Z únorového představení komedie „Zdravý nemocný“

ZPRÁVY Z RADNICE
_____________________
Vítání dětí
V roce 2007 se konalo slavnostní uvítání nově narozených dětí
do svazku obce ve dvou termínech. O prvním z nich, které se
uskutečnilo 28. května 2007, jsme psali v Ţibřidu č. 4/2007.
To další proběhlo v obřadní místnosti radnice 31. října. Pozváno
bylo celkem šest dětí, jejich rodiče i příbuzní, kteří jsou na této akci
vţdy vítáni. Je to slavnostní chvíle pro celou rodinu. Přítomny byly čtyři
děti – tři holčičky a jeden hoch. S dalšími dvěma chlapci rodiče nepřišli
a ani se neomluvili.
31. března 2008 budou přivítáni další noví občánci, kteří se
narodili ještě v loňském roce. Věříme, ţe všech pozvaných šest dětí se
dostaví v plném počtu. A pokud rodiče s některým z nich nebudou moci
přijít, jistě se na Úřadu městyse Velký Újezd omluví a pozváni budou
příště. A ti, kteří se prostě zúčastnit nechtějí, by to ze slušnosti měli
oznámit také.
Občanské průkazy
Dne 31. prosince 2008 končí platnost občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003. Výjimku
tvoří občanské průkazy vydané občanům narozeným před 1. lednem
1936, pokud v nich není doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním
datem. Data v nich uvedená musí být aktuální. Ţádost o vydání nového
občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je občan povinen
předloţit nejpozději do 30. listopadu 2008. Za výměnu OP bez strojově
čitelných údajů se nevybírá správní poplatek.
Pozn.:
pro cestování v rámci Evropské unie jsou pouţitelné kromě
platných cestovních pasů i občanské průkazy – od 1. ledna 2006
však pouze OP se strojově čitelnými údaji;
v případě změny trvalého pobytu, nebo změny stavu sňatkem,
rozvodem, ovdověním a uzavřením nebo zánikem
registrovaného partnerství má kaţdý občan (i narozený před
1. lednem 1936) povinnost poţádat o vydání nového občanského
průkazu.
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Cestovní doklady
Dle změny zákona o cestovních dokladech si rodiče mohou
nechat od 1. března 2008 zapsat dítě mladší 10 let do svého vydaného
cestovního dokladu. Zápis provádí obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle místa trvalého pobytu (pro občany s TP Velký Újezd
a Daskabát je to Magistrát města Olomouce-Kosmonautů 10). Správní
poplatek za kaţdý zápis činí 50,- Kč.
Poplatky
Poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru,
přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů na letošní
kalendářní rok je splatný 31. března 2008. Výše poplatku je 400,- Kč/1
osobu.
Poplatek ze psa je splatný 30. června 2008 a činí 60,- Kč za
prvního psa a 120,- Kč za kaţdého dalšího.
Během měsíce května 2008 se budou odečítat stavy vodoměrů.
Úhradu bude přijímat úřad městyse v měsíci červnu.
V. Bednaříková

JARNÍ ÚKLID
____________________
Sociální komise Rady městyse Velký Újezd opět organizuje akci

jarní úklid obce a okolí.
Sraz na náměstí u textilu je v pátek 18. dubna 2008 odpoledne
v 15,00 hodin
a v sobotu 19. dubna 2008 dopoledne v 9,00 hodin.
Rukavice a pytle budou zajištěny.
Přidat se můţete i průběţně.
Informace u Ivany Novákové, tel. č. 732 160 762.
Přijďte nás podpořit.
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VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd
(dále je „ZM“), konaného dne 19. 12. 2007 v obřadní síni Úřadu městyse
Velký Újezd
_________________________________________________________________
Usnesení č. 1:
ZM Velký Újezd schvaluje zápis z 5. zasedání ZM Velký Újezd z 26. 9. 2007.
Usnesení č. 2:
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení
z 5. zasedání ZM Velký Újezd z 26. 9. 2007.
Usnesení č. 3:
ZM Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti výboru pro rozvoj obce.
Usnesení č. 4:
ZM Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse Velký Újezd od 5. zasedání ZM
z 26. 9. 2007.
Usnesení č. 5:
ZM schvaluje prodej části pozemku parcela č. 56 v k. ú. Velký Újezd paní MUDr. Jaroslavě
Kováříkové, Velký Újezd 19, za cenu dle vyhlášky o oceňování nemovitostí. Náklady na
vyhotovení oddělovacího geometrického plánu a zápis do KN hradí nabyvatelka.
Usnesení č. 6:
ZM neschvaluje záměr prodat část pozemku parcela č. 143 v k. ú. Velký Újezd a navrhuje
zabývat se moţností jiného přístupu na tuto a přilehlé parcely.
Usnesení č. 7:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2007 dle přílohy č. 7 pozvánky.
Usnesení č. 8:
ZM schvaluje schodkový rozpočet městyse Velký Újezd na rok 2008 s příjmy ve výši
11,530.000,- Kč a výdaji ve výši 15,530.000,- Kč. K překlenutí schodku bude pouţit
výsledek hospodaření do roku 2007 ve výši 4,000.000,- Kč. Nedílnou součástí tohoto
rozpočtu je rozpočet sociálního fondu městyse Velký Újezd s přídělem 35.000,- Kč a výdaji
ve stejné výši (dle přílohy č. 3 pozvánky - s opravou).
Usnesení
- č. 9a):
ZM schvaluje vystoupení městyse Velký Újezd ze Svazu měst a obcí ČR.
- č. 9b):
ZM schvaluje vstup městyse Velký Újezd jako řádného člena do Sdruţení
místních samospráv ČR, o.s.
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Usnesení č. 10:
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2007 o stanovení systému shromaţďování,
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území městyse Velký Újezd dle přílohy č. 5 pozvánky.
Usnesení č. 11:
ZM schvaluje odměny:

- členům výborů a komisí jednorázově v tomto členění
finanční výbor
1.000,- Kč
kontrolní výbor
1.000,- Kč
výbor pro rozvoj obce
1.000,- Kč
sociální komise
3.500,- Kč
kulturní a školská komise
2.000,- Kč,
- neuvolněným členům ZM měsíčně 340,- Kč.

Usnesení č. 12:
ZM schvaluje Směrnici pro tvorbu a uţívání sociálního fondu městyse Velký Újezd dle
přílohy č. 6 pozvánky.
Usnesení č. 13:
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině knihovny dle přílohy č. 8 pozvánky.
Usnesení č. 14:
ZM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 150.000,- Kč slečně Pavle Švrčkové,
Velký Újezd 89. ZM poţaduje ručení ručitelem a nemovitostí, smlouvu zpracuje Advokátní
kancelář Ritter – Šťastný z Olomouce.
Usnesení č. 15:
ZM schvaluje
a) „jednostranné upuštění od vymáhání pohledávky“ na dluţníka pana Milana
Leţatku ve výši 120,- Kč a
b) „upuštění od vymáhání pohledávky“ dle seznamu v celkové výši 26.747,- Kč.
Usnesení č. 16:
ZM schvaluje čerpání 107.000,- Kč z investičního fondu ZŠ a MŠ Velký Újezd na
vybudování sprchových koutů v ZŠ Velký Újezd.
Výpis vyhotovila: Eva Tomanová
Velký Újezd 20. prosince 2007
Ověřovatelé zápisu:
Ivana Nováková v. r., podpis
Pavla Dohnalová v. r., podpis

Starosta městyse:
Lubomír Bršlica v. r., podpis
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Schválený rozpočet na rok 2008 dle odvětvového členění (paragrafů)

