spojující Velký Újezd s pramenem Odry).
Opakovaně proběhla jednání s představiteli Vojenských lesů a statků, zda by oni, jakožto
jeden z nejvíce vytěžujících podniků, který tuto komunikaci využívá, nevložili prostředky do
její rehabilitace. Bylo nám sděleno, že státní podnik nemůže investovat do cizího majetku.
Proto byla panem starostou učiněna nabídka na směnu vymezené části komunikace (bez
příkopů a stromů – ty nadále zůstanou majetkem městyse) za lesní pozemky ve stejné
výměře + menší finanční dorovnání rozdílu (který byl stanoven znaleckými posudky) ve
prospěch městyse. Na posledním zasedání Zastupitelstva městyse došlo ke schválení této
směny s tím, že ve smlouvě bude zakotveno předkupní právo v případě, že by mělo dojít
k prodeji. A také trvalé zpřístupnění této komunikace. Osobně to považuji za dobré řešení.
A to hned z několika důvodů. Jednak proto, že jak jsme byli informováni, dojde v příštích
letech k rekonstrukci této cesty, která by bez této investice postupně zanikla. A za druhé
i proto, že vlastníkem bude stát, zastoupený státním podnikem. V žádném případě tedy
nehrozí spekulativní „hrátky“ či uzavření komunikace.
Na závěr bych Vám rád popřál krásný zbytek babího léta.
										

Váš místostarosta Ondřej Zatloukal
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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
Ing. Miluši Šubrtovou – zastupitelku a předsedkyni Kontrolního výboru.

Můžete nám, prosím, přiblížit historii Vaší rodiny?
Než jsem se vdala, tak jsem bydlela v Přáslavicích, odkud pocházela má maminka. Její otec, můj děda, byl v letech 1908 až 1931 několikrát zvolen za člena obecního výboru
a poté byl v letech 1936 a 1940 zvolen starostou obce. Při přiřazování územního celku Sudet k Německé říši bylo 10. října 1938 jednání na zámku v Holešově, kterého se zúčastnili
starostové dotčených obcí. Můj děda se tenkrát osobní statečností zasadil o vyloučení obce
Přáslavice a osady Kocourovec z území Sudet.
Táta byl stavbyvedoucí a maminka pracovala v místním zemědělském družstvu a zároveň
se starala o své rodiče. Tátův názor: „Buď se budeš ve škole učit, nebo se musíš naučit
pracovat“ a maminčino silné sociální cítění pro druhé mě provází dodnes.
Máte rodinu?
Ano, a myslím si, že se máme docela rádi a držíme při sobě. Můj manžel pochází z Daskabátu, ale ve Velkém Újezdu žije velká část jeho rodiny. Pracoval na lesní správě ve Velkém
Újezdu a mimo jiné zajišťoval prodej dřeva pro obyvatele, proto ho zná snad každý. Náš
syn Jiří bydlí se svou rodinou v Daskabátě, pracuje v oboru lesnictví. Naše dcera Michaela bydlí se svou rodinou v Praze, má svou firmu zabývající se návrhy a realizací interiérů.
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Jakému oboru se věnujete?
Po škole jsem pracovala jako projektant ve společnosti Agroprojekt Olomouc. V roce 1991,
kdy došlo ve firmě k reorganizaci, jsem dostala výpověď a pět měsíců jsem pracovala
v lese – sázela stromky, pracovala v lesní školce. Poté jsem nastoupila na provozním středisku v kasárnách Přáslavice, kde až dodnes zastávám funkci zástupce vedoucího. Naše
středisko zajišťuje chod celého areálu kasáren – dodávku energií, provozuschopnost všech
budov, provoz na pozemcích.
Jak trávíte volný čas? Máte např. nějaké koníčky?
Mám spoustu zájmů. Volný čas dělím na čas, který trávím se svou rodinou a dnes především s vnoučaty, která se snažím stmelovat, aby měla k sobě blízko. Vymýšlíme pro ně
různé hry, jezdíme po výletech, trávíme spolu dovolenou. S manželem máme spoustu známých, které navštěvujeme, a také rádi cestujeme. Ráda jezdím i na kole a s partou stejně
naladěných známých poznávám
blíže okolní krajiny.
Líbí se Vám ve Velkém
Újezdě?
Součástí Velkého Újezdu je Vrchní pila, samota u cesty směrem
na Kozlov. Manželovi byla tamní
hájenka přidělena jako služební
byt. Katastrálním územím jsme
patřili do roku 2003 pod Dolní
Újezd, ale běžný provoz rodiny
– škola, lékař, obchody, volnočasové aktivity celé rodiny jsme
zajišťovali ve Velkém Újezdu.
Až v roce 2003, kdy se narovnávala katastrální území, jsme
byli úředně přeřazeni pod Velký Újezd, takže občany Velkého
Újezdu jsme 13 roků. Bydlení na
samotě má své výhody i nevýhody, ale určitě mají lidé k sobě
blíž. Ano, líbí se mi zde bydlet.
Máte nějaká oblíbená místa a proč?
Mé oblíbené místo je místo u studánky u potoka Říka, který teče pod naší hájenkou. Dnes
tam máme naučnou stezku, začíná u silnice směrem na Kozlov, za mosty přes dálnici
v místní části Hronov. Všem ji doporučuji na odpolední procházku.
Co Vás v poslední době ve Velkém Újezdu potěšilo?
Jako člen Sokola Velký Újezd jsem se účastnila zpracování dotace na provádění oprav na
fotbalovém hřišti a na stavbě multifunkčního hřiště. Dnes je vše v provozu a jsem velmi
mile překvapená zájmem o provozování volnočasových aktivit v tomto areálu.
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A naopak s čím nejste spokojená? Co byste si přála změnit?
V obci je vždy co opravovat, to viditelné – chodníky, fasády a i to, co vidět není, a přesto
to využíváme každý den – vodovod, kanalizaci. Myslím, že současní představitelé si jsou
všech potřeb vědomi a snaží se o zlepšení. Přála bych si vylepšit naše náměstí, upravit jeho uspořádání a zvýšit jeho architektonickou i estetickou kvalitu tak, aby se stalo hlavním
místem k zastavení a setkávání, k posezení s cílem odpočinku i návštěvě místní restaurace.
Jste dlouholetá zastupitelka. Od kterého roku
působíte v místní samosprávě a v jakých funkcích?
Od roku 2006 se angažuji
v Kontrolním výboru, nejdříve čtyři roky jako člen a od
roku 2010 jako předseda.
Jste kromě zastupitelstva nějak zapojena do
dění ve Velkém Újezdu
(spolky atd.)?
Jsem členem výboru TJ Sokol. Do cvičení jsem chodila
již jako dítě a později jsem
sama začala být cvičitelkou.
Po vstupu do TJ Sokol Velký Újezd jsem vedla cvičení
mladších žákyň, starších žákyň, žen – některé roky i dva oddíly souběžně. V současné době jsem jednou ze cvičitelek cvičení rodičů a dětí. Aktivně se zúčastňuji akcí pořádaných TJ Sokol, např. Memoriál
Jaroslava Švarce.
Co byste vzkázala čtenářům Žibřida?
Všem čtenářům přeji hodně zdraví, elánu a optimismu. Tento rozhovor bych chtěla ukončit
stejně, jako končím emaily: Přeji Vám všem krásný a příjemný den a užijme si poslední
slunečné podzimní dny.

