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Staletá cesta k novostavbě školní budovy (1887)
Školní docházku (povinnou až od roku 1869) zavedla sice až císařovna Marie
Terezie roku 1774, ale v obcích, které byly tzv. farními, tedy centry farností s farním
kostelem, probíhala školní výuka už mnohem dříve. Ve zdejší oblasti se vyučovalo už
po roce 1622 v Lipníku nad Bečvou, v Tršicích a v Oseku nad Bečvou, kam byl v letech 1623 až 1737 přifařen i Velký Újezd. Nejstarší zmínkou o existenci školy přímo
ve Velkém Újezdě, a to záznamy o příjmech rektora velkoújezdské školy pobírané
od zdejších farníků, zapsané v Lipenské děkanské matrice, pochází už z roku 1672.
Škola zde tedy existovala už v době, kdy obec sice nebyla farní, ale náboženský život
zde v nějaké neúplné formě jistě probíhal. Osek nad Bečvou byl k návštěvě bohoslužeb, ale např. i k návštěvě školy v tehdejší pěší době totiž příliš daleko. Leccos svědčí
o tom, že zdejší starý kostelík byl tehdy užívaný i k občasným bohoslužbám jako kaple
Nanebevzetí Panny Marie. Souvislé záznamy o existenci zdejší školy jsou pak vedeny
až od roku 1737, kdy se zdejší farnost opět začala osamostatňovat.
Vyučování probíhalo v domě č. 44 ve Špitální uličce (dříve zadní trakt prodejny průmysl. zboží). Budovu vystavěly společným nákladem obce Velký Újezd, Kozlov
a Ranošov. Z těchto obcí sem docházely i děti a po roce 1763 se přidaly také děti ze
Staměřic. Škola byla zvána jako triviální, tzn. že učila děti číst, psát, počítat a součástí
výuky bylo také náboženství. Vyučujícím býval většinou varhaník, který měl jak tyto
znalosti, tak se vyznal i v katechismu (= oficiální souhrn katolické nauky o víře a mravech). Katechismus vystihuje s přesností obsah a ucelenost katolické víry, předkládá
věrně a organicky učení Písma svatého, tradice žijící v církvi i tradice autentického
učitelského úřadu, jakož i duchovní dědictví Otců, Učitelů, světců a světic církve.
Po roce 1770 byla škola přemístěna do protější budovy č. 45 (nyní jsou to
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čísla 107 a 154). Důvodem byly poněkud větší prostory a kromě místnosti pro vyučování zde byla i místnost pro byt učitele. Všechny děti se ale ani sem nevešly, lavice
nestačily, a tak seděly i na zemi. Bylo jich totiž téměř rovná stovka. Budova byla vlhká
a do třídy zatékalo, protože byla kryta slámou. Nezbývalo než začít uvažovat o dalším
přemístění školy nebo rovnou o stavbě nové školní budovy.
Roku 1808 se proto rozhodl zdejší rychtář František Fröhlich spolu s tehdejším učitelem Antonínem Lorencem řešit jak zajištění řádné školní výuky, tak bydlení
učitele. Obec podala žádost k veselíčské vrchnosti. Žádost byla zaslána na tehdejší
správní místo, které bylo umístěno až na zámku v Krasonicích nedaleko Telče, drženého majiteli telčského panství Podstatskými-Lichtensteiny.

Velkoújezdský učitel spolu s obcí oznámili nám špatný stav tamní školní
budovy, a proto prosí o povolení ke stavbě nové školy. Protože je škola skutečně ve
velmi špatném stavu, nařizujeme příštím rokem postavit školu novou, z dobrého materiálu a pověřujeme proto hospodářský úřad, aby…
1.
bylo ihned vyměřeno místo, zhotoven plánek a předložen rozpočet
nákladů. K rozvržení prostoru budovy připomínáme, že školní světnice musí odpovídat počtu dětí, budova se bude skládat z obytné
místnosti pro učitele a jeho rodinu, z kuchyně, sklepa a kravského
chléva.
2.
Ještě v tomto roce dát nalámat kámen, a jak bude k tomu čas, ať
jej osadníci navozí. Rovněž tak cihly.
3.
Přikázat ihned lesnímu úřadu, aby dal pokácet stavební dříví potřebné ke stavbě ještě tuto zimu a dovézt.
4.
Dohodnout se spolu s obcí, zda by se nenašlo pro obec vhodnější
místo nebo zda by se nenašla na školu k výměně nějaká jiná chalupa stojící blízko u kostela. Ať o tom poté hospodářský úřad podá
zprávu.
     

