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Vážení a milí spoluobčané,

 I v tomto roce jsme si připomněli Memoriálem Jaroslava Švarce události, 
které se odehrály před jedenasedmdesáti lety v Protektorátu Čechy a Morava, 
kdy 27. května 1942 byl proveden útok na R. Heydricha.
 Chtěl bych touto cestou organizátorům pochodu poděkovat a doufám, 
že i v příštím roce ke stému výročí narození Jaroslava Švarce se tento pochod 
(Memoriál) uskuteční. 
 Městys Velký Újezd a VHÚ v Praze plánuje při této příležitosti vydat pub-
likaci o Jaroslavu Švarcovi. 
 Do nadcházejícího léta Vám všem přeji, abyste si těchto dní užili a pokud 
možno strávili příjemnou dovolenou a po prázdninách a dnech odpočinku se 
opět ve zdraví vrátili ke svým rodinám, přátelům a spolupracovníkům načer-
páni novými silami a zážitky. 
 Závěrem mého příspěvku si Vás všechny dovolím pozvat na Hody ve 
Velkém Újezdě. Pořadatelé akce již v těchto dnech pracují na jejich přípravě  
a určitě je potěší Váš zájem o tuto událost. 

Místostarosta Josef Jelen 

Slovo úvodem
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Cyklistická poznávací jízda 
Mikroregionem Bystřička VIII. ročník

 Dne 7. 6. 2013 jsme se zúčastnili osmého ročníku tradičního cyklistického 
poznávání obcí našeho mikroregionu. V tomto roce byl start zahájen ve Vel-
kém Újezdě a postupně jsme navštívili všechny obce mikroregionu Bystřička 
po vyznačené červené trase cyklostezkou našeho regionu. Celý tento okruh 
jsme zakončili v obci Mrsklesy, kde rovněž proběhlo vyhodnocení celé akce  
i za účasti senátora Ing. Martina Tesaříka a hejtmana Olomouckého kraje Ing. 
Jiřího Rozbořila. 
 Závěrem mohu konstatovat, že VIII. ročník cyklistického poznávání obcí 
se vydařil a poděkování patří jak pořadatelům, tak i všem účastníkům. 

Místostarosta Josef Jelen 
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45. ročník Memoriálu Jaroslava Švarce

45. ročník Memoriálu Jaroslava Švarce je již za námi…
Organizační přípravy s blížícím se termínem zvyšují 
stres z obav, že se na něco zapomene, že nepřijde povo-
lení od „vojáků a lesáků“ nebo se něco nestihne, zvláště 
průzkum a značení nových, ale i stávajících tras v dešti-
vém počasí a blátivém terénu předešlých dní.
Kousek štěstí a vycházející slunce se od sobotního rána 

8. června 2013 usmívalo na 413 účastníků a pořadatelů tradičního dálkového 
pochodu, kteří si mohli vybrat z tras o délce 6, 17, 25, 35 a 50 km. Všech-
ny trasy mimo 6 km vedly netradičně přes nejvyšší vrchol Oderských vrchů 
- Fidlův kopec 680 m. n. m v rámci celostátní akce KČT “Vystup na svůj 
vrchol“ a při té příležitosti si mohli příchozí zakoupit tričko s názvem této 
akce, která je pořádaná na podporu obnovy Bezručovy chaty na Lysé hoře  
a za každého přihlášeného jsme formou daru odvedli 10 Kč. Tato aktivita 
je zároveň soutěží, při které se do záznamníku sbírají různobarevná razítka  
z různých vrcholů. Nově byly také závěrečné kilometry tras 35 a 50 km pře-
směrovány do oblasti veselíčských lesů a lesu Bělá. Nezbytná krátká večerní 
bouřka s duhou nadosah udělala pěknou tečku za dalším ročníkem MJŠ. 
        Zdrávi došli. 

Počty účastníků na jednotlivých 
trasách:                6 km –    121
   17 km –   209
   25 km –     42
   35 km –     14
   50 km –       7

Nejstarší účastník: Rašner František (1928)
Nejmladší účastnice: Kurfürstová Alice (2013)

Nejvzdálenější účastník: Carr Sebastian, Virginie - USA

             Alička, nejmladší účastník 

Kontrola K2 - Fidlův kopec
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Děkuji:
Spolupořadateli Městysi Velký Újezd - finanční i materiální pomoc, 
Vojenskému výcvikovému újezdnímu úřadu Libavá – povolení,  
Vojenským lesům a statkům Lipník nad Bečvou – povolení,
Keramice KAMI – medaile,
HV propagu – diplomy, trička,
občerstvení na hřišti – samé dobroty.

Zvláště děkuji 20-ti obětavým pořadatelům.
Miroslav Dobisík - předseda odboru KČT

Zahrádkáři

Stromy kolem varhošťské cesty
V dubnu letošního roku vysadili zahrádkáři 37 nových stromů kolem var-
hošťské cesty. Jsou to švestky – odrůda Wangenheimova. Stromy zakoupil 
městys Velký Újezd, který je vlastníkem pozemku, poté co mu nebyl přidělen 
na zakoupení stromů grant z Nadace Partnerství. Před zakoupením nových 
stromů prošli znovu členové výboru celou alej, čísla stávajících stromů bar-
vou zviditelnili, vytipovali volná místa pro novou výsadbu a tato nabídli svým 
členům. Předsedkyně Ing. Jana Kleinová zajistila dovoz stromečků, nakou-
pila pletivo a opěrné tyče. Stromky si členové převzali, svým podpisem se 
zavázali, že je vysadí na určená místa a budou se starat jak o ně, tak i o travní 
porost pod nimi. 