______________________________________________________
příjmy
výdaje
===============================================================
Daňové příjmy
8010000.00
0.00
Nedaňové příjmy
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin
0.00
5000.00
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost
9000.00
0.00
1031 Pěstební činnost
3000.00
30000.00
2212 Silnice
0.00
755000.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
0.00
190000.00
2310 Pitná voda
1226000.00
1064000.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod
520000.00
859000.00
3113 Základní školy
160000.00
2350000.00
3141 Školní stravování
0.00
165000.00
3314 Činnosti knihovnické
5000.00
75000.00
3319 Ostatní záleţitosti kultury
0.00
30000.00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot histor.
0.00
40000.00
3399 Ostatní záleţitost kultury, církví
0.00
175000.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
0.00
72000.00
3539 Ostatní zdr. zařízení (Hospic Na Sv. Kopečku) 0.00
10000.00
3612 Bytové hospodářství
100000.00
226000.00
3613 Nebytové hospodářství
0.00
78000.00
3631 Veřejné osvětlení
0.00
331000.00
3632 Pohřebnictví
2000.00
120000.00
3633 Výstavba a údrţba místních inţ. sítí
0.00
205000.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
0.00
50000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
0.00
593000.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
0.00
342000.00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc
0.00
95000.00
5512 Poţární ochrana - dobrovolná část
0.00
230000.00
6112 Zastupitelstva obcí
0.00
897000.00
6171 Činnost místní správy
128000.00
1986000.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
20000.00
50000.00
6399 Ostatní finanční operace
0.00
1500000.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené (rezerva)
0.00
3007000.00
2460 Splátky půjček od obyvatelstva
2000.00
0.00
Dotace
Neinvestiční dotace na výkon státní správy
700000.00
0.00
Neinvestiční dotace od obcí na ZŠ
645000.00
0.00
=============================================================
CELKEM :
11530000.00
15530000.00
=============================================================
8115 Financování
4000000.00
Schválilo ZM dne 19. 12. 2007
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VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd
(dále jen "ZM"), konaného 27. února 2008 v obřadní místnosti
Úřadu městyse Velký Újezd
__________________________________________________________________
Usnesení č. l:
ZM Velký Újezd schvaluje zápis z 6. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 19. 12. 2007.
Usnesení č. 2:
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení
z 2., 4., 5. a 6. zasedání ZM Velký Újezd.
Usnesení č. 3:
ZM Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti výboru pro rozvoj obce.
Usnesení č. 4:
ZM Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti rady městyse za období od 6. zasedání
ZM Velký Újezd dne 19. 12 .2007, dále ZM Velký Újezd ukládá úřadu městyse
vypracování seznamu navrhovaných a rozpracovaných akcí s ekonomickou rozvahou.
Usnesení č. 5:
ZM Velký Újezd schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc. č. 3495/1 ostatní
plocha o výměře 1289 m2 v k. ú. Velký Újezd dle geometrického plánu č. 765-149/2006
ze dne 31. 05. 2007 pozemek parc. č. 3495/1 ost. plocha o výměře 1289 m 2
v k. ú. Velký Újezd do vlastnictví městyse Velký Újezd.
Usnesení č. 6:
ZM Velký Újezd schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství a spolupráci v rámci
realizace cyklostezky v kat. území Přáslavice u Olomouce, kat. území Daskabát a kat.
území Velký Újezd dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.
Usnesení č. 7:
ZM Velký Újezd vyhlašuje záměr odprodeje části pozemku par. č. 56 v k. ú. Velký
Újezd (před domem č. p. 22).
Usnesení č. 8:
ZM Velký Újezd vyhlašuje záměr prodeje části parcely č. 288 o výměře cca 11 m2.
Usnesení č. 9:
ZM Velký Újezd neschvaluje záměr prodeje parcely č. 288 a 290 v k. ú. Velký Újezd
a vyhlašuje záměr pronájmu těchto parcel.
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Usnesení č. 10:
ZM Velký Újezd schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy
Velký Újezd, příspěvkové organizace, za rok 2007 a ukládá odvod zlepšeného
hospodářského výsledku ve výši 9.456,48 Kč do fondu odměn (do výše 80 %) a fondu
rezerv PO.
Usnesení č. 11:
ZM Velký Újezd schvaluje odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Velký
Újezd, příspěvkové organizace, ve výši Kč 298.508,-. Tyto prostředky budou
poukázány na účet příspěvkové organizace bezprostředně po schválení ZM.
Příspěvková organizace je povinna uvedené prostředky zaúčtovat do fondu investic
a jeho pouţití konzultovat vţdy předem se zřizovatelem.
Usnesení č. 12:
ZM Velký Újezd schvaluje vyuţití finančních zdrojů z investičního fondu ZŠ a MŠ
Velký Újezd ve výši 270.000,- Kč na výměnu osvětlení v budově základní školy.
Usnesení č. 13:
ZM Velký Újezd schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2008, které tvoří přílohu
č. 5 tohoto zápisu.
Usnesení č. 14:
ZM Velký Újezd schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, kterou se mění
obecně závazná vyhláška obce Velký Újezd č. 2/2003 ze dne 15.12.2003, o místních
poplatcích.
Usnesení č. 15:
ZM Velký Újezd schvaluje výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva městyse
ve výši:
Místostarosta 7.500,- Kč/měs.; ostatní členové rady městyse 1.200,- Kč/měs.;
předsedové výborů a komisí 1.200,- Kč/měs., ostatní členové ZM 370,- Kč/měs.
s účinností od 1. 2. 2008.
Usnesení č. 16:
ZM Velký Újezd mění název Výboru pro rozvoj obce na Výbor pro rozvoj městyse.

Výpis vyhotovila: Věra Bednaříková
Velký Újezd 4. března 2008
Ověřovatelé zápisu:
Marie Oklešťková v. r., podpis
Ing. Jaroslav Tylich v. r., podpis

Starosta městyse:
Lubomír Bršlica v. r., podpis
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ZE ŠKOLNÍ BUDOVY
____________________________
Stejně jako v uplynulých letech, i letos se ţáci 7. ročníků zúčastnili
lyţařského výcviku. Ten se uskutečnil od 26. ledna do 1. února 2008
a jiţ tradičně byli účastníci ubytováni na chatě Jitřenka v Ludvíkově
pod Pradědem. Bohuţel ani letos nebyly sněhové podmínky ideální,
a tak se za sněhem jezdilo do nedaleké Karlovy Studánky.

Tamní svah vyhovoval všem třem druţstvům. Začátečníci se na něm
naučili základy lyţařských technik a pokročilejší lyţaři prohloubili
své dovednosti. Všichni ţáci zvládli jízdu na vleku i závody, a to bez
větších pádů či zranění. I mimo svah se ţáci rozhodně nenudili. Po
lyţařském výcviku, který trval od 8:30 do 14:30 hod., a po dobrém
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obědě trávili čas do večeře nejrůznějšími venkovními aktivitami. Ani
po večeři se nezahálelo. Video se základy lyţování a přednášky
učitelů vystřídal dvouhodinový večerní program plný společenských
her a písniček. Kromě lyţařských dovedností si ţáci z výcviku
odvezli příjemné vzpomínky na dobré ubytování, výborné jídlo a na
nezapomenutelné záţitky se svými spoluţáky.