V Krasonicích 9. září 1808             hrabě Podstatzky-Lichtenstein          

Ani tato takřka schválená žádost výstavbu nové školní budovy nepřinesla.
Důvody nejsou známé, ale jistě k nim pařila i nutnost financování špitálu pro raněné
v napoleonských válkách, zřízeného právě na zámku ve Veselíčku. Následně ale došlo k jinému náhradnímu řešení: rozhodnutí o přestavbě pravé části vrchnostenského
špitálu na školu. Přestavba stála 652 zlatých a zaplatila to obec Velký Újezd spolu
s obcemi Kozlov, Ranošov a Staměřice. K vyučování tak byla zbudována větší učebna a rovněž tak větší byt pro učitele. Špitál tím přišel o osm místností pro potřebné
a nemocné a o prostor špitální kaple.
Roku 1816 veselíčská vrchnost budovu bývalé školy prodala v dražbě Josefu
Schnederlemu z Hranic, který se zde později po roce 1825 stal učitelským pomocníkem. Dříve od roku 1805 zde působil jako nájemce poštovního hostince Na Rychtě.
Za starou školní budovu zaplatil po 57 příhozech 814 zlatých. V letech 1830 až 1836
ho vrchnost ustanovila dokonce velkoújezdským rychtářem. Bydlel a svou funkci vykonával na č. 63.
Už v další generaci začal počet žáků značně narůstat. Dětí se sice rodilo
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stejně jako dříve, ale snížila se dětská úmrtnost, takže v rodinách přežívalo až do
dospělosti mnohem více dětí než dříve. Sám tehdejší nadučitel Schich měl 12 dětí.
Jedna učebna tak přestala k výuce dětí dostačovat. V té době neměla obec ani obecní
kancelář pro vykonávání úřadu správy obce. Funkci starosty tehdy vykonával zvolený
zástupce obce doma v kuchyni. Hledala se také kancelář s možností dobrého zabezpečení pro nově ustanovenou Rolnickou záložnu (1870). Nakonec došlo k rozhodnutí
zakoupit dům č. 84 známý jako Babylón. Ten stál ale až na Vrchním konci, a protože
byl daleko od kostela, bylo toto rozhodnutí zamítnuto.
Na náměstí stál starý rohový selský grunt č. 15, který se už pomalu rozpadal, nejhůře na tom byla samozřejmě střecha. Bylo tam ale dost prostoru pro zřízení
dvou školních místností a bytu pro učitele, i pro obecní kancelář a záložnu. Tehdejší
majitel se budovy potřeboval zbavit, a tak ji sám nabídl obci za 4 000 zlatých. Obec
ale tehdy neměla žádné finanční prostředky. Vlastnila ovšem několik pozemků a tři
nemovitosti: dosavadní školu č. 45, obecní pastýrnu č. 112 a šupovní domek č. 75 b.
Obecní výbor všechny tři nemovitosti tedy rozprodal, a to veřejnou dražbou. Za školní
budovu získal 1 635 zl., za obecní pastýrnu 600 zl. a za šupovní domek 675 zl. Celkem tedy 2 910 zl. Ale to bylo pořád málo. Obec proto prodala ještě některé obecní
pozemky a od rolnické záložny, vrchnosti i občanů si vypůjčila dalších 4 000 zl. Teď už
mohla grunt č. 15, od té doby zvaný obecní dům, od majitele Fr. Venclíka, který si za
to koupil šupovní domek, zakoupit a začít i s opravami. Roku 1871 tak obec po složité
proceduře prodeje obecního majetku, což muselo být schváleno až Zemským výborem v Brně, získala místo doslova strategické, navíc i s budovou ke zřízení jak školy,
tak obecní kanceláře a Rolnické záložny. Zaplatila za to 3 850 zl. Následné rozsáhlé
opravy si vyžádaly dalších 2 115 zl. V budově byl zřízen i obchod, trafika i šupárna
pro postrk (místnost pro lidi, kteří byli předvolání k soudům apod., což se tehdy dělo
s ozbrojeným doprovodem pěšky a trvalo i několik dní).
Roku 1872 tak začala nová kapitola zdejší školní výuky. V této staré přízemní
budově, která předcházela výstavbě radnice, se vyučovalo až do roku 1887.
Za výstavbou nové školní budovy (vedle radnice) stál přítel skladatele Bedřicha Smetany, zdejší nadučitel Antonín Barbíř. Jeho otec Jan pocházel z Velké Bystřice
a byl učitelem v Oseku nad Bečvou. Vyučoval zde od roku 1874 více než 200 žáků
a k tomu měl i varhanickou službu. Navíc založil v obci kapelu, jejíž muzikanty si sám
vyučil. Učil i zpěv, a to jak děti, tak dospělé v kostelním pěveckém sboru. Byl zde také
prvním, kdo na zdejší škole od roku 1874 začal žákům vystavovat vysvědčení, tehdy
zvané školní zpráva. Mecenášem, tedy sponzorem mu byla zdejší Rolnická záložna,
s jejíž pomocí vybavil školu učebními pomůckami a obnovil dříve rozebranou školní
knihovnu. Ale ani žáky nenechal zahálet. Nacvičoval s nimi divadelní představení, což
škole také přinášelo ze vstupného nějaké peníze.
Z jeho další bohaté aktivní činnosti jak pro děti, tak pro obec je třeba zmínit
zřízení školní zahrady pro výuku zahradnictví, roku 1882 vyškolení daskabátských dětí
ze školy v Doloplazích a zřízení jednotřídní školy v Daskabátě, kterou sám vedl, a podílel se i na postavení samostatné školy ve Staměřicích. Ve Velkém Újezdě dále založil
vlastenecký spolek pro obec a okolí Podhoran a z darů Občanskou knihovnu a čítárnu.
Patřil také k zakladatelům zdejšího divadelního ochotnického spolku, založeného roku
1876. Zemřel v Lipníku roku 1899. Byl velkým vzorem vzdělanosti a národního uvědomění. Byl vynikající pedagog a školský novátor, milovník literatury, hudby a umění
a propagátor vzdělanosti i osvěty mezi venkovským lidem. Zařadil se tak, ač narozen
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v Oseku nad Bečvou, mezi nejvýznamnější zdejší osobnosti.
K jeho skutečně zásadnímu činu patří i to, že po mnoha letech intervencí
v obecním výboru protlačil nutnost výstavby zcela nové moderní školní budovy, na
jejíž výstavbu navíc i usmlouval pro obec půjčku ve výši 9 000 zlatých. Dne 12. 8.
1886 tak konečně došlo vedle Obecního domu, na zahradě od bývalé c. k. pošty (dříve přepřahací stanice) ke slavnostnímu položení základního kamene. Plány nové školy navrhl přerovský stavitel František Lazar. Budova rostla mimořádně rychlým tempem, vždyť už za měsíc 16. září 1886 byla hotova hrubá stavba i se střešní vazbou
a 30. 9. byla pokryta břidlicí.
11. 9. 1887 byla nová školní budova slavnostně předána do užívání. Celkové
náklady byly 11 145 zl., z toho 4 659 zl. za materiál, 5 817 zl. za práci. Dalších 669 zl.
stály školní lavice a nábytek. Protože zde ještě nebyla žádná kanalizace, od náměstí
až na konec obce byly po obou stranách kol císařské cesty vyhloubeny pouze příkopy,
byl před vchodem do školy vybudován dřevěný mostek, aby se děti do budovou školy
dostaly v pořádku, tj. aniž by musely procházet věčně mokrým bahniskem. Největším
problémem bylo ale hloubení školní studny ve školním dvoře, protože centrum obce
stojí na bývalém kamenném brodu, ze kterého byla během staletí odplavena veškerá
hlína, a terén je zde tvořen skalnatým podložím. Budova dostala popisné číslo 173
a stála zde o více než dvacet let dříve než v sousedství roku 1909 postavená budova
radnice.
O výstavbu této budovy se stejně jako o pozdější stavbu radnice zasloužil
Ignác Richter (tehdejší majitel pošt. stanice č. 100). Škola fungovala tzv. na dluh,
protože půjčku 9 000 zl. na její výstavbu musela obec splácet 10 roků.
V nové budově byly tři prostorné třídy, čtvrtá učebna (dnes je v ní lékařská
ordinace) sloužila původně jako tělocvična a pod schody byla malá sborovna. V bývalých školních prostorách Obecního domu byl vytvořen byt pro učitele, obecní kancelář
a kancelář záložny. Možný podíl veselíčské vrchnosti na stavbě školy není finančně
vyjádřen, ale je patrný z rozhodnutí o nepovolení vyškolení Staměřic z Vel. Újezda,
mj. také kvůli velkému obecnímu dluhu. Dále stavba a zřízení školy ve Staměřicích
by nejen stálo další peníze, ale oddálilo by to splacení školy újezdské. Zde je nutno
připomenout, že obec Staměřice byla až do roku 1901 osadou Velkého Újezda, a tak
navštěvovalo zdejší školu roku 1890 253 dětí z Vel. Újezda a 50 dětí ze Staměřic.
Na závěr je ještě možné zmínit, že už roku 1893 byla i místnost tělocvičny
užívána jako další, čtvrtá třída. K tomu došlo na základě žádosti obce o povolení rozšíření školy o další třídu:
„Navrhujeme otevření čtvrté třídy ve Velkém Újezdě, a to z těchto důvodů,
že máme již 339 školních dětí a že totiž připadá na každou třídu 113 dítek, které nemají v lavicích dosti místa, takže jistý počet každé lavice vystoupiti musí, když se píše,
takže tím vyučování velmi trpí a jeden učitel nad takovým počtem dítek přehled míti
nemůže.“
Škola sloužila ve své původní podobě až do poloviny 60 let minulého století.  Tehdy došlo k rozhodnutí o generální opravě budovy, která zahrnovala především
výměnu všech oken za daleko větší, takže došlo k lepšímu osvětlení tříd. Vyměněny
byly také dveře a částečně podlahy a došlo i k úplné opravě venkovní fasády. V době
těchto oprav byly k vyučování využívány dolní místnosti pravé části radnice. Zcela jistě v letech 1965–67. Po rekonstrukci budova sloužila další desetiletí.
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Po výstavbě nového školního areálu, který pokryl všechny potřeby pro provoz moderní školy a má dost prostoru pro umístění všech místních i dojíždějících
žáků, tedy takřka po sto letech, přestala tato stará budova pro školní výuku sloužit
a začala být využívána pro jiné účely.

Na trámu kostelního krovu zvěčnil své jméno nadučitel
Barbíř 1885 29./5.

Nadučitel A. Barbíř                                                   
Stavitel F. Lazar
Bývalá školní budova č. p. 145
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Centrum obce kolem r. 1890 po vyrovnání svažitého terénu náměstí.

