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Sloup Nejsvětější Trojice na Tršické ulici po restaurování.
Foto Ondřej Zatloukal.



-2-

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

dovolte mi, abych vám jménem svým i jménem Senátu Parlamentu České republiky 
popřál krásné Vánoce a hodně štěstí v nadcházejícím roce. 
 Konec roku máme tradičně spojen se zvolněním pracovního tempa a chvíle-
mi, které trávíme se svými blízkými. Především Vánoce jsou obdobím pro setkání rodin 
a návštěvu našich blízkých, na něž jsme často během roku neměli příliš mnoho času. 
 Přeji vám, aby vám příští dny přinesly co nejvíce radosti a štěstí. Zároveň 
bych vás rád požádal, abyste se zamysleli, zda se někdo ve vašem okolí nepotýká se 
samotou, která je především v tomto období zvláště tíživá. Věřím, že krátké zastavení 
se a rozhovor s někým, kdo nemá možnost být se svými nejbližšími, může obohatit 
jeho i vás. 
 K naší kultuře patří také solidarita s potřebnými. Věřím, že každý z nás si 
může odepřít některou z drobných radostí, aby pomohl jinému člověku. V Evropě 
letos pobývá velké množství rodin bez střechy nad hlavou a potřebného vybavení. 
Zvažte, zda například vašemu staršímu oblečení nebude lépe ve sbírce pořádané cha-
ritou než ve sklepě, nebo dokonce v odpadu. 
 Pokud byste měli ve svém prosincovém programu čas na zajímavou kulturní 
akci, zvu vás na tradiční vánoční koncert pořádaný 26. prosince od 17 hodin v chrámu 
Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou, který se každý rok koná s mou podpo-
rou a za mé účasti. 
 Krásné svátky. 

 Ing. Martin Tesařík 
                    senátor za Olomoucko

SlOVO úVODEM
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Vážení spoluobčané, dámy a pánové, milé děti,

zdá se to jako včera, kdy jsme se na tomto místě sešli při zahájení hodových slav-
ností. Zatím se léto změnilo v podzim a nyní už všichni vzhlížíme vzhůru, kdy poprvé 
spatříme letošní první sněhové vločky. Ano, čas opravdu letí. Ale člověku se zdá, že 
ne vždy tomu tak bylo. Jako děti jsme vnímali tu časovou propast od jedněch Vánoc 
do těch dalších jako téměř nekonečnou. Nemohli jsme se dočkat, kdy už konečně na-
stane ta kouzelná chvíle – rozzářený stromeček, cukroví, dárky. A pak bychom si tak 
přáli ten okamžik zastavit, aby trval co nejdéle. Pojďme se pokusit i dnes při našem 
tradičním rozsvěcení vánočního stromku zde na náměstí chvíli společně pozastavit, 
potkat se s přáteli, prohodit několik slov, poslechnout si koledy i ochutnat něco dob-
rého a naladit se tak na nadcházející vánoční čas. Přeji nám všem, ať ty nadcházející 
svátky uplynou co nejpomaleji a ať se nám všem vyplní dle našich představ.

Jménem městyse Velký Újezd vám tímto přeji krásné Vánoce a mnoho dobrého 
v roce 2016.

Váš starosta Josef Jelen
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Redakce Žibřida se rozhodla po letech oživit tradici rozhovorů. Jednou z linií bude po-
stupné představení všech zastupitelů městyse Velký Újezd. V tomto čísle Vám před-
stavíme Karla Domese – dlouholetého a zkušeného zastupitele a radního.

1/ Karle, dlouhodobě patříte k nejoblíbenějším zastupitelům. Ve volbách 
získáváte největší procento preferenčních hlasů. Čím si tuto svou oblibu 
a současně i důvěru vysvětlujete? 
Jméno a příjmení, jehož jsem nositelem, patří neodmyslitelně k Velkému Újezdu již 
pět generací a zřejmě i z toho jsem vytěžil nějaké hlasy navíc. Neměl jsem ambice na 
žádnou výraznější funkci, ale po výsledcích voleb jsem cítil povinnost kandidovat do 
rady. Moc si důvěry občanů vážím a děkuji za podporu. Čím si to vysvětluji? Nevím, 
ale každopádně to nezní špatně být v žebříčku první. :-)

2/ Jste v nějakém příbuzenském vztahu k významnému představiteli obce 
a historikovi Karlu Domesovi?  Popřípadě jaké na něho máte vzpomínky?
Byl to můj dědeček – ve sledu našeho rodu Karel II.  Během svého aktivního života 
zastával funkce zástupce ředitele školy a pak byl dlouhá léta předseda MNV (dnes 
starosta). Chodívali jsme za ním do jeho domu k dolnímu rybníku na návštěvy, kde se 
scházeli všichni jeho čtyři synové i s rodinami. Byl tehdy již v důchodu a jeho největ-
ším koníčkem byla historie. Je autorem knížky Velký Újezd a okolí.

ROZHOVOR
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3/ Máte rodinu?
Ano, jsem ženatý přes dvacet let s hrdou daskabatskou rodačkou Evou (za svobodna 
Šťastnou) a máme spolu 3 děti. Nejstarší dcera Denisa (21) studuje vysokou školu, 
syn Karel (17) je na střední vojenské škole a nejmladší člen naší rodiny Zlatka (4) 
chodí do místní školky.

4/ Jakému oboru se věnujete?
Sedmnáctým rokem podnikám ve spolupráci se svými 5 zaměstnanci v dopravě, udr-
žuji si adekvátní vozový park nákladních aut. Většina jízd je pro průmyslové podniky, 
občas se do toho vmísí třeba stěhování nebo podobné převozy pro soukromé osoby.

5/ Jak trávíte volný čas?
Ten se snažím věnovat rodině. Zajedeme si na výlety po okolí nebo si jdeme zahrát 
tenis, projedeme se rádi na kole a hlavně máme doma malé dítko, které vyžaduje 
naši neustálou, maximální pozornost a tu mu rádi věnujeme. Teď v zimním období se 
těším na páteční nohejbal a ping pong, v neděli pak na tenis v hale.

6/ Líbí se Vám ve Velkém Újezdě?
Bydlím tady celý život a jsem v naší kamenité půdě hodně zakořeněný. Řadím se do 
skupiny velkoújezdských patriotů, nikdy jsem se vážně nezaobíral myšlenkou na pře-
sun do jiného regionu. Rád žiju na vesnici a jsem spokojený s vybaveností naší obce, 
velká města jsou za rohem. Ideální 
kombinace.

7/ Máte nějaká oblíbená mís-
ta a proč?
Nejoblíbenější asi bude areál fot-
balového hřiště, kde jsem aktiv-
ně odehrál 22 po sobě jdoucích 
sezon a s nostalgií vzpomínám 
na začátek devadesátých let, kdy 
jsme prožívali zatím nejúspěšnější 
období v novodobé historii velko-
újezdské kopané. Teď se snažíme 
přebudovat areál do moderní po-
doby po vzoru okolních fotbalově 
vyspělých vesnic.

8/ Co Vás v poslední době ve 
Velkém Újezdě potěšilo?
Každopádně je to nové vedení 
městyse a s tím související no-
vý svěží vítr do plachet. A také 
mi udělalo radost loňské prosazení 
vybudování multifunkčního hřiště 
s umělou trávou, což nebyla snad-



ná záležitost, ale účast sportovních nadšenců ukazuje, že to mělo své opodstatnění. 
Vytvořila se parádní tenisová komunita. Pořádáme turnaje Masters, které se stávají 
velice prestižními. :-)

9/ A naopak s čím nejste spokojen? Co byste si přál ve vedení obce prosa-
dit?
Žijeme celá rodina na bohem zapomenuté ulici Válečných hrdinů a vyhlížíme s nadějí 
plánovanou rekonstrukci kanalizace a povrchu cesty. Rád bych se také zasadil o vý-
raznější finanční podporu sportu z veřejných prostředků, protože stávající model zaži-
tý desítky let je podle mého nevyhovující. Musím ale uznat, že ke zlepšení již dochází.

10/ Jste dlouholetý zastupitel. Jak jste se vlastně dostal ke kandidatuře? 
Od kterého roku působíte na radnici a v jakých funkcích?
V roce 2010 mě oslovil Jirka Čekan, jestli bych nechtěl kandidovat do zastupitelstva. 
S vědomím, že půjdu s kůží na trh, jsem napřed váhal, ale pak převážila snaha nějak 
se zapojit do dění obce. Měl jsem i více času, protože stavba domu se chýlila ke kon-
ci a mám takové životní krédo, že pořád se musí něco dít. V prvním období jsem byl 
zvolen do zastupitelstva a k tomu jsem vykonával funkci předsedy finančního výboru. 
V druhém období zastávám pozici zastupitele a radního.

11/ Jste kromě zastupitelstva nějak zapojen do dění ve VÚ (spolky atp.)?
Jsem členem výboru TJ Sokol a snažím se přispět svým dílem k fungování celé orga-
nizace. Ve fotbalovém klubu bych moje zapojení definoval jako manažerskou činnost. 
Mám na starost mimo jiné i provoz a údržbu multifunkčního hřiště. Tímto bych se 
pokusil oslovit další případné zájemce, kteří by byli ochotni nějakým způsobem po-
moci. Na můj vkus je angažovaných lidí celkově strašně málo. Že prý není čas, jako 
by ti ostatní ho měli.

12/ Co byste vzkázal čtenářům Žibřida?
Do roku 2016 přeji všem pevné zdraví, hodně pracovních i soukromých úspěchů 
a držte se motta: „S úsměvem jde všechno líp“.

       
 Za rozhovor děkuje Ondřej Zatloukal
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Vážení čtenáři, příspěvkem o Tomáši Kováříkovi otevíráme nový seriál o starostech 
Velkého Újezda. Jednotlivé osobnosti zřejmě nebudeme schopni zpracovat v chrono-
logickém sledu – tedy v přesné časové posloupnosti jejich funkčních období. Již nyní 
shromažďujeme materiály např. ke Karlu Richterovi či Viktoru Kováříkovi. První díl 
však představuje prvního starostu a jednu z nejvýznamnějších postav historie nejen 
našeho městyse, ale i výraznou osobnost nadregionálního významu. 