Wangenheimova švestka–samospraš-
ná švestka pro stolní použití i do kva-
su:
druh: samosprašná
tvar plodu: střední, 32g
dužnina: zelenožlutá, středně tuhá, 
šťavnatá, sladká, dobře aromatická
sklizeň: ve druhé a třetí dekádě srpna
odolnost: odolná proti mrazu, středně     
odolná šarce
poloha: vhodná i do vyšších poloh.
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 Do rukou se mi dostala malá brožurka „Rady Přemka Podlahy“, tak se 
pokusím z nich něco vybrat z části věnované létu: 
 Jarní cibuloviny, které postupně odkvétají, necháme důkladně zatáh-
nout. Po zavadnutí listů je vyjmeme ze země, roztřídíme cibulky a připraví-
me je k podzimní výsadbě. * Červené puchýřovité útvary na listech rybízu 
jsou neklamnou známkou přítomnosti mšice rybízové. Jakmile zjistíme prv-
ní příznaky, provedeme postřik vhodnými insekticidy. Důležité je především 
důkladné ošetření spodní strany listů. * Dalším termínem pro ošetření proti 
hnědému padlí na angreštech je postřik vhodnými fungicidy po odkvětu. 
Postřik musí důkladně smáčet celý stromek včetně kmínku. * Růže jsou veli-
ce často napadány houbovým onemocněním černou skvrnitostí listů. Ochra-
nu provádíme ihned po vyrašení listů jako prevenci a další zásah opakujeme 
po 14 dnech. * Osázené záhony udržujeme v bezplevelném stavu a rostliny 
pravidelně okopáváme. V zahradnické praxi platí, že jedna okopávka ušetří 
několik zálivek. Přerušení vzlínavosti vody okopávkou zabrání nadměrnému 
výparu vody. * Jestli si myslíte, že květiny nejsou zelenina, a proto porostou 
v čemkoliv, pak se mýlíte. Půda, která nemá živiny a obsahuje spoustu hru-
dek, neudrží vlhkost, a protože bývá kyselá, snadno mechovatí. Když sázíte 
do hotového substrátu, zajišťujete květinám zároveň výživu i vzduch, který 
takovým materiálem dobře prostupuje ke kořenům. * Na nízké obruby kolem 
cestiček a pěšin se hodí buxusy, ale dobře se uplatní i jako lem k vyšším 
dřevinám. Zahradníci doporučují tyto rostliny vysazovat po 15-ti centime-
trech od sebe. * Čerstvě vysazené dřeviny musíme dobře ošetřit. Uděláme 
kolem nich mělkou stružku, sazenice zavlažíme a jemně postříkáme. * Jest-
liže vám po výsadbě pořád ještě neraší nové ovocné stromy, zkuste je dobře 
zalít, výhony v koruně zkrátit na tři očka a nasadit na korunu sáček s vodou. 
Vytvoříme tak vhodné teplé a vlhké prostředí a strom se probudí. * Právě teď 
vyžadují vaše pokojové rostliny nejvíc vláhy z celého roku. Těm, které snesou 
déšť, případná přírodní sprcha prospěje. Ty stínomilné, jako jsou scindapsus, 
santpaulia, diefenbachia, philodendron nebo břečťan, raději přeneseme od 
okna. * Pokud se u vás přemnožily mšice, najděte si chvilku času a odstříhejte 
napadené konce mladých větví. Zabráníte tím rozvoji tohoto škůdce a strom-
ku prospějete. * Ať už pěstujete na zahrádce cokoliv, nenechte v době letního 
sucha vytvořit na záhonech tvrdý půdní škraloup. Nejen že se zbavíte pleve-
lů, ale umožníte příštímu dešti, aby snadněji pronikl ke kořenům kulturních 
rostlin. * Často se ve vašich dopisech objevuje postesk na to, že nakoupené 
cibulovité a hlíznaté rostliny po několika letech přestávají kvést. Ale nejčas-
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tější příčinou je nesprávné pěstování. Na květ totiž rostliny spotřebují mnoho 
energie a po odkvětu potřebují prostřednictvím listů získat energii zpět. Proto 
je důležité udržet listovou zeleň co nejdéle a ne hned po odkvětu listy pokosit. 
* A myslete i na příští rok! Aby vám šeříky, kaliny, rododendrony znovu 
krásně kvetly, musíte nejpozději v příštích dnech odstřihnout vytvářející se 
semeníky. Nenechte vysilovat okrasné keře! * Pokud nově vysazený stromek 
nejeví známky rašení a růstu, zkusme mu pomoci. Vyjmeme jej, na koře-
nech obnovíme řez a kořeny i s částí kmínku ponoříme na 24 hodin do vody. 
Pak znovu vysadíme. * Pokud jste to ještě nestihli, napravte svoji chybu co 
nejdřív. Nadměrná násada peckovin a jádrovin je vždycky škodlivá a vede 
ke ztrátám v dalších letech. Protrháváním plodů výrazně zkvalitníte i letošní 
úrodu! * Jahodníku si teď musíme všímat denně. Jahody podkládáme, plo-
dy napadené plísní ihned odstraňujeme a stále odstříháváme šlahouny, kte-
ré rostlinu zbytečně vysilují. * Stále také doséváme trávník. Používejte raději 
cedník, protože při ručním rozhozu letí těžší semena dále než ta lehčí. Takhle 
je dosévání stejnoměrnější. * Jestli jste nestihli na jaře koupit některý zimolez, 
loubinec, rdesno, břečťan, trubač nebo třeba vistarii a klematis a pokud byste 
chtěli mít na zahradě některou popínavou trvalku, klidně si pro ni dojděte v 
těchto dnech. Popínavou v kontejneru můžete sázet kdykoliv! * A už kvetou 
lilie. Všechny druhy mají rády vzdušnou a kyprou půdu, která rychle nezhut-
ní ani brzy nevysychá. Zahradníci doporučují nešetřit pro ně kompostem a 
rozhodně půdu nevápnit. Lilie jsou totiž kalcifóbní, tedy vápnobojné a mají 
mít půdu trochu kyselou. * A ještě taky myslete na příští okrasu balkonu nebo 
zahrady. Teď se totiž vysévají macešky. Tyto oblíbené dvouletky vysejeme do 
květináče a postavíme je na slunné místo. A nezapomeňte je zalévat! * A ještě 
pár slov k bylinkám. Majoránku skliďte, jakmile se na vrcholech výhonů obje-
ví poupata. Také máta, dobromysl a meduňka se sklízejí před květem. Zdravé 
stonky ustřihněte nad zemí a připravte je k sušení. * Ideální je sklízet vrchol-
ky výhonů bylinek, mají totiž nejlepší chuť. Když vyštípnete středový výhon, 
podpoříte rozvětvení stonku a předejdete tím vyholení rostliny odspodu. * 
Nenechte trvalky, aby vytvářely násady semen. Pokud včas semeníky neod-
střihnete, rostlina slábne a zkracuje se její životnost. Stříhejte častěji květiny 
do váz a bohatě kvetoucí trvalky se vám odvděčí druhým květenstvím. Platí 
to např. pro krásnoočko, ostrožku, hvězdník, kokardu, kuklík nebo vlčí bob. * 
K nejdůležitějším letním pracím na zahradě patří odstraňování odkvetlých 
růží. Zbytky květů stříháme s kouskem stonku, nejlépe až u většího listu. 
Čím hlouběji stříháme a čím kratší zůstane dřevo, o to déle musíme čekat na 
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nové květy. * Raději počkejte – až v srpnu silně zkracujeme letošní výhonky 
opadavých i stálezelených plotů. Ovšem čím rychleji plot roste, tím řežeme 
dřív. Tam, kde hnízdí ptáci, rozhodně neřežeme před polovinou srpna. Po 
srpnovém řezu volají především hloh, rakytník, ptačí zob, zimolez, habr, buk 
a také dřišťál.
     Na závěr ještě malinkatou radu či tip ode mě (možná to nebude pro vás 
nic nového): vloni se mi podařilo vytvořit dvě nové báječné chuti marmelády: 
k červenému rybízu jsem přidala zahradní maliny a podruhé zase zahradní 
ostružiny. Marmeládky kyselé, ale přitom velmi jemné chuti, výborné jak na 
slepování lineckého, tak i na chleba s máslem nebo do bílého jogurtu! Ňam!
     V době hodů se chystáme připravit zase nějakou výstavu, na kterou všech-
ny zveme.
       Věra Bednaříková
 

 

Velkoújezdská kopaná

 Vážení sportovci a hlavně příznivci fotbalu, dovolujeme si Vás oslovit  
s nádechem rekapitulace čtyřletého období revitalizace VELKOÚJEZDSKÉ 
KOPANÉ. 
 Fotbal ve Velkém Újezdě má svou tradici založenou v roce 1935. Jak to na 
vesnicích chodí, v neděli dopoledne jdou věřící do kostela a odpoledne jdou 
fanoušci na fotbal. 
 Většina fanoušků nedělních mistrovských zápasů má kromě fandění 
domácím borcům také zájem si koupit dobré a vychlazené pivo, zkonzu-