Josef Richter
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Paní Zdenka Kotasová
Jmenuji se Ivana Richterová a jsem praneteř paní Zdenky Kotasové. Často
se mě lidé z Újezda ptají, jak se má paní Kotasová a jestli ještě vůbec žije. A já jim na
to s radostí odpovídám:,,Ano, žije“. Letos tomu byly již tři roky, co umřel její manžel,
a teta Zdena zůstala v 95 letech sama. Zdravotně na tom nebyla nejlépe, a tak jsme
jako rodina hledali vhodný domov pro seniory, kde by mohla v klidu a pohodě strávit stáří. Podařilo se nám najít místo v Radkově Lhotě, ve zcela nově vybudovaném
objektu. Bohužel domov požadoval i přehlášení trvalého bydliště, a tak se z tety v 95
letech stala ,,Radkovačka“.
Pravidelně ji navštěvujeme a vždy v srpnu slavíme samozřejmě i s ní její narozeniny. Letos 11. 8. jí bylo neuvěřitelných 98 let. Narodila se již v roce 1921 jako
prostřední ze tří sester Veverkových. Dlouhověkost žen tohoto
rodu je zřejmá, protože nejstarší
Vlasta se dožila krásných 97 let
a nejmladší, moje babička Věra,
85 let. Teta Zdena sice již nechodí, ale v kolečkovém křesle vydržela v kruhu rodiny slavit více
jak dvě hodiny. Má sice špatnou
krátkodobou paměť, ale na to, co
bylo „za mlada“, si vzpomene.
Mám s ní a s její pamětí moc
pěknou příhodu. Loni na Dušičky
jsem ji vzala do Újezda na strejdův hrob a při objížďce vesnicí
jsme potkaly spoustu místních.
Jednou z nich byla i paní Hysová a ta se mě ptala:,,Ivano, koho
to vezeš?“ A teta jí na to odpověděla:,,To jsem já, Zdenka Kotasová, copak mě, paní Hysová,
nepoznáváte?“ Moc mě její rychlá
a pohotová odpověď pobavila.
Takže vy, Úježďáci, kteří si
říkáte, že jste paní Kotasovou
dlouho neviděli, vězte, že žije
a na svých 98 let je relativně zdravá, a vždy, když za ní přijedu, jí musím vyprávět
novinky z domova a je moc ráda, když si na ni někdo vzpomene. Když tetu někdy
přepadne smutná nálada a začne mluvit o smrti a o umírání, tak ji vždy utnu se slovy:,,Čím déle tady budeš ty, tím déle tady budu já, jsem přece taky z rodu Veverků.“

Iva Richterová

-8-

SPOLKY
ZAHRÁDKÁŘI
Autobusový výlet
V sobotu 25. května jsme se vypravili do
Brna a okolí. Dopravné hradil městys Velký Újezd,
veškerou organizaci výletu zajistila Ing. Jana Kleinová. Během jízdy všem podala spoustu informací jak z historie, tak i ze současnosti. Týkaly
se míst, jimiž jsme projížděli a ve kterých jsme
měli zastávky. Tou první byla Botanická zahrada
a arboretum Mendelovy univerzity v Brně. Prohlédli jsme si výstavu květinových vazeb ve správní budově, pokochali se nádhernými rostlinami
a květinami ve vedlejších sklenících a pak už jsme
pokračovali v prohlídce zahrady, jak kdo chtěl.
Výstavu kosatců IRIS 2019 snad neminul nikdo.
Z Brna jsme pokračovali do Dolních Kounic, kde
jsme se procházeli při komentované prohlídce po
klášteru Rosa coeli, resp. jeho zřícenině.
Ve stánku jsme si mohli zakoupit sedmičku vína, třeba známou frankovku
Rosa coeli, na jejíž výrobu se používá vinná réva pěstovaná přímo v okolních vinicích.
Pak už jsme se těšili na výborný oběd, který Jana objednala, stejně jako vloni,
v Ivančicích. Pochutnali jsme si na hovězím vývaru a smaženém či přírodním řízku
s bramborem.
Po obědě jsme měli dostatek času navštívit muzeum Vladimíra Menšíka,
projít se po centru Ivančic nebo si zajít na výbornou kávu. Mezitím se trochu „pročistilo“ ovzduší malou sprškou a lépe se nám všem po tom dopoledním slunečném
a velmi teplém počasí dýchalo.
Podle plánu jsme odjížděli do Oslavan. Místní zámek, mající jedno z nejrozsáhlejších arkádových nádvoří v Česku, nebyl pro veřejnost přístupný. Ale co nás
přímo uchvátilo, bylo Muzeum Oslavany s obsáhlými expozicemi historie požární
ochrany, hornictví a energetiky Rosicko-Oslavanska, historie, přírody, zemědělství
a zaniklých řemesel. Zvlášť se nám líbila část nazvaná Kuchyň našich babiček a expozice lampových radiopřijímačů a historických
elektrospotřebičů. To nás pěkně vrátilo do časů
našeho dětství a mládí.
V pět hodin jsme nasedli do autobusu a vydali
se k domovu. Jana pro nás měla jedno překvapení. Po pár kilometrech nechala zastavit autobus
a kdo chtěl, mohl si vychutnat nádherný výhled
do údolí, chtělo to jen asi sto metrů pěší chůze
po polní cestě. Stálo to za to.
Před námi na obzoru jsme viděli věže elektrárny
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Už se těšíme zase za rok!   

v Dukovanech, vpravo v údolí Oslavany s bývalou těžební věží Kukla, při pohledu doleva
jsme poznali Ivančice podle typické věže kostela. A ještě jeden pohled, ten jsme dostali za
odměnu. Díky dobré viditelnosti se v dáli rozprostírala se svými třemi kopci Pálava.
Myslím si, že Jana nezklamala a vysoko
nasazenou laťku z loňského roku ne-li překročila, pak určitě podržela. Také pan řidič Jarda
Korhoň předvedl profesionální výkon nejen za
volantem, ale také coby opravář přístroje na
vaření kávy a samotný kuchtík.