Tomáš Kovářík

Pocházel z jednoho z nejstarších újezd-
ských rodů – např. jeho praděd Martin 
se ještě jako svatebčan psal v roce 1740 
Kowarž. Tomáš se narodil 20. prosince 
1824 v domě č. 25 jako syn dvaadvaceti-
letého rolníka Františka (rodáka z č. 80), 
který se v roce 1819 oženil s o rok mlad-
ší Terezií Mockovou z č. 42. Přes mládí 
svých rodičů však Tomáš nebyl prvoro-
zený; o čtyři roky jej předešla Marianna, 
o dva roky Terezie a po něm ještě spatřili 
světlo světa Karel (1826), Jan (1829), 
František (1830), Františka (1832), Jo-
sefa (1835), Leopold (1837, který v roce 
1865 převzal rodný dům) a Anna (1842). 
Tomáš byl nepochybně od mládí talen-
tovaný a velmi přičinlivý; po vychození 
obecné a měšťanské školy absolvoval 
ještě tři ročníky piaristické hlavní školy 
ve Staré Vodě. Jako dvacetiletý se roku 
1845 žení s devatenáctiletou Františkou 
Fröhlichovou (1826–1887); rodiče ne-
zletilých novomanželů přitom museli na 
faře potvrdit, že se sňatkem souhlasí. 
Mladí manželé pak několik let žili u ženi-

ných rodičů na mýtě č. 98. Mýtný a tesařský mistr Anton Fröhlich byl od roku 1824 
ženatý s Mariannou Novákovou; o šraňky a výběr mýtného se na olomoucké silnici 
staral v letech 1836–1870.
 Ještě u tchánů se mladým manželům narodila dcera Cecílie (1845–1920, 
skončila jako žena mlynáře Josefa Richtera na Hambalku). Ale další dítě, pozdější 
újezdský starosta Felix (1848–1896), se již narodilo v č. 42 – tedy v rodném domě 
Tomášovy matky. Tomu připadl dům o rok později a vlastnil ho do roku 1862. Tady 
se také narodili dva synové, Antonín (1850) a Adolf (1853), kteří však zemřeli jako 



novorozenci. V roce 1855 Tomáš kupuje dům č. 10, kde o rok později přišla na svět 
Josefa (1856–1931, provdaná za obchodníka Jana Fabiána Fraisse z Lipníka a po jeho 
smrti za přerovského stavitele Františka Lazara). 
 Další předčasně zemřelé dítě Marianna (1857) se již narodilo v sousedním 
č. 9. V usedlosti, kterou v roce 1850 koupil Tomášův tchán Fröhlich a kterou o pět 
let později manželům Kováříkovým věnoval. Připsal jim novostavbu tehdy v Újezdě 
celkem výjimečně provedenou z pálených cihel a navíc patrovou, které se od té doby 

začalo říkat grunt. Její řešení však bylo prosté; kontrastovalo s pozdějším Tomášo-
vým společenským vzestupem a současně svědčilo o jeho příslovečné skromnosti: 
zleva mířila vstupní chodba do dvora a odtamtud přes klenutou kuchyni do světni-
ce, za níž byla ložnice. V patře byly komory. Pozůstatkem staršího stavení, tentokrát 
z nepálených cihel a orientovaného k ulici štítem, bylo dlouhé hospodářské křídlo. 
V č. 9 se pak narodily zbývající Tomášovy děti – předčasně zemřelá Augustina (1860), 
Františka (1861–?) a Rosa – Růžena (1863–?, provdaná za Karla Richtera, pozdějšího 
újezdského starostu a poslance moravského zemského sněmu).
 Jak bylo uvedeno v nekrologu, Tomáš Kovářík byl „muž rázného a samo-
statného úsudku, blaho rolnictva ustavičně na zřeteli maje.“ Zprvu se začal věno-
vat vyvazování svých sousedů z roboty. V roce 1856 již působil jako správce kontri-

bučenského fondu pro panství Veselíčko. Když 
byl tento rezervní rolnický obilní fond přeměněn 
na fond peněžitý, založil roku 1865 ve Velkém 
Újezdě Kontribučenskou záložnu (byl jejím prv-
ním správcem) a o pět let později záložnu rolnic-
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kou. Ale již o čtyři roky dříve zde také zakládá Spolek pro vzájemné pomáhání a po-
hřby (pozdější podpůrný dělnický spolek Svornost). Pro sídlo obecního úřadu v roce 
1871 organizuje vykoupení gruntu č. 15, přičemž víc než poloviční potřebnou částku  
(2 450 zl.) půjčili Rolnická záložna, Tomáš a Felix Kováříkovi. Do novostavby byla také 
o rok později přemístěna rozšířená obecná škola.
 Nebylo proto divu, že byl Tomáš Kovářík na léta 1856–1863 jmenován 
obecním představeným a v prvních skutečných komunálních volbách zvolen 2. čer-
vence 1867 vůbec prvním starostou Velkého Újezda; funkci zastával do roku 1874. 
Ale mezitím byl roku 1871 také zvolen ve III. kurii za okresy Hranice, Libavá a Lipník 
(od r. 1873 i za Dvorce) poslancem zemského sněmu Markrabství moravského; do 
sněmovny znovu kandidoval a znovu byl zvolen 9. září 1878. Také v Brně pokračoval 
především v práci pro zlepšení životních podmínek moravského rolnictva – věnoval 
se hlavně dostupnosti úvěrů, zasazoval se o zřízení hypoteční banky. Velmi činný byl 
v komisi pro úpravu pozemkové daně. Věnoval se zadluženosti venkovanů, problému 
výměnkářů u všech základních venkovských kategorií – domkářů, chalupníků i maji-
telů gruntů – a navrhoval jak založení vesnických fondů z výnosů obecních pozemků 
pro výpomoc výměnkářům, tak Výpomocného spolku výměnkářů, který by rovněž 

shromažďoval rezervní fond. Prosazoval také zkrácení školní docházky o dva roky (do 
12 let), aby se ulevilo rolníkům, kteří potřebují každou pomocnou pracovní ruku. Jako 
člen Klubu národních poslanců se zasazoval o posílení českého školství v Brně (olo-
mouckými vlastenci byl přitom kritizován pro národnostní umírněnost a smířlivost).
 Kromě toho se však dál angažoval také v Újezdě a okolí. Roku 1871 rozšířil zdej-
ší jednotřídku na dvoutřídku, v roce 1873 založil obecní kroniku. Podílel se na založení 
Pěvecko–čtenářského spolku Podhoran (1874) a spolku divadelních ochotníků (1876). 



A byl také jedním ze zakladatelů a místopředsedou akciového cukrovaru v Prosenicích 
(1880), členem okresní komise pro oceňování pozemků, členem silničního výboru 
olomoucké hospodářské jednoty. O aktuálních hospodářských i politických otázkách 
také pilně psal.
 13. dubna 1880 se v Újezdě odehrála výjimečná slavnost. Císař František 
Josef I. udělil Tomáši Kováříkovi „pro jeho dlouholetou blahodárnou činnost veřej-
nou vůbec a pro jeho píli a správnost v oceňování pozemků za příčinou opravy daně 
pozemkové zvlášť“ zlatý záslužný kříž. Olomoucké noviny o tom obsáhle referovaly, 
ocitujme alespoň několik řádků z Našince.

 „K 9. hodině jmenovaného dne počaly se kočáry a vozy sjíždět, též pěší hos-
té přicházeli zblízka i zdaleka. Zanedlouho přijel i okresní hejtman p. Zinner s inspek-
torem 
p. Málkem, jimž omladina újezdská vyjela vstříc na koních a přived-
la je až k domu oslavence, který je venku přivítal. Uvnitř domu oslavence uví-
tán jest p. hejtman starostou obce p. Ignácem Bednáříkem. [...] Nato se šlo 
do kostela. Napřed p. okresní hejtman s pp. Kováříkem a Bednáříkem, pak ji-
ní hosté uprostřed vysloužilců. U kostela stáli pp. učitelé se školními dítka-
mi. Slavnou mši svatou sloužil p. farář Doleček za asistence pp. kaplanů. [...]

   Po mši svaté zpívána císař-
ská hymna. Když byli opět kněží 
k oltáři přišli, přistoupil k ně-
mu i p. hejtman s oslavencem 
a přečetnuv příčiny vyzname-
nání, zavěsil panu Kováříkovi 
kříž na prsa, který až k slzám 
pohnut děkoval. Když byli si 
opět všichni usedli, zpívána za-
se císařská hymna. 
   Z chrámu Páně šlo se do 
domu oslavencova, a když by-
li se všichni hosti, celkem asi 
50 sešli, gratulováno oslaven-
ci. Především přišla choť jeho 
s dítkami a zeťmi [...]. Bylať 
to velmi dojemná scéna. Od-
povídaje choti své na gratulaci 
pravil: »Milá družko žití mého! 
Odpusť mně a zapomeň na do-
by, kdy jsem tě po více roků na 
celé týdny opouštěl a hospo-
dářství rukám tvým a starosti 
tvé zanechával. Zapomeň na to 
na všecko a pojď na prsa, která 
jeho Vel. císař pán zlatým zá-
služným křížem zdobil.« Nato 
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se objali a políbili.“ S blahopřáním za Tomášovy děti pak předstoupila dcera Josefa 
Fraissová.
 „Nato oslovil oslavence starosta pan Bednářík takto:»Ctěný příteli! Výbor 
obce požádal mne, abych byl tlumočníkem a předal tobě jménem obce ku dnešnímu 
dni a vyznamenání blahopřání. [...] Tys jsa ještě mlád, zastal se nás rolníků při vý-
kupu z robot; taktéž při výkupech servitutních práv stalo se, že jen tvým přičiněním 
jsme byli jak náleží odškodněni. A památka tato nevymizí nikdy. Jako starosta obce 
pracovals věrně 14 let v obci, uvedls obecní záležitosti i peněžní do pořádku, naučils 
nás, jak máme obecní jmění šetřiti a jen na dobré účely je vynakládati. Tys mnoho 
různic mezi lidem povstalých svými laskavými slovy zkrotil a mezi spor vedoucími přá-
telství obnovil a od mnohé škody je zachránil. Svědkem toho jest zde v zlatém rámci 
visící uznání, jež tobě při tvém odstoupení bývalý výbor udělil [...]. «
 Oslavenec odvětil: »Příteli a starosto milý! Srdečné díky tobě a těm, jenž tě 
poslali za přání toto. Rci jim pravdu, že vykonal-li jsem co dobrého, bylo to mou po-
vinností, a neučinil jsem to sám, tys stál mi vždy věrně po boku mém. [...]«
 Ku konci předstoupil také p. Demel z Olomouce a gratuloval, načež se ihned 
stolovalo. Při hostině přednešeno mnoho přípitků, mezi nimiž první zaujímá místo 
oslavence samého, v kterém vřelé díky vzdal jeho Veličenstvu císaři pánu za vyzna-
menání, jehož se nenadál a po němž netoužil a jež spláceti chce neomezenou věrností 
a oddaností trůnu. Na slova ta následovalo třikrát hřímavé sláva císaři pánu! [...]
 Vzdálenější hosté začali se rozcházeti k večeru, kdežto blízcí setrvali až k půl-
noci v rozjařeném kruhu.“
 Tomáši Kováříkovi však bylo dopřáno splácet věrnost a oddanost jen krátce. 
Přestože trpěl tuberkulózou, zúčastnil se i svého posledního zasedání na zemském 
sněmu. Musely jej tam doprovodit žena a dcera, přesto nevydržel do konce. Nedlouho 
poté 8. října 1881 v 57 letech umírá. 11. října jej na újezdský hřbitov vyprovází dlouhý 
průvod. Za všechny se s ním nad hrobem loučí olomoucký kanovník Josef Symerský: 
„Hle, ztratili jsme Kováříka a s ním i mnohé naděje s jeho blahodárným působením 
spojené. Kdo nám ho nahradí?“