Stromečky sázeli velcí i malí…
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movat kvalitně vyuzené klobásy nebo dobře opečené makrely a poklábo-
sit s kamarády o fotbale a jiných tématech. Manželky fanoušků a maminky  
s dětmi mající vstup na fotbal zdarma jsou krásnou kulisou a často i u nich 
propukávají fotbalové interesy. 
 Dobré výsledky a předvedená hra má své kouzlo, přináší euforii pro divá-
ky a následně ukojuje spokojenost trenérů, funkcionářů a spřátelených osob 
tohoto fotbalového dění. Fotbalová úroveň a výsledky jsou prioritní, nicméně 
je potřeba konstatovat, že to není vždy až tak důležité. 
 I fotbalové oddíly z větších fotbalových vesnických bašt se pohybují stan-
dardně po sinusoidních křivkách (jednou jsi nahoře a jednou dole) a vše vždy 
se nedaří, jak by srdce fotbalového fanusu si přálo, ale je potřeba pořád držet 
hlavu vzhůru a budovat kontinuitu pro další fotbalové následovníky.
  Mužský velkoújezdský fotbal se nadechuje určitě k  lepšímu bytí a na 
sinusoidě patrně bude eskalovat během dvou tří let k vrcholu. Jarní zápasy 
na domácím hřišti i zápasy u soupeřů signalizují mimořádné zlepšení a po 
eventuálně malém doplnění kádrů je opravdu reálná šance postoupit do vyšší 
třídy okresní soutěže, nebo dokonce do okresního přeboru.
 Tímto bychom chtěli upřímně poděkovat trenérům, ač nejsou místní 
(Ing. Jiřímu Glírovi a Josefu Sléžkovi) za obětavou práci u mužského mančaf-
tu a trpělivost při tvorbě a konsolidaci velmi úzkého fotbalového kádru, který 
budujeme třetím rokem. Samozřejmě tu nejdůležitější roli hrají vždy samotní 
aktéři fotbalových mačů, tj. hráči, kterým tímto rovněž děkujeme za dobrou 
representaci velkoújezdské kopané.
 Současně je velmi příjemné upozornit na to, že poslední fotbalové jarní 
zápasy odehrávají již z 90 - 100 % hráči z Velkého Újezda, kteří prošli „líhní“ 
dřívějších i současných trenérů, na které by byla hanba zapomenout. Jedná 
se hlavně o cca desetiletou práci Karla Klimka, Aleše Krbečka nebo Pavla 
Langra. 
 Mládežnická kopaná, tj. starší, mladší žáci a benjamínci, které na naší 
„fotbalové akademii“ s otcovskou péčí pěstujeme čtvrtým rokem, přináší 
první ovoce. 
 Benjaminci již třetím rokem patří k výkvětu a špičce okresních turnajo-
vých soutěží. Mladší žáci, i když skončili v tabulce předposlední, byli v před-
vedené hře a výsledcích ve většině zápasů naprosto vyrovnaným soupeřem 
pro elitní mládežnické kluby okresu Olomouc a po doplnění kádru o šikovné 
benjamínky by se v nové sezóně mohli pohybovat výsledkově ve vrchních 
patrech okresní soutěže. 
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 Problémovou partou se stali starší žáci, kteří procházejí bouřlivým bio-
logickým vývojem a jen vzájemná vstřícnost a hlavně podpora jejich rodičů 
může být přínosem pro další fotbalovou budoucnost, která je daná vývojovou 
řadou žáci, dorostenci, muži.  
 Vychování fotbalového hráče do věku fotbalové dospělosti je neuvěřitelné 
penzum práce a hlavně času a trpělivosti. Je to ve sportovní hantýrce běh 
na velmi dlouho trasu s velmi nejistým výsledkem ovlivněný řadou faktorů 
(ztráta zájmu o fotbal, což v nepřeberné nabídce zábav a sportovního vyžití 
je naprosto běžné, studijními povinnostmi na středních a vysokých školách, 
dlouhodobými zraněními a v neposlední řadě rodinnými zájmy). Přesto si 
myslíme, že nastoupená cesta s výchovou vlastních hráčů je běžným řešením 
i v jiných úspěšnějších oddílech a je potřeba v tomto trendu setrvat. 
 Současně apelujeme na rodiče a hlavně na tatínky, aby se aktivněji zapo-
jili do fotbalového dění ve Velkém Újezdě a pomohli nám např. sponzor-
sky, funkcionářsky, trenérsky nebo pomocí občasných brigád, které budeme 
organizovat na zvelebování našeho fotbalového svatostánku.
 Nezříkáme se i pomoci bývalého vedení oddílu včele s T. Bicanem a L. 
Dohnalem a i přes nešťastnou fúzi s oddílem FC Hlubočky chtě nechtě musí-
me konstatovat, že dlouhodobě drželi prapor fotbalových dějin ve Velkém 
Újezdě, za což jim patří dík.  
  Dále bychom chtěli poděkovat provozovateli kiosku Alexandru Macháč-
kovi a jeho subdodavatelům za perfektní občerstvovací servis při nedělních 
mistrovských fotbalových zápasech, trénincích a jiných akcích pořádaných 
TJ Sokol a hlavně za finanční odměnu z pronájmu kiosku. Z těchto finanč-
ních prostředků částečně pokryjeme sečení fotbalového hřiště, tréninkových 
ploch a širšího okolí o ploše cca 20 000 m² (2 hektary).
 V neposlední řadě je nutné upozornit na probíhající, resp. dokončující 
se rekonstrukci šaten a připravovanou novou investici - víceúčelové hřiště  
s umělým povrchem. Vše se odvíjí z dotačních programů Mikroregionu Bys-
třička s prvotním finančním překrytím v případě opravy šaten městyse Velký 
Újezd.
 Akcí s nádechem kulového blesku byla instalace nových laviček, na kte-
rých se sponzorsky a materiálně podílel Slávek Niesner a montážními pra-
cemi s finálním nátěrem mimořádně přispěli manželé Richterovi, Domesovi  
a Richard Zigmund, za což všem moc děkujeme.

Jaroslav Tylich 
za oddíl kopané TJ Sokol Velký Újezd
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Úklid okolí městyse

 Také v letošním roce jsme se vypravily (členky sociální komise) trošku 
pouklízet – z technických a hydrometeorologických důvodů sice později než 
obvykle, ale i tak bylo práce až nad hlavu. Nepořádek na nás trpělivě čekal. 
Připojil se k nám jeden muž, který byl samozřejmě ozdobou úklidové čety. 
Zatímco vloni se mi ještě chtělo celou situaci zlehčit, z našich letošních „úlov-
ků“ je mi opravdu hodně smutno, že bych je nejradši ani nezveřejňovala, ale 
třeba se někdo chytne za nos, nebo se aspoň trochu zamyslí…  
 Snad největším semeništěm byl úsek na Dolním konci kolem cesty  
k Harynce hned po odbočení z výklecké silnice. Mimo jiné tam bylo poho-
zeno velké množství použitých dětských plen, spousta PET lahví s uřezanou 
horní částí, skleněné flašky od alkoholu a spousta igelitových tašek-pytlíků  
s domovním-kuchyňským odpadem. V pevnější pootevřené igelitce byly roz-
kládající se pozůstatky nějakého domácího zvířátka – snad kočičky či morče-
te, to už nebylo rozpoznatelné, zápach byl nesnesitelný. 
 Jen díky psychické (a samozřejmě také fyzické) podpoře pana Miroslava 
Domese, kterému ještě jednou moc děkujeme, jsme to zvládly. A už se „těší-
me“, až zase příští rok vyrazíme…