Mgr. Eva Psotová
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Projekt Zahrada pro děti a jejich rodiče
Ve spolupráci se SOU a OU Velký Újezd, zahradním architektem,
zaměstnanci a ţáky ZŠ se podařilo uskutečnit výsadbu stromů
a keřů v areálu mateřské školy. Zeleň bude slouţit k vytvoření
zákoutí pro hry dětí, zastínění míst v horkých dnech a zvýší
návštěvnost rodičovské veřejnosti.
Práce probíhaly takto: - rozměření místa podle návrhu
- vyčištění místa výsadby
- výkopové práce
- výsadba stromů a keřů
- zabezpečení výsadby proti okusu a poničení
větrem.
Vysazeny byly tyto stromy a keře: javory, duby, lísky, svídy
a habry na ţivý plot.
Projekt byl podpořen z programu Strom ţivota Nadace
Partnerství, generálními partnery byly SKANSKA a SRPŠ při ZŠ
a MŠ Velký Újezd.
Všem zúčastněným děkujeme.
Mgr. Jiří Skula
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Z NAŠÍ FARNOSTI
_______________________
Ve středu 27. února 2008 moţná někteří z našich spoluobčanů
zpozorovali, ţe v kostele sv. Jakuba se děje něco neobvyklého. Sjeli
se zde zástupci rodu Podstatských-Lichtensteinů, majitelé bývalého
panství ve Veselíčku. Po 70 letech se zde totiţ konal pohřeb
opravdové hraběnky. Co ale této události předcházelo?
Jak víme, v roce 1751 byl ve Velkém Újezdě vysvěcen kostel sv.
Jakuba Staršího, který nechal postavit František Karel Podstatský
z Prusinovic. V roce 1832 byla pod kostelem vybudována hrobka
patronů a stavebníků kostela. Do roku 1938 zde bylo postupně
uloţeno 21 rakví. Pohřeb v roce 1938 byl na dlouhá léta poslední.
Rodina Podstatských-Lichtensteinů se, dokud mohla, o údrţbu
kostela vţdy vzorně starala.
V létě roku 1945 byl Leopold Podstatský-Lichtenstein
s manţelkou a třemi dětmi vyhoštěn do Rakouska a na základě
prezidentských dekretů jim byl zkonfiskován veškerý majetek. Na
jejich cestě do vyhnanství je doprovázela matka hraběte, tehdy jiţ 70tiletá paní Thun-Hohensteinová. Na Moravě v hrobce ve Velkém
Újezdě zůstal její zemřelý manţel Alois a dcerka Františka. Aţ po
roce 1989 se zase mohli členové rodiny do Československa vrátit.
Mezitím se ale dle nového zákona o pohřebnictví, jiţ nesmělo do
hrobky pohřbívat. V roce 2005 poţádal nejstarší ţijící potomek
rodiny Jiří Kryštof Podstatský-Lichtenstein naší farnost
o znovuzřízení pohřebiště pod kostelem. Po zdlouhavých jednáních
s různými institucemi byl nakonec Krajským úřadem vydán souhlas
k provozování neveřejného pohřebiště.
30. srpna 2007 naši farnost hrabě Jiří Kryštof P.-L. osobně
navštívil a poţádal nás o uloţení ostatků své babičky Leopoldiny
rozené Thun-Hohenstein do rodinné hrobky. Hraběnka Leopoldina se
narodila 27. 5. 1875 v Benátkách nad Jizerou. V roce 1900 se v Praze
provdala za Aloise Podstatského-Lichtensteina (* 2. 3. 1873,
† 18. 10. 1918), se kterým měla tři děti. Dcerku Františku a dva
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chlapce Leopolda a Aloise. Dcerka zemřela hned druhý den po
porodu. Kdyţ bylo Leopoldině 43 let, ovdověla a zůstala na výchovu
chlapců sama. Staršímu Leopoldovi bylo tehdy 15 roků a mladšímu
Aloisovi 13 let. Musela se také postarat o celé panství, které později
předala staršímu ze synů, Leopoldovi. Ţila střídavě na zámku v Telči
a na Veselíčku. Později měla ještě vilu v Brně.
Z vyprávění mé babičky Ludmily Kolářové vím, ţe
u Podstatských-Lichtensteinů slouţila její spoluţačka Vlasta
Gogelová z Velkého Újezda, která prý vţdy o hraběnce mluvila jako
o moc hodné paní.
V roce 1945 byla hraběnka s rodinou vystěhována do Rakouska,
kde také 14. 4. 1964 v Deutschlandsbergu zemřela a byla pochována.
Za svého ţivota často vzpomínala na manţela a dcerku, kteří jsou
daleko v hrobce ve Velkém Újezdě. Ve Štýrsku, kde dosud spočívala,
jiţ nikdo z rodiny nezůstal, a tak přišel čas k uloţení ostatků
hraběnky Leopoldiny do rodinné hrobky.
P. Pěnčík vystavil
potvrzení
o
souhlasu
s uloţením
ostatků.
Všechny
formality
s převozem a pohřbem
s námi dojednával její vnuk
Jan Podstatský-Lichtenstein
z Velkého
Meziříčí.
Pohřební
sluţba
pana
Komínka
z
Velkého
Meziříčí ostatky uloţila do
dřevěné rakve se zinkovou
vloţkou a spolu s doklady
o exhumaci přivezla do
Velkého Újezda.
foto Josef Richter
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Pohřební mši svatou slouţil P. Pavel Bačo z Římskokatolické
akademické farnosti Olomouc (u Panny Marie Sněţné) a Jáhen Pavel
Zdařil z Doloplaz. P. Pěnčík se ze zdravotních důvodů nemohl
zúčastnit. Zástupci rodiny Podstatských-Lichtensteinů byli spokojeni
i s výběrem skladeb, kterými varhaník František Tomek mši svatou
doprovodil. Po rozloučení v kostele se průvod za zvuku zvonů
odebral s rakví do hrobky pod kostelem. Sestup po mnoha schodech
byl dosti náročný, ale pak konečně ostatky Leopoldiny PodstatskéLichtenstein spočinuly v kryptě po boku jiţ tak dávno zemřelého
manţela a dcerky. Po dlouhých 90-ti letech jsou manţelé zase spolu.
Dcerka si na maminku počkala více neţ 100 let.
Všichni jsme se ještě společně pomodlili a P. Bačo provedl
výkrop hrobky. Hraběnku Leopoldinu na její snad uţ opravdu
poslední cestě doprovodili její vnukové Jiří Kryštof (syn Leopolda),
František Karel, Maria Leopoldina a Jan Nepomuk (děti Aloise)
s manţelkou a synem. Za Velký Újezd se pohřbu zúčastnil starosta
pan Lubomír Bršlica a místostarosta pan ing. Jiří Čekan, za obec
Veselíčko pan Antonín Hučín.
Po obřadu bylo
pro zástupce rodiny
PodstatskýchLichtensteinů
a hosty připraveno
malé
pohoštění
v bývalém
vrchnostenském
špitálku.

Všichni zúčastnění členové rodiny P.-L. poděkovali za důstojný
průběh pohřbu a myslím, ţe s uspokojením odcestovali do svých
domovů.
Eva Tomková
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MEMORIÁL JAROSLAVA ŠVARCE
___________________________________________
Memoriál Jaroslava Švarce, 40. ročník dálkového pochodu na 50 km,
35 km, 25 km, 17 km a 6 km se uskuteční v sobotu 7. června 2008.
Start je průběţný od 6.30 hod. do 9.00 hod. na hřišti TJ Sokol
a startovné činí 20,- Kč pro všechny trasy. Odměnou pro kaţdého
účastníka bude keramická medaile a pamětní list a na hřišti bude
zajištěno tradiční občerstvení .
Trasa 6 km
Velký Újezd – Kyjanice – Velký Újezd
Trasa 17 km
Velký Újezd – pramen Odry – Kozlov – Ranošov – Zákřovský Ţalov
– Kyjanice - Velký Újezd
Trasa 25 km
Velký Újezd – pramen Odry – Kozlov – Ranošov – Slavkov
– motorest Moravanka – Velký Újezd
Trasa 35 km
Velký Újezd – pramen Odry – Kozlov – Ranošov – Slavkov – Peklo
– Podhoří – Loučka – Bohuslávky – Dolní Újezd – motorest
Moravanka – Velký Újezd
Trasa 50 km
Velký Újezd – pramen Odry – Kozlov – Ranošov – Slavkov – Peklo
– Středolesí – Radíkov – Kunzov – Uhřínov – Podhoří – Loučka
– Bohuslávky – Dolní Újezd – motorest Moravanka – Velký Újezd
Organizační zajištění MJŠ :
Trasy, označení
Propagace, pamětní list
Návrh medaile
Výroba medailí
Na všechno dohlíţí jiţ 40 let