       Pavel Zatloukal

Prameny a lit.: Zemský archiv Opava, pob. Olomouc, matriky narozených, oddaných 
a zemřelých ve Velkém Újezdě. – Pozor 1. 1. 1880; 11. 10. 1881; 12. 10. 1881. – Na-
šinec 30. 4. 1880. – František Skopalík, Zemský sněm Markrabství Moravského od r. 
1861 až do konce r. 1885: Jubilejní spis k jeho 25letému trvání. Brno 1886. – Karel 
Domes, Z historie Velkého Újezda a okolí. Velký Újezd 1966. – Karel Domes, Velký 
Újezd a okolí v minulosti a přítomnosti. Ostrava 1974. – Jiří Malíř a kol., Biografický 
slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861–1918. Brno 2012. 

První snímek: Tomáš Kovářík, 1880. Druhý snímek: Grunt a chalupa č. p. 9 a 10, 
1921. Třetí snímek: Podpis starosty Tomáše Kováříka. Čtvrtý snímek: Tomáš Kovářík s 
rodinou, (70. léta 19. stol.). Všechny snímky pochází z rodinného archivu Evy Kovaří-
kové a Pavla Zatloukala. Čtvrtý snímek: Císařský diplom z roku 1880. Rodinný archiv 
Viktora Kováříka a Marie Skříčilové.



Dne 8. 11. 2015 proběhl ve Velkém Újezdě slavnostní křest v pořadí již 
druhé publikace o našich válečných hrdinech – tentokrát o ppor. Aloisi 
Fröhlichovi. Čest jejich památce!
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Jak to bylo s kalendářem 

Měření času je základní a nezbytnou potřebou lidstva od pradávna, a tak vznikl ka-
lendář. Datum jeho vzniku ani to, jak se nazýval, nelze s určitostí stanovit a lze jen 
předpokládat, že ten první vznikl v průběhu doby ledové, kdy sběrači a lovci potřebo-
vali sledovat migraci zvěře, vegetační období pro sběr plodin a předvídat kruté zimy. 
Kolem roku 6000 před n. l. umožnil sledování a efektivnější produkci potravin vznik 
obydlí v úrodných údolích řek, kde se začínala usazovat větší společenství lidí, což 
vyžadovalo i plánování jednotlivých cyklů.
 Vezmeme-li měsíc jako základní jednotku, kterou lidé dělili na dobu, po kte-
rou Měsíc nabývá na síle nebo ubývá (14 dnů), a tu dále rozdělili na polovinu, došli 
tak k sedmi dnům, které mají velký význam v křesťanské symbolice, neboť dle Bible 
potřeboval Bůh sedm dnů na to, aby stvořil svět. 
 Gregoriánský kalendář, nástupce juliánského kalendáře (vznikl ve starém Římě 
i s názvem „KALENDÁŘ“), začal fungovat za papeže Řehoře XIII. v roce 1582. Ten 
vydal bulu “Inter gravissimas“ a nechal razit zvláštní pamětní medaile. Čeští stavové 
zavedli kalendář podle mandátu císaře Rudolfa II. v roce 1584. Moravané však na 
tuto změnu nepřistoupili, prý proto, že císařovo nařízení přišlo dříve než sněmovní 
usnesení. Tak Velikonoce 1584 slavili v Čechách o čtyři neděle dříve než na Moravě. 
Až teprve 8. července 1584 přijali moravští stavové na svém sněmu v Olomouci nový 
GREGORIÁNSKÝ KALENDÁŘ, jenž nahradil, jak již bylo zmíněno, kalendář juliánský.
 Pro zjištění, zda je daný rok přestupný (má 366 dní) nebo ne, existuje velmi 
přesné pravidlo. Rok je přestupný, pokud je jeho číslo dělitelné čtyřmi. Výjimkou jsou 
letopočty dělitelné číslicí 100, ovšem s výjimkou roků dělitelné 4000, které nejsou ni-
kdy přestupné. Dříve nebyl přestupným dnem 29. únor, ale den, který se vkládal za 
23. únor, takže vlastně 24. únor. I když to bylo v některých zemích i trochu jinak. 
 Na rozdíl od jiných jazyků, které názvy měsíců přijaly z latiny, si čeština měsíce 
pojmenovala podle sebe. Název kalendář pochází se starého Říma a souvisí se slovem 
měsíc. „Kalenda“, tj. novoluní, bylo jedním z hlavních uznávaných nebeských úkazů 
v Římě. Druhou částí slova kalendář je „clare“ – prohlásit.
 A proč měli v Sovětském svazu v roce 1929 třicátý únor?
           Sověti brzy po revoluci 1918 přešli, jako většina států Evropy, z juliánského 
kalendáře na kalendář gregoriánský. Po 31. lednu byl hned 14. únor, ovšem korunu 
tomu nasadil Stalin. Tyto dny nepatřily do žádného měsíce. V roce 1929 byl zave-
den tzv. revoluční kalendář, v němž měl rok 12 měsíců po třiceti dnech, takže i únor 
měl třicet dnů. Zbylých pět dnů bylo označeno za svátky a tyto nepatřily do žád-
ného měsíce. Byl to svátek Lenina, dva dny pracujících, dva dny svátku průmyslu 
a v přestupných letech jeden den po třicátém únoru. Tento kalendář byl zajímavý ne-
jen třicátým únorem. Komunisté zrušili sedmidenní týden a každý týden měl pak pět 
dnů – tzv. „platidnějka“. Sovětská vláda rozdělila svůj pracující lid do pěti barevných 
skupin. Žluté, růžové, červené, modré a zelené, takže každá z těchto skupin měla je-
den den v týdnu volno.
 Cílem sovětské vlády bylo zvýšit v zemi výkonnost průmyslu, protože lidé 
měli více dnů volna, nebyly neděle a výroba se tak vůbec nezastavila. Proč se pěti-
denní týden v Rusku neuchytil? Stalinovi se sice podařila taková zvěrstva jako zrušení 
slavení klasických Vánoc, likvidace křesťanství či fyzická likvidace podstatné části in-



teligence, ale zavést revoluční kalendář se nepovedlo. Systém ztížil rodinné a sociální 
oblasti – některé příbuzenstvo a sousedi neměli prakticky šanci se vidět a v podstatě 
se tak dál používal gregoriánský kalendář. Pracující často nepracovali nejen v oficiální 
den volna, ale ani v neděli. Předpokládaný efekt byl nulový, a proto revoluční kalen-
dář vydržel jen krátce.

Převzato: Makro Marred Press                                                            Pavel Coufal snr.

Foto z prvních svobodných dožínek po pádu Rakousko-Uherka a vzniku Českosloven-
ska v roce 1919, pořádaných na výletním místě. Uprostřed starosta Felix Zigmuntík 
(nar. 5. 12. 1874 na č. 74) s dožínkovým věncem a vlevo s jeho manželkou s kyticí 
polních květů. Vpravo vedle starosty Ignác Richter s manželkou Annou, kteří věnec 
starostovi jako hospodáři s vinšováním předali. Předcházela tomu dožatá hrubá mše 
v kostele a na vyzdobeném žebřiňáku slavnostní odvoz posledního snopu z pole. Ná-
sledovala hostina s hudbou a tancem. Fotografie je stará už téměř sto let, přesto je 
možné, že mezi rolníky a chasou Velkého Újezda poznáte i některé ze svých předků. 
Pokud ano, dejte nám o tom vědět. 

Archiv Josefa Richtera.
-14-
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Pozn.: Redakce prosí všechny spoluobčany, kteří mají doma vzácné a zajíma-
vé snímky našeho městyse o kontakt s tím, že je rádi uveřejníme v jednom 
z dalších čísel Žibřida. 

Městys Velký Újezd v roce 1830. Zemský archivu Opava, pobočka Olomouc.



Lokality Rychvald, Kostelíky, Zadní Klče, Na Sušírně a Pastviska v proměnách staletí.
První snímek Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc. 

Druhý snímek je převzatý z: http://kontaminace.cenia.cz/ dne 23. 11. 2015.