Za sociální komisi Věra Bednaříková

Svatba ve škole

 5. června jsme se my, žáci 9. třídy, zúčastnili výtvarného projektu na téma 
„Svatba“, který bude prostřednictvím fotografií prezentován na výstavě Můj 
svatební den v rámci Hodových slavností městyse velký Újezd.
 Projekt jsme chystali sami s pomocí pana učitele Jana Ryšavého a odbor-
ného učiliště ve Velkém Újezdě.
 Nevěstu dělala Nikola Pokorná, ženich byl Martin Eliáš.
Akce se konala v prostorách školy, v kostele, na úřadě městyse a u újezdských 
rybníků. 
 Začali jsme tím, že jsme se oblékli do svátečních šatů a nazdobili auto. 
Následně jsme se přesunuli do kostela, kde se konal církevní obřad. Když 
skončil, vyšli jsme ven. Tam na nevěstu se ženichem svatebčané házeli rýži. 
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Poté jsme se přesunuli na úřad do obřadní síně, kde byli ženich s nevěstou 
oddáni. Oddávajícím byl Lukáš Mařík. Na konci obřadu se novomanželé se 
svými svědky (Nikola Krčová a Dominik Bršlica) podepsali. Obřad na klavír 
doprovázela Žaneta Riedlová. Po skončení obřadu jsme se vrátili před ško-
lu, kde nevěsta házela svatební kyticí. Poté jsme šli do školního baru, kde 
jsme rozbili talíř, který nevěsta se ženichem zametli. Po uklizení talíře jsme se 
posadili k slavnostní tabuli a svatební pár nakrájel dort. 
 Od školy se naši „novomanželé“ přesunuli k rybníkům, kde nafotili 
romantické svatební fotky. Tím naše svatba skončila.
 Tu „naši svatbu“ jsme si dokonale užili a myslíme si, že se nám to celé 
povedlo. Doufáme, že si svatbu také někdy prožijeme ve skutečnosti.

Žáci 9. třídy
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Program Hodových slavností 
městyse Velký Újezd

Pátek 16. 8. 2013 - Náměstí:
16:00 – 22:00  posezení se skupinou TRIFID
20:00 zahájení Hodových slavností

Sobota 17. 8. 2013 - Hřiště TJ Sokol:
14:00 – 18:00 ukázka hasičské techniky, vyprošťování osob 
  z havarovaného vozidla
14:00 – 18:00 výstava TJ Sokol
15:00 – 17:00 hry pro děti 
16:00 – 18:00 fotbalový zápas 
20:00 – 02:00 hodová zábava se skupinou FORUM II

Náměstí:
15:00 – 20:00 posezení s kapelou LH Western

Klubovna městyse:
14:00 – 18:00 výstava ZO Českého zahrádkářského svazu 
  Můj svatební den
Penzion Myslivna: 
17:00 – 20:00  cimbálová muzika Lučina 

Neděle 18. 8. 2013 - Kostel sv. Jakuba Staršího:
8:00 – 9:00 mše 
9:00 – 11:00, 15:00 – 16:00 otevřená krypta a kostel
16:00 – 17:00 hodový koncert duchovní hudby
9:00 – 16:00 ukázky řemesel před kostelem

Náměstí:
9:00 – 17:00 jarmark tradičních výrobků 
11:00 – 12:00  divadlo pro děti (Komedianti na káře)
13:00 – 20:00 posezení se skupinou Elixír
14:00 a 16:00 vystoupení Komediantů na káře

Klubovna městyse:
9:00 – 16:00 výstava ZO Českého zahrádkářského svazu 
  Můj svatební den
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Kaple Panny Marie Lurdské
14:00 – 14:30   pobožnost 

Hodové slavnosti městyse se konají za finanční spoluúčasti 
Olomouckého kraje.

Výbor pro rozvoj městyse Velký Újezd děkuje také ostatním 
spolupořadatelům.

Český zahrádkářský svaz, ZO Velký Újezd
Římskokatolická farnost Velký Újezd
Myslivecké sdružení Velký Újezd
Kulturní a školská komise
TJ Sokol Velký Újezd
SDH Velký Újezd
Penzion Myslivna
  Změna programu je vyhrazena. Jeho aktuální podobu naleznete 
  na webu městyse.

Hodové slavnosti – příležitost být viděn

 Hodové slavnosti se stávají akcí, která svým pestrým programem láká do 
našeho městyse řadu návštěvníků. V širokém okolí se zvyšuje povědomí o 
tomto místě, jehož nedílnou součástí jsou i místní živnostníci. I v tomto roce 
jim nabízíme možnost připomenout se či vstoupit do širšího povědomí míst-
ních občanů i hostů. 
 V neděli 18. srpna 2013 se bude v centru městyse konat jarmark, jehož 
součástí bude infostánek. Jeho cílem je zajistit propagaci Olomouckého kraje, 
Mikroregionu Bystřička a samozřejmě samotného městyse Velký Újezd. Rádi 
bychom zde tedy distribuovali letáky, prospekty, katalogy či vizitky místních 
podnikatelů. Pokud máte o tuto formu propagace zájem, odevzdejte příslušné 
materiály do konce července 2013 v úřední dny panu místostarostovi Ing. 
Josefu Jelenovi. 
 Živnostníci, kteří mají zboží vhodné k prodeji na jarmarku, pak mohou 
využít bezplatného zapůjčení stánků a akce se osobně zúčastnit. Tuto sku-
tečnost je ovšem třeba do 21. července 2013 nahlásit na email hodyvelkyu-
jezd@seznam.cz (popř. osobně paní Michaele Janotové), neboť počet stánků 
je omezen.
 Na spolupráci se za Výbor pro rozvoj městyse Velký Újezd těší

Michaela Janotová
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Marie Iglo - Šašecí
Vzpomínky na mé blažené dětství na Veselíčku

      Jedeme-li z Přerova do Lipníka nad Bečvou, tu asi v polovici cesty se nám 
na pravé straně vynoří sv. Hostýn a na levé straně zrovna naproti je krásné 
údolíčko a v něm v samé zeleni zámek hrabat Podstatských - Lichtensteinů.  
V tom zámku jsem se Léta Páně 1869, v pátek 8. října v 10 hodin večer naro-
dila jako čtvrté dítě správce, neb jak staří lidé říkali, vrchního veselského vel-
kostatku. Pokřtěna jsem byla v zámecké kapli 17. října 1869. Dostala jsem při 
křtu jména: Marie, Františka, Anna, Antonie. Křtil mne důstojný pán Karel 
Mück, farář v Oseku. Za kmotry byli: dědoušek Václav Schinka a sestra mého 
tatínka Marie Palliardi. Doma mi říkali Riči.
 Och jak blažené bylo moje dětství! Narodila jsem se hezká a tlustá jako 
cvalík. Když mně byli asi dvě léta, přijela na zámek sestřenice paní hraběnky 
Mariana. Ta jak mne spatřila, již mne nedala z rukou. Ráno mne odnesla  
a večer přinesla. Vždycky mi říkala: „Mariandl, cukrkandl, du bist mein Lieb!“ 
Každý den mne přinesla v jiných šatečkách a říkala: „Du meine Paradekind.“ 
Dala mi na krk modrou sametku s medailonkem a letopočtem mého naro- 
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zení. Z mého nejranějšího dětství mi 
též utkvělo v paměti, jak mne hraběnka 
Mariana krmívala. Držela mne na klí-
ně, já po ní po očku pokukovala. Vždy 
měla bílé šaty a vlasy jí padaly ve dvou 
loknách na záda. Mně se to docela líbi-
lo. Pamatuji se nejvíce, že mi dávala 
rajskou omáčku s rýží. Měla jsem lako-
vané střevíčky, stále jsem je zouvala  
a ona se tomu hrozně smála. Ta hodně 
veselá hraběnka pak tragicky zahynula. 
Na honu ji postřelil jeden kavalír a ona 
brzy zemřela. Kdyby zůstala na živu, 
kdo ví, jak by se můj další život vyvíjel!
      Moje chůva se jmenovala Máli. Bylo 
to hodné a hezké děvče, dcera panského 
zaměstnance. Nosila krásné tmavé vla-
sy jako korunku, okolo černou sametku 
a na nohou „andělské střevíčky“, jak je 