Miroslav Dobisík, František Boháč
Jasna Skotáková
Martin Hron z Přerova
Antonín Moštěk z Vlčnova
Jaroslav Bican.
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Z historie Memoriálu Jaroslava Švarce
1. ročník dálkového pochodu na 25
km a 50 km, který měl název Kolem
Velkého Újezda, byl uspořádán 21.
6. 1969 a zúčastnilo se ho 19 turistů.
Od roku 1971 se dálkový pochod
koná jako Memoriál Jaroslava
Švarce. Kaţdým dalším rokem si
získává oblibu a přicházelo stále
více účastníků. Největší účast byla
v roce 1976 při 8. ročníku a to 539
turistů. Přehled účasti v počátečních
letech 1969 – 19, 1970 – 60, 1971 –
142, 1972 – 165, 1973 – 246, 1974 –
437, 1975 – 428, 1976 – 539, 1977 –
302, 1978 – 517, 1979 – 375, 1980 – 528. V roce 1974 absolvovalo
trasu 50 km 171 účastníků a v roce 1978 vyrazilo na trasu 100 km 40
turistů . Od roku 1978 byl pořádán dálkový běh na 25 km a v roce
1983, kdy byl běh naposledy, byla účast 88 závodníků. Od roku 1992
(24. ročník) vede trasa pochodu vojenským prostorem Libavá
k pramenu řeky Odry a od roku 2000 (32. ročník) trasa na 50 km
vede turisty do oblasti Slavkova, Pekla, Středolesí, Radíkova,
Kunzova a Uhřínova.
Za moţnost procházet vojenským prostorem vděčíme Újezdnímu
úřadu vojenského újezdu Libavá. Velmi nám také pomáhá
spolupráce s Městysem Velký Újezd, který přispívá na zajištění MJŠ
jak finančně, tak i materiálně. Mimořádnou odměnou pro účastníky je
keramická medaile. Na Memoriál přicházejí turisté z blízkého
i vzdáleného okolí. I kdyţ počasí často přálo, museli někdy turisté
bojovat i s jeho nepřízní a velmi blátivým terénem.

- 16 -

Jiţ od 1. ročníku se tvořil kolektiv pořadatelů a někteří ještě i dnes
(40 let) zajišťují organizování MJŠ. Je velmi důleţité všem těmto
obětavým lidem poděkovat a zároveň si přát, aby do tohoto kolektivu
přicházeli další, především mladí pořadatelé. Je to krásný pocit, kdyţ
se účastníci loučí, děkují a říkají „za rok u Vás nashledanou“.
Zdar 40. ročníku MJŠ!!!
Jaroslav Bican

Turistický závod
V sobotu 5. 4. 2008 pořádá OT KČT TJ Sokol Velký Újezd
2. turistický závod krajského poháru Olomouckého kraje pro rok
2008. Závody budou probíhat na fotbalovém hřišti TJ Sokol Velký
Újezd od 9.00 hodin.
Miroslav Dobisík
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FOTBALOVÁ SOUTĚŽ - JARO 2008
Muži III. třída
Den Datum Začátek Domácí
Hosté
Výsledek Chystání
Hlubočky B Náklo
ne 23. 3. 15.00
Hlubočky B
ne 30. 3. 15.00
Mladeč
Hlubočky B Újezd u Uničova
ne 6. 4.
16.00
Hlubočky B Odrlice
ne 13. 4. 16.00
Hlubočky B
ne 20. 4. 16.30
Střelice
Hlubočky B Dl. Loučka
ne 27. 4. 16.30
so
3. 5.
16.30
Mor. Huzová Hlubočky B
Hlubočky B Střeň
ne 11. 5. 16.30
Hlubočky B
ne 18. 5. 15.00
Vilémov
Hlubočky B Bělkovice B
ne 25. 5. 16.30
Hlubočky B
ne 1. 6.
16.30
Těšetice
Hlubočky B Šumvald B
ne 8. 6.
16.30
Hlubočky B
so
14. 6. 16.30
Nedvězí

Den
ne
ne
ne
ne
so
ne
ne
ne
so
ne
ne

Datum
6. 4.
13. 4.
20. 4.
27. 4.
3. 5.
11. 5.
18 .5.
25. 5.
31. 5.
8. 6.
15. 6.

Začátek
13.15.
13.45
14.15
14.15
14.15
14.15
14.15
14.15
14.15
14.15

Dorost III. třída
Domácí
Hosté
V. Újezd
Pňovice
V. Újezd
Dl. Loučka
V. Újezd
Mladějovice
V. Újezd
Příkazy
V. Újezd
Babice
volno
V. Újezd
Šumvald
V. Újezd
Dub nad M.
Horka nad M. V. Újezd
V. Újezd
Přáslavice
V. Újezd
Hněvotín

Výsledek Chystání

Tomáš Bican
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO
ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU VELKÝ ÚJEZD
____________________________________________
Blahopřejeme příteli Vladimíru
Skřičilovi, který pracoval dlouhá léta
ve výboru místní organizace,
k významnému ţivotnímu jubileu.