-16-
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÝ ÚJEZD 
Advent a Vánoce 

První nedělí adventní jsme vstoupili do času 
přípravy na vánoční svátky, kdy slavíme naro-
zení Ježíše Krista, v němž jako křesťané po-
znáváme toho, jenž byl starozákonními pro-
roky předpovídán jako ten, který otvírá náruč 
Boha – Otce, který přichází jako Mesiáš, aby 
nás osvobodil z moci zla a smrti. 
 Touto nedělí začíná pro nás nový li-
turgický, tj. církevní rok, který vyhlásil papež 
František Svatým rokem milosrdenství. V jed-
notlivých diecézích budou otevřeny poprvé 
v dějinách Svaté brány, aby po opravdové pří-
pravě, k níž patří obrácení, pokání a smíření, 
si přicházející vyprosili smír s Bohem a posílili 
přátelství s Ním, a tak se otevřeli ve větší mí-
ře působení Boha ve svém životě. Tyto brány 
v olomoucké arcidiecézi budou otevřeny na 
třech místech – olomoucká katedrála, Svatý 
Hostýn a Velehrad. V olomoucké katedrále bu-
de otevřena Svatá brána na 3. neděli adventní 
při mši svaté, která bude zahájena v kostele 
Panny Marie Sněžné v 10 hodin a průvodem 
se půjde do katedrály, kde se otevře Svatá 
brána. V tomto roce milosrdenství jsme po-

vzbuzováni, abychom ukončili staré spory, odpustili staré křivdy a smířili se se všemi, 
jak zaznělo i v pastýřském listu arcibiskupa Jana, neboť „v odpouštění je síla, která 
křísí k novému životu a vlévá naději.“ Hlavním důvodem pro odpuštění nám má být, 
že Bůh odpustil nám. Vánoční svátky, které se chystáme oslavit, nám připomínají lás-
ku, jakou má Bůh k nám, která se opírá o jeho milosrdenství k člověku. 
 Adventní doba má z naší strany být prožívána s vnitřní usebraností a touhou 
po Kristu. Tato touha je vyjádřena v adventních zpěvech a správně se vnitřně vyladit 
nám může pomoci i účast na adventním koncertu, který se uskuteční v kostele sv. 
Jakuba staršího ve Velkém Újezdu druhou neděli adventní, tj. 6. prosince v 16 hodin. 
K tomu by měla přistoupit snaha o lepší život více zaměřený na druhé a ne na sebe. 
Více bychom si měli všímat druhých, a to především v rodinách, projevit zájem o vy-
tvoření prostředí pro vzájemné sdílení, pomoci zakusit naši lásku k nim. 
 Podle tradice je místem, kde se narodil Ježíš Kristus, jeskyně, která se na-
chází v městě Betlémě v Palestině pod oltářem chrámu Narození Páně, který byl po 
zničení obnoven v 6. století. Kdo vstupuje do chrámu, se většinou musí sklonit, neboť 
vchod je vysoký jen 1,30 m /v minulosti byl snížen z důvodu zabránění vjezdu koní 
do chrámu/. V podlaze jeskyně narození je zapuštěna 10-ti cípá hvězda s latinským 
nápisem „ Zde se narodil Ježíš Kristus z Panny Marie“. Upomíná na ústřední událost 



slavení Vánoc, k níž došlo v minulosti, ale může být připomínkou toho, že Ježíš – Boží 
Syn se chce zrodit i v našich srdcích jako láska, která proměňuje lidi a svět kolem nás 
do krásnější podoby. 
 Ve farním kostele na Štědrý večer bude sloužena první vánoční bohosluž-
ba ve 20.30 hodin, na Hod Boží vánoční mše sv. v 8 hodin. Všechny občany srdečně 
zvu ke společnému slavení narození Krista, v němž Bůh projevuje svoji blízkost nám 
všem. 

S přáním radostného a požehnaného prožití vánočních svátků 

P. František Foltýn, administrátor farnosti Velký Újezd

Snímek: Mistr Kroměřížského oltáře, Klanění tří králů, (1495). Arcibiskupství olo-
moucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž. Snímek je z archivu Ondřeje Zatloukala.

Mše svaté o Vánocích ve Velkém Újezdě:
24. 12. 2015 v 20.30 hod.
25. 12. 2015 v 8.00 hod 
26. 12. 2015 v 8.00 hod. 
31. 12. 2015 v 15.30 hod. 
1. 1. 2016 v 8.00 hod.

Koncerty v kostele sv. Ja-
kuba Staršího ve Velkém 
Újezdě:

Neděle 6. 12. 2015 v 16.00 
hod. ADVENTNÍ KONCERT s 
Madrigalem.

Pátek 18. 12. 2015 v 17.30 hod. 
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT se 
ZUŠ VÚ (varhaníci, trumpetisti, 
flétny) a dětským sborem ZŠ 
Velký Újezd.

Neděle 3. 1. 2016 v 17.30 hod. 
VÁNOČNÍ KONCERT s Velko-
bystřickým chrámovým sborem 
a orchestrem + Chorus Mari-
anus.
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Sportovní úspěchy

Naše škola se celoročně zapojuje do řady sportovních klání, ve kterých žáci díky vede-
ní zkušených učitelů tělesné výchovy dosahují velmi dobrých výsledků. I tento podzim 
se nám podařilo získat několik cenných trofejí.
 24. září 2015 se družstva mladších i starších žáků a žákyň zúčastnila okres-
ního kola v atletickém čtyřboji v Olomouci. Nejlépe si vedlo družstvo mladších dívek 
(K. Košová, A. Sojková, M. Kuchrýková, L. Ocelková a Z. Rutterová), které se umístilo 
na velmi pěkné 4. příčce. 2. místo pak v celkovém pořadí vybojovala Kristýna Košová.
 1. října 2015 nás naši žáci reprezentovali na tradičním přespolním běhu 
v Tršicích. Zlatou medaili vybojovala mezi mladšími žákyněmi Adéla Bittnerová, stří-
brný kov putoval do rukou mladší žákyně Barbory Štěpánové a starší žákyně Moniky 
Kuchrýkové.
 6. října 2015 se na travnatém hřišti gymnázia Hejčín odehrálo okresní kolo 
v malé kopané základních škol. Hrálo se ve dvou skupinách systémem „každý s kaž-
dým“. Do dalšího kola postupovala první dvě družstva z každé skupiny. Našemu týmu 
se dařilo, a tak mohl svést zápas o třetí místo. V dramatickém penaltovém rozstřelu 
uhájil vítězství a získal bronzový pohár.
 27. října 2015 se konalo ve Velkém Týnci okresního kolo přeboru družstev 
základních škol a gymnázií ve stolním tenise. Naši reprezentanti stanuli na stupních 
vítězů hned třikrát: mladší žákyně obsadili 2. místo, mladší žáci a starší žákyně se 
umístili na bronzové příčce.
 Ve dnech 5. a 12. listopadu proběhly turnaje ZŠ ve florbalu v kategorii mlad-
ších žáků. V prvním turnaji – okrskovém kole ve Velkém Týnci – naši žáci po výbor-
ném výkonu obsadili 1. místo a postoupili tak do kola okresního. V tomto turnaji ko-
naném na ZŠ Demlova v Olomouci se sešlo 5 nejlepších týmů okresu. Kluci předvedli 
výborný výkon, a dokonce porazili žáky z hokejových tříd ZŠ Spojenců. Po dvou remí-
zách a jedné porážce vítězem turnaje z toho bylo krásné 3. místo.
 Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim mnoho 
dalších úspěchů i v následujícím roce.

Webové články Heleny Resnerové, Jana Ryšavého a Tomáše Krätschmera zpracovala 
Michaela Janotová.

ZŠ A MŠ VELKÝ ÚJEZD
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ZAHRÁDKÁŘI

Flora Olomouc 2015, podzimní etapa, 1. – 4. 10. 2015
Jízdní kolo a zahrádka. Tato kombinace k sobě neodmyslitelně patří, a to v českých a 
moravských městech i na venkově. A právě motto Na kole mezi zahradami si za své 
vzala jubilejní dvacátá celonárodní výstava ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků 
Flora Olomouc 2015 – podzimní etapa. Cyklistika je součástí zdravého způsobu živo-
ta. Stejně jako zahrádkaření. V hlavní expozici v největším pavilonu A se tak návštěv-
níci vydali do prostoru připomínajícího český a moravský venkov a zaplněného špič-
kovým ovocem a zeleninou od nejlepších tuzemských pěstitelů. Chybět pochopitelně 
nemohla ani krásná aranžmá z chryzantém, lilií či jiřin. 
 Přístavba hlavního pavilonu olomouckého výstaviště opět patři-
la společné expozici Českého zahrádkářského svazu s ovocem, zeleninou, pro-
dejem burčáku a vín, výstavkou hub a mykologickou poradnou, nabídkou vče-
lařských produktů a pomůcek a také vyhledávaným poradenstvím. V prostoru 
vymezeném pro okresní sdružení Olomouc měla naše základní organizace také 
zastoupení s výpěstky svých členů (jablka, hrušky, černý jeřáb a okrasné dýně).

SPOLKY
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Přednáška o Srí Lance
13. listopadu jsme již potřetí přivítali paní Zlatuši Knollovou, která nám vyprávěla ten-
tokrát o svém dobrodružném putování po mystickém severu Srí Lanky. Své osobní zá-
žitky doprovodila promítáním fotografií a videa, na kterém jsme viděli zákoutí města 
Kandy, ze kterého se vydala až na samý sever k majáku v Point Pedro. Po cestě navštívila 
významná historická, kulturní i duchovní místa, bárkou se plavila na ostrov Nainativu, 
kde se stala účastníkem velkolepých hinduistických oslav a spatřila neobvyklé tradiční 
rituály apod. Během přednášky jsme popíjeli cejlonské čaje a k nim zakusovali něco 
sladkého i slaného, co připravily členky výboru. Každý z přítomných dostal i malý dáre-
ček. Po přednášce jsme si mohli od paní Knollové zakoupit některý z cejlonských čajů.   

Moštování
Letošní řezání a lisování ovoce bylo zahájeno 5. září a ukončeno 31. října. Pra-
videlný provoz byl zajištěn vždy v sobotu od 12,00 do 17,00 hodin. Vylisova-
li jsme asi 3890 litrů šťávy, která byla díky teplému počasí lahodně sladká. 

Zimní práce nejen na zahrádce: 
Pravidelně kontrolujeme uskladněné ovoce a zeleninu. Teplota v prostoru usklad-
nění by neměla klesnout pod 3°C. Za slunných dní důkladně sklepy větrejme.
 Z ovocných stromů můžeme nařezat rouby jádrovin, peckovin i drobného ovoce. 
 Mladé choulostivé stromky či keře potřebují ochranu před silnými mrazy. Pořídí-
me si jutovou tkaninu a kmeny stromů jí obalíme a přivážeme ji lýkovým provázkem. Jutu 
nemusíme na jaře odstraňovat, protože časem zetlí, popraská, spadne a v zemi se rozloží.