Za rozhovor děkuje Ondřej Zatloukal
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HISTORIE A KULTURA
Vám poděkování a lásku
Život jde dál, však smutek zůstává.
8. květen znamenal i pro Velký Újezd Den osvobození. Ve 13:30 dorazily od Kozlova
do obce první oddíly Rusů. Na domovech zavlály československé prapory. Kdo mohl,
spěchal na náměstí. Z balkónu radnice promluvili ke shromážděným dva ruští důstojníci – překládala Ruska, co bydlela u Kovaříků v gruntě. Pak měl slovo starosta Viktor
Kovářík, ředitel měšťanky Jaroslav Kopecký a paní učitelka Evženie Drápalová (Navrátilová). Vyhrávala Bršlicova kapela. Po šesti letech války konečně mír.
Radost v naší rodině byla 14.
července proměněna v obrovský
žal. Můj o dva roky starší bratr
Otík (narozen 7. 2. 1941) umřel.
Ráno odjel s babičkou a dědečkem
na návštěvu do Olomouce. Mohl
si hrát před domem, bylo slunné
počasí. V hromadě uhlí před sousedovým stavením našel zvláštní
předmět oválného tvaru. Byl to
granát. Hrál si s ním, vhodil ho na
dlažbu. Náboj vybuchl a střepiny
kloučka smrtelně zranily. „Neříkejte nic mamince, ona by plakala,“ byla jeho poslední
slova, než naposledy vydechl.
Plakala celá obec, když nevinného chlapečka na hřbitov doprovázela. Bratr
Miroslav se narodil v roce 1948. Až povyrostl, pochopil, proč rodiče i při našich veselých hrách bývali smutní.

Ing. Jiří Krbeček, narozen 1943
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Porodní bába Marie Šnédrlová

Před 120 lety, 30. července 1896, obdržela Marie Strouhalová, později provdaná Šnédrlová, dosvědčující list od
ředitele a profesora c. k. babičské
školy na Zemském ústavu porodním
v Olomouci na Moravě diplom s textem: „odbyvši studia předepsané přísným zkouškám z porodnictví a při tom
nabytou zběhlost tak prokázala za způsobilou a zkušenou porodní bábu uznána byla. Dovoluje se jí, aby porodnickou praxi ve všech korunních zemích
Rakouského státu provozovala“.
V srpnu 1896 jí bylo 25 let. První porod zajišťovala již 12. 12. 1896 ve Velkém Újezdu
u paní Viktorie Sýkorové v jejích 33 letech jako 6. porod. Narodila se dcera a dostala
jméno Slavimirka.
Druhý porod byl 19. 12. 1896 u paní Žofie Strouhalové z Újezdu v jejích 22 letech
jako druhý porod. Narodil se chlapec a dostal jméno Bernard. V roce 1897 již odrodila 15 dětí.
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Praxi porodní báby ve Velkém Újezdě a okolí zajišťovala až do roku 1933,
kdy v tomto roce zajistila ještě 7 porodů.
Celkem za období činnosti porodní báby 1896 – 1933, tj. 37 roků, odrodila
905 dětí, tj. v průměru ročně 24 porodů. Nejvíce porodů zajistila v letech 1914 – 42
porodů, 1923 – 47 porodů.
Manžel Vendelín Šnédrle se utopil v roce 1901 ve svých 31 letech. Porodní
bába Marie jako vdova vychovávala 2 dcery Josefu a Marcelu.
Marie Šnédrlová zemřela 19. 3. 1934 ve svých 63 letech.
V současné době ještě žije několik občanů, které porodní bába Marie přivedla na svět.

Snímky:
1. Snímek Marie Strouhalové/Šnédrlové.
2. Diplom porodní báby.
3. Část první strany knihy o provedených porodech.

Kofr, vnuk

Omlouváme se našim čtenářům. Díky pozorným čtenářům jsme byli upozorněni na
dvě nepřesnosti, které se vyskytly v posledním čísle Žibřida u popisu fotografie v článku Vzpomínka na „AC DOLNÍ KONEC“ pana Kovaříka. Správné je Jarek Domes místo
Gold. Vít Kolář je na fotografii vpravo nahoře.
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Zapomenuté známé i neznámé příběhy. PROČ...?
Na začátek nového školního roku bych rád oživil vzpomínku na poutavou a zajímavou
slohovou práci, kterou sepsala paní Marie Kováříková z V. Ú. č. p. 77 před více jak
šedesáti lety, tehdy jako studentka lipenské jedenáctiletky. V zadání bylo co nejvěrněji charakterizovat určitou osobu z okolí. Jak se tohoto úkolu zhostila, posuďte sami.
Studený listopadový vítr strhuje listí rozložitých kaštanů a lip, rozmarně jím
stele cestičku k újezdskému hřbitovu. Listí smutně haraší pod šlépějemi staré paní.
Jde zvolna, jako by měřila každý krok. Šátek, šaty, všechno tak neurčité barvy. Člověk
se mimoděk ptá, byla-li tato žena kdy mladá a šťastná. Zdá se, že již kolik věků se
neusmála.
Hřbitovní vrátka podivně skřípou, ale ona jako by ožila tímto zvukem, jako
by přišla na návštěvu k někomu milému. S očima plnýma smutné něhy se dívá na černý mramor pomníku, pohladí pohledem obrázek svého synka. Zdá se jí, že usměvavě
říká „Tož vítám vás, maminko“. Její rty se tiše pohybují, modlí se nebo svěřuje synovi
své drobné starosti a on jí rozumí, jejich duše jsou blízko.
Syna měla mladého, statného, který jako orel vylétl z rodného hnízda a ve
výškách modrých dálek brázdil oblohu. Krásný, mladý, jako řecký bůh Helios. Žel nemá jeho sílu ani nesmrtelnost. Přijde den šedivý, snad i oblaka šednou a matka, jejíž
hoře dostupuje až k propastem lidské nemohoucnosti, doprovází syna na cestě poslední.
A přešla léta. Říká se, že čas bývá milosrdný. Jak se však zachoval k této
ženě, která den co den šlape cestičku k újezdskému hřbitovu? U hrobu postává tichá,
zamlklá, snad kdyby mohla, srdce by položila ke květům bílých růží. A v denní lopotě, kdy shrbena prací a samotou čeká na podvečer, až se ztichlou vesnicí ozve hlas
klekání, hlas, který volá, aby znovu šla navštívit svého syna, postát nad jeho hrobem
a zamyslet se nad věčnou otázkou PROČ?
Tady končí zdánlivě fiktivní příběh, pro jehož základ se musíme vrátit do reality roku 1938, který barvitě vykresluje ve svých zápisech událostí pan Jan Holzer,
obchodník V. Ú. č. p. 44, kde uvádí:
Pilot Jan Žák, syn Františky Jurečkové z Velkého Újezdu (provdané Žákové
– doplněno z matriky) zahynul v pátek 4. února 1938 na Slovensku. Při létání spadlo
letadlo a prudce narazilo do země. Nárazem se rozlil benzin, který chytl, a stroj začal
hořet. A tak zahynul. Pohřeb měl 8. února 1938 za velké účasti obecenstva zdejšího
i z okolí. Doprovázeli ho vojáci a taky hrála vojenská hudba. Kapitán toho leteckého
pluku držel řeč na hřbitově a pan farář také. Byl to krásný pohřeb, jaký Újezd ještě
neviděl. Truhla byla dopravena autem do kostela a potom na hřbitov. Ten pilot Jan
Žák byl moc krásný 22-letý chlapík a ten, kdo ho znal, tak to potvrdil a každý ho chválil. Dal svůj život za vlast.
Další zmínkou o této nešťastné události je sdělení Spolku leteckých veteránů, kde se praví, že dne 4. 2. 1938 zahynul při letecké nehodě pilot, desátník Jan
Žák a poz. por. František Wagner (byl zraněn) pádem letounu od 3. leteckého pluku.
Letoun typ Letov š-328.245 narazil do plochy letiště a byl zničen. Dne 15. 11. 1937
vznikla Letka 49 a v lednu byla přesunuta z Košic do Spišské Nové Vsi.
Závěrem zbývá už jen dodat, že pomník u hrobu Jana Žáka už dnes na hřbitově nenajdete a ani pamětníci neznají osud této rodiny, snad pocházela z nedaleké-
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ho Lipníku nad Bečvou. Tak zůstává podoba hlavního aktéra neznámá a zůstal živý
jen tento příběh a slova, která byla vytesána na pomníku.