Karafiáty blahopřály zahrádkářům
Již několik let se zapojujeme do hodových
oslav pořádáním výstav s různými tématy.
To letošní jsme pojali jako vzdání holdu a poděkování našim předkům, kteří před osmdesáti lety založili zahrádkářský (tehdy ovocnický) spolek v naší obci s cílem být svým členům
i ostatním spoluobčanům oporou a pomocnou
rukou při zahradničení. K oslavě tohoto výročí
jsme koupili karafiáty různých barev, které se
zhostily tohoto úkolu důstojně a na výbornou
díky aranžmá dvou odbornic Jarky Zlámalové a Ivy Richterové. Z dochovaných materiálů jsme se snažili vybrat to nejdůležitější a nejzajímavější a nechali okopírovat
a zvětšit příslušné pasáže ručních zápisů ze schůzí jak ustavujících, tak členských,
výročních či výborových. Pro snazší seznámení návštěvníků výstavy s textem jsme vytvořili
doslovný strojopisný přepis a vše nabídli našim hostům k přečtení či aspoň prohlédnutí.
Historii osmdesátiletého období jsme rozdělili
do čtyř etap a popsali hlavní činnosti a problémy, kterými se zahrádkáři v té které době zabývali. Tyto texty byly
vystaveny rovněž na
panelech a poskytnuty
k pročtení, stejně tak
i dvě stránky myšlenek
obzvláště zajímavých
– hlavně ve vztahu
k naší současné době a mentalitě. Jeden
z panelů byl věnován
naší klubovně, v další
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části místnosti byly vystaveny některé výpěstky a výrobky našich členů a členek. Hosté mohli také nahlédnout do dvou šanonů fotokroniky z našich různých akcí,
kterou vede př. Jarka Zlámalová, a také si prohlédnout
některé samostatné fotografie, instalované na stole.
Odměnou pro nás byly zápisy a zhodnocení výstavy
v Návštěvní knize, jako například:
„Potěšení pro naše oči!“
Z naší historie (pokračování)
V roce 1958 začíná další etapa činnosti organizace sdružující ovocnáře a zahrádkáře ve Velkém Újezdě po přechodné době klidu, která trvala
osm let a kterou si vynutil nezájem členů, jak jsem uvedla v první části „historie“.
V neděli 2. února 1958 dopoledne se v místnosti Osvětové besedy ve Velkém
Újezdě konala ustavující schůze pobočky Svazu zahrádkářů a ovocnářů, jakož i chovatelů drobného zvířectva. Schůzi zahájil a řídil František Wagner, člen okresního výboru
svazu. Podnět k utvoření této pobočky dala v lednu beseda členů okresní ovocnářské
komise s místními ovocnáři a členy JZD.
Do předsednictva byli zvoleni:
Za předsedu František Wagner, za jednatele Jaroslav Kopecký, za pokladníka Oldřich
Kovářík, za revisory Narcis Krbeček a Václav Solař.
Do výboru byli zvoleni:
Oto Zapletal ml., Svatopluk Novák, Karel Domes (předseda MNV), Leopold Líbiček,
Marie Benešová, Bohuslav Kovářík, Leopold Vala, Karel Šlampa, Otakar Krbeček,
Ignác Richter, Antonín Dostálík a Karel Hausner.
Členské příspěvky činily 2 Kčs zápisného, 2 Kčs za členskou legitimaci a 12 Kčs ročně na příspěvcích, krajskému svazu za člena 2 Kčs. Členská základna čítala 70 osob.
Hlavními aktivitami bylo zajištění hnojiv pro členy, pomoc při postřiku, různé instruktáže a přednášky vč. praktických ukázek v zahradách, pořádání zájezdů, organizování
výkupu ovoce apod. Z podrobných zápisů ze schůzí za rok 1958 jsem vybrala např.:
Členstvo místní odbočky mohlo dostat z okresního skladu hnojivo draselnaté (draselnou sůl) a fosforečné (superfosfát), a to podle rozlohy zahrady. Bylo objednáno
30,5 q draselné soli a 48 q Thomasovy moučky s 30 % kyseliny fosforečné. Hnojivo
bylo vydáno v Lipníku, musela se tedy zajistit doprava do Velkého Újezda a rozdělení
hnojiva členům.
16., 23. a 26. března 1958 se uskutečnily v místnosti Osvětové besedy instruktáže
– jednatel př. Jaroslav Kopecký seznámil členstvo se základními principy ovocnářství
a zahrádkářství. Informoval o vlivu stanoviště, podložky a hnojiv na plodnost a vzrůst,
o řezu ovocných stromů, ochraně před škůdci a chorobami, chemických přípravcích
k postřiku, provedl ukázky praktického roubování a očkování. V diskusi byla zodpovězena řada dotazů. Instruktáží a diskusního večera se zúčastnilo celkem 31 členů.
Pro členy bylo objednáno 240 q vápenného prachu (6,- Kčs/1 q), 32 ovocných stromků, 47 růží a rouby. Hromadný postřik v obci provedla Státní traktorová stanice
z Lipníka.
V červenci 1958 proběhly praktické ukázky letního řezu a očkování.
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Uskutečnil se zájezd do hřebčína v Napajedlích, Státní výzkumné a ovocnářské stanice na Velehradě, do Uherského Brodu (nový pomník a muzeum J. A. Komenského),
lázní Luhačovice a Gottwaldova. Celkem bylo 50 účastníků, z toho 43 členů a jejich
rodinných příslušníků a 7 nečlenů.
Byla vyhlášena akce okresní pobočky, a to výkup jaderniček na semeno za 1,- až
1,10 Kčs.
Spolku byla přiznána dodávka 20 q strusky, 5 q ledku a 5 q superfosfátu.
Jednatel př. Kopecký provedl v listopadu biologicky podloženou přednášku o sklizni
ovoce a jeho uskladňování.
V prosinci se členové se svými výpěstky zúčastnili okresní výstavy ovoce.
V roce 1959 měl spolek 75 členů.
Na výroční členské schůzi 25. ledna 1959 František Wagner odstoupil z funkce předsedy pro stáří a nemoc. Novým předsedou byl zvolen přítel Václav Solař. Snahou bylo
získat nové členy v obcích Daskabát, Výkleky a Staměřice.
Bylo dojednáno, že postřik bude provádět osoba určená spolkem.
Plánem spolku bylo založit rybízovnu, zřídit menší moštárnu, pokračovat v přeroubování ovocných stromů. Nadále probíhalo zajišťování prachového a kusového vápna
pro členy, sepisovaly se dodávky ovoce – třešní, višní, angreštu, rybízu, malin. Přítel
Kopecký zajišťoval promítání filmů s odbornou tematikou a výkladem.
Uskutečnila se prohlídka zahrady předsedy Václava Solaře s odborným výkladem př.
Wagnera o letním řezu.
Členové dodávali švestky do výkupního skladu v Lipníku, se kterým byla uzavřena smlouva. Zřízení rybízovny naráželo na nepochopení rozhodujících funkcionářů
místního JZD. Svaz zahrádkářů a ovocnářů chtěl převzít nad rybízovnou patronát,
uskuteční-li se její založení. Místní škola spolupůsobila by při výsadbě a při zajištění
sazenic.
Tříčlenná pochůzková komise provedla se 2 členy MNV pochůzku obcí, zjistila požadavky pro výzdobu a úpravu veřejných budov a prostranství k 15. výročí osvobození
naší vlasti, zjistila závady a nedostatky a navrhla, jak a do které doby je nutno je
odstranit.
13. prosince 1959 se uskutečnila pracovní brigáda za účelem zajištění hlíny (rašeliny)
z prostoru Ranošov – Slavkov pro výsadbu květin a okrasných stromků. Odhlasován
byl závazek svazu k 15. výročí osvobození – odpracování nejméně pěti hodin pro každého člena.
V roce 1960 čítala členská základna 77 osob.
Došlo ke změně názvu ze stávajícího Svazu zahrádkářů a ovocnářů na Československý svaz zahradnický.
Propagovalo se zakládání kompostů pro racionální hnojení, pokračovalo se v celostátní akci „přeroubování“ pro zúrodnění půdy. Př. Kopecký měl několik hodnotných
přednášek, a to o hnojení, hnojivech přirozených i umělých, o řezu ovocných stromů
v rámci osvětové a kulturně vzdělávací činnosti obyvatelstva místní obce (byla doprovázena světelnými obrazy, týkala se základních zásad při zakládání zahrad, řezu
ovocných stromů v prvých letech po vysázení, průklestu starších stromů, zmlazování
stromů a zásad roubování), další přednáška byla o vývojovém stadiu rostlin – jarovizace, dědičnosti, nové odrůdy, které vzniknou rozvikláním dědičnosti, odrůdy mrazuvzdorné, ovlivňování světelného stadia, po přednášce diafilm o roubování – promítal
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a slovem doprovázel př. Václav Solař.
Na výroční členské schůzi byl předsedou schválen př. Jaroslav Kopecký, František
Wagner zvolen čestným předsedou za svou dlouholetou obětavou práci v místní pobočce.
Postřik v roce 1960 provedla STS Lipník motorovou stříkačkou.
Programem členské schůze 27. 3. 1960 bylo praktické školení roubování v zahradách
př. Stanislava Bednáříka a př. Metoděje Pacáka. Př. František Wagner ukázal způsob
roubování na kozí nožku, několik řezů stromů v mládí za účelem správného zapěstování koruny stromku, poradil, jak prořezat některé stromy dospělé, ve školce byly
roubovány třešně. Různé způsoby roubování předvedli př. Wagner (roubování na kozí
nožku a družení), př. Ignác Richter (anglické družení s jazýčkovitými zářezy), př. Emil
Galásek (sedélkování).
Z Lipníka byly dovezeny stromy, růže a černý a červený rybíz. Schválilo se zakoupení
motorobotu z Agrostroje Prostějov. Je čtyřkolový, pohon benzin nebo nafta + bohaté
příslušenství, cena motorobotu 5.400,- Kčs, valník o nosnosti 10 q stojí 3.300,- Kčs,
pluh 300,- Kčs, kultivátor, diskové brány atd., orné zařízení celkem 7-8000,- Kčs, postřikové zařízení k motorku 4.090,- Kčs (nádrž 200 l). Členové by přispěli 200,- Kčs.
Ke koupi bohužel nedošlo.
Př. Kopecký informuje, jak vypěstovat růže z šípků, jak pěstovat květiny, jak je množit
z cibulek, řízků a ze semen, jak hnojit, zalévat apod., doporučená literatura: Oldřich
Beneš Okna plná květin za 2,70 Kčs. Podle přípisu, který dostal MNV od ONV, má být
zřízena ovocnická tříčlenná četa, ta bude pracovat při ošetření stromů, v boji proti
škůdcům ovocných stromů atd., členové čety budou placeni podle norem. Letos je
v plánu celostátní akce boje proti vrtuli třešňové – v době, kdy se třešně trochu zapalují, budou zakuřovány aerosolem. Př. František Wagner předvedl praktické školení
roubování za kůru.
Přítel Kopecký objasnil členům účel letošního postřiku, význam letního řezu vč. praktické ukázky, otázku dávkového hnojení, důležitost hnojení močůvkou. Uskutečnil
také přednášku o množení růží ze semen, o očkování růží na kořenový krček s praktickou ukázkou.
Výborové schůze 17. 7. 1960 se zúčastnili hosté: př. Válek z Lipníka (OPČsSZO), předseda MNV Karel Domes, předseda JZD Miroslav Šubrt. Řešila se situace v sadech JZD,
které jsou  v zanedbaném stavu. Rozhodnuto, že členové MPČsSZO Kopecký, Wagner,
Richter K., Solař sady prohlédnou a písemně oznámí JZD, co je třeba učinit. Navrhnou
vhodné místo pro založení višňového sadu. Prohlídka sadů JZD byla provedena a bylo
navrženo: Vyroubané zlikvidovat a znovu osadit, Jurkovo březí asi 1/3 sadu ponechat,
ošetřit Přikrylův sad, Lesníky, Pastvisko. Vše s podporou MNV.
Za deštivého počasí se uskutečnil zájezd do Velkých Losin – Výzkumný ústav ovocnářský, lázně, zámek, na hrad Úsov a hrad Bouzov.
Velkoújezdští zahrádkáři se zúčastnili se svými vzorky výstavy ovoce a zeleniny spojené s prodejem ovoce na uskladnění, kterou pořádal ONV a MěNV Olomouc.
Zahrádkářům v Doloplazích se líbilo naše ovoce na výstavě v Olomouci, nabídli účast
na jejich výstavě. Z Velkého Újezda se zúčastnilo 11 vystavovatelů s třiceti sortami.
Byla uskutečněna prohlídka moštárny v Lošticích a odsouhlaseno, že by bylo dobré
moštárnu zřídit u nás při místním hospodářství, předseda MNV souhlasí, zahrádkáři
mají podat písemný návrh na MNV.
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V místnosti osvětové besedy byla pořádána výstava ovoce, zhodnocena byla jako
úspěšná, bez závad. Zúčastnilo se jí 60 vystavovatelů, kteří dodali 350 vzorků 70 odrůd, nejvíce Ontario.
Do Velkého Újezda přijel pomolog př. Čapek a v zahradách určil neznámé odrůdy.
5. února 1961 se konala výroční členská schůze. Jejím heslem bylo:  Za dobrou odbornost a úzké sepětí s MNV.
Zápisy ze schůzí z dalších let se bohužel nedochovaly. Níže uvedené informace jsem
převzala z pokladních deníků, proto jsou velmi strohé.
V šedesátých a v první polovině sedmdesátých let čítala členská základna od 82 do 90
členů, koncem devadesátých let (1978, 1979) je údaj v pokladní knize o zakoupených
a vydaných členských známkách pro 110 členů.  
Pravidelně se ve výdajích objevují částky za hnojiva, ovocné stromky, rybíz, angrešt,
sazenice vinné révy apod. (ty pak byly následně prodávány členům), předplatné odborných časopisů, brožur, zapůjčení filmů se zahrádkářskou tématikou. Lze také vyčíst, že se pořádaly zájezdy a výstavy. V roce 1969 bylo vydáno 500,20 Kčs za zakoupení budovy klubovny (Přerovská č. p. 121) a zakoupení váhy (500,- Kčs). V dalším
roce došlo k různým opravám v klubovně, v roce 1971 byl zakoupen lis na ovoce za
2.560,50 Kčs a následujícího roku také drtič na ovoce za 1.881,50 Kčs. Takže je předpoklad, že v roce 1972 se začalo pro členy moštovat ovoce. V pokladní knize následujících let se opakují výdaje na výstavy, zájezdy, odebírání odborné literatury apod.    
Zajímavá je historie, která je spojena se zakoupením a následným zápisem vlastnictví
do Katastru nemovitostí zahrádkářské klubovny na Přerovské ulici:
Při likvidaci místní mlékárny dostal stávající předseda spolku přítel Leopold Vala nápad, že by se místním zahrádkářům budova, kde se mléko vykupovalo, hodila. Byla
tedy zakoupena jako demolice za 500,- Kčs, začala sloužit zahrádkářům jako klubovna, později k lisování a moštování ovoce. I když budova klubovny byla uhrazena již
v roce 1969, teprve v roce 2002 byla celá záležitost ohledně zapsání budovy i pozemku (ten byl odkoupen od sousedící rodiny Zedkovy) s konečnou platností dořešen na
Katastrálním úřadu v Olomouci a dle notářského zápisu ze dne 9. 5. 1995 proveden
zápis tohoto majetku s vlastnickým právem ZO ČZS Velký Újezd. Zasloužili se o to př.
František Boháč, Liduška Bednáříková a Ing. Jiří Roubík.
Cituji, co mě v zápisech mimo nezpochybnitelná fakta zaujalo. A současně připomínám, že každá doba v sobě nese něco specifického, co nám (naštěstí) dnes už mnohdy vyloudí na tváři úsměv, nebo po těle husí kůži:
Výkup pro místní obec byl prováděn přednostně vzhledem na velmi dobrou jakost
ovoce (velká cukernatost a zbarvení), bylo vykoupeno všechno nabídnuté ovoce. Výkupnou ovoce v Lipníku bylo vykoupeno 15 vagonů švestek, z toho 11 vagonů připadá na naši obec. (Zápis o členské schůzi ze dne 25. 10. 1959.)
Zvelebení obce vč. soutěže od 1. 10. 1959 do 9. 5. 1960, ujednáno, že svaz zahrádkářů splní úkoly, které mu MNV přikáže. (Členská schůze 7. 2. 1960.)
Praktické schůzky v přírodě jsou opravdu poučné, škoda, že účast je tak malá. Zejména roubování by se měl každý člen tak naučit, aby si všechno roubování mohl dělati
sám. (Zápis z konání praktického školení roubování za kůru 9. 5. 1960.)
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Příští neděli jsou volby do MNV, ONV, KNV a NS. Členové MPČsSZO se zavazují ke
100% volební účasti. (Členská schůze 5. 6. 1960.)
Paní Tomková žádá za nájem výlohy 10,- Kčs ročně v naturáliích – odsouhlaseno.
(Členská schůze 5. 6. 1960.)
Čl. příspěvek na r. 1961: 12 Kčs + 1 Kčs na celostátní konferenci, ústředí dostane 10,Kčs, pobočka 3,- Kčs. (Členská schůze 15. 1. 1961.)
Doporučeno: Výroční schůzi konat pod nějakým socialistickým heslem. Pozvat
i osobním zvaním zástupce MNV, KSČ, JZD, SČSM, zástupce školy. (Členská schůze
15. 1. 1961.)
						