Na členské výroční schůzi, která se konala v únoru,
odhlasovali zahrádkáři, ţe předvelikonoční výstavu „Vítání jara“
letos neuskuteční. Naproti tomu si do plánu akcí v roce 2008 zařadili
zorganizování výstavy hub s odborným výkladem a podzimní
výstavy ovoce a zeleniny. Konání obou těchto akcí bude závislé na
úrodě jak v lese, tak v zahradách či sadech. Předběţné termíny jsou
září a listopad. Na podzim by se měl uskutečnit další společný výlet
se včelaři. Loňský zájezd do Brna a Ivančic se všem líbil, letos to
bude nějaká jiná moravská oblast.
I v letošním roce proběhne soutěţ o nejkrásnější zahrádku,
okno či balkon. Komise bude posuzovat pouze ty objekty, jejichţ
majitelé či uţivatelé se do soutěţe sami přihlásí. Uţ teď se mohou
zájemci-pěstitelé pomalu připravovat, nebo aspoň plánovat, čím
překvapí. Termín, kdy se budou moci do soutěţe přihlásit, bude včas
oznámen. Vyhodnocení bude opět v době konání velkoújezdských
hodů.
Výbor ZO ČZS
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JAK SE CHODILO DO SOKOLA
____________________________________
Opravdu nezapomenutelné chvíle jsem já i spousta dalších
cvičenců strávila při hodinách tělocviku v Sokole. Uţ od malého dítěte
předškolního věku jsme chodili do ,,Sokola“ a v něm hodinku cvičili
tělo i ducha. Naše tělocvična, které jsme neřekli jinak neţ sokolovna,
byla od začátku školního roku aţ do pozdního jara místem setkání
různých skupin cvičenců, malými dětmi počínaje a staršími dámami
a pány konče. Kaţdá jednotlivá skupina cvičenců měla sobě určené
2 hodiny cvičení týdně a podle tohoto rozvrhu jsme se v sokolovně
střídali. Malé děti začínaly v pondělí v 16 hodin, potom nastupovaly
mladší ţačky, starší ţačky, starší ţeny a mladší ţeny. V úterý cvičili
mladší ţáci, starší ţáci a muţi. Ve středu se necvičilo, ve čtvrtek se
opakovaly skupinky z pondělí a v pátek z úterý. Tento systém dobře
fungoval od 2. pol. 60. let a celá léta 70. a 80. Začátkem 90. let se začala
více vyuţívat velká moderní tělocvična v nově vybudované základní
škole.
Ovšem původní sokolský sál byl nám dobře známý kinosál vedle
hostince U Zlatého jelena. Ten slouţil cvičencům – sokolům dlouhá léta
od svého postavení jiţ před 1. světovou válkou aţ do 2. světové války,
kdy byl Sokol německými okupanty v naší republice zakázán.
Tělocvičná jednota Sokol byla v naší obci zaloţena 6. 11. 1906 jako třetí
sokolská jednota na okrese. Iniciátorem byl místní lékař Dr. Richard
Orsava. Ustavující schůze se konala v hostinci Na Rychtě, kde byl
zvolen starostou Sokola Jan Řoutil, místostarostou Dr. Richard Orsava,
náčelníkem Alois Svoboda a 8 členů výboru. Na valné hromadě v roce
1907 byl zvolen starostou Sokola Karel Richter, který byl i starostou
v obci a zemským poslancem. On postavil pro sokolské cvičení nový sál
(kinosál), a tím umoţnil vzestup činnosti, jak tělovýchovné, tak
i kulturní. TJ Sokol byla v té době pokrokovou a vlasteneckou sloţkou
v obci a spolupracovala s jinými spolky. V roce 1926 zřídil Sokol ve své
sokolovně kino a hrávala se zde i divadla. Jiţ před 2. sv. válkou se
uvaţovalo o koupi nového pozemku a o stavbě nové sokolovny, ale
bohuţel válka a následné politické změny stavbu zbrzdily a nakonec ji
v půlce úplně zastavily. Z nové sokolovny se postavilo pouze předsálí
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tzv. foyer a první patro. Z tohoto foyer se stala naše sokolovna plně
vybavená sportovním náčiním.
Do sokolovny se vcházelo z půlkruhové šatny, kde byly
uskladněny věšáky a lavičky, na kterých jsme sedávali jako vlaštovky
a švitořili někdy i půl hodiny před začátkem cvičení. V rohu pod velkým
oknem chráněným pletivem byla kamna na tuhá paliva, ve kterých se
v sokolovně topilo a vytápěla samotnou tělocvičnu a přilehlou šatnu, kde
jsme se převlékali do cvičebních úborů. Děvčata bílé tričko a modré
trenky, chlapci bílý nátělník a červené trenýrky. Sokolovna byla
poměrně dobře vybavena sportovním náčiním, jako byly: dvoje ţebřiny,
několik ţíněnek, dřevěné lavičky, dvě švédské bedny, jeden velký kůň,
bradla, kladina, hrazda a později byly přidělány i kruhy, které visely ze
stropu a pomocí důmyslného zařízení se mohly spouštět do libovolné
výšky.
Měla jsem to štěstí, ţe jsem prošla všemi stupni cvičenců od
malého dítěte aţ po téměř dospělé ţeny, kdy jsem spolu s ostatními
cvičenkami nacvičovala poslední spartakiádu v roce 1985. Ale o tom aţ
někdy jindy. Kouzlo cvičení v Sokole spočívalo svého času v dobře
fungujícím soukolí všech cvičenců i cvičitelů, protoţe bez dobrého
cvičitele by nebylo dobré disciplíny nás cvičenců. Na nástěnce ve
vstupní chodbě před sokolovnou byla vyvěšená přesně evidovaná
docházka jednotlivých přihlášených cvičenců, kteří po skončení hodiny
hlásili svému cvičiteli svou přítomnost. Získat co největší počet
přítomných hodin byla prestiţní záleţitost.
Hodinka cvičení se skládala z důkladné rozcvičky na značkách,
někdy
i
při
hudbě, a potom
se cvičilo na
některém
z uvedených
nářadí. Ke konci
hodiny byl čas
na zábavnou hru,
buď
s míčem,
kuţelkami,
švihadly, nebo jako menší jsme si hrávali na ,,kočku a myš“ nebo třeba
,,chodí pešek okolo“. Ovšem i jako starší jsme hrávali ,,škatule, škatule,
hejbejte se“, coţ byla hra, která spočívala v obsazování jednotlivých
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nářadí a našem postupném vyřazování. Nejraději jsem měla hru, kdy se
zhaslo, aby byla úplná tma, a my jsme se v té tmě potichu schovaly
někde v prostoru a nesměly se pohnout. Jedna z nás nás hledala
a vyhrála ta, která se našla jako poslední.
Vyvrcholením sokolského cvičení byla vţdy na jaře pořádaná
slavností akademie. Kaţdá skupina cvičících měla nacvičenou nějakou
cvičební sestavu, taneček nebo gymnastické vystoupení na určitém
nářadí. Akademie se odehrávala na starém sále, na jevišti, kde se hrávalo
divadlo. Několik týdnů předem se pilovaly sestavy a cvičení, s kterým
jsme se chtěli předvést před diváky. Kdyţ přišla ona očekávaná sobota,
nejprve proběhla tzv. generálka a večer následovalo samotné
vystoupení. Sál býval plný k prasknutí. Ze sousední hospody se ještě
donášely ţidle, aby co nejvíce diváků mohlo sledovat vystoupení svých
nejbliţších – dětí, vnoučat, sousedů či známých. Cvičenci čekali na své
vystoupení nahoře v prvním patře na tzv. malém sále. Postupně jsme
scházeli podle pokynů cvičitelů po schodech dolů a přes venek jsme
utíkali do chodby mezi hostincem a kinosálem , abychom potom co
nejtišeji čekali uţ jenom pár minut na své vystoupení. V chodbě bývala
obvykle velká zima a nám během čekání naskakovala husí kůţe jednak
z chladu a také z velké nervozity, abychom něco nespletli. Za černým
závěsem bylo přítmí, ale jeviště bylo krásně osvětlené na jednotlivá
vystoupení. Technická četa měnila určené cvičební pomůcky a skupinky
cvičenců se střídaly s vystoupením ţáků s uměleckým zaměřením jako
byla hra na klavír, flétnu nebo přednes básní oslavujících čistotu duše
a světa. Především jako malí cvičenci jsme při vystoupení hledali
v hledišti naše rodiče, babičky a dědy, kteří se na nás přišli podívat,
a proţívali jsme oboustranné potěšení a radost, ţe se můţeme předvést
našim nejbliţším a rodiče v hledišti byli zase pyšní na své ratolesti, co
všechno uţ umějí a jak jsou šikovní v cvičení těla. Po skončení
vystoupení jsme utíkali zpátky na malý sál a tam bylo připravené
občerstvení. Obvykle jsme dostali párek s hořčicí, limonádu a tatranku.
Při jídle jsme probírali, kdo co spletl, kdo koho viděl v hledišti a kdy uţ
budeme moci jít za svými rodiči podělit se o nové záţitky.
Toto období újezdského Sokola bylo tvořivé a ţivé, ale neméně
plnohodnotné bylo také období cvičení a sokolských akcí mezi válkami
a také po 2. sv. válce, kdy byla zaţitá tradice tzv. Výletního místa za
vesnicí. O tom zase příště.
Hana Zlámalová
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Občané pozor !
Varování Hasičského záchranného sboru.
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje zaznamenal
v poslední době zvýšený nárůst počtu poţárů od pálení trávy,
porostů a klestu. Věnujte prosím této problematice maximální
pozornost a dodrţujte zejména tyto hlavní zásady:
1. Je zakázáno rozdělávání ohňů v období zvýšeného nebezpečí
vzniku poţáru.
2. V lesích je celoročně zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udrţovat
otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa.
3. Je rovněţ zakázáno rozdělávat nebo udrţovat otevřené ohně do
vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
4. Jste-li svědkem vzniku nějaké mimořádné události, např. poţáru
v lese, plošného vypalování trávy, porostů apod., předejte
informaci co nejdříve na tísňovou linku 150.
5. Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách,
v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíţ zemědělských plodin
a stohů. Od hořícího ohně neodcházejte, zalijte jej vodou,
vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou
zeminy.
6. Dodrţujte zákaz vypalování trávy a porostů. Jen tak se nebudete
vystavovat porušení zákona o poţární ochraně a pokutě aţ do
výše 25 000,- Kč.
7. Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí
Váš majetek před poţáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SVAZU POSTIŢENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
________________________________________________
A opět po roce vás seznámíme s činností naší základní organizace
SPCCH - Svaz postiţených civilizačními chorobami Velký Újezd.
Je to občanské sdruţení s právní subjektivitou, nezávislé, nepolitické.
V dřívější době působila tato organizace ve Velkém Újezdě jako
Svaz invalidů - pro připomenutí např. dlouholetý předseda pan Kraus
Jaroslav, pan Divácký Viktor, paní Himmerová, paní Janotová.
Naše organizace sdruţuje občany postiţené civilizačními chorobami
a další zdravotně postiţené z obcí Velký Újezd, Lazničky, Daskabát
a má 72 členů.
Sedmičlenný výbor zastupuje členy z jednotlivých obcí, schází se
kaţdý měsíc, plánuje a organizuje činnost ZO.
Okresní výbor Olomouc řídí 7 základních organizací, pod který patří
i naše ZO.
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V roce 2007 se uskutečnily tyto akce:
-