Živote měl jsem tě rád
pověz mi proč musím jít tak brzy věčně spát.
Marně Jeníčku se ptá slabý člověk – můj Bože proč?
JAN ŽÁK letec

Snímek: Letiště ve Spišské Nové Vsi

Pavel Coufal snr.

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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Z ARCHIVU

Historický pozdrav z Velkého Újezda. Snímek: Archiv městyse Velký Újezd.
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SPOLKY
ZAHRÁDKÁŘI
Výstava v klubovně městyse Velký Újezd – hodová neděle 14. srpna 2016

Text umístěný u vstupu do klubovny:

Vážení návštěvníci,
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velký Újezd pro vás připravila výstavu s názvem Umění připomíná člověku, že je člověkem. Každý z nás vnímá krásu
očima, cítí srdcem. To je lidské.
Jsou však mezi námi někteří spoluobčané, kteří dokáží víc. Perem, štětcem, barvami,
dovednou rukou zachytí svět kolem nás. Vytvoří obraz pro potěchu svých příbuzných,
kamarádů, ale někdy i úplně cizích lidí, kterým se dílo zalíbí, a pak se stane součástí jejich příbytků. Máte možnost zahledět se na malby a kresby pana Emila Přikryla,
Jaroslava, Iva a Tomáše Kopeckých, Františka Gračky, Stanislava Zacpala, Vladimíra
Skřičila, Petra Šestáka, Jiřího Wolkera, Lubomíra Malíška, Josefa Buriana, paní Jaroslavy Zlámalové a Marie Polcerové. Unikátní kresbičky zasloužilého
umělce, sochaře pana profesora Vladimíra Navrátila jistě pohladí srdce
každého z vás.
Velké poděkování patří těm,
kteří nám své obrazy zapůjčili. Největší zásluhu však má paní učitelka
Ludmila Kleinová, která přišla s nápadem tuto výstavu uskutečnit a zajistila exponáty.
Aranžování provedla paní Jaroslava
Zlámalová.
Pozvánka
FLORA OLOMOUC
podzimní etapa (Hortikomplex) – 20. – 23. 10. 2016
Výstava ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků.
Samostatná expozice ČZS. Ovoce, především jádroviny a peckoviny - nové i tradiční odrůdy doplněné hrozny révy od územních sdružení ČZS.
Rodokmen ovocných dřevin a další zajímavosti.
Poradenská služba - pěstitelská i v ochraně rostlin, časopis Zahrádkář a další.
Podzimní zahradnické trhy. Prodejní trhy květin, ovoce, zeleniny, okrasných
a ovocných dřevin, drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb.
OLIMA. Festival gastronomie a nápojů.

Věra Bednaříková
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Výlet na Svatý Kopeček u Olomouce
Ve čtvrtek 8. září 2016 jsem se osobně ujistila, že autoři plakátu z Newman School
(aneb Škola hrou celý rok) skutečně nelhali, když napsali, že „nejsou žádní šmejdi“.
Zaujalo mě také nenápadné motto na plakátku „Zralá duše, svěží tělo“ a chtěla jsem
zjistit, jestli jedno či druhé, v tom nejlepším případě oboje, třeba taky náhodou nevlastním, proto jsem se na zájezd přihlásila.
V přítomnosti mladých manželů Lenky
a Zdeňka Novákových
jsme prožily (zúčastnily se jen samé ženy)
několik pěkných hodin, během nichž jsme
se nemusely vůbec
o nic starat. Novákovi
si nás odvezli na Svatý Kopeček. Zdeněk si
vzal na starost starší
dámy a s námi ostatními vyrazila Lenka
na několikakilometrovou vycházku po okolí.
Nejprve jsme se byly
podívat u domu, kde
žil známý básník a spisovatel Jiří Wolker. Naproti vilky je nádherná vyhlídka na Olomouc. Škoda jen, že viditelnost nebyla toho dne úplně optimální. Lenka nám udělala
malou přednášku, jak mají vypadat správné trekingové hole určené pro tzv. NORDIC
WALKING a hlavně jak se mají při chůzi používat. Tyto nám také zapůjčila. Než jsme
se pustily na túru, tělo jsme si pěkně protáhly malou rozcvičkou.
Po lesních cestičkách se nám šlo o hodně lépe než po asfaltu. Za chůze jsme
probraly všechno možné, najednou bylo půl dvanácté a my už musely pospíchat zpět
na Kopeček na objednaný oběd. Své pěší putování jsme zakončily opět protažením.
Když jsme vyšly z lesa, poznaly jsme okamžitě, že sluníčko už pořádně hřeje. Byly
jsme rády, když jsme si mohly sednout do stínu na terasu restaurace a dostaly chutný
oběd. Po něm jsme ještě navštívily basiliku a po výborné kávě s koláčem jsme odjížděly spokojeně k domovům.
Jsem ráda, že Lenka a Zdeněk, kteří se už léta věnují aktivitám pro děti, dostali tento výborný nápad – zúročit své zkušenosti a připravit také něco pro nás starší.
Snad je tato první akce s námi neodradila od uspořádání dalších a dalších.
Myslím, že za všechny své spoluúčastnice jim mohu poděkovat a vzkázat, že
se těšíme zase někdy příště.