Věra Bednaříková
OHLÉDNUTÍ ZA HODOVÝMI SLAVNOSTMI
Je to již tradice, že se v září ohlížím za uplynulými hody a píšu o nich pár řádků do
Žibřidu. Nikdy z nich však nebude dokonale patrné to obrovské množství času, práce
a energie, kterou přípravě a realizaci naší největší obecní akce spousta lidí věnuje.
A to navíc většina z nich bez nároku na jakýkoli plat či odměnu.
Všem chci nyní (snad i za vás) moc poděkovat. Tak tedy:
Nabitý hodový víkend pro Vás připravil Výbor pro rozvoj městyse po všech stránkách
podporovaný panem starostou Josefem Jelenem. Velkou měrou pomohli také naši
milí spolupořadatelé – hasiči, zahrádkáři, sokoli, kulturní komise a místní farnost. Aktivně se zapojili zaměstnanci městyse i jeho rada.
Při tvorbě programu jsme mysleli na děti, kterých je ve Velkém Újezdě požehnaně.
V sobotu tak mohly zhlédnout pohádku Divadla Tramtarie O pračlovíčkovi, po které
následovaly tvořivé dílničky. V neděli je do slova a do písmene okouzlil kouzelník Tomasiano, finalista soutěže Česko Slovensko má talent. Odpoledne plné her a zábavy
jim připravila členka VRM Martina Havlasová. Navíc malí odvážlivci mohli na vlastní
kůži vyzkoušet hasičskou vyprošťovací techniku.
Již tradičně v rámci jarmarku fungoval infostánek městyse s propagačními předměty
a lístky do stále více a více oblíbené tomboly. Nabídl však také jednu novinku – hrací
kartu pro děti. Ty navštívily tři místa spojená s hodovým děním, zodpověděly otázky
a na infostánku si pak vyzvedly pěknou odměnu.
Zkrátka ale nepřišli ani dospělí návštěvníci hodů. Každý den jim hrály k poslechu a
tanci dobré kapely, dvě dokonce zcela nově, a to Masožravá Berta a LIFBand. Mohli
se pokochat výstavou karafiátů či šermířským vystoupením. Duchovní rozměr hodů
mohli zakusit v místním kostele při prohlídkách a koncertech.
Třešničkou na dortu pak bylo spatřit naši malebnou vísku v plném hodovém veselí
z ptačí perspektivy. Třeba jste to byli právě vy, kdo jste přelétali nad našimi hlavami
ve vrtulníku…
Příští rok nás čekají první „hodové“ kulatiny, tedy desátý, jubilejní ročník. Přijměte
na něj prosím již nyní naše pozvání. Budeme se s vámi těšit na viděnou 14. až 16.
srpna 2020.