v březnu proběhla členská schůze s přednáškou Dr. Kellera,
vystoupením dětí z Mateřské školy Velký Újezd s malým
občerstvením a tombolou,

-

navštěvujeme dlouhodobě nemocné,

-

při příleţitosti ţivotních jubileí předáváme malý dárek,

-

vyuţíváme saunu v zimních měsících,

-

ţeny se scházejí při cvičení v Sokolovně,

-

spolupracujeme s OV SPCCH v Olomouc při zajišťování
rekondičních pobytů, v Čeladné účast 3 členů,

-

v květnu se účastnili členové 3-denního zájezdu do termálních
lázní Velký Meďer,

-

v červnu účast členů na výstavě Vivat Vita na výstavišti Flora
v Olomouci rukodělnými výrobky,

-

v září se uskutečnil zájezd do Opavy a zámku Raduň,

-

v říjnu v rámci týdne s SPCCH se 4 členky účastnily
v Olomouci soutěţe o správné ţivotosprávě,

-

v listopadu na ţádost Diakonie Broumov naše členky
uspořádaly sběr šatstva a dalších věcí. Sbírka je vyuţita pro
sociálně slabé občany,

-

v prosinci bylo společenské setkání v Sokolovně s výstavkou
ručních prací členů, tuto výstavku obohatily svými výrobky
i děti z mateřské školy, které předvedly i svůj program. A na
závěr nás navštívil Mikuláš se svojí druţinou a předal všem
malé dárečky.

A tak skončil rok a v tomto roce 2008 budeme opět pokračovat v naší
činnosti, a pokud má někdo zájem přijít mezi nás, tak ho rádi
přivítáme.
Výbor ZO SPCCH Velký Újezd
Dokoupilová Marie
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DĚLNICKÝ SPOLEK SVORNOST
_____________________________________
Váţení přátelé,
„Dělnický spolek SVORNOST pro Velký Újezd a okolí“
v minulém roce 2007 vzpomínal a oslavoval 100. výročí od svého
zaloţení. Jeho poslání a úloha nebyla bez významu. Svou činností se
vţdy podílel a dodnes podílí na společenském dění v obci.
Dovolte, abych krátce vzpomněla 100. výročí zaloţení
Dělnického spolku ve Velkém Újezdě.
Spolek byl zaloţen v neděli 28. dubna roku 1907 v hostinci
Na Horecku pod názvem – Dělnický podpůrně vzdělávací spolek
„SVORNOST“ pro Velký Újezd a okolí. Podle stanov měl účel hradit
členům pohřební výdaje, podporovat je v nezaviněné nouzi a nemoci,
povzbuzovat je ku vzdělání a pěstovat společenský ţivot.
Spolek má ve znaku dvě spojené ruce – symbol svornosti. Proč a za
jakých okolností byl spolek zaloţen?
Bylo to za Rakousko – Uherska a císaře pána, za doby
germanizace. V českých zemích se probouzelo vlastenecké cítění
a touha po sociální spravedlnosti. V té době se začaly organizovat
a zakládat ve městech a okolních obcích dělnické spolky, a tak v roce
1907 došlo i ve Velkém Újezdě k zaloţení Dělnického spolku
„SVORNOST“, který vyvíjí činnost dodnes.
Na ustavující schůzi 28. dubna 1907 byl zvolen výbor a schváleny
stanovy.
Prvním předsedou, tehdy starostou, byl zvolen Alois Fröhlich, dům
č. 95, náměstkem Jan Domes, pokladníkem František Metelka
a jednatelem Josef Jurečka.
Počáteční činnost spolku byla velmi bohatá – z daru byla
zaloţena spolková knihovna o 117 svazcích, konal se první výlet „Na
rybníčku“ u Prostřední pily, od roku 1908 se pořádaly výlety
v lázeňské zahradě v Záhumenském mlýně. V roce 1910 byla poprvé
oslava 1. máje s taneční zábavou.
V témţe roce bylo zřízeno výletní místo na Předních klčích za
pomoci všech spolků v obci.
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Spolková místnost byla Na Horecku, to uţ byl předsedou Bedřich
Šenvajc č. p. 175. Kdyţ byla 24. března roku 1913 zastavena výroba
zápalek v Hausnerově velkoújezdské sirkárně, kde bylo zaměstnáno
více neţ 60 osob, a dělníci byli propuštěni, podal „Dělnický spolek“
ostrý protest a bylo docíleno toho, ţe propuštění dělníci dostali
odstupné a někteří byli přijati do nové sirkárny v Lipníku nad
Bečvou.
Před první světovou válkou vyvíjel Dělnický spolek bohatou
činnost, ale během války činnost ustala úplně, coţ je zřejmé ze
starých spolkových protokolů. Po válce se stal předsedou na krátkou
dobu Jan Domes. Od roku 1921 byl předsedou plných 31 let Tomáš
Líbiček, hostinský Na Horecku. Činnost byla zaměřena na
hromadnou účast při posledním rozloučení kaţdého zemřelého člena
a jeho nesení na hřbitov, úhradu pohřebních výdajů a na podporu
pozůstalých.
K příspěvku 1,- Kč měsíčně bylo přidáno ještě 50 haléřů navíc,
z těchto peněz se vyplácelo členům účastnícím se pohřbu jako úhrada
za ušlý výdělek muţům 4,- Kč a ţenám 2,- koruny. Za učitelského
působení Františka Hoffmanna na škole ve Velkém Újezdě v letech
1926-1931 vyvíjel Dělnický spolek hlavně jeho přičiněním kulturněpolitickou aktivitu především v přednáškové činnosti a v ochotnické
divadelní činnosti v hostinci Na Horecku. Spolek zakoupil v roce
1925 nové jeviště.
V době mezi dvěma světovými válkami byla ve Velkém
Újezdě velmi početná dělnická třída, coţ se projevovalo ve volbách
do obecního zastupitelstva, kdy kandidátka dělníků a domkářů
dostala nejvíce hlasů v době nezaměstnanosti.
Budovala se kanalizace, opravovala se hlavní silnice a přilehlé
cesty. Dohlíţelo se na příděl tzv. „ţebračenek“ v hodnotě 10,- Kč na
rodinu týdně. Na stavbě „Tršické“ silnice se nezaměstnaní střídali
a měli 2,20 Kč na hodinu. Byla to pro vesnickou chudinu, ale i pro
chudé domkáře odkázané na výdělek u sedláků, těţká léta. Vy starší
si to jistě pamatujete. Svědectví o tom také vydávají zápisy z té doby
v protokolech Dělnického spolku.
A přišel rok 1938, pak rok 1939 – fašistická okupace a strašná
válka. Veškerá spolková činnost byla zakázána, nastalo strádání,
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pronásledování i oběti. O to radostněji byla obnovena činnost spolku
po ukončení války. Opět se obnovily spolkové schůze v hostinci „Na
Horecku“ a Dělnický spolek se zapojil do všech akcí v obci i do
veřejného ţivota. Počátkem padesátých let došlo ve státě k redukci
spolkové činnosti. Činnost byla povolena jen těm spolkům
a organizacím i politickým stranám, které měly celostátní charakter,
a to pod vedením Národní fronty. Protoţe náš „Dělnický spolek
SVORNOST“ byla organizace jen místní se svými stanovami, nebyla
jeho činnost povolena.
V té době byl prezidentem republiky Antonín Zápotocký.
Prostřednictvím jeho bratra Ladislava Zápotockého, který byl
několikrát ve Velkém Újezdě, a zásluhou tehdejšího předsedy spolku
Ladislava Kovaříka dostal Dělnický spolek „SVORNOST“ ve
Velkém Újezdě od Okresního národního výboru v Olomouci
povolení vyvíjet činnost i nadále. Je to ojedinělý případ, kdy spolek
vyvíjel činnost mimo rámec tehdejší Národní fronty. Nebyl jejím
členem, poněvadţ nebyl v seznamu celostátně povolených organizací
Národní fronty.
Tolik z historie Dělnického spolku „SVORNOST“ ve Velkém
Újezdě od jeho vzniku.
V této době podle stanov se spolek zaměřuje na podpůrnou
činnost formou pohřebného pozůstalým zemřelého člena a účastí
členů na pohřbu nebo kremaci.
Spolek se zúčastňuje veřejného ţivota v obci, přispívá ze svých
prostředků na některé kulturní památky (např. střecha kostela,
varhany), navštěvuje své členy při ţivotním jubileu a předá jim
dárkový balíček, organizuje zájezdy a odpolední posezení pro členy.
Další zásluţná činnost spolku je sběr ţeleza.
Nakonec bych chtěla jménem nás všech členů pronést přání: Aby
v dalších letech „Dělnický podpůrně vzdělávací spolek SVORNOST“
ve Velkém Újezdě dále pracoval tak, aby byly zachovány slavné
tradice našich předků.
Za Dělnický spolek „SVORNOST“
Jaroslava Zlámalová
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FLORA OLOMOUC
_______________________
V roce 2008 si Výstaviště Flora Olomouc, zahradnická
veřejnost, pěstitelé a vůbec všichni, kdo mají rádi květiny,
připomenou 50. let od konání první české výstavy květin.
Váţení návštěvníci, milí přátelé, přijďte do Olomouce oslavit krásné
jubileum –
půlstoletí českých květinových výstav