Věra Bednaříková
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Tip na výlet
Tentokrát vás chci pozvat na výlet nejen hodně daleko, ale také vysoko, až na samé
vrcholky světa. Už asi tušíte, že to bude výlet virtuální. Uskuteční se v pátek 25. listopadu 2016 v 17.00 v klubovně městyse Velký Újezd. Zavítají mezi nás známí moravští horolezci Olga Nováková a Pavel Matoušek. Oba se mohou pochlubit zdoláním
několika sedmitisícovek a Olga má vylezeny 2 a Pavel 3 osmitisícovky. Na nepálském
vrcholu Putha Hiunchuli (7246 n. m.) se ocitli jako první Češi. O svých zážitcích, rekordech i prohrách nám budou nejen vyprávět, ale také promítat. Věřím, že přivezou
i něco ze svého horolezeckého vybavení, abychom si mohli udělat představu o tom,
jak to chodí při výstupu na „velikou horu“.
Přednáška nazvaná Naše expedice na nejvyšší hory světa bude obohacena malým
pohoštěním a nebude chybět ani tradiční adventní tombola. Za velkoújezdské zahrádkáře na nevšední zážitky zve

Jana Kleinová
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Radovánky v Radovánku
Ve středu 5. října 2016 vstoupí Dětský klub Radovánek již do své šesté sezóny. V prostorách místní mateřské školy se tak budou moci každou středu od 15:45 do 17:00
hodin setkávat rodiče s malými, především „předškolkovými“ dětmi.
Kromě hraní a skotačení čeká na naše nejmenší také krátký program. Děti
se s podporou maminek naučí tanečky, básničky a písničky, to vše v podobě hrátek
se zvířátky. Program povede Martina Havlasová, která má s tímto druhem práce bohaté zkušenosti, neboť se jako zaměstnanec SVČ Lipník nad Bečvou věnuje právě
volnočasovým aktivitám zaměřeným na menší děti. Organizačně a lektorsky ji budou
doplňovat Ivana Fišerová, Michaela Janotová a Stanislava Kličková.
Činnost Radovánku pravidelně podporuje městys Velký Újezd a vedení místní ZŠ a MŠ. Vstup, materiály a nápoje pro děti jsou díky tomu zdarma.
Další informace, aktuality a fotografie najdete na Facebooku – https://cs-cz.
facebook.com/klubradovanek.
Na shledanou se za celý lektorský tým těší

Michaela Janotová
Pozvánka do cvičení
Jako každý rok pořádá TJ Sokol Velký Újezd pravidelná úterní cvičení rodičů a dětí
v tělocvičně základní školy Velký Újezd. Děti se během cvičení seznámí se cvičebním
nářadím, zdokonalí si základní pohybové dovednosti a získají nové kamarády.
Všechny Vás zveme. Cvičení zahajujeme 24. října 2016 v 15.30 hodin a již teď se na
Vás všechny těšíme.

Skály pod Helfštýnem ho prý inspirovaly při skládání opery Čertova stěna. Návštěvníci si také mohou prohlédnout a přečíst panely vystihující nejdůležitější období Smetanova plodného života. Muzeum je otevřené od dubna do října vždy ve středu až
neděli od 10 do16 hod., lze se i domluvit na tel. 581 797 077.
Prohlídka muzea je nejen poučná, ale také inspirující k výletu po stezce vedoucí
lesy nad řekou Bečvou z Týna do Hranic (11,4 km, nejdřív po žluté, později po modré turistické značce). Tato trasa Gabrielka je pojmenovaná po dceři Bedřicha Smetany, která
v Týně v roce 1854 zemřela na tuberkulózu a je pochována na hřbitově u kostela.

Jana Kleinová
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Vás
srdečně zve na divadelní představení

Darmošlapky aneb repete, hoši!
Komediální, mírně lechtivou veselohru z prostředí italského
venkova, plnou milostného bláznovství autora Zdenka Hovorky
uvedeme
v pátek 7. října v 19 hodin, v sobotu 8. října v 19 hodin, v neděli
9. října v 15 hodin,
v pátek 21. října v 19 hodin a v sobotu 22. října v 19 hodin
v sále sokolovny ve Velkém Újezdě.



V přísálí sokolovny bude vždy 3 hodiny před představením
přístupná výstava
ke 140. výročí založení Podhoranu,
která Vás provede historií spolku.
Přijďte se pobavit a zavzpomínat!!!



Předprodej či rezervace vstupenek s laskavým svolením v drogerii
Cedro u p. Juhasové na tel: 739 624 220 Po – Pá 8-12 a 13-17
hod.
Cena vstupenky 80 Kč.
Srdečně zvou členové divadelního souboru Podhoran.
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SKAUTSKÝ ODDÍL
Skauti o prázdninách
Asi nikoho nepřekvapí, že hlavní akcí každého léta je pro skauty tábor. Od vzniku oddílu v roce 2010 jezdíme pravidelně na tábor spolu se zkušenými skauty z Čechovic na
naše střediskové tábořiště u Slezské Harty. Každý rok s námi tráví několik dní i skauti
z Polska a letos – neplánovaně – u našeho tábora jednu noc svého putovního tábora
pobyli i skauti z Německa.
Díky poloze tábora kousek od vody využíváme každou volnou chvilku horkých dní ke koupání, a protože máme v Leskovci trvale „zakotvené“ i lodě, děti se
během táborů zdokonalují v pádlování na kajacích, kánoích i pramicích. Letos jsme
se na táboře soustředili na lov „bobříků“. I když se časem objevily různé variace, těch
původních z knihy Hoši od Bobří řeky bylo 13. Lovili se bobříci míření, hladu, síly nebo
mlčení. Někteří byli docela těžko polapitelní. Třeba bobříka plavce získala jenom Mája
Nováková a bobříka květin jenom Maruška Kneipová. Další část času na táboře jsme
věnovali etapové hře, ve které byli skauti rozděleni do 4 družstev a plnili různé úkoly.
Jeden den jsme využili na celodenní výlet. Došli jsme do Razové, odkud jezdí přívoz do Roudna, a po posilnění v místním obchůdku jsme vyrazili na sopku Velký
Roudný, na kopci se rozhlédli po kraji z rozhledny a azimutem se vydali na autobus do
Bílčič k lomu. Autobus nám ujel. Unavenější účastníky vyzvedl Jambo autem. Ostatní počkali na další spoj a čas využili k procházce na hráz přehrady. Výlet se mi líbil a
ještě víc se mi líbilo, když jsem viděla děti, které jsou ochotné se podělit s kamarády
o svačinu či dobroty, když vidím, jak se snaží silnější pomáhat slabším i to jak dokážou
vyřešit spor a usmířit se. Tak se chovají správní skauti.