-22-

 Postarejme se o ekologickou ochranu své zahrady před hmyzími škůd-
ci tím, že budeme pravidelně sypat krmení ptákům do krmítek. Rádi se usazu-
jí v místech, kde přežili zimu, a budou nám v létě pomáhat s hubením hmyzu.
 Sýkorkám můžeme vyrobit budku na jaro. Ptákům nezáleží na tvaru a pro-
vedení, ale především na rozměrech dna a vletového otvoru. Dbáme na to, aby roz-
měr dna byl minimálně  13 x 14 cm, vnitřní výška budky 23 – 27 cm, průměr vle-
tového otvoru 3,2 – 3,5 cm a výška zavěšení 2 – 3 m. Při výrobě používáme desky 
o tloušťce přibližně 2 cm. Z vnitřní strany desky nehoblujeme, ptáci by se obtížně 
dostávali z dutiny. Budku vyrobíme s otevírací stříškou pro snadnou kontrolu a ka-
ždoroční čištění. Stříška by měla přesahovat asi 4 cm nad vletový otvor, pod který 
nikdy nedávejte bidélko, protože usnadňuje přístup toulavým kočkám. Mláďata ptá-
ků v budce navíc chráníme umístěním hranolu pod vletovým otvorem uvnitř budky. 
 Zahrada spí, tato doba je vhodná pro plánování, co budeme na jaře sázet 
a roubovat. Tato doba je vhodná i k tomu, abychom prohlédli a podle potřeby za-
jistili opravu zahradnického nářadí, které by mělo být připraveno k použití na jaře.
 Doma si můžeme vypěstovat vitamíny z vrcholků kořenů celeru a petržele, 
které z nich odřízneme při zpracování v kuchyni. Položíme je řeznou stranou dolů na 
mělký talířek s vodou a postavíme na okno. Rychlená nať je bohatým zdrojem vitamínů.
 Máme čas věnovat pozornost pokojovým rostlinám. Zejména v bytech 
s ústředním topením je často mlžíme, jinak nám choulostivější druhy uhynou. Květi-
nám s velkými listy občas utřeme vlhkým hadříkem prach z listů, bude se jim lépe dý-
chat. Konec února je nejvhodnější dobou pro přesazování a úpravy pokojových rostlin. 
 Je třeba začít s prořezáváním stromů a keřů – jabloní, hruš-
ní a také se sestřihem okrasných dřevin. V zimě však neřežeme peckoviny, 
zejména ne broskve a meruňky. Neřezejte ale za mrazu, počkejte si na mír-
ný slunný den. Dbáme na to, abychom velké rány po řezu zahladili a potom 
zatřeli ovocným balzámem, štěpařským voskem, případně latexovou barvou.
 Stromy a keře je potřeba chránit proti přehřátí poledním slun-
cem. Osvědčenou metodou ochrany je natírání kmenů stromů vápen-
ným mlékem. Pomoci mohou i desky opřené z jižní strany o kmen stromu. 

Co chystáme 
Plán činnosti, který jsme na rok 2015 odsouhlasili na únorové členské schůzi, jsme 
splnili.  Do konce letošního roku už zbývá jen několik posledních dní, pomalu se vžívá-
me už do pracovního programu roku následujícího. Máme několik představ o uskuteč-
nění různých společných akcí, např.: na Varhošťské dosadíme další (3 – 5) stromky, 
budeme se podílet na dosadbě třešní kolem cesty na Sušírnu, víkend před Velikono-
cemi chceme uskutečnit malou výstavu spojenou s rukodělnými dílničkami pro děti, 
v květnu plánujeme zájezd na Slezskou Hartu a okolí a v listopadu přednášku o Hi-
málajích a horolezectví. Moštování a účast na podzimní Flóře jsou už automatické. 

           Věra Bednaříková

Sázím stromky pro potomky
Ano, velkoújezdští zahrádkáři si vzali tuto slovní hříčku k srdci, v posledních le-
tech nezaháleli a postupně ve spolupráci s městysem Velký Újezd vysadili 43 šves-
tek v aleji na Varhošťské. Letošní jaro nezaháleli ani zaměstnanci městyse. Svědčí 



o tom 8 hlohů obecných vysázených před hřbitovem a 4 lípy srdčité, které na-
šly svá nová stanoviště – na náměstí, u kapličky P. M. Lurdské, na horním náměstí 
u hasičské zbrojnice a v aleji na konci ulice Olomoucké a začátku ulice Na Kamenici.
 Na následující jaro si členové výboru zdejší organizace ČZS napláno-
vali další neméně významnou akci, a to dosadbu třešní ve stromořadí směrem 
na Sušírnu. Tentokrát bychom chtěli do výsadby zapojit i širší veřejnost. Když 
jsem se o tom zmínila na jednom sezení, padl tam návrh, aby si mladé rodi-
ny vysadily stromeček za své děti. Nápad se mi zalíbil, tak se o něm zde zmi-
ňuji. Městys Velký Újezd zajistí sadbu v ovocné školce v Podhoří a kopání jam. 
A na nás ostatních bude třešničku zahrnout kompostní zeminou, přivázat ke 
kůlu, obalit pletivem a zavlažit. Toto pracovní setkání malých i velkých obyva-
tel Velkého Újezda  bychom chtěli obohatit občerstvením s opékáním špekáčků.
 Výsadba je prozatím naplánovaná na sobotu 2. dub-
na 2016. O všem vás budeme informovat v hlášení místním roz-
hlasem nebo na webových stránkách městyse. Pokud se chcete výsadby zú-
častnit, napište na níže uvedené e-mailové adresy, rádi uvítáme i další návrhy.
 A co že je to vysázeno před hřbitovem? Vždyť hlohy známe jako bíle kve-
toucí keře zplaněle rostoucí na stráních a kolem polních cest. Jde o hloh obecný, 
odrůda Pauľs Scarlet. Tento kultivar tvoří 3-6 m vysoké stromy s plnými tmavě 
červenými květy. Má kulovitou korunu, která udrží svůj tvar i bez pravidelného ře-
zu. Plody - červené hložinky nejsou jedlé. Je opadavý, listy se na podzim zbarvují 
do žluta a oranžova. Věřím, že bude důstojně krášlit prostranství před hřbitovem.

                                                                                       Jana Kleinová 
(vrch.spital@centrum.cz; v.benarikova@seznam.cz; jaroslav.klicka@centrum.cz)

Vánoční přání

Všem lidem dobré vůle přejeme klidný čas 
předvánoční i sváteční 
a v nadcházejícím roce 

jen samé dobré zprávy a pěkné zážitky.   

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

Vánoční recepty a vzpomínání

Štolverky: vyráběly se z cukru, másla, medu a podmáslí. To vše se uvařilo až do 
zhoustnutí, hmota se pak nalila na vymaštěný talíř nebo tác a nechala se ztuhnout. Po 
nakrájení nebo nasekání na kousky vznikly bonbony ve tvaru karamelek. Ty se měly 
cucat v puse do rozpuštění. Jednou se tak u nás stalo, že se tatínkovi to cucání nějak 
zvrtlo, do bonbonu se zakousl a odnesl to jeho zub. A tím také v naší rodině štolverky 
definitivně skončily. Dalším typickým vánočním receptem byla domácí čokoláda: ve 
vodní lázni se rozpustila kostka stoprocentního tuku, mletý cukr, balíček vanilkového 
cukru, kakao a solamyl. Přidat se mohly různé suroviny na ochucení (oříšky, sušené 
mléko, „Vita“ káva, kakaový pudinkový prášek apod). Po rozmíchání se čokoláda nalila 
do plechových formiček, ty se umístily na plech a daly se ven vychladit. Ideální bylo do 
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sněhu, o který tehdy nebývala nouze na rozdíl od dnešní doby tzv. globálního oteplo-
vání. Jakmile čokoláda ztuhla, pěkně se dala z formiček vyklopit, byla nádherně tmavá 
a lesklá. Potom jsme jí buď ozdobili talíř s vánočním cukrovím, nebo obalili do barevného 
staniolu a věšeli na stromeček spolu s ozdobami, ořechy a malými červenými jablíčky.         

 4. prosince na svátek sv. Barbory jsme uřízli šik-
mým řezem (a děláme to dodnes) větvičky třešní nebo 
višní a vložili do vázy s vodou tak, aby do Vánoc doma 
v teple rozkvetly. Na pár dní jsme je dali do chladné míst-
nosti, pak přenesli do teplé kuchyně. Osvědčilo se občas 
je osprchovat vlažnou až mírně teplou vodou a vodu ve 
váze samozřejmě vyměnit za čistou. Pak už jsme bedlivě 
sledovali, jak se jednotlivé kvítky „Barborek“ postupně 
začínaly otevírat. Větvičky uřezané z raných stromů byly 
větší zárukou, že se to svátků podaří.     

 Nevím, jestli před padesáti a více lety se oficiálně prodávaly vánoční stromeč-
ky – možná ve městech, ale na vesnicích snad měla každá rodina stromeček donesený 
přímo z lesa. Pamatuji se, že i já jako asi osmileté dítě jsem byla s tatínkem pro stro-
meček v lese zvaném Dubovice. Označili jsme v hustém mlází tři čtyři kousky, musely 
to být takové, které by po uřezání nezpůsobily žádnou újmu na vzhledu okolí, tzn. ty, 
které nerostly na okraji lesa, nestály osamoceně, ale přitom nebyly křivě rostlé a ne-
souměrné. Z těchto označených se pak užším výběrem vytipoval jeden a ten jsme si 
odnesli. Na ozdobeném stromečku jsme měli vždy pravé - voňavé a prskající svíčky, 
jen jeden rok nám přivezl strýc z Olomouce novinku - svíčky elektrické, které sice měly 
tvar opravdických svíček, ale nevoněly a neprskaly a šňůra vedoucí od jedné k druhé 
se musela zamaskovat, což se nepodařilo zcela podle našich představ. Takže byly pou-
žity opravdu jen jednou jedinkrát, pak už si je pamatuji jen odložené v krabici. Ve své 
vlastní domácnosti už spoustu let zdobíme vánoční stromečky dva, oba pořizujeme 
pouze legální cestou u prodejce. Ten jeden máme na balkoně (to jsme odkoukali při 
jedné naší předvánoční cestě do tehdejší NDR) – na něj dáváme droboučké elektrické 
svíčky a na tom druhém stromečku v bytě máme rok co rok ty „opravděnské“ – vo-
ňavé, prskající, čoudící a smrdící, když dohořívají. Nyní se dají pořídit i takové, které 
nekapou – vosk je obalen folií, která kapání zabrání, ale vzhledu neublíží. 