sama pojmenovala. Takové bleděmodré, háčkované. Ta Máli byla moje všech-
no. Moc jsem ji milovala, a když pak, bylo mně asi šest let, zemřela na zánět 
mozkových blan, tu jsem pro ni moc a dlouho plakávala. Kdykoliv jsme šli 
s maminkou do Oseka do kostela, často jsem zašla na její hrob v rohu hřbi-
tova pod smuteční vrbou. Ještě dnes v mém stáří ji vidím před sebou. Vyso-
kou, štíhlou, bělounkou, jak v létě za večera najednou se objevila v tzv. malé 
zahrádce u našeho bytu, kde jsem sedávala s maminkou v měsíci máji. Hvěz-
dičky byly na nebi, bylo teploučko, chrousti poletovali a bzučeli, svatojánské 
mušky svítily a ta krásná vůně z roztodivných květů. Seděla jsem s mamin-
kou pod ohromným stromem jasmínu a poslouchali jsme, jak vesnické ženy 
držely pobožnost májovou nahoře v lese nad naší zahrádkou, v mariánské 
staré kapli. Bylo to tak krásné, jak se za večera nesly mariánské písně. Již jsem 
dřímala, najednou tu byla Málinka. Přišla lehoučkým krokem, usměvavá  
a již mne měla v náručí a odnášela mne domů, do pokoje, kde mně zpívala  
a chovala chodíc přitom po pokoji: Když jsem já šel okolo háje zeleného, 
nalupal jsem lupení do šátečku do bílého a dal jsem ho do loží, kde má milá 
leží. Tu písničku jsem měla tuze ráda a krásně se mi při ní usínalo. Ještě nyní 
po sedmdesáti letech cítím tu slast.
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 Když mi bylo šest let, vzal mne tatínek jednoho dne za ruku, začátkem 
září, krásně, v bílých šatkách oblečenou. Na nohou jsem měla bílé vyšívané 
punčošky a černé lakové střevíčky. Hlavu samou loknu (to Pepi mi cukrovou 
vodou natočila vlásky) a vedl mne do vsi k zápisu do školy. Pan nadučitel 
Kněžíček mne zapsal, dal mi pěkný obrázek a zase jsme cupali přes panskou 
zahradu s tatínkem domů. My děti do vsi do školy jsme nechodili, učili jsme 
se jen doma. Od čtyř do šesti odpoledne k nám chodil pan nadučitel Kněží-
ček, pan učitel Juřena a pan P. Filip. Někdy je pozvala maminka k večeři. 
Ruční práce nás učila Pepi, naše slečna. Byla dovedná, uměla spoustu věcí. 
Například z rybích šupin sestavovat obrázky, vyšívat stříbrnou nití, z lesních 
šišek dovedla zhotovovat celé rámy na obrazy, ze špejlů na jitrnice koše s maš-
lema, z vosku květiny a jiné krásné věci. Učila nás hrát divadlo, v podvečer 
též mlhavé (t.j. stínové) obrazy pouštět na stěnu, uměla pěkně zpívat, česat  
i vařit. Bylo to chytré a vzdělané děvče. Ona mne zasvěcovala do tajů naší 
vlasti a jen jí mám co děkovat, že se ze mne stala věrná Češka. U nás se mlu-
vívalo jen německy, jak v tehdejších časech u panského úřednictva bylo zvy-
kem. Pepi psala i básně pod jménem Josefína Lipohorská. Jen někdy v létě, 
když nás napadlo, uprosili jsme maminku a ráno v šest hodin jsme se spo-
lečně podle lesa ubírali do školy ve vsi. Nejraději já a můj bratr Albín. Vždy 
jsme se zastavili u školníka Brady, který uměl pěkné, veselé pohádky, Smávali 
jsme se jeho: Jak pan Husárovic šel do Pekárovic a jak se dostal pan Pekárovic 
do Kabelárovic a pan Bačkorovic na Pekárovic. Já jsem po škole ještě zaběhla  
k paní nadučitelové a chovala jsem a kolébala jejich děti. Měli jich jako kuželek.  
Já jsem malé děti měla moc ráda a ráda jsem je chovala. Kočárky tehdy nebyly. 
      Kolem zámku, kde jsme v jedné části v prvním patře bydleli, byla krásná, 
velká zahrada, vlastně dvě. Ta první byla přístupná hned z chodby po několika 
schůdkách, říkali jsme jí „malá“, ale malá nebyla. Snad proto, že byla hned při 
domě, na terasovitě upravené ploše. Měla krásně upravený trávník a žlutým 
pískem vysypané cestičky. Uprostřed stál ohromný strom, okolo něho stůl  
a lavice. Pod ním maminka v létě snídávala, někdy jsme tam večeřeli a zdrželi 
jsme se tam i do deseti hodin večer. Když pršelo, nezmokli jsme, tak byl strom 
hustý a veliký. V rozích byly růže a jiné, vzácné květiny, které ani neumím 
pojmenovat. Na jednom asi metr vysokém keři byly tmavé až černé květy, 
když se rozvily, nádherně voněly. Říkali jsme jim šváby, měly jejich podobu. 
V rohu stála dřevěná besídka, lilkem obrostlá, navečer se rozvily růžové květy 
a omamně voněly. Tam byl můj ráj. Tam jsem sedávala na lavičce a hrála jsem 
si, často i celý den, s panama a někdy společně se sestrou bábi. Pak byl v té 
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zahrádce španělský bez fialový, celá jedna strana byla z vysokých jasmínů, 
pod nimi lavička, pak velký keř kaliny a dva velké stromy růžového hlohu. 
Zdálo se mi, že v té zahrádce je jako v nebi. Z vůně tam mohl člověk navěky 
usnout. Tam jsme také měli v létě velkou dřevěnou vanu a služka Maryša 
nám tam nanosila vždy vodu. Tu mně nechal tatínek udělat u panského sto-
laře vážky na ramena a dvě malé putničky. A pomáhala jsem tu vodu nosit.  
I do zámku se takto voda nosila. Nikde nebyl vodovod, ani v zámku ne. Měla 
jsem tam i ochočenou slepičku Kotyšku, která mi zobala z ruky, a ve velké 
kleci byl holub. Měla jsem udělané i malé dřevěné hrábě, zrovna tak kom-
tesa Ida, která byla asi mého věku, jezdila tam na prázdniny do rodiny Pod-
statských. Zahradníkův pomocník pokosil trávu a my jsme ji pomáhali sušit. 