Za Výbor pro rozvoj městyse
Michaela Janotová

-15-

Děti zhlédly pohádku „O pračlovíčkovi“ famózně odehranou Divadlem Tramtarie a vrhly se společně s rodiči na hodové tvořivé dílničky.
Kouzelník a iluzionista Tomasiano vzbudil svými kousky úžas nejen v očích malých
diváků.
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Bohatý doprovodný program hodových slavností zaujal snad všechny generace, spokojený výraz pana starosty je nasnadě.
Zahrádkáři potěšili návštěvníky krásou barevných karafiátů a připomněli na výstavě
svou dlouholetou tradici.
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Hosté hodových slavností měli příležitost utratit své korunky v mnoha stáncích se zajímavým zbožím.
Nečekaným hitem letošních oslav se staly lety vrtulníkem Robinson, průlet nad městysem byl opravdovým zážitkem.
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Hasiči nechali nahlédnout přítomné pod pokličku své techniky, výzbroje i výstroje.
Nechybělo ani příjemné hodové rozjímaní za zvuků hudby v prostorách slavnostně
vyzdobeného kostela.

fotoreportáž připravil Arnošt Rybář
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Sponzorům díky!
Děkujeme všem sponzorům Hodových slavností městyse Velký Újezd (viz seznam
níže) a také panu Alexandru Macháčkovi, který zajišťuje v průběhu hodů občerstvení ve stánku na náměstí. Nájem (letos ve výši 10 000 Kč) je pravidelně používán na
honoráře pro účinkující.

• Městys Velký Újezd • Ing. Josef Jelen • SWIETELSKY • Ing. Svatopluk Klein •
Myslivecký spolek Velký Újezd • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu V.Ú.
• Drogerie CEDRO• Dělnický spolek Velký Újezd • LITOLAB, spol. s r.o. •
SOŠ a SOU služeb Velký Újezd • Marius Pedersen a.s.• Pila Koš s.r.o.
• Družstvo Velký Újezd• Restaurace NA NÁMĚSTÍ• Dopravní značení Svoboda •
AUTODOPRAVA Karel Domes• Supermarket BALA• Potraviny HaMiRo
• TJ Sokol Velký Újezd• ELNERMONT s.r.o.• S Klub Velký Újezd •
PODHORAN STÁLE ŽIJE
Členové ochotnického divadelního souboru Podhoran Velký Újezd připravují pro letošní divadelní sezónu uvedení známé situační komedie Světáci autorů Vratislava Blažka
a Zdeňka Podskalského. Tato veselohra s bujným a trochu nostalgickým příběhem
zavede diváka do osudů tří venkovských fasádníků, jejichž snem je strávit alespoň
jednu noc ve víru velkoměsta jako skuteční světáci a gentlemani.
Uvedení je plánováno na listopad letošního roku, přičemž upřesnění bude
včas zveřejněno dostupnými sdělovacími prostředky.
Přijďte se pobavit a zasmát. Jste srdečně zváni.
									