   Věra Bednaříková

Tip na výlet

V rámci oslav 17. listopadu 2015 odvysílala Česká televize zajímavý pořad 
„Molové tóny Karla Kryla“ z roku 1992. Při poslechu jeho písniček a myšlenek 
(je zklamaný z polistopadového vývoje v naší zemi) jsem si vzpomněla na neob-
vyklou výstavu, kterou jsem navštívila nedávno v Kroměříži. Karel Kryl, písnič-
kář, významný představitel českého protestsongu, se v Kroměříži narodil, prožil 
prvních pár let svého dětství a město si tak chce „Expozicí Karla Kryla“ připome-
nout svého rodáka. Expozice nese podtitul: Prostor plný emocí… a je těžké popi-
sovat své vlastní dojmy, protože ty každý získá až osobním prožitkem z poslechu 
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písní, které jsou umělecky ztvárněné pomocí tematické scény, světelných efek-
tů a videoprojekce. Expozice se nachází v Prusinovského ulici vedle turistického 
informačního centra a svým moderním pojetím zaujme nejen Krylovy příznivce.
A když se rozhodnete strávit v Kroměříži více času a zámek se za-
hradami jste si prošli minule, je možné jen o kousek dál na Velkém náměs-
tí navštívit Muzeum Kroměřížska s expozicí „Historie ukrytá pod dlaž-
bou města“ a s „Památníkem Maxe Švabinského“, dalšího slavného rodáka.
Navštívili jste také v poslední době něco zajímavého v nedalekém oko-
lí? Budeme rádi, když se s námi o to podělíte a dáte nám tip na výlet. Ten-
to článek by tak mohl zahájit novou, pravidelnou rubriku Žibřida.

         Jana Kleinová

DIVADELNÍ SPOLEK PODHORAN
Do Francie s Podhoranem
Divadelní soubor místních ochotníků Podhoran si pro letošní sezonu vybral a taky 
uvedl na prkna, která znamenají… a taky už něco pamatují (139 let), již s tradičním 
úspěchem bláznivou, černou komedii Monsieur Amédée. Autor Alain Reynaud-Four-
ton (v překladu Jiřího Žáka) děj zasadil 
do předměstí Paříže, kde žije poklidným 
životem ovdovělý emeritní profesor fran-
couzštiny na penzi.  Když se jednoho ve-
čera vrací domů z pravidelného setkání 
s přáteli a na křižovatce se zastaví na 
červenou, přisedne si nečekaně k němu 
dívka, později se představí jako Katia, a 
žádá ho o pomoc. On ji odváží do svého 
domu, kde se začíná zaplétat a rozvíjet 
vlastní příběh, ve kterém nechybí postavy 
pařížského podsvětí, což zásadně změní 
jeho až dosud poklidný a jednotvárný život 
profesora, vdovce a přivede do něj řadu nevídaných osob z neznámého prostředí.
         Hra byla uvedena na místním jevišti TJ Sokol Velký Újezd celkem pětkrát 
a plánuje se  výjezdní hostování v Teplicích n. Bečvou. Celý kolektiv se beze zbytku 
zhostil tohoto úkolu na jedničku, a proto všem, jak hercům, tak technickým pracovní-
kům, ale i sponzorům patří velký dík, nejen za pořádnou dávku zábavy, ale i za tolik 
záslužnou činnost na poli kultury a tradic v obci. V příštím roce se s jistotou ozvou 
divadelníci opět, řečeno jazykem titulní postavy: Přihlížejíce k výročí 140-ti let tradice 
divadla ve Velkém Újezdě.

                                                                Pavel Coufal snr., archivář souboru Podhoran



Přijďte se radovat do Radovánku!
V tomto roce se Dětský klub Radovánek otevírá maminkám s malými dětmi již popá-
té. Pravidelná setkání se konají každou středu od 15:45 do 17:00 hodin v prostorách 
místní mateřské školy. V 16:00 hodin probíhají drobné hudební, pohybové či výtvarné 
aktivity určené zejména dětem od 1,5 roku do 3 let. Program dobrovolně ve svém 
volném čase připravují a realizují lektorky – maminky Stanislava Kličková, Eva Šimo-
vá, Lenka Outratová a Martina Kurfürstová. Vstup do klubu je díky vstřícnosti vedení 
ZŠ a MŠ Velký Újezd a finanční podpoře městyse Velký Újezd zcela zdarma. 
 Maminky mohou v Radovánku navazovat nové kontakty, sdělovat si své zku-
šenosti a zároveň vytvářet dětem smysluplnou náplň na volné odpoledne. Děti zde 
mohou rozvíjet své smyslové vnímání, tvořivost, spolupráci a mohou získávat první 
kamarády. Radovánek by měl také usnadnit dětem budoucí nástup do mateřské školy 
a postupně je připravit na nové prostředí, ve kterém budou později trávit svůj čas bez 
maminek.
 Nahlédnout pod pokličku Radovánku můžete na Facebooku: 
https://cs-cz.facebook.com/klubradovanek.

Michaela Janotová

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY – Turistický závod

Pokud jste pravidelnými čtenáři Žibřida, víte, že se naši turisté účastní běžeckých zá-
vodů ČP.

 Tentokrát na nás padl los 
závody republikového formátu 
uspořádat. Nebylo to vůbec jed-
noduché. Znamenalo to maximál-
ní intenzivní nasazení několika 
málo organizátorů po dobu dvou 
měsíců. 
 Naše úsilí bylo završeno sa-
motným závodem MČR smíše-
ných dvojic, které se konalo 3. 
10. 2015 a nakonec sklidilo ne-
jenom pochvalu závodníků, ale i 
veřejnou pochvalu předsedy Ra-
dy TZ ing. Zdeňka Vejrosty.

 Této by se nám nemohlo dostat, nebýt pomocných rukou několika jednot-
livců a finanční, materiální podpory a vstřícnosti níže jmenovaných:

Obec Velký Újezd
Dopravní značení Svoboda

Galanterie Bivoj Kolář
Galanterie Roubíkovi
Potraviny Ležatkovi

paní Vlková
paní Ženčáková
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pan Salaj (Decathlon Olomouc)
SDH Velký Újezd
ZŠ Velký Újezd
HV Propag Olomouc
paní Fatrdlová
pan Palánek  (LS Velký újezd)
paní Eva Domesová
TOM Tuři Olomouc
skupina rozhodčích z OKČT Olo-
mouc

Moc si Vaší pomoci vážíme 
a děkujeme Vám.

Anna Fryštacká

TJ SOKOL VELKÝ ÚJEZD 
VELKOÚJEZDSKÁ KOPANÁ

Vážení sportovci a hlavně příznivci fotbalu, dovolujeme si Vám podat informace 
o ukončené podzimní části sezony 2015 – 2016.
 Výsledkově nedopadla přihlášená mužstva (muži, starší žáci a mladší žá-
ci) do okresních soutěží nejlépe, nicméně se to dalo očekávat, ale je to pořád jen-
om sport s nádechem volnočasové aktivity a zábavou 2x do měsíce se pobavit fot-
balem, vidět góly, nejlépe v síti soupeře, vypít nějaké pivo a sníst opečenou klobásu 
a následně se těšit na další zápas.
 Fotbalový podzim s nádechem babího léta až do začátku listopadu přilákal 
do našich “ochozů“ pravidelně i s neplatícími diváky (ženy, maminky a děti) na každý 
nedělní zápas mužů cca 200 diváků.

MUŽI
Muži po postupu do III. třídy se pohybovali celou podzimní část ke konci tabulky.                             
Až teprve v závěru podzimu vítěznými zápasy s Nedvězím, Náměští a Moravským Ber-
ounem se odrazili od dna tabulky. Nebýt prohraného posledního podzimního zápasu 
na našem hřišti s Těšeticemi mohli přezimovat v klidném středu.
 Některé opory týmu z loňské sezony byly dlouhodobě zraněny (M. Kalabus, 
M. Sléžek, R. Zach a částečně i brankař R. Bednařik) nebo někteří hráči již ukončili 
sportovní fotbalovou činnost (P. Hrabal, A. Zelenay) a to je hodně, v podstatě polovi-
na mužstva. 
 Oslabení bylo poměrně citelné, kádr byl doplněn o řadu mladých hráčů, kteří 
získávají teprve zkušenosti. Většinou se jedná ještě o dorostence, kteří navíc 2 roky 
nehráli ani soutěžní zápasy ve své věkové kategorii. 
 Pozitivum toho je však i skutečnost, že dalších 5 hráčů – dorostenců je na 
hostování v Tršicích a všichni pevně věříme, že pod novou trenérskou dvojicí Rudolfa 
Matečky a Tomáše Smékala se mužstvo mužů udrží v III. třídě okresního přeboru.



Okresní přebor III. třídy – muži
 Klub   Z V R P S B
1. Sokol Majetín  14 13 0 1 50:8 39
2. Sokol Drahanovice  14 13 0 1 62:24 37
3. Sokol Bouzov  14 11 0 3 33:19 31
4. Sokol Mladeč  14 10 0 4 23:18 30
5. SFK Nedvězí  14 7 0 7 46:30 22
6. FK Hlubočky B  14 8 0 6 32:32 22
7. SK Králová  14 7 0 7 25:39 19
8. Sokol Nová Hradečná 14 5 0 9 24:30 18
9. FC Lužice   14 6 0 8 21:38 16
10. Moravský Beroun B 14 4 0 10 23:34 15
11. Sokol Velký Újezd  14 5 0 9 20:38 13
12. Sokol Bohuňovice B 14 3 0 11 18:32 12
13. TJ Těšetice  14 4 0 10 21:43 12
14. SK Náměšť n. H. B  14 2 0 12 18:31 8

STARŠÍ ŽÁCI
Starší žáci (ročník 2001 a 2002) odehráli na podzim se svými soupeři většinou vy-
rovnané zápasy a získali 8 bodů, což jim stačilo na 8. místo. 
 2x vyhráli, 2x prohráli v penaltovém rozstřelu po nerozhodném výsledku 
v normálním hracím čase a 5x prohráli. 
 Kádr chlapců je málo početný a při absenci jednoho nebo dvou hráčů již 
není nikdo na střídání a zápasy někteří hráči již fyzicky nezvládají.
 Přesto věříme, že na jaře postoupí v konečné tabulce aspoň o 1 – 2 místa 
nahoru. 