Měli jsme tam půjčenou i kozičku a tu jsme krmili. Měli jsme i malou nůši 
na nošení trávy. Někdy se na zámku nahoře otevřelo okno a paní hraběnka 
nás zavolala do jejich bytu. Z takové krásné broušené dózy nám pak dávala 
bonbóny čokoládové, plněné růžovou, žlutou, bílou a krémovou hmotou, jen 
se rozplývala na jazyku. Měla je z Vídně a byly tehdy velmi vzácné (dnešní 
pralinky). Za tzv. malou zahrádkou byla velká zahrada, opravdu velká. Měli 
jsme tam květiny, zeleninu a roztodivné ovoce: jablka, fíky, hrušky, ořechy, 
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kdoule a mišpule, vzácné druhy švestek, velikých, krásně uvnitř žlutých. Na 
zdech triláže meruněk, broskví, vína muškátového zeleného i modrého. Keře 
srstek (angrešt) a rybízu. V zahradě byl jeden vzácný strom - moruše, měla 
plody jako palec, černé, plné sladké šťávy. Byl tam též krásný altán, zděný, 
břečťanem obrostlý, měl čtyři okna, byl v něm i nábytek. No pohodlí! I tam 
jsem si často hrála. Na celý den jsem se tam odstěhovala. Za zahradou do polí 
byla velká alej třešní a višní. Tatínek nám nechal udělat takové dřevěné háky 
a my jsme ohýbali větve a trhali. Chodívali jsme tam celá kompanie a až večer 
se šlo domů.
      Jak dnes, vidím moji drahou maminku v tmavomodrých šatech a přes 
ně měla malou krajkovou černou zástěrku. Na hlavě zahradní klobouk, vel-
ký žlutý, slaměný, na něm kytici polních květin. Na rukách žluté jelenicové 
rukavičky, poloviční a malý košíček a na něm vyšitou růži. Tak chodívala do 
velké zahrady nebo do lesa za malou zahradou a na blízkou louku a sbírala 
tam žampiony a ryzce. Byla tam třeba od oběda až do večera. My děti jsme 
ji hledávali, ona se schovávala a pak na nás vybafla. Maminka často sedávala  
i v lese, kde byl stolek a lavička a protože uměla dobře francouzsky, ráda vyprá-
věla s francouzskou guvernantkou komtesek slečnou Hermans a se společnicí  
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paní hraběnky slečnou Boson von Bömlich a hráli též Černého Petra. To  
v létě. V zimě pak sedávala ráda ve sklenících na lavičce u vodotrysku, kde 
bylo krásně teploučko, kvetly kamélie a jiné vzácné květiny. To byla nejšťast-
nější.
      Já jsem si též ráda hrávala na půdě. Bylo tam tak tajemně šero. Půda 
byla vždy hezky uklizená, celá bílými šamotkami vyložená. Vedly k ní široké 
dubové schody. A na těch schodech jsem často sedávala a hrála si s panama. 
Měla jsem též i kravičku, do které se nahoře lilo mléko, a já ji pak dojila. Když 
byl na jaře úklid, tu krásné věci ze salonu byly po těch schodech postaveny  
a to jsem si mezitím obzvlášť ráda hrála. Jednou jsem tam i krásnou sošku 
roztloukla, no dala se spravit. Na té půdě měli služky skříně se šatami, zrca-
dlo, židle   a stolek, no bylo to tam jako pokoj. Na té půdě byla též velká komo-
ra, čerstvé švestky v ní vydržely do vánoc. Tam bylo též všechno na zimu 
uskladněno. Soudky sušeného ovoce všeho druhu, povidel, truhle s moukou. 
Tou moukou jsme se jednou s komtesou Idou, která byla velmi veselá, celé 
posypávaly i vlasy, jako pudrem. Ó to se maminka potom zlobila! Ovoce jsme 
měli též uskladněno dole vedle kanceláře ve velkém pokoji na slámě. Nahoře 
za velkou kuchyní byl ohromný špajz, tam byli v policích soudky s máslem, 
sádlem, stojan s vejci, velký železný hmoždíř na mák, stůl se sekáčem na cukr 
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(byl v homolích), struhadlo a v koutě 6 klobouků cukru z panského cukrova-
ru. Ve sklepě pak stály hrnce s mlékem, smetanou a lahve dobrého vína.
      Pokoje jsme měli čtyři na řadě za sebou, pak po straně dva, v jednom jsme 
bydlely my děvčata, druhý byl hostinský. V tom spávali dědoušek, babička 
neb tety a strýci, když k nám přijeli na návštěvu. Pak byl ještě sedmý pokoj 
pro bratry a v něm bydlel určitý čas i jejich vychovatel dr. Šustek. Nejkrás-
nějším pokojem byl náš salón. Byl velký, měl tři okna, strop byla překrásná 
štukatérská práce - ohromná mísa a v ní ovoce, jak skutečné, čerstvé viselo. 
Kolem dokola pak byl z břečťanu věnec. Zdi byli zelené a šedé. Ten pokoj 
byl mnoho let nemalovaný, ale barvy stále držely, byly pěkné. Vždy z jara 
přijel malíř z Lipníka a zdi čistil. Ale nejkrásnější byla kamna. Kachlová. Jako  
v těch ostatních i v nich se topilo zvenku, z chodby se přikládala celá polena. 
To měl na starosti sluha Tymek. Ráno zatopil v šest hodin a vydrželo to až 
do druhého dne. Ta kamna byla z bleděžlutých kachlí a v nich byla vypále-
ná malba: velký hrad a pod ním tekl potok, hluboko v údolí, přes něj vedla 
lávka a poté lávce šla žena s děvčátkem do blízkého mlýna. V tom potoku 
byly kačeny. Kdo k nám přišel, tak to obdivoval. Nahoře byl letopočet 1820.  
V sezóně jsme měli zeleným rypsem potažená křesla, byly tam stolky, skříně, 
stříbrník etažér, a pak tři andělé pozlacení na podstavci. Zem byla pokryta 
hnědým suknem z dědouškovy továrny, sukno bylo pošito růžemi a vypadalo 
to, jakoby ty růže po zemi poházel. V tom salóně ráda sedávala paní kněžna 
z Lipníka a nám dětem dávala cukrlátka, které sama ráda chroupala. Často  
k nám v létě chodívala.