Pavel Coufal, snr.
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Ohlédnutí za světovým setkání všech skautek a skautů. JAMBOREE 2019
24. setkání se konalo v Západní Virginii. Sešlo se na něm více než 50 000 lidí ze 150 států světa. Všechny tyto lidi spojovala podpora
a vyzvednutí skautských cílů. Jsou to práce na
sobě, na přírodě, pomoc druhým lidem. Snaha
vykonávat dobré věci, které mohou něco kolem nás změnit.
Celé setkání trvalo deset dnů. Bylo plné přednášek, workshopů a také sportovních aktivit.
Některé země představovaly svoji historii. Například skauti z České republiky situovali únikovou hru do doby spojené s komunistickým
režimem. Nesměl chybět ježek v kleci, výsada
českého skautingu – podsadové stany. A nakonec Krteček.
Účastnilo se na pět set mladých českých skautů.
Skauti byli ubytováni v přírodní rezervaci, která má rozlohu více než 57 km². Samozřejmě spali ve stanech a vařili si jídla podle kulturní tradice dané země. Česká sekce
vařila zelňačku, knedlíky na sladko a chlebíčky.
Přednášky byly především zaměřené na témata o přírodě, životním prostředí, historii
světa a Ameriky.
Ze sportovních aktivit byly zajímavé raftování, paddleboarding (stojíte na prkně
a pádlujete), horolezecká zeď, zip line (lanovka), vodní překážky.
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Další setkání, které se uskuteční za čtyři roky, bude v Jižní Koreji.
Po ukončení Jamboree byla připravena pětidenní cesta do nejbližších amerických
měst.
Philadephia – hlavního města Pensylvánie. Zde skauti navštívili Halu nezávislosti,
Zvon svobody, Muzeum moderního umění.
New York – velkým zážitkem byl Empire State Building. Nezklamala ani socha Svobody, Times Square nebo Manhatten.
Washington – nemohli jsme vynechat Bílý dům, Capitol, Washingtonův monument,
Lincolnův památník.
Celá cesta proběhla bez problémů. Pro naše skauty byla nejen zážitková, ale i poučná.
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám přispěli na cestu. Jsou to:
městys Velký Újezd
19. středisko Ladislava Ruska
město Lipník nad Bečvou
Arcibiskupství olomoucké
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S KLUB SE PŘEDSTAVUJE
Pod písmenem „S“ si můžeme představit například slova správný, senzační, skvělý
– to vše splňuje S klub (Senior klub), jenž vznikl při Kulturní a školské komisi Rady
městyse Velký Újezd. Vede ho paní Jaroslava Zlámalová, která má bohaté aranžerské
zkušenosti, a ty nám předává na pravidelných setkáních v klubovně městyse každé
úterý od 14 do 17 hodin. Pod jejím vedením vyrábíme, malujeme, modelujeme různé
předměty a obrázky. Používáme k tomu kousky kůže, vylisované květiny, keramickou modelovací hmotu, barvy, vlnu a další drobnosti, které nás inspirují k vytvoření
malých „uměleckých děl“ dle našich představ. Při tomto našem tvoření panuje vždy
dobrá nálada a radost z toho, co vyrobíme. S klub se poprvé veřejnosti představil
o Květné neděli na dětských dílničkách, kde bylo možno si zakoupit velikonoční dekorace vyrobené námi seniorkami. Materiál a pomůcky na vytvoření těchto symbolů jara byly uhrazeny ze sponzorských darů pana Vladimíra Koše – Pila Velký Újezd,
spolku Svornost Velký Újezd a městyse Velký Újezd. (Za sponzorské dary děkujeme!)
Část výtěžku z prodeje byla věnována dětem na oslavu u příležitosti dětského dne.
Tři členky našeho klubu se zúčastnily soutěže v aranžování květin na jarní výstavě
FLORA Olomouc 2019, dvě z nich se umístily, jak se tak říká, „na bedně“. Zatím se
scházíme jenom ženy, ale dveře jsou otevřeny i pro šikovné muže. Během prázdnin
jsme svá setkání přerušily, abychom mohly načerpat nové nápady a inspirace pro
naše tvoření. Samozřejmě jsme nemohly chybět se svým stánkem na újezdských hodech, kde jsme prodávaly své výrobky za symbolické ceny. Utržené peníze použijeme
na nákup materiálu, se kterým budeme pracovat, a opět přispějeme na nějakou akci
pořádanou pro děti. Měsíc září je pro nás pokračováním našeho setkávání se a tvoření dalších krásných originálů. Pokud se vám naše výrobky líbily, přijďte mezi nás!
		

Eva Dvouletá, rozená Perutková
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rodiče, prarodiče,
dne 5. listopadu 2019 zahajujeme pravidelná

v tělocvičně základní školy Velký Újezd
od 16,00 do 17,00 hodin.

CESTA VODY
Všichni ji potřebujeme, je pro nás samozřejmostí a přitom možná ani nevíme, co se
za tím vším skrývá.
Dovedeme si představit náš život bez tekoucí vody v bytě? Bez vody přírodní, chutné
a bez nejmenších závad? Používání a spotřeba vody je pro nás každodenní rutinou.
Neděje se to vše ale samo sebou.
Nový vrt
Dne 30. srpna byl městysi Velký Újezd doručen kolaudační souhlas pro stavbu „Velký
Újezd, posílení a budování zdrojů pitné vody“. Takto se vrt s názvem VU1 stal
součástí vodního hospodářství našeho městyse.
Staveniště, tedy vhodné místo nalezení podzemní vody, bylo firmě ČAK CZ s. r. o.
se sídlem v Kroměříži, která vyhrála výběrové řízení, předáno 26. dubna 2019. Dne
24. června 2019 byla stavba dokončena. Celkové náklady na celou stavbu, tedy vrt
vč. všech instalací, jeho napojení na vodovod a příjezdová cesta činily 2 751 419 Kč
bez DPH. Na tuto stavbu byla získána dotace ve výši bez mála 1,8  mil. Kč.
Nový vrt je hluboký 55 metrů, voda se čerpá z hloubky 35 metrů. Vrt je vydatný, maximální průtok je možný až 2,5 l/s. Běžně se ale čerpá 0,5 l/s.
Místo vrtu je poměrně nenápadné. Je vybaveno rozvaděčem s elektroinstalací a sloupem s anténou pro přenos veškerých informací. Po otevření betonového poklopu je
kromě žebříku vidět pouze napojení z hloubky čerpané vody na potrubí vedoucí do
úpravny vody.
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Rozvaděč s elektroinstalací
Vybavení pro přenos dat

Napojení čerpané vody
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Digitální data
Vše probíhá digitálně, na centrální počítač jsou neustále přenášena data o průtoku
nebo jsou hlášeny případné poruchy. Správce vodovodu často přijme i 100 hlášení
o poruše měsíčně. Většinou se jedná o problémy s čerpadlem nebo ozonizací. Není
neobvyklé, že tato hlášení chodí v noci nebo při bouřce, kdy přestanou digitální systémy fungovat. Vše je nutné osobně zkontrolovat, ubezpečit se, že vše opět naběhlo,
a potvrdit přijetí hlášení o poruše.
Informace jsou takovýmto způsobem odesílány ze všech vrtů. U centrálního počítače
lze sledovat okamžité průtoky, korigovat množství čerpaně vody z jednotlivých vrtů,
lze také sledovat naplněnost vodojemu nebo aktuální spotřebu vody.
Snímek obrazovky: vlevo přítok surové vody z jednotlivých vrtů, vpravo - vodojem

Snímek obrazovky: tok
vody v čase

Snímek obrazovky: načerpané množství dle
jednotlivých vrtů
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Úpravna vody
Nyní máme tedy k dispozici 4 vrty o různé kapacitě a s různými vlastnostmi vody. Jejich jména jsou HV11, HV12, S2 a nový VU1.
Voda ze všech vrtů je potrubím dopravena do úpravny vody, která se nachází v budově školy. Zde je smíchána v jednu, tzv. surovou vodu. Průtok vody z každého vrtu
je regulován dle aktuální potřeby a vlastností vody. Z kyslíku si v úpravně vyrábíme
ozón, který se do vody přidává z důvodu zničení bakterií a dalších látek, zejm. železa
a manganu. Následně voda projde filtrací, odradonováním a přidá se do ní nezbytné množství chloru. Zhruba za hodinu se naplní komory v úpravně koncovou vodou,
kde se potom dvě čerpadla po hodině střídají ve vytlačení takto upravené vody do
vodojemu.
Veškeré tyto nezbytné úkony se dějí na necelých 30 m2. Vše je elektronicky dávkováno a kontrolováno. Vždy je možné sledovat aktuální průtok, dávky ozónu či chloru.
Pravidelně co 3 měsíce probíhá kontrola vody, kterou spotřebováváme v domácnostech. Na vybraných místech se odebírají vzorky k analýze.

Úpravna vody: přívod surové
vody, ozón

Úpravna vody: filtrace
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Vodojem
Voda, která projde naší úpravnou a je vytlačena do vodojemu, zásobuje nejen domácnosti a firmy ve Velkém Újezdu, ale také celý Daskabát a Výkleky.
Ve vodojemu jsou 2 komory, každá o objemu 400 m3. Odtud již samovolně voda putuje k našim kohoutkům rychlostí v průměru 2,9 l/s. Průměrná denní spotřeba vody
je 200 m3, v létě je to 320 – 500 m3. Při takového krajní spotřebě trvá tři dny, než
je vodojem opět naplněn a je opět schopen dodávat vodu do našich domovů. Plnění
bazénů je tedy poměrně riskantní, výška hladiny vody ve vodojemu v tomto období
rapidně klesá.
Havárie
V případě havárie je nutné najít závadu mezi desítkami větví vodovodního řádu. Dále
je nutné ručně danou větev zastavit a zajistit opravu. K dispozici je mapa vodovodního řádu, podle které je možno se orientovat při haváriích, opravách nebo při běžné
údržbě.