Blanka Roubíková

-17-

-18-

VÝBOR PRO ROZVOJ MĚSTYSE
Ohlédnutí za hodovými slavnostmi
Výbor pro rozvoj městyse Velký Újezd se věnoval
přípravě a realizaci hodových slavností již pošesté. Hody se pro něj ovšem
nestaly rutinou, naopak
se snažil o mnohá programová i organizační zlepšení. Tyto snahy uspěly také díky přímé spolupráci
se starostou městyse Ing.
Josefem Jelenem.
V tomto roce
jsme nemohli podat žádost o dotaci k Olomouckému kraji, neboť naše
akce nesplňovala požadovaná kritéria. Proto jsme museli intenzivně hledat jiné finanční zdroje. Naštěstí není dění v naší obci lhostejné řadě občanů, živnostníků, spolků a firem, o čemž svědčí jejich finanční podpora i poskytnuté věcné dary do tomboly.
Navíc pan starosta již podruhé získal jako sponzora a garanta celé akce senátora za
Olomoucký kraj – Ing. Martina Tesaříka. Pan senátor se hodových slavností osobně
zúčastnil. V pátek je slavnostně zahájil a v neděli vylosoval první cenu v tombole.
Jednalo se o let horkovzdušným balónem, který sám věnoval.
V průběhu hodů bylo možno na náměstí posedět a třeba si i zazpívat a zatančit při vystoupení hudebních skupin Trifid, HBS, Dallas a Funny.
Sobotní odpoledne bylo určeno především dětem. V sokolovně se malí diváci pobavili při vtipném představení Divadla Tramtarie Hugo z hor. Jedná se
o příběh sněžného muže Huga, který
se ocitne v civilizaci. Toto téma výtvarně zpracovali i žáci zdejší základní školy. Jejich díla byla na sále vystavena
a ocenění výtvarníci obdrželi odměny
z rukou místostarosty městyse. Kulturní a školská komise pak připravila na
motivy příběhu tvořivé dílničky.
Hlavním svátečním dnem byla
neděle. S tou je spjato i duchovní pojetí hodových slavností, na které klade
Výbor pro rozvoj městyse velký důraz.
Těší nás proto, že od počátku spolupracujeme s místní farností, díky níž
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jsou součástí programu hodová mše svatá, pobožnost u kaple Panny Marie Lurdské,
koncert duchovní hudby a komentovaná prohlídka kostela sv. Jakuba Staršího včetně
hrobky rodu Podstatský-Lichtenštejn.
Každoročně se na bohatém programu podílí i místní organizace Českého
zahrádkářského svazu. Již tradičně uspořádala pro návštěvníky výstavu v klubovně
městyse, tentokráte s názvem Umění připomíná člověku, že je člověkem. Návštěvníci
mohli zhlédnout výtvarná díla velkoújezdských občanů a přečíst si jejich medailonky.
SDH Velký Újezd otevřelo veřejnosti hasičskou zbrojnici a předvedlo se přímo v akci při vyprošťování osob z havarovaného vozidla.
Celou neděli probíhal v centru tradiční jarmark, na němž nechyběl infostánek městyse s řadou zajímavých propagačních předmětů. Od rána až do odpoledne
mohli diváci sledovat šermířská vystoupení skupiny Memento mori.
Děkujeme všem spoluorganizátorům hodových slavností a sponzorům, kteří
přispěli finančním obnosem, darem do tomboly či jakýmkoli dalším způsobem (autodoprava, výlep plakátů, zapůjčení sokolovny…).
Letošní hodové slavnosti se vydařily, i počasí nám přálo. Doufám tedy, že
stejně příjemně strávíme i sedmý ročník, který se uskuteční 11. – 13. srpna 2017.

Za Výbor pro rozvoj městyse
Michaela Janotová
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SEZNAM SPONZORŮ A PODPOROVATELŮ HODOVÝCH SLAVNOSTÍ
MĚSTYSE VELKÝ ÚJEZD (12. – 14. 8. 2016)
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Ing. Martin Tesařík
Městys Velký Újezd
Ing. Josef Jelen
SWIETELSKY
Ing. Milan Naswetter
PRIVATNET
Myslivecký spolek Velký Újezd
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu V.Ú.
TJ SOKOL Velký Újezd
Rybářský spolek Sumec
Dělnický spolek Velký Újezd
Odra malá kopaná
SOU Velký Újezd
Potraviny HaMiRo
LITOLAB
ENERGREEN
REMIT
ROTHLEHNER
BELLUNO
VŠ logistiky Přerov
AUTODOPRAVA Karel Domes
Pila Koš
HONEYWELL
DRUŽSTVO Velký Újezd
Bohuslav Niesner
OLSTROJ
BAR NA NÁMĚSTÍ
Dopravní značení Svoboda
Horst Wunderlich
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TJ SOKOL VELKÝ ÚJEZD
VELKOÚJEZDSKÁ KOPANÁ
Vážení příznivci fotbalu, sezona 2016/2017 nabírá plné tempo. Muži po ročním působení ve III. třídě okresního přeboru sestoupili zpět do IV. třídy okresního přeboru, kde
historicky trávili řadu sezon v minulém i tomto století. S ohledem na začátek sezony
se však jeví, že by mohli opět zaútočit na první místo znamenající postup do „trojky“.
Hlavním trenérem mužů je Rudolf Matečka.
Od této nové sezony máme přihlášené po 8 letech mužstvo dorostu. Je složeno
z loňských starších žáků (r. 2001 a 2002) a chlapců narozených v roce 1997 až 2000.
Je to mix cca 18 hráčů, z kterých se postupně bude doplňovat družstvo mužů. Hlavním trenérem dorostu je Karel Klimek.
V soutěžích OFS máme ještě přihlášené mladší žáky (ročník 2003, 2004 a mladší),
kteří by letos měli hrát o přední příčky tabulky. Hlavním trenérem mladších žáků je
Slávek Niesner.
V následných tabulkách uvádíme pořadí našich mužstev k 18. 9. 2016 a přehled soupeřů, se kterými se utkáme v průběhu sezony 2016/2017.

Tabulka mužů k 18. 9. 2016
		Klub
1.		FK Slavonín B
2.		Hraničné Petrovice
3.		SK Grygov
4.		TJ Tršice
5.		Sokol Velký Újezd
6.		Sokol Jívová
7.		FC Drahlov B
8.		SK Chválkovice B
9.		FC KOLOS Jiříkov
10.		Hvězda Město Libavá
11.		Horní Loděnice
12.		FK Huzová
13.		TJ Dalov

Z
7
7
6
6
7
6
6
6
6
7
7
7
6

V
6
5
5
5
5
3
4
2
3
2
1
1
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
1
2
1
1
2
3
2
4
3
5
6
6
6
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S
29:15
21:8
13:7
16:13
16:13
13:10
14:17
16:9
11:15
16:19
14:22
13:18
5:31

B
17
16
14
14
14
11
10
8
8
7
4
3
0

P+
2
0
2
1
1
0
2
0
1
0
1
1
0

P1
1
1
0
0
2
0
2
0
1
2
1
0

Tabulka dorostu k 18. 9. 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Klub
SK Bělkovice-Lašťany
Doubrava Haňovice
SK Červenka
FC Hněvotín
Sokol Troubelice
Lutín-Slatinice
FC Dolany
TJ Štěpánov
FK Slavonín
Sokol Velký Újezd
SK Šumvald
FK Autodemont Horka