Pokračování příště.
 
   Pozn.: Text poskytl šéfredaktor Telčských listů O. Zadražil roku 2008. Jed-
na z autorčiných vnuček Eva Melmuková-Šašecí je významná evangelická 
teoložka a historička, přednášela církevní dějiny na Evangelické teologické 
fakultě UK Praha. Její snad nejznámější historická práce je kniha Patent zva-
ný toleranční. Rodinné foto poskytl vnuk Cyril Francisci ze SR. Ostatní foto  
 inventáře zámku Telč pořídil a k tisku připravil J. Richter. Vzpomínky neby-
ly i přes několikeré nabídky dosud nikde publikovány. Text byl ponechán  
v původní podobě.
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Výsledky závodníků OKČT TJ Sokol Velký Újezd 
v Českém poháru a 

Mistrovství České republiky v turistickém závodě za rok 2013

Oblast Olomoucký kraj reprezentovali pouze závodníci z OKČT TJ Sokol Velký 
Újezd.
Závodů českého poháru se účastní nejlepší závodníci z celé České republiky.

Kategorie        Jméno závodníka         Umístění
1. závod Českého poháru Kynšperk nad Ohří 4. 5. 2013
Starší dorostenci        - Ondřej Fryštacký           15.
Ženy B    - Anna Fryštacká             5.

2. závod Českého poháru Plzeň 18. 5. 2013 – nezúčastnili jsme se

3. závod Českého poháru Ivančice 1. 6. 2013
Starší dorostenky        - Radka Dobisíková             5.
                           - Radka Tylichová           10.
Starší dorostenci         - Ondřej Fryštacký             6.
Ženy B                   - Anna Fryštacká             4.
Muži B                         - Miroslav Dobisík                         7.

4. závod Českého poháru a Mistrovství České republiky Havířov 15. 6. 2013
Starší dorostenky       - Radka Dobisíková              9.
                           - Radka Tylichová              6.
Starší dorostenci         - Ondřej Fryštacký              6.
Ženy B                         - Anna Fryštacká              2.
Muži B                        - Miroslav Dobisík                         8.

Český pohár 2013 - celkové výsledky
Starší dorostenky      - Radka Dobisíková            11.
                          - Radka Tylichová            12.
Starší dorostenci       - Ondřej Fryštacký            11.
Ženy B                  - Anna Fryštacká              4.
Muži B                       - Miroslav Dobisík                       15.
V Červeném poháru (dorost+dospělí) jsme skončili na 11. místě z 30-ti oddílů.

Radka Tylichová, Ondřej Fryštacký a Anna Fryštacká si vybojovali postup 
na Mezinárodní mistrovství v turistickém závodě 14. 9. 2013 v Orlové.
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         Všem závodníkům blahopřeji k dosaženým výsledkům a děkuji za vzornou 
reprezentaci našeho odboru KČT TJ Sokol Velký Újezd, městyse Velký Újezd  
a oblasti KČT Olomoucký kraj.

Miroslav Dobisík
předseda odboru KČT   
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Sportovní hry Mikroregionu Bystřička

 Již posedmé se mohli žáci ze základních škol Mikroregionu Bystřička 
utkat v přátelském sportovním klání. Tentokrát mladí borci zamířili dne 24. 
května 2013 na sportoviště v městysi Velký Újezd a v obci Daskabát. 
 Milovníci sportu přivítali a mocně povzbuzovali zdatné štafetové běžce, 
turistické závodníky, fotbalisty, hráče vybíjené, volejbalu, basketbalu i přeha-
zované. Naše základní škola si vedla natolik dobře, že v celkovém hodnocení 
žáků prvního i druhého stupně obsadila zlaté stupně vítězů. Také žáci ostat-
ních škol podali výborné výkony. 
 K celkové pohodě a zdařilému průběhu akce přispěli rozhodčí nejen z řad 
učitelů, ale i občanů našeho regionu, místní spolky (hasiči, TJ sokol) a SOU 
Velký Újezd. Finančně akci podpořil městys Velký Újezd a obec Daskabát.
 Celý den se nesl v duchu fair play a radosti z pohybu, takže nakonec 
nemohl být nikdo z účastníků této tradiční akce zklamán.
 Michaela Janotová
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ZŠ Velký Újezd je jazykům otevřená

V posledních letech naše škola prošla řadou pozitivních změn, doslova změ-
nila svou tvář, zkrásněla. Byla zateplena, vybavena novým nábytkem odpo-
vídajícím zásadám zdravého sezení, několika interaktivními tabulemi, byly 
vybudovány odborné učebny – multimediální, počítačová a přírodovědná 
(sloužící moderní výuce fyziky, chemie a přírodopisu). 
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V letošním školním roce bylo tečkou (a pro „jazykáře“ přímo třešničkou na 
dortu) zřízení odborné jazykové učebny. Ta slouží nejen výuce cizích jazyků 
(povinné angličtiny, povinně volitelné němčiny   a zájmové ruštiny), ale také 
umožňuje oživit výuku mateřského jazyka českého, zvláště v oblasti čtenářství. 
 Učebna je vybavena moderním nábytkem, interaktivní tabulí a především 
zařízením, které pedagogům umožňuje individuální práci s žáky a vede ke 
zkvalitnění poslechu, zintenzivnění čtení, tedy celkově k rozvoji čtenářských 
dovedností.
 Každý žák má k dispozici sluchátka, která mu umožňují individuální 
poslech ve vysoké kvalitě. Sluchátka tlumí zvuky z okolí, takže všichni žáci 
mohou souběžně číst stejný text, každý svým individuálním tempem. Uči-
tel ovládá zařízení, pomocí kterého slyší pouze jedno konkrétní dítě. Jeho 
výkon může komentovat, může mu pomáhat zlepšovat výslovnost, odstraňo-
vat chyby. Lze také pořizovat záznamy výkonů jednotlivých žáků, nahrávky 
jim následně pouštět, rozebírat je, posuzovat míru zlepšení, individuálního 
pokroku. 
 Je vidět, že ne nadarmo se škola ve Velkém Újezdě stala fakultní školou 
Pedagogické fakulty Palackého univerzity. Krom vysoké úrovně vybavenos-
ti nabízí rodičům a žákům také vstřícné, přátelské prostředí a pedagogický 
sbor, který je otevřený moderním technologiím a novým metodám práce  
s dětmi.

Michaela Janotová
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Pálení čarodějnic a Faktor strachu

 Dne 30. 4. 2013 pořádal TJ Sokol Velký Újezd Pálení čarodějnic. Počasí 
nám zpočátku přálo, sešli jsme se v hojném počtu  v 16 hodin na hřišti. Pro 
děti byly připravené soutěže, kterých se mohli zúčastnit  i spolu se svými 
rodiči. Ale bohužel se  před zapálením táboráku rozfoukal silný vítr a značně 
se ochladilo, takže spousta malých i velkých čarodějnic odešla domů. Přes-
to hranice vzplála, došlo i na slibované opékání buřtů a  zpívání s kytarou  
u ohně.
 8. 6. 2013 se na hřišti konala další akce pro děti a tou byl již třetí ročník 
Faktoru strachu a přátelských fotbalových utkání. Přestože jsme museli Dět-
ský den o týden posunout z důvodu nepříznivého počasí, nakonec to stálo 
za to. Na hřišti se sešla spousta dětí i se svými rodiči, kteří měli možnost si 
nejen zasoutěžit, ale zahrát si i fotbálek se svými ratolestmi. Byla sehrána dvě 
přátelská utkání: maminky proti synům (mladším a starším benjamínkům), 
trenéři a tatínci proti mladším a starším žákům. Pro naše nejmenší jsme měli 
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přichystaný skákací hrad, který byl po celé 
odpoledne v obležení dětí. Všechny děti 
dostaly zmrzlinu a malinovku, byly také 
odměněny sladkými lízátky. Faktor stra-
chu měl letos nádech hradních radovánek. 
Po celé odpoledne bylo na hřišti veselo  
a živo, což bylo pro nás jako pořadate-
le největší odměnou. Velké poděkování  
patří paní Dáše Šubrtové, která nám uši-
la kostýmy pro krále a princezny a panu 
Sašovi Macháčkovi, který nám zapůj-
čil rytířské vybavení a jako každoročně 
dodal i zmíněnou malinovku. Nesmíme 
zapomenout i na členy výboru TJ Sokol 
Velký Újezd a na  dobrovolníky z řad 
újezdské mládeže, bez jejichž  nezištné 
pomoci by se to neobešlo.
 Další akcí, kterou pro děti, ale i dospělé chystáme, budou hodové slavnos-
ti a na podzim pak Lampionový průvod.