Mapa vodovodního řádu
Závěrem
Cena vody v našem městysi, která se vždy odvíjí od skutečných nákladů, je ve srovnání s ostatními obcemi a městy v České republice nízká. Vrty, vodovodní řád a veškeré doprovodné instalace jsou majetkem městyse. Není snadné se o vše starat. Pokud
vše funguje, jak má, ani si toho nevšimneme. V případě jakéhokoliv problému jsou
ale následky znatelné a velice nepříjemné. Dík patří všem, jejichž zásluhou máme
bezvadnou vodu pro každodenní používání.

Jana Švarcová
Ladislav Venclík
foto vlastní z 24. 9. 2019
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Proč je dobré a důležité třídit (kompostovat) bio odpad?
Zbytky z kuchyně tj. slupky od zeleniny, ovoce, zbytky
pečiva, sedlina z kávy a tak dále, to vše je původcem zápachu,
který se z popelnic především v letních měsících často line.
Zapomínat bychom neměli ani na larvy a mouchy, které
v takovýchto popelnicích doslova hodují. Máte plechovou
popelnici a rezaví vám dno? Tak vězte, že je to kvůli bio odpadu,
který obsahuje až 80 % vody. Navíc je na skládce biologicky
rozložitelný odpad původcem skleníkových plynů a toxických
výluhů. To jsou hlavní důvody, proč bio odpad do popelnice
NEPATŘÍ!!!

Jak tedy správně nakládat s bio odpadem?
Ideálním řešením, jak se vypořádat s biologicky rozložitelným odpadem ze zahrady, a
především také s kuchyňským bio odpadem, je kompostování. Správné kompostování není
žádná věda. Stačí dodržovat jednoduchá pravidla, aby kompost nevysychal, nebo naopak
nezačal hnít, čas od času prohodit vidlemi, a je to. Díky pestrému složení vám poté vznikne
kvalitní hnojivo do záhonků nebo do květináčů. Správný kompost navíc vůbec nezapáchá!

Co vše mohu kompostovat?
Do kompostérů můžete dát: zbytky jídla, ovoce, zeleniny, pečivo, květiny vč. hlíny,
trávu, listí, papírové kapesníčky a utěrky v menší míře, čajové sáčky, kávové filtry a
sedlinu, trus býložravých zvířat, proložky od vajíček, pečicí papír a další.

Slepice domácí – nejlepší pomocník s bio odpadem!
Kromě kompostování je také skvělý způsob, jak naložit s bio
odpadem, domácí chov slepic. Bohužel úbytek domácích chovů je
smutným trendem dnešní doby. Přitom mít doma pár slepiček, má
hned několik benefitů! Slepice se vám s radostí postarají o zbytky
z kuchyně – i o ty živočišné! Díky pestré skladbě bio odpadu
z kuchyně navíc mají slepice dostatek zábavy a laskomin, za což se
vám odvděčí kvalitním domácím vejcem. Ten pocit, že neplýtváte
jídlem (zbytky nejsou odpadem, ale krmivem) a že se v klecovém
velkochovu mačká o něco méně slepiček, fakt stojí za to. Slepičí trus,
tzv. „slepičince“, slouží také jako velmi kvalitní hnojivo, které se dnes
dokonce i prodává a ne zrovna levně.
Více informací můžete najít na YouTube, Facebooku nebo
Instagramu – MOJE ODPADKY.
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Z ČINNOSTI SPOLKU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Naše základní organizace Velký Újezd má v současnosti 68 členů. Největší počet 46 členů
z Velkého Újezdu, 18 členů z Daskabátu a 4 členy z Lazníček. Takto spolu fungujeme už
řadu let a myslím, že dobře. Obvykle v dubnu máme výroční členskou schůzi a na podzim společenské setkání členů základní organizace. Během roku pořádáme pro naše členy různé výlety, ať už pěší nebo vlakem či autobusem. Ty letošní, kterých bylo nemálo,
představím od začátku:
V únoru jsme navštívili výstavu „Titanic“ v Brně, kde jsme si prohlédli
tuto loď, jak vypadala před vyplutím
na moře, a některé věci, které vytáhli
později z moře.
V březnu jsme byli na první jarní procházce U lzidorka a dál pokračovali
kolem vykáceného lesa až na Daskabát.
V dubnu proběhla výroční členská
schůze. Zde se schází většina členů,
aby se seznámili s programem akcí
na celý rok, vzájemně se viděli a popovídali si spolu.
V květnu jsme jeli obdivovat rozkvetlé rododendrony do zámeckého parku ve Veselíčku, který je teď moc pěkný. Zpět jsme šli
lesem po svých. Také jsme v květnu zajeli do Prahy na prohlídku Národního divadla, a to
od střechy, kde jsme obdivovali panorama Prahy, přes krásný divadelní sál a jeho přilehlé
prostory až po sklepení se základním kamenem.
V červnu jsme dokonce pořádali rekreaci v Ludvíkově u Karlovy Studánky. Počasí přálo
a procházky po Jeseníkách spolu s koupáním se nám líbily. A začátkem července jsme
navštívili Náměšť na Hané s prohlídkou zámku.
V září jsme pořádali autobusový zájezd do města Litomyšle, jehož pamětihodnosti jsme
prošli s průvodkyní a nevynechali ani zámek. Koncem září jsme využili nabídku Krajského
seniorského cestování a vyjeli do Velkých Losin za termálním koupáním, chutným obědem a odpoledne prohlídkou tamního zámku.
9. října, na společenském setkání členů SPCCH v Daskabátu u Matýska, se sešla většina
našich členů, což nás vždy potěší a vyburcuje k další práci pro seniory. 15. října byl výlet
autobusem do Lazníček a odtud procházkou do Hostinova Dolu na občerstvení a pak dál
pěšky přes Bělou domů.
Další procházka, letos poslední, bude v listopadu k rybníkům a rok zakončíme návštěvou
výstavy „Poklad Inků“ na výstavišti v Brně spojený s Brněnskými vánočními trhy.
Chceme také touto cestou poděkovat našim obecním úřadům ve Velkém Újezdu a v Daskabátu za
jejich podpory nejen finanční, ale i lidské, bez kterých bychom tohle všechno nezvládli. Děkujeme!
Blíží se konec roku. Přejeme všem krásné Vánoce,
hodně zdraví, štěstí a pohodu v roce 2020.

Za výbor SPCCH Velký Újezd Marcela Zacpalová
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VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu 6. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (dále jen “ZM VÚ“),
konaného dne 10. 9. 2019
/volební období 2018–2022/
Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zápis z 5. zasedání ZM VÚ ze dne 11. 6. 2019.
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 5. zasedání ZM VÚ.
Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
ZM VÚ schvaluje žádost ředitele ZŠ a MŠ o využití finančních zdrojů z investičního fondu na závěrečnou III. etapu rekonstrukce vodovodního řádu v hodnotě 410 238,- Kč. ZM schvaluje žádost
o navýšení fondu investic o částku 186 642,- Kč na úhradu faktury č. 2019033.
Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
ZM VÚ nesouhlasí se záměrem Ředitelství silnic a dálnic ČR postavit na p. č. 3414/1 v k. ú. Velký
Újezd parkoviště, čerpací stanici a ani žádné jiné zařízení související s dopravou.
Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
ZM VÚ schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 5/2019.

Starosta městyse:			
Ing. Josef Jelen

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Jaroslava Krbečková
Ing. Jana Kleinová
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