Z
5
5
6
5
6
5
5
4
4
5
5
5

V
5
4
4
4
4
2
2
2
1
1
1
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
1
2
1
2
3
3
2
3
4
4
5

S
21:9
21:5
18:8
21:12
26:9
12:14
16:21
7:10
6:7
10:22
10:31
7:27

B
14
13
12
12
11
6
6
5
4
4
3
0

P+
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

P0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P		 S
0		 39:6
0		 27:5
0		31:10
2		15:14
2		18:18
2		10:16
3		20:21
3		 8:9
3		12:15
5		 5:28
5		 5:26
5		 7:29

B
15
15
15
9
9
8
6
6
6
1
0
0

P+
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

P0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0

Tabulka ml. žáků k 18. 9. 2016
Klub
1. TJ Tršice
2. SK Grygov
3. SK Bělkovice-Lašťany
4. FC Dolany
5. Sokol Velký Újezd
6. SK Velká Bystřice
7. FK Autodemont Horka
8. Sokol Chomoutov
9. FK Nové Sady B
10. 1. FC Olomouc, z. s.
11. SK Chválkovice
12. Granitol Mor. Beroun

Z
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

V
5
5
5
3
3
3
2
2
2
0
0
0

Závěrem upozorňujeme zájemce o fotbal z řad nejmladších a rodiče chlapců, ať přijdou mezi nás na fotbalové hřiště, kde každé úterý a čtvrtek od 16:30 do 18:00 hod.
probíhají tréninky mládeže. Zde je možné se přihlásit u trenérů mládeže nebo funkcionářů oddílu a následně mladé fotbalisty zaregistrovat a připravovat na fotbalová
utkání.
Tímto Vás srdečně všechny zveme na fotbalové zápasy na hřiště TJ Sokol Velký Újezd.
Na všechny domácí zápasy je zajištěno bohaté občerstvení z kiosku a udírny pana
Macháčka.

Za oddíl kopané TJ Sokol Velký Újezd
Jaroslav Tylich
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Tenisový turnaj „Masters“ – čtyřhra muži. Velký Újezd 17. – 18. 9. 2016
V polovině září proběhl v areálu TJ Sokol na multifunkčním hřišti s umělou trávou již
3. ročník tenisového turnaje. Celá akce byla v režimu „chlapi sobě“, tzn. kompletní
zajištění celého sportovního víkendu ve vlastní režii. Řízky, klobásky, chlebíčky, jednohubky, koláče a další sladkosti byly samozřejmostí. Také jsme kladli důraz na pitný
režim, který se nesmí v žádném případě podcenit. Jediné, co jsme nedokázali ovlivnit,
bylo počasí, které nám moc nepřálo. Sobotní odpoledne bylo velice deštivé a posunulo nám celý program.

Díky několika štědrým sponzorům byly také zajištěny hezké ceny za umístění a pro vítěze připraven putovní pohár, na který se složila naše tenisová komunita. Celkovou účast ovlivnila série zranění, která hráče kosila již v průběhu sezony.
Bolesti zad, ramena, lokty, kolena – nakonec zůstali jen ti nejtrénovanější!
I přes to turnaj nabídl tradičně vysokou sportovní úroveň a mimořádné individuální
výkony. Dvojice se náhodně nalosovaly v osudí, pak se odehrály základní skupiny,
které určily nasazení, a potom přišel na řadu vyřazovací pavouk.

Zde přinášíme celkové pořadí od semifinalistů letošního ročníku „Masters“:
1. místo = Radek Kovář, Vilda Pazdera
2. místo = Karel Domes st., Jaroslav Pazdera
3. místo = Karel Svoboda, Jakub Habáň
4. místo = Lexa Galásek, Daniel Kovář

Za tenisovou redakci – Karel Domes st.
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Setkání Hanáků – festival krojů, tanců, písní a tradic
Olomouc, 24. srpna 2016 – Stovky členů národopisných tanečních a hudebních souborů
v hanáckých krojích se představilo během Setkání Hanáků s hejtmanem Olomouckého
kraje ve středu 28. září 2016 v Olomouci. Šestý ročník akce nabídl kromě krojovaného
průvodu městem či vystoupení jednotlivých hanáckých souborů také vítání Marie Terezie
v největší vojenské pevnosti na Hané, krojovou poradnu, speciální litovelské pivo Hanák,
vystoupení Hradišťanu s Jiřím Pavlicou nebo Vojenského uměleckého souboru Ondráš.
VI. Setkání Hanáků s hejtmanem Olomouckého kraje se uskutečnilo ve středu 28. září 2016 v Olomouci, kam po Velké Bystřici, Doloplazech, Tovačově, Prostějově
a Zábřehu doputoval festival hanáckých tradic. Program ale začal už o den dříve, kdy
od 19:30 na olomouckém Horním náměstí svůj tanečně-hudební program O zbojníkovi
představil Vojenský umělecký soubor Ondráš z Brna. Účinkovala v něm téměř stovka tanečníků, hudebníků a zpěváků.
Přímo ve středu 28. 9. pak Olomoučany probudily dechovky v ulicích města, jedna vyhrávala také přímo z historické tramvaje. Samotné Setkání Hanáků začalo
v 9 hodin ráno lidovými zpěvy Hanáckého mužského sboru Rovina a mší v kostele sv.
Michala s účastí krojovaných Hanáků. V 11 hodin vyšel z Korunní pevnůstky průvod Hanáků.
Na Horním náměstí pak před hlavním podiem proběhlo slavnostní zahájení s
pozdravy hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, senátora Parlamentu ČR Martina Tesaříka a primátora statutárního města Olomouc Antonína Staňka. Po naražení
prvního soudku speciálního litovelského piva Hanák a společné písni všech krojovaných
Hanáků se začaly jednotlivé hanácké soubory představovat na Dolním náměstí.
Jedním z hlavních bodů dramaturgie letošního Setkání Hanáků s hejtmanem
Olomouckého kraje bylo od 14 hodin Uvítání Marie Terezie na Hané, v němž do Olomouce císařovna zavítala na návštěvu vojenské pevnosti. Téměř stovka krojovaných účinkujících z celé Hané ji pozdravila jedinečným tancem „cófavá“ a současně přesvědčila, že i
„v Holomóci na placi só tam vojáci“. Na hlavní scéně pak následovala přehlídka dětských
i věkem zralých zpěváků lidových písní a koncert ojedinělého hudebního seskupení Hradišťan s Jiřím Pavlicou.
Záměrem letošního ročníku Setkání Hanáků bylo pozvat do Olomouce nejen
členy národopisných souborů a muzik, ale v rámci kampaně „Přijďte v kroji“ se setkat
také s patrioty z celého regionu, kteří Hanou za svůj domov považují a mají doma ještě původní kroj, byť nekompletní. Pokud dorazili tito Hanáci v lidovém oděvu do informačního stánku na Horním náměstí, získali stylovou odměnu a atraktivní poukázky od
partnerů akce. Navíc pro ně byla po celý den otevřena krojová poradna, kde se zájemci
dozvěděli, jak o kroj pečovat.
Součástí festivalu Hanáků byl také farmářský trh a nabídka tradičních rukodělných výrobků, komentované prohlídky expozice o Hané ve Vlastivědném muzeu Olomouc, speciální program v Pevnosti poznání nebo krátká inspekční návštěva Marie Terezie ve vojenském ležení v Korunní pevnůstce.
VI. Setkání Hanáků s hejtmanem Olomouckého kraje pod záštitou Ing. Jiřího
Rozbořila, hejtmana Olomouckého kraje, a doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., primátora statutárního města Olomouc, pořádal Hanácký folklorní spolek za významné finanční
podpory Olomouckého kraje a za podpory statutárního města Olomouc.
Kontakt pro média: Honza Žůrek, tel. 736 671 583, info@setkanihanaku.cz
Plakát a program akce: http://www.uschovna.cz/zasilka/KNYLA7AZN8ZGBEWK-JCX
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VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLOPLAZY
Zimní semestr 2016/17 VU3V v ZŠ Doloplazy začne 4. října 2016 v 15 hodin společným setkáním a přihlášením se na přednášky.
Témata semestru:
Historie a současnost české myslivosti a druhé možné téma: Evropské kulturní hodnoty.
Noví zájemci mohou přistupovat až do termínu druhé přednášky, tj. do 18. 10. 2016.
Studium v tomto semestru je pro všechny účastníky zcela bezplatné.
Zájemci o studium Virtuální univerzity třetího věku se mohou hlásit během září 2016
na mob.: 732 689 916 nebo psát na adresu: navrja@zsdoloplazy.cz. Obecné informace o studiu zájemce nalezne také na www.e-senior.cz.
						