Flora Olomouc 2008,
která bude otevřena ve dnech
24. – 27. dubna 2008, denně od 9 do 18 hod.
Hlavní květinová expozice ponese název „KRAJINA SNU“,
souběţně s výstavou se budou konat tradiční Jarní zahradnické trhy
2008 a veletrh zahradní mechanizace HORTIFARM 2008.
Olomoucké výstaviště se můţe pochlubit i jinými zajímavostmi:
-

-

-

olomoucké městské parky – Smetanovy, Čechovy
a Bezručovy sady jsou vyhlášeny kulturní památkou České
republiky
jeden z nejvzácnějších stromů je 165 let starý tisovec
dvouřadý Taxodium distichum
mnohé rostliny ve sklenících dosahují stáří přes sto let
akvaterárium palmového skleníku obývá třímetrový kajman
brýlový
kaţdoročně v letním období můţete v tropickém skleníku
obdivovat krásu největšího leknínu světa Victoria regia, který
byl objeven na slepém rameni řeky Amazonky
velkou tradici má v parku chov pávů
v kaktusovém skleníku rostou velmi dekorativní, taburetům
podobné přes 70 let staré kaktusy Echinocactus grusonii.
Jaroslava Zlámalová
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BEAT PARTY VIII
_____________________

9. – 10. 5. 2008
Velký Újezd - školní hřiště
Program:
Pátek 9. 5.
Začátek 20:00 hod. Koncertní vystoupení rockových skupin
- Negativ
- Hezky česky (ex Pirillo)
- Forum I
- Spektrum (původní sloţení legendární přerovské skupiny)
- Trifid
Vstupné: 60,- Kč
Sobota 10. 5.
13:00 – Galaxy
15:00 – Upír Krejčí (vystoupení pro děti)
16:20 – vystoupení šermířské skupiny MARKUS
17:00 – koncert Petra Spáleného se skupinou NOVÉ APPOLO
20:00 – večerní program se skupinami
- Blusberg
- The Glass Onion (Beatles revival)
- The Fireballs (rock and roll 50. let)
Celým večerem Vás bude provázet moderátor rádia Apollo Dušan
Alka.
Celodenní vstupné:

80,- Kč

důchodci 50,- Kč

Po ukončení akce v cca 2:00 hod. budou přistaveny rozvozové
autobusy směr Olomouc, Lipník, Přerov.
Pořadatel SDH Velký Újezd a Mach company
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PODNIKÁNÍ V OBCI
_____________________
HISTORIE A SOUČASNOST STŘEDNÍHO ODBORNÉHO
UČILIŠTĚ SLUŢEB A SOUKROMÉHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ
VELKÝ ÚJEZD S.R.O.
Výrazný pokles ţáků na Základní škole ve Velkém Újezdě po
roce 1990, způsobený jejich odlivem do obnovených škol v okolních
obcích, vyvolal společné úvahy vedení obce, základní školy
a školského úřadu, jak vyuţít takto uvolněné prostory. Jednou
z variant byla i myšlenka zaloţení státní střední školy. Přípravnými
pracemi byli pověřeni vyučující základní školy paní Helena Psotová
a
Petr Čechák. Vzhledem ke zdlouhavému schvalovacímu
administrativnímu procesu na Ministerstvu školství ČR nám bylo
nakonec Školským úřadem v Olomouci doporučeno zaloţit školu
soukromou, kde jiţ vše proběhlo relativně rychle. Původní úmysl,
aby se zřizovatelem školy stalo druţstvo zaloţené vyučujícími
základní a střední školy, však nebyl při schvalování akceptován, a tak
se stal zřizovatelem soukromé školy Petr Čechák.
Výuka byla zahájena v roce 1992 otevřením učebních oborů
švadlena a zahradník. V roce 1993 přibyla výuka zedníků
a v následujících letech (1994 a 1995) i kadeřníků a kuchařů číšníků. Pro nově otevírané učební obory bylo třeba začít budovat
i prostory odborného výcviku, a tak bylo v roce 1994 otevřeno
kadeřnictví, v roce 1996 dokončeny skleníky a v roce 1997 cvičný
bar. Souběţně pokračovala v letech 1996 – 1999 výstavba nového
pavilonu, abychom pokryli nárůst počtu ţáků. Posledním větším
stavebním počinem pak byla rekonstrukce školní kuchyně v budově
mateřské školky, která se vzhledem k neustále zvyšujícím
hygienickým standardům protáhla na roky 1999 aţ 2005.
Z rozhodnutí Ministerstva školství se musela škola v roce 1997
transformovat ve dvě společnosti s ručením omezeným - střední
odborné učiliště sluţeb a soukromé odborné učiliště, a to dle
vyučovaných oborů. Ředitelem a zřizovatelem obou společností je
k dnešnímu dni pan Petr Čechák.
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Dnes školu navštěvuje zhruba 220 studentů, jejichţ vzdělání
denně zajišťuje téměř 40 učitelů a pracovníků školy, z toho 11 přímo
z Velkého Újezdu a převáţná většina ostatních z blízkého okolí.
Výuka probíhá v současnosti na dvou pavilonech - v budově
základní školy a v nově postavené budově SOU, jakoţ i na přilehlých
sportovištích a provozech praxe (školní kuchyně, cvičný bar,
skleníky, kadeřnictví,…). Studentům jsou k dispozici moderní
učebny vybavené výškově stavitelným nábytkem a přístupem
k internetu, který učitelé běţně pouţívají při výuce. Dále mohou
vyuţít sluţeb fitness centra, sauny a součástí školy je i prostorný
společenský sál. Kadeřnický salon je sice umístěn v centru obce
společně s lékárnou
a praktickým lékařem, ale přesto je v dnešní
době nedělitelnou součástí provozu školy, který můţe kaţdý vyuţít
a nechat si vytvořit účes podle módních trendů.
V současnosti mají naši studenti moţnost podílet se na mnoha
aktivitách a soutěţích. Ţáci oboru kadeřník se pravidelně účastní
celostátní soutěţe mladých kadeřníků, kde obsazují přední příčky
(mezi 15 nejlepšími v ČR). Firma Wella, se kterou úzce
spolupracujeme, pravidelně pořádá školení týkající se nových trendů
v kadeřnické profesi, které navštěvují jak naši učitelé odborného
výcviku, tak samozřejmě ţáci. Dalším důleţitým bodem vzdělávání
jsou odborné exkurze do Prahy (např. právě školení značky Wella)
i do zahraničí, z nichţ poslední se uskutečnila v září 2007 a budoucí
kadeřníci mohli na vlastní oči obdivovat práci svých velkých vzorů
na světovém kadeřnickém veletrhu v Paříţi „Mondial Coiffure
Beauté Paris“. Této exkurze se účastnily i krejčové, které navštívily
mimo jiné výstavu slavného módního návrháře „haute couture“
Jeana-Paula Gaultiera. Kromě toho naše krejčové pravidelně
prezentují své umění na celostátních módních přehlídkách středních
škol. Nutno dodat, ţe vţdy s velkým úspěchem. V rámci praxe šijí
různou zakázkovou konfekci a pomáhají obléci své ostatní spoluţáky
do pracovních oděvů (vesty, kalhoty, sukně číšníků, pracovní oděvy
kadeřníků, zedníků a zahradníků,..). Studenti oboru zahradník
dlouhodobě spolupracují s výstavištěm Flora Olomouc na přípravě
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největších zahradnických veletrhů v České republice Flora
a Hortikomplex (zejména pomáhají aranţovat pavilon A). Rovněţ
úspěšně reprezentují naši školu na celostátní soutěţi aranţérů –
Soběslavské růţi, kde jsme získali v soutěţi jednotlivců jiţ několik
medailových pozic. Dále nabízíme různé sluţby z tohoto oboru,
např. aranţérství květin, věnců a vazeb pro jakoukoliv příleţitost,
sadovnické a zahradnické práce,… Účastníme se také odborných
zahradnických exkurzí (zejména do Holandska).
Ţáci oboru
zednické práce pod vedením našich mistrů provedli hned několik
rekonstrukcí ve Velkém Újezdě a okolí, ale především postavili nový
moderní pavilon školy, ve kterém probíhá v současné době část
teoretické výuky a opravili školní kuchyni tak, aby plně vyhovovala
nejpřísnějším hygienickým předpisům i moderním poznatkům ve
stravovaní. Tak vytvořili krásné pracoviště pro naše kuchaře číšníky. Ti zde připravují denně zhruba 500 obědů jak pro potřeby
učiliště, Základní a mateřské školy ve Velkém Újezdě, tak pro
základní a mateřské školy v Daskabátě, Doloplazích, na Kozlově
a Buku, jakoţ i pro ostatní strávníky. Toto však není jedinou jejich
aktivitou, protoţe nabízíme široké cateringové sluţby, které si jiţ
vydobyly chvály a věhlasu nejvýznamnějších firem a osobností
působících v Olomouckém kraji i celé republice. Mnoho studentů se
specializuje na studenou kuchyni a carving (ozdobné vyřezávání
ovoce a zeleniny). V těchto oblastech jsme dosáhli jiţ mnoha
úspěchů, např. 1. a 2. místa na celostátní
soutěţi Junior Carving Cup v Třebíči.
Posledním nedávným úspěchem byl
postup našeho studenta ze stříbrného
umístění v číšnických disciplinách na
celostátní soutěţ Nowaco Gastro Cup do
Brna, jejíţ finále se bude konat začátkem
března 2008 na veletrhu SALIMA Brno.
Samozřejmě i tito ţáci mají moţnost
doplňovat své znalosti prostřednictvím
odborných exkurzí do Prahy, kde
navštěvují
nejluxusnější
hotely,
a zahraničí (zejména Francie), kde se
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mohou seznámit s evropskou špičkou ve svém oboru a rozšířit své
znalosti o výrobě a vyuţití místních produktů, které mají často
světovou pověst. Například studenti při poslední exkurzi zhlédli
výrobu šampaňského vína či Camembertu - nejslavnějšího
francouzského sýru.
Nakonec bych rád zmínil, ţe od nového školního roku 2008/2009
otevíráme dvouleté denní maturitní nástavbové studium –
podnikání. Doufáme, ţe i tento obor se bude těšit oblibě a vhodně
rozšíří nabídku námi vyučovaných oborů.
Všechny výše uvedené úspěchy a mezníky v ţivotě školy by
však nebylo moţno dosáhnout bez neúnavné a trpělivé práce všech
současných i minulých pedagogů, učitelů odborného výcviku
a ostatních pracovníků školy, bez podpory základní školy, místní
samosprávy, ostatních spolupracujících subjektů, jakoţ i podpory,
trpělivosti a pochopení pro dospívající mládeţ ze strany občanů
Velkého Újezdu a okolních obcí, za coţ Vám všem patří velké
poděkování.

PhDr. Petr Čechák
ředitel školy
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DIVADELNÍ SOUBOR „PODHORAN“
__________________________________________
Divadelní ochotnický soubor „PODHORAN“ při TJ Sokol ve
Velkém Újezdě sehrál ve dnech 22. – 24. února 2008 komedii J. B. P.
Moliéra „Zdravý nemocný“. Pro velký zájem veřejnosti se
uskutečnilo ještě jedno představení 1. března 2008. Předpokládáme,
ţe komedii shlédlo přes 600 diváků nejen naší obce, ale i širokého
okolí. Všechna čtyři představení byla plně vyprodána.
Chceme touto cestou poděkovat městysu Velký Újezd, ţe nám svou
morální i finanční podporou pomohl pokrýt nezbytné reţijní náklady;
TJ Velký Újezd, která nám umoţnila realizaci představení
v místnostech sokolovny; prodejně CEDRO, ţe nám umoţnila
předprodej vstupenek, a všem ostatním sponzorům.
Neméně děkujeme našemu reţisérovi p. Miroslavu Kahonovi, který
svými nápady a reţijním vedením dovedl soubor k úspěšnému
provedení této komedie.
Děkujeme paní Jaroslavě Zlámalové za vytvoření profesionální
scény, dále hercům a všem, kteří se podíleli na úspěchu divadla
(jejich jména jste si mohli přečíst na plakátech) a tvoří nedílnou
součást souboru.

Všichni členové divadelního
souboru
„PODHORAN“
chtějí
také
poděkovat
skvělému obecenstvu, které
svým smíchem, reakcemi,
zpěvem a výbornou náladou
vytvořilo pro nás tu
správnou atmosféru.

Jarmila Wolfová
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