Okresní přebor starších žáků, sk. B
 Klub  Z V R P S B
1. Sokol Dub nad M. 9 9 0 0 56:10 27
2. SK Chválkovice 9 7 0 2 50:21 21
3. FC Hněvotín 9 7 0 2 39:16 21
4. Sokol Kožušany 9 6 0 3 10:22 17
5. SK Náměšť na H. 9 5 0 4 38:35 13
6. SK Grygov 9 4 0 5 29:33 13
7. SK Slatinice 9 4 0 5 26:20 12
8. Sokol Velký Újezd 9 2 0 7 17:27 8
9. TJ Sigma Lutín 9 1 0 8 15:51 3
10. 1. FC Olomouc 9 0 0 9 4:49 0

MLADŠÍ ŽÁCI
Mladší žáci (ročník 2003, 2004 a mladší) odehráli na podzim se svými soupeři 10 
zápasů a nezískali ani jeden bod. Omluvou těmto nejmladším chlapcům je, že řada 
z nich je věkově v kategorii benjamínků a hrají s hráči o 2 až 3 roky staršími a hlavně 
fyzicky vyspělejšími.
 Dalším problémem této party je, že 4 kluci přestali chodit do našeho oddílu 
a hrají florbal v Lipníku nad Bečvou nebo v Přerově. 
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Okresní přebor mladších žáků, sk. A
 Klub  Z V R P S B
1. TJ Tršice  10 8 0 2 46:15 24
2. Sokol Dl. Loučka 10 8 0 2 31:22 23
3. FK Hlubočky 10 7 0 3 42:11 22
4. SK Velká Bystřice 10 7 0 3 34:22 21
5. SK Chválkovice 10 6 0 4 42:23 18
6. SK Grygov 10 4 0 6 26:16 14
7. Moravský Beroun 10 5 0 5 23:21 14
8. SK Bělkovice-Laš. 10 4 0 6 35:32 12
9. Sokol Chomoutov 10 4 0 6 9:35 11
10. 1. FC Olomouc 10 2 0 8 9:56 6
11. Sokol Velký Újezd 10 0 0 10 18:62 0

 Dále vám pro zajímavost podáváme informaci, že veškerá administrativa kolem 
zápasů je prováděná elektronicky. Zápisy všech utkání jsou vypisovány na notebooku 
a přes internet odesílány do Prahy na FAČR (Fotbalová asociace ČR) k výsledkovému 
a tabulkovému zpracování. Platby rozhodčím za odpískání zápasů jsou prováděny 
přes sběrnou fakturu vystavenou oddílu Fačrem 1x za kalendářní měsíc v e-podobě 
k následnému bezhotovostnímu proplacení z konta TJ Sokol Velký Újezd. 
 Jen pro zajímavost celková fakturace činila za všechny podzimní zápasy odeh-
rané na našem hřišti (muži i žáci) 8 100,- Kč.       

 Zimní příprava mužů bude letos probíhat od ledna 2016 každou sobotu, pokud 
to dovolí počasí na umělé trávě na hřišti TJ Sokol ve Velkém Újezdě s kondičními výběhy 
do blízkého i vzdálenějšího okolí Oderských vrchů a Tršické pahorkatiny. Po novém roce 
budou také trénovat 1x týdně v tělocvičně v ZŠ. 
 Zimního turnaje na umělé trávě v Lipníku nad Bečvou se muži letos nezúčastní.
První jarní zápas sehrají muži v domácím prostředí s Lužicemi v neděli 27. 3. 2016.

 Závěrem touto anonymní formou chceme poděkovat všem, kteří se o fotbal ve 
Velkém Újezdě starají jak z pozice vedení TJ Sokol, vedoucích mužstev, trenérům, správ-
ci areálu, vedoucímu kiosku a sponzorům. 
 Speciální poděkovaní patří vedení městyse v čele se starostou Ing. Josefem 
Jelenem za zakoupení nové sady krásných dresů s emblémem obce, Lukáši Maříkovi za 
zajištění finančních prostředků sponzorského rázu na zakoupení sítí na branky, rohových 
praporků, praporků pro postranní rozhodčí, dále zakoupení latexové lajnovačky, zajištění 
čerpadla na závlahu hřiště a samozřejmě Karlu Domesovi za obstarání všech těchto ná-
kupů, za sponzorování ve větším rozsahu a hlavně za zabudování výše uvedeného inter-
netu z dotačního titulu Fačru na elektronizaci fotbalových klubů v celé České republice. 
Současně přejeme všem občanům městyse, sportovcům, fotbalistům a fotbalovým 
příznivcům velkoújezdské kopané příjemné prožití Vánoc a hodně zdraví a spokojeno-
sti v novém roce.

       Za oddíl kopané TJ Sokol Velký Újezd
        Jaroslav Tylich 



Přehled akcí ve Velkém Újezdě pro rok 2015
Vánoční besídka (ZŠ)     17. 12. 2015
Vánoční hodování (náměstí)     19. 12. 2015 
Silvestr u Kamenné boudy      31. 12. 2015
Myslivecký ples      16. 01. 2016
Hasičský ples      30. 01. 2016
Ples SRPŠ při ZŠ a MŠ     Únor 2016
Dětský karneval
Ples Oddílu malé kopané     12. 03. 2016
Velikonoční výstava „Vítání jara“    20. 03. 2016
Recitační soutěž Mikroregionu Bystřička   Březen 2016 
Posezení seniorů      Duben 2016
Zájezd – Slezská Harta a okolí Opavy    28. 05. 2016
Koncert pěveckého souboru     Květen 2016
Memoriál Jaroslava Švarce – 48. ročník   11. 06. 2016
Den dětí a Zahradní slavnost v MŠ    Červen 2016
Turnaj v malé kopané a turnajová zábava   16. 07. 2016
Hodové slavnosti městyse Velký Újezd    12. – 14. 08. 2016
Večerní pochod – 40. ročník     22. 10. 2016 
Poslední leč      12. 11. 2016
Přednáška o horolezectví a Himalájích    25. 11. 2016
Rozsvícení vánočního stromu    02. 12. 2016 
Vánoční hodování      17. 12. 2016
Silvestrovské setkání u Kamenné boudy   31. 12. 2016
Vánoční koncert pěveckého sboru    Prosinec 2016
Vánoční besídka ZŠ a MŠ     Prosinec 2016 
 
Úřad městyse a redakční rada prosí jednotlivce i spolky o průběžné nahlá-
šení jednotlivých akcí na úřad městyse tak, aby se mohly uveřejnit v dalším 
čísle Žibřida.

Nejen plastová láhev patří do žlutého pytle
Otázce třídění odpadu se stále věnuje čím dál více obyvatel. A je to nutné. S rostoucí spo-
třebou se zvyšuje i množství odpadu. Toto pro nás v současnosti pohodlí z využívání leh-
kosti a univerzálnosti plastů je ale vykoupeno vysokou cenou – budoucí starostí o zdraví 
naše, našich dětí a celé přírody. Tady platí – čím méně, tím lépe. V souvislosti s tříděním 
odpadu potom bude platit – čím více, tím levněji.

Co třídíme ve Velkém Újezdu
Každá obec přistupuje k otázce třídění odpadu po svém. Po zajištění zákonné povinnosti 
postupuje dle svých možností. V městysi Velký Újezd máme možnost třídit papír, plasty, 
sklo bílé i barevné, bio odpad a kovy. Současně městys zajišťuje sběr a likvidaci objemné-
ho, nebezpečného a hřbitovního odpadu, máme místo, kam uložit baterie a vrátit neupo-
třebené nebo prošlé léky. A i přes to skončí většina našeho odpadu v popelnici na směsný 
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komunální odpad. Toto má potom negativní vliv i na naše peněženky.
Poplatek
My jako obyvatelé, spotřebitelé, plátci poplatků spotřebováváme určité množství odpadu, 
platíme jeden poplatek a vlastně se nás více netýká. Podíváme-li se ale pod pokličku této 
problematice, tak zjistíme několik faktů:
1. v porovnání s ostatními obcemi patří náš poplatek za (zjednodušeně) popelnice mezi ty 
nízké – za což jsou samozřejmě všechny strany rády,
2. městys doplácí ze svého rozpočtu na sběr a likvidaci odpadu nemalé finanční prostřed-
ky,
3. za tříděný odpad plynou městysi finanční prostředky zpět do rozpočtu,
4. za směsný komunální odpad platíme nejen za sběr, ale hlavně dále za jeho likvidaci. 
Zhruba polovina směsného komunálního odpadu je ukládána na skládku, cena za uložení 
1t je 500 Kč. Za rok 2014 městys zaplatil 112 000 Kč za uložení odpadu na skládku, každý 
z nás, z občanů městyse, tedy zaplatil téměř 90 Kč. Tyto peníze by mohly jistě v našem 
městysi najít lepší využití nebo by poplatek za popelnice mohl být pro nás nižší.

Možná drahá budoucnost
Mnohem závažnější problém se bude objevovat s blížícím se rokem 2024, kdy bude možné 
na skládku ukládat pouze to, co už opravdu recyklovat či energeticky využít nejde. Praxe 
zatím ukazuje na zvyšující se poplatek za ukládání odpadu na skládky. Od nového roku se 
sazba za uložení jedné tuny odpadu na skládku zdvojnásobí, bude to tedy 1000 Kč za tu-
nu. A městys na to musí reagovat. Výše poplatku vychází ze skutečně vynaložených nákla-
dů, od příštího roku budeme tedy platit 500 Kč na obyvatele/rok oproti současným 400 Kč.
 Pokud celkové náklady na likvidaci odpadu, resp. skládkování, stále porostou, 
a do roku 2024 máme ještě docela daleko, tedy i poplatek, který platíme, se bude muset 
zvyšovat. Pokud nebudeme s naším odpadem dělat nic jiného, než ho házet do popelnice, 
rostoucí ceny skládkování nás ještě mohou nemile překvapit.