Za KS VU3V ZŠ Doloplazy
Mgr. Jaromír Navrátil

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
Přehled akcí ve Velkém Újezdě pro rok 2016
Večerní pochod – 40. ročník
Poslední leč
Přednáška o horolezectví a Himalájích
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční hodování
Silvestrovské setkání u Kamenné boudy
Vánoční koncert pěveckého sboru
Vánoční besídka ZŠ a MŠ

22. 10.
12. 11.
25. 11.
2. 12.
17. 12.
31. 12.
prosinec
prosinec

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Úřad městyse a redakční rada prosí jednotlivce i spolky o průběžné nahlášení jednotlivých akcí na úřad městyse tak, aby se mohly uveřejnit v dalším čísle Žibřida.
Vítání občánků
Letos se do konce srpna narodilo do Velkého Újezdu 14 miminek. Šest z nich jsme
přivítali do svazku městyse ve čtvrtek 29.
9. 2016 a v listopadu chystáme uvítat další
skupinku občánků. V obřadní síni, zaplněné
do posledního místečka, recitovaly děti z MŠ
a zazpíval sbor ZŠ.
„Vítám Tě na svět, děťátko milé,
tátova pýcho a mámino štěstí.“
(Zleva: Jan Polcer, Anastázie Janotová,
Václav Miklík, Marek Nenutil, Andrej Vystrčil
a Sophie Jakubíková).

Miluše Mazalová
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Informací a osvěty není nikdy dost
V současné době je v přípravě žádost na pořízení barevných popelnic na papír a plasty, které by zdarma dostal ten, kdo o ně bude mít zájem. Pro ostatní dojde k posílení
sběrných míst o kontejnery na papír, plasty a pro všechny z nás také na kovy a sklo.
Textil a obuv máme možnost dávat do kontejnerů na parkovišti v centru nebo do sbírek Diakonie Broumov. Baterie odkládáme při vstupu na poštu, nevyužité nebo prošlé
léky vracíme do kterékoliv lékárny. K dispozici máme také sběrný dvůr v Přáslavicích
(otevřeno ve středy 15:00 – 17:00 a soboty 9:00 - 11:00 hod.).
Do plastů dáváme jen prázdné a pokud možno čisté obaly, jinak při procesu třídění dojde k odstranění tohoto plastu zpět do směsného komunálního odpadu
a naše snaha tedy byla zbytečná. Do skla dáváme také prázdné čisté obaly, keramika
nebo porcelán mohou znehodnotit celou přepravovanou várku.
V současné době se uvažuje o vybudování sběrného dvora i v našem městysi, čímž bychom měli ulehčené nakládání zejm. s nebezpečným nebo objemným
odpadem nebo odpadními oleji.
Třídění je, díky nám všem, u nás na dobré úrovni. Jakmile si na to jednou
zvykneme, není to nic složitého. Složení odpadu v domácnostech bývá poměrně stálé.
Základem našeho domácího systému je kuchyně a její vybavení na třídění. Ne všichni
máme možnost pod dřez schovat několik košů na různý typ odpadů. Na trhu je ale
v současné době poměrně široká nabídka:

Výjimkou již nejsou ani estetické proutěné koše s několika oddíly na tříděný odpad,
odpadkové koše ve skřínce jako doplněk interiéru, koše s několika oddíly schované
pod dřezem a podobně. Drobné kovy vyřeší pěkná plechovka na kuchyňské lince, bio
odpad např. odvětrávané koše.
A vlastní zkušenost? Koš se dvěma
oddíly pod dřezem, otevře se při otevření dvířek. Osmilitrová nádoba na směsný komunální
odpad a osmilitrová nádoba na papír, výměna
cca 1x/2 týdny. Proutěný koš na plasty, kterých je nejvíce, a plechovka na drobné kovy.
Opakování je matka moudrosti, co se
v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš a iniciativě se meze nekladou. Všechna tato
moudra platí i pro tuto oblast. Inspirací nám dále může být internet, nemalé množství
brožur nebo nápad souseda.
Zdroje obrázků: elkoplast.cz, ekobydleni.eu, nako-kolin.cz, ebay.it, kos-trideni.cz, ekonakup.cz,
comprexcz.cz