Ivana Richterová

Rozloučení s Radovánkem

 Již druhým rokem nabízel maminkám s malými dětmi svou otevřenou 
náruč dětský klub Radovánek. V příjemných, útulných prostorách mateř-
ské školy se od října 2012 do května 2013 vždy dvakrát týdně scházeli naši 
nejmenší, aby si pohráli, zacvičili, zazpívali, vytvořili drobná výtvarná dílka, 
vyposlechli si anglické písničky či slova z knížek pro děti. Vše se odehráva-
lo v přátelské atmosféře, kterou vytvořili jak pravidelní návštěvníci klubu, 
tak lektorky Martina Havlasová, Martina Kurfürstová, Stanislava Kličková  
a Michaela Janotová.
 V uplynulé sezóně jsme se setkali osmapadesátkrát. Radovánek navštívi-
lo v průběhu osmi měsíců 31 rodičů a 35 dětí. Opakovaně docházelo deset 
maminek, zcela pravidelně pak dalších devět. Většina bydlela přímo v našem 
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městysi, ale přijet neváhaly ani maminky z Daskabátu, Doloplaz, Lazníček  
a Staměřic.
 Vedení ZŠ a MŠ Velký Újezd dalo zelenou této aktivitě bezplatným pro-
nájmem prostor. Kulturní a školská komise činnost klubu podpořila částkou 
2000,- Kč. Obdrželi jsme i sponzorský dar od městyse za sběr starého papíru 
ve výši 500,- Kč. Tyto finance posloužily zejména na nákup výtvarného mate-
riálu, zajištění pitného režimu pro děti a na pořízení drobných odměn do 
soutěží. Dětský klub tedy nemusel vybírat žádné poplatky.
Během dvou let své činnosti získal Radovánek dobré jméno, stálé návštěvní-
ky i podporu veřejnosti. Na podzim by tak mohl s chutí vstoupit již do své 
třetí sezóny. Bude však třeba obnovit „lektorský sbor“. Prosíme tedy všechny 
aktivní maminky, aby se do činnosti Radovánku zapojily. Podrobnější infor-
mace o našich aktivitách včetně kontaktů naleznete na webových stránkách 
www.radovanek.net.       

Michaela Janotová

VÝPIS  USNESENÍ
ze zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd 

(dále jen „ZM Velký Újezd“),
 konaného dne 25. 6. 2013 v klubovně městyse ve Velkém Újezdě

/volební období 2010 – 2014/

Usnesení  k bodu 2:
ZM Velký Újezd schvaluje zápis z 15. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 30. 
dubna 2013.

Usnesení k bodu 3:
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM Velký Újezd 
z 25. 6. 2013 (příloha č. 2 tohoto zápisu).
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Usnesení k bodu 4:
ZM Velký Újezd schvaluje zprávu finančního výboru ZM Velký Újezd (přílo-
ha č. 3 tohoto zápisu).

Usnesení k bodu 5:
ZM Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti výboru pro rozvoj městyse Velký 
Újezd (příloha č. 4 tohoto zápisu).
Usnesení k bodu 6:
ZM Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse Velký Újezd od 14. 
zasedání zastupitelstva městyse.

Usnesení k bodu 7:
a) ZM Velký Újezd schvaluje předložený „Plán financování obnovy vodovo-
dů a kanalizací s ČOV“ pro městys Velký Újezd (dle přílohy č. 2 pozvánky na 
16. zasedání ZM Velký Újezd).
b) ZM Velký Újezd zřizuje Fond obnovy vodohospodářského majetku  
a schvaluje jeho „Pravidla“ (dle přílohy č. 3 pozvánky na 16. zasedání ZM 
Velký Újezd).

Usnesení k bodu 8:
ZM Velký Újezd schvaluje s výhradou závěrečný účet dle „Zprávy o výsledku 
přezkoumávání městyse Velký Újezd za rok 2012“. Závěr této zprávy: Při pře-
zkoumávání hospodaření městyse Velký Újezd za rok 2012
- byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uve-
dených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona): a): územní celek 
nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby,
- byly zjištěny nedostatky spočívající (§ 10 odst. 3 písm c) zákona: - ch)  
v porušení povinností – nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové 
opatření v případě změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu nebo  
v případě, že hrozilo nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.
Zastupitelstvo městyse přijalo systémové opatření k odstranění nedostat-
ků. Jedná se o zpětně neodstranitelný nedostatek. Účetní byla poučena  
o správném účtování a soustavném provádění rozpočtových opatření tak, aby 
nedocházelo k uvedeným chybám. Zastupitelstvo jí uložilo účtovat v souladu  
s vyhláškou. Současně vyzvalo finanční výbor k provádění častějších a důsled-
nějších kontrol finančního hospodaření se zpětnou vazbou na zjištěné nedo-
statky.
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Usnesení k bodu 9:
ZM Velký Újezd schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013 dle přílohy č. 5 
pozvánky na 16. zasedání ZM Velký Újezd.

Usnesení k bodu 10:
ZM Velký Újezd schvaluje směnu pozemků v k.ú. Velký Újezd parcelu č. 1505 
o výměře 3394 m2 + parcely č. 2683, 2684, 2685, 2686, 2687 o výměre 1389 
m2 (spolu 4783 m2) ve vlastnictví p. Mgr. Ondřeje Zatloukala, Oderská 9, 
Velký Újezd za parcely č. 1532 a 1533 (spolu 4333 m2) ve vlastnictví městyse 
Velký Újezd. 

Usnesení k bodu 11:
ZM Velký Újezd bere na vědomí žádost TJ Sokol Velký Újezd o uzavření 
nájemní smlouvy na pozemky pod hřištěm TJ Sokol ve vlastnictví městyse 
Velký Újezd, uzavřením smlouvy pověřuje radu městyse.

Usnesení k bodu 12:
ZM Velký Újezd neschvaluje záměr prodeje pozemku parcela č. 1338 o výmě-
ře 226 m2 v k.ú. Velký Újezd ve vlastnictví městyse Velký Újezd.

Usnesení k bodu 13:
ZM Velký Újezd bere na vědomí Účetní závěrku 2012 a Závěrečný účet 2012 
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička.

Výpis vyhotovil: Eva Tomanová
Velký Újezd,  26. 6. 2013

 Ověřovatelé zápisu:   Starosta městyse:
 Ivana Nováková   Lubomír Bršlica
 Marie Oklešťková
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Kalendář akcí 
(červenec – září) 

7. 7. 2013 Doloplazy Jízda králů

13. 7. 2013 Velká Bystřice Hanácké pupek svět

27. 7. 2013  Rodinný cyklovýlet 
   Mikroregionu Bystřička

16. – 18. 8. 2013 Velký Újezd  Hody 

24. 8. 2013 Libavá  Bílý kámen – letní
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