Více třiďme, méně plaťme
V následujícím roce bude zhodnoceno, jak se do množství odpadu projevilo zavedení kon-
tejnerů na biologický odpad. Jistě jsme si mnozí všimli, že tyto hnědé kontejnery jsou 
opravdu vytížené. Současně budou dále vyhodnocovány veškeré údaje za odpadové hos-
podářství, a pokud se ukáže, že třídit opravdu umíme, v popelnicích toho bude co nejmé-
ně, odrazí se to i v našich peněženkách. 
Co tedy můžeme dělat, abychom do budoucnosti zabránili zvyšování poplatků za popelnice?

ZE ZÁKONA JE NÁM DÁNO A CO MY NA TO?

předcházení vzniku odpadů  nekupovat zbytečné obaly

příprava k opětovnému použití znovu používat, co jde (plastové sáčky, 
    plastové  a skleněné lahve, apod.)

recyklace odpadů   efektivně třídit odpad

jiné využití odpadů,   toto již v našich silách není, jako obec se musíme
např. energetické využití   snažit fungovat co nejvíce v souladu s přírodou
a odstranění odpadů  



Třiďme efektivně
Co se nás tedy nejvíce týká, je opětovné použití a recyklace. Je mnoho způsobů, jak ome-
zit spotřebu plastů, některé obaly opětovně používat a nakonec správně třídit. 
 Podle provedených statistik najdeme v popelnici pouze 18,5 % odpadu, který 
tam opravdu patří, který již dále vytřídit nelze. Plasty zde potom zaujímají 14 %. Je problé-
mem to, že nevíme, co vše patří do plastu, nevěříme v třídění nebo prostě třídit odmítáme 
nebo se nám nechce?
 Pokud odpovíme ano na poslední část otázky, tak tady nás přesvědčí asi jen 
vlastní zkušenost a čas. Do té doby zřejmě ani nepomyslíme na aspoň malou pomoc život-
nímu prostředí nebo naši peněženku.
 Pokud nevěříme, že jednotlivé typy odpadů se opravdu zpracovávají odděleně, 
tak vězme, že tomu tak opravdu je. Můžeme také navštívit různé provozovny při pořádá-
ní Dnů otevřených dveří (Sako Brno, Esko-T Třebíč, Pražské služby, .A.S.A. EKO Znojmo 
apod.) 
 A konečně, věc, kterou lze jednoduše napravit, je uvědomit si, co je to plast, jaké 
plastové výrobky běžně spotřebováváme, a co tedy patří vytřídit do žlutého pytle:
- sešlápnuté PET lahve, zcela vypotřebované obaly od pracích, čistících a kosmetických 
přípravků,
- kelímky od jogurtů a dalších mléčných výrobků, tedy smetany, tvarohu apod., 
- plastové sáčky, fólie, balící fólie od spotřebního zboží, např. obaly od sýrů, ovoce a ze-
leniny,
- obaly od CD a další plastové výrobky, polystyren v malém množství,
- vymyté kartony od mléka, mléčných výrobků, džusů, vín (tomuto typu odpadu odpovídá 
oranžová barva, my ale třídíme ve žluté společně s plasty).

Závěrem
U papíru nebo skla velké problémy neočekáváme, tyto suroviny jsou nám všem dobře 
známé. Dokážeme si také představit jejich recyklaci. Ale i plast lze recyklovat. Souběžně 
s recyklovanými plastovými produkty již můžeme být také svědky používání bio plastů. 
Bude tedy zajímavé sledovat, jak se toto odvětví bude vyvíjet dále. My se ale snažme o to, 
abychom co nejvíce chránili sami sebe.

obr. 1 – pytlový sběr ve Velkém Újezdě, obr. 2 – třídící linka Šterberk, zdroj 
http://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/mp-sternberk/
dostupne-sluzby/1732.shtml

Jana Švarcová
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Ohňostroj pro děti
Stalo se již zvykem, že se my rodiče se svý-
mi ratolestmi setkáváme na Silvestra 
v 19.00 hod .na Horním náměstí ve Velkém Újezdě, 
abychom odpálili pár rachejtlí a udělali tak dě-
tem radost. Tuto tradici začali Petr Kovařík spolu 
s Pavlem Černým a Jirkou Roubí-
kem a dalšími kamarády před ví-
ce jak deseti lety a my ostatní jsme se po-
stupně začali přidávat. Nejde o nic velkého, jen se sejdeme, chlapi 
odpálí nakoupené petardy a rachejtle, popřejeme si vše nejlepší do nového roku 
a rozcházíme se oslavit toho Silvestra. Postupem času nám začaly ratolesti odrůstat, 
tatínci stárnout a ti mladší nejsou již takoví nadšenci jako Petr a spol. Bylo by mi líto nejít 
na 31.12. na Horní náměstí a nesetkat se s přáteli a známými, a tak jsem se rozhodla 
z této spontánní akce udělat akci pro všechny děti z Újezdu i okolí pod záštitou 
TJ Sokol, hasičů a městyse Velký Újezd. 

A proto zveme všechny děti a jejich rodiče 31. 12. 2015 v 19.00 hodin na Horní 
náměstí ve Velkém Újezdě, kde bude odpálen první profesionální ohňostroj.

     Za TJ Sokol Velký Újezd
                 Ivana Richterová

 
Pozvání na Kamennou boudu
Sbor dobrovolných hasičů Velký Újezd a městys Velký Újezd si Vás dovolují srdečně 
pozvat na silvestrovské setkání dne 31. prosince 2015 u Kamenné boudy na 
lesním úseku Bělá. Od 10:00 hodin do setmění. Přijďte se pozdravit se svými přáteli 
na prahu nového roku.

     SDH Velký Újezd

Od 1. prosince 2015 mohou senioři starší 70 let jezdit MHD v Olomouci 
zdarma. Podmínka je zakoupení senior pasu. Tato výhoda se vztahovala 
původně jen na občany s trvalým bydlištěm na území Olomouce. Magistrát 
vyhověl žádostem občanů okolních obcí a zrušil podmínku trvalého bydli-
ště. Senior pas můžete postupně vyměnit za nový (roční poplatek 20 Kč). 
Zaplacená částka (300 nebo 150 Kč) bude přepočtena a vrácena. Senior 
pas získáte ve výdejně jízdenek na náměstí Hrdinů nebo Hlavním nádraží.

Obecní muzeum Tršice oznamuje otevření části nově zrekonstruovaného 
muzea, které můžete navštívit každé pondělí od 17 do 18 hodin nebo si 
můžete domluvit prohlídku s výkladem u správkyně muzea. Zároveň pro-
síme o darování exponátů k dalšímu rozšíření sbírky a to především starou 
postel s čely, nástěnné umyvadlo, sporák, kredenc, stůl či jiné staré vyba-
vení kuchyně. Za darované věci předem děkujeme a těšíme se na vaši ná-
vštěvu. Správce muzea v Tršicích – tel.: 721232428



Dostali jste se do obtížné situace a nevíte, na koho se obrátit?
Olomoucká kancelář organizace Člověk v tísni o. p. s. poskytuje bezplatné sociální pora-
denství rodinám s dětmi i jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a neví 
si s ní rady.
S čím se na nás můžete obrátit?
Pokud Vás trápí dluhy, pomůžeme vám se zorientovat ve vaší situaci, sepsat splátkový ka-
lendář, odpovědět na exekuční výzvu, případně napsat návrh na osobní bankrot.
 Dále naše služba nabízí podporu při vyřizování dávek státní sociální podpory, 
hmotné nouze, doprovody na úřady, asistenci při hledání zaměstnání nebo vhodnějšího 
bydlení. Rodinám s dětmi nabízíme pomoc s rodinným rozpočtem, podpoříme rodiče a děti 
ve vzdělávání, v kontaktu se školou a dalšími institucemi.
 Jsme terénní služba, což znamená, že Vás můžeme navštívit i u Vás doma mimo 
Olomouc.
 Kancelář se nachází v Olomouci na ulici Litovelská 14. Naše pracovnice jsou 
k zastižení na mobilním telefonu ve všední dny od 8 do 16,30 hodin.

Kontakty:                                     
Bc. Lucie Jirušková – 777 782 078
Lucie Mahrová, DiS. – 778 486 557
Tereza Buchtová – 731 690 966
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15 16 17 18 19 20 21 7 15 16 17 18 19 20 21 33

22 23 24 25 26 27 28 8 22 23 24 25 26 27 28 34

29 9 29 30 31 35

1 2 3 4 5 6 9 1 2 3 4 35

7 8 9 10 11 12 13 10 5 6 7 8 9 10 11 36

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 37

21 22 23 24 25 26 27 12 19 20 21 22 23 24 25 38

28 29 30 31 13 26 27 28 29 30 39

1 2 3 13 1 2 39

4 5 6 7 8 9 10 14 3 4 5 6 7 8 9 40

11 12 13 14 15 16 17 15 10 11 12 13 14 15 16 41

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 23 42

25 26 27 28 29 30 17 24 25 26 27 28 29 30 43

31 44

1 17 1 2 3 4 5 6 44

2 3 4 5 6 7 8 18 7 8 9 10 11 12 13 45

9 10 11 12 13 14 15 19 14 15 16 17 18 19 20 46

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 27 47

23 24 25 26 27 28 29 21 28 29 30 48

30 31 22 0

1 2 3 4 5 22 1 2 3 4 48

6 7 8 9 10 11 12 23 5 6 7 8 9 10 11 49

13 14 15 16 17 18 19 24 12 13 14 15 16 17 18 50

20 21 22 23 24 25 26 25 19 20 21 22 23 24 25 51

27 28 29 30 26 26 27 28 29 30 31 52

SKO
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VO, NO, ELEKTRO, PNEU
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Opět velmi jednoduchý poznávací kvíz. Uhodnete správnou odpověď?

POZNÁVACÍ KVÍZ
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