Jana Švarcová
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Vlakem, autobusem i tramvají na jednu jízdenku
Od září se znovu zjednoduší cestování hromadnou dopravou. Občané jí budou moci
jezdit s jedinou jízdenkou. Ta bude platit ve všech spojích objednávaných Olomouckým krajem, ale také v městské hromadné dopravě v Olomouci, Prostějově, Přerově,
Šumperku, Zábřehu a Hranicích.
K 1. září se do systému IDSOK bude integrovat šest zbývajících železničních tratí číslo
270, 274, 280, 290, 300 a 330. „Na jednu jízdenku tak bude možné cestovat všemi
spěšnými a osobními vlaky, příměstskými autobusy, ale i MHD,“ vysvětluje hejtman
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.
Jízdenky si cestující budou kupovat na obvyklých místech, tedy u řidičů autobusů, v pokladnách Českých drah i v informačních kancelářích dopravců.
„Naše práce se nyní dostává do další strategické fáze. Nadále pracujeme na
rozšíření bezkontaktního odbavení, které se týká časových jízdenek a přiřazení takzvaných časových kupónů IDSOK na bankovní karty v co největším rozsahu. Prozatím
tento způsob odbavení funguje v autobusech na Jesenicku a Prostějovsku, včetně
zdejší MHD a snahou je co
nejvíce informovat cestující, že tento způsob placení
je možné využít,“ sděluje
ředitel Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
Jaroslav Tomík.
Tratě zařazené
k 1. září do IDSOK
270 Hoštejn – Zábřeh na
Moravě – Olomouc – Přerov – Hranice na Moravě
– Polom
274 Litovel předměstí –
Mladeč
280 Hranice na Moravě –
Hustopeče nad Bečvou
290 Olomouc – Uničov –
Šumperk
300 Přerov – Chropyně –
Nezamyslice
330 Přerov – Říkovice
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Výpis usnesení
ze zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva městyse
Velký Újezd (dále jen “ZM“), konaného dne 13. 9. 2016
Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
ZM schvaluje zápis z 8. zasedání ZM ze dne 14. 6. 2016.
Usnesení č. 2 k bodu č. 3 pozvánky
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM.
Usnesení č. 3 k bodu č. 4 pozvánky
ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru ZM.
Usnesení č. 4 k bodu č. 6 pozvánky
ZM schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse Velký Újezd za období od 8. zasedání ZM.
Usnesení č. 5 k bodu č. 7 pozvánky
ZM neschvaluje vykoupení pozemků parc. č. 531 o výměře 312 m2 a část pozemku parc.
č. 530 o výměře 106 m2 od vlastníků manželů Bivoje a RNDr. Jany Kolářových za kupní cenu, která bude odpovídat obecné tržní ceně, za kterou se srovnatelné nemovité věci v této
lokalitě obchodují.
ZM pověřuje starostu dalším jednáním o odkupu pozemků.
Usnesení č. 6 k bodu č. 8 pozvánky
ZM schvaluje zapojení městyse do žádosti o kompostéry v rámci mikroregionu Bystřička.
Žádost bude administrována pod názvem „Kompostéry pro občany mikroregionu Bystřička“
v rámci aktuálně vyhlášené 40. výzvy Ministerstva životního prostředí – prioritní osa 3, investiční priority 1, specifický cíl 3. 1.
Usnesení č. 7 k bodu č. 9 pozvánky
ZM schvaluje zapojení městyse do žádosti na doplnění sběrných nádob a sběrných míst
v rámci mikroregionu Bystřička. Žádost bude administrována pod názvem „Doplnění sběru
separovaných odpadů v obcích mikroregionu Bystřička“ v rámci aktuálně vyhlášené 41. výzvy Ministerstva životního prostředí – prioritní osa 3, investiční priorita 1, specifický cíl 3. 2.
Usnesení č. 8 k bodu č. 10 pozvánky
ZM neschvaluje vyhlášení záměru na prodej ideální ½ pozemku parc. č. 770 v k. ú. Velký
Újezd v majetku městyse Velký Újezd.
Usnesení č. 9 k bodu č. 11 pozvánky
ZM schvaluje vykoupení pozemků p. č. 151/2, p. č. 149/2, p. č. 20/2, a p. č. 33/2 v k. ú.
Velký Újezd od jejich vlastníků za účelem vybudování chodníku z ul. Lipenská na ul. Čtvrtky. Uvedené pozemky budou vykoupeny za odhadní cenu pozemků dle znaleckého posudku
č. 6079-054/2016 vypracovaného znalcem v oboru ekonomika a odhady nemovitostí Ing.
Stanislavem Palíkem.
Usnesení č. 10 k bodu č. 12 pozvánky
ZM schvaluje směnu pozemku p. č. 3461/2 dle výkazu dosavadního a nového stavu údajů
katastru nemovitostí v majetku městyse Velký Újezd v k. ú. Velký Újezd za lesní pozemky
p. č. 1817, 1831 a 1881 v k. ú. Velký Újezd v majetku Vojenských lesů a statků ČR, s.p., Pod
Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 – Dejvice. Pozemky budou směněny za cenu dle znaleckých
posudků, případný rozdíl v ceně bude doplacen jednou nebo druhou stranou. Smlouva bu-
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de obsahovat článek, že v případě prodeje pozemku p. č. 3461/2 bude tento pozemek jako
prvnímu nabídnut městysi Velký Újezd. ZM pověřuje starostu městyse Velký Újezd přípravou
smlouvy o směně pozemků. Znění smlouvy o směně bude schváleno ZM.
Usnesení č. 11 k bodu č. 13 pozvánky
ZM schvaluje vybudování sběrného dvora na p. č. 1447 a 1449 v k. ú. Velký Újezd a pověřuje
starostu městyse Velký Újezd jednáním o projektovém řízení a jednáním o získání dotace.
Usnesení č. 12 k bodu č. 14 pozvánky
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2016.
Usnesení č. 13 k bodu č. 15 pozvánky
ZM schvaluje, na základě vyhlášeného záměru, uzavření smlouvy o pachtu pozemků ve vlastnictví městyse Velký Újezd mezi městysem Velký Újezd a Družstvem Velký Újezd na dobu
určitou na 10 roků.
Usnesení č. 14 k bodu č. 16 pozvánky
ZM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Velký Újezd, Na Kamenici, Junek-vNN, kNN (IP-12 8019263).
Na straně jedné:
Velký Újezd
IČ: 00299677, DIČ: CZ00299677
Adresa: Městys Velký Újezd, Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd
Zastoupená: Ing. Josef Jelen, funkce: starosta obce
Číslo účtu: 185580346, kód banky: 0300
Datová schránka: jxbbamv
(dále jen „Budoucí povinná“)
a na straně druhé:
ČEZ Distribuce, a.s.
Se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmolky, Teplická 874/8, PSČ 405 02
Zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145,
IČ: 24729035, DIČ: CZ 24729035
S předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583
bankovní spojení: č. ú. 35-4544580267/0100, KB Praha
zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 10. 2010 evid. č. 0149/2010:
ELPREMONT elektromontáže s.r.o.
Se sídlem Velká Bystřice, ČSA 961, PSČ 783 53
IČ: 26871891, DIČ: 26871891, zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl C, vložka 50897, zastoupena Davidem Ječmínkem
(dále jen strana „Budoucí oprávněná“)
ZM pověřuje starostu městyse Velký Újezd podpisem smlouvy.
Usnesení č. 15 k bodu č. 17 pozvánky (diskuze bod 1)
ZM vyhlašuje záměr prodeje částí pozemků p. č. 1945/1 a 1944/1 v k. ú. Velký Újezd v majetku městyse.
Starosta:						
Ing. Josef Jelen					
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Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jana Kleinová		
Karel Domes

POZNÁVACÍ KVÍZ
Opět velmi jednoduchý poznávací kvíz. Uhodnete správnou odpověď?
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Nezvyklý pohled na městys Velký Újezd.
Foto Milada Richterová.

