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Veselé Velikonoce
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VESELÍČKO VYFOCENO PRO CÍSAŘE
Roku 1888 dovršil rakouskouherský císař František Josef I. čtyřiceti let
ve své panovnické funkci. V celé říši se chystaly velkolepé oslavy a projevy věrnosti Jeho výsosti. Rovněž moravská šlechta hledala způsob, jak vyjádřit císaři
svou oddanost. Nakonec rozhodla reprezentovat samu sebe zvláštním darem
- rozsáhlým albem fotograí svých panských sídel a rodových erbů. Přípravou
byl pověřen moravský krajský hejtman Felix hrabě Vetter von Lilien (mimochodem dřívější člen tohoto rodu byl v letech 1813 – 1833 poručníkem nezletilých
a ze strany otce osiřelých dětí hrabat Podstatských-Lichtensteinů v Telči)
a snad právě proto do připravovaného alba zahrnul i méně významný zámek
ve Veselíčku. (Rod Valois byl původem z Francie.)
Fotograe zhotovil známý fotograf baron Raimund Stillfried a na
kvalitě některých fotograí se projevila časová tíseň, což shodou okolností
pro foto zámku ve Veselíčku rozhodně neplatí. Tisk těchto snímků o velikosti
cca 40 x 50 cm (velikost obrázku bez okrajů) metodou světlotisku provedla
drážďanská rma Römmler & Jonas. Světlotisk se od jiných metod tisku liší
tím, že se jedná o čistě fotomechanický proces, obraz není narušený žádným
rastrem, používá se tedy tam, kde záleží na dokonalém podání kresby fotograe.
Album obsahovalo něco více než sto fotograckých listů a zlatem
a stříbrem zdobené erby. Kromě originálu bylo vytištěno jen 113 kopií pro
příslušníky v albu zahrnutých šlechtických rodů, takže pořizovací náklady byly vysoké. Delegace moravské šlechty předala panovníkovi originální album
uložené ve vyřezávané kopii velmi staré tzv. burgundské skříňky ze 17. století. Nakolik album císaře potěšilo, není známo.
Mnohé z fotograí alba lze považovat za tzv. prvofotograe zařazených
objektů. My sice víme, že pro zámek ve Veselíčku to neplatí, protože už v minulém čísle byly otištěny fotograe ještě starší, ale tento snímek z roku 1888
můžeme považovat, snad až dodnes, za gracky nejdokonalejší.
Ostatní fotograe z alba, i když jen v nízkém rozlišení, si lze prohlédnout na internetovém odkazu:
http://vilemwalter.cz/hrady/fotky.htm
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Co psal Moravský deník 30. 6. 1890
Prof. PhDr. Pavel Zatloukal nedávno narazil na mordýřskou zprávu vztahující se
k naší obci.
Přepadení bandity
Když minulou neděli obchodník s obilím Isidor Schmied do Boškova u Potštátu
z Velkého Újezda jel, byl u Boškova v lese
mezi Újezdem a Kozlovem dvěma neznámými individui přepaden a strašlivě zbit
klacky. Klesl těžce zraněn do vozu a zatáhl koně za opratě, které si byl předtím
omotal kolem ruky, takže kůň hned přešel v rychlý klus a se svým pánem vyvázl.
Přivolaný lékař označil zranění za těžká,
panují pochybnosti, zda se Schmied postaví na nohy. Oba gauneři si mysleli, že
obchodník má hodně peněz, když se vydal na cestu, ale on měl u sebe jen malý
obnos. Pachatelé už byli zatčeni.

Přeložil germanista Marek Bohuš
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Blíže světu, součástí světa…
V posledním roce se život a výuka na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti služeb ve Velkém Újezdu více přiblížily světu.
V květnu 2013 byl jeden z pracovníků naší školy pasován ve Štrasburku na rytíře
gastronomie „Chaîne des Rôtisseurs“, a dostal se tak do společenství uznávaných
kapacit na gastronomii a hotelnictví z celého světa.
V září 2013 studenti všech oborů vycestovali do Francie na odbornou exkurzi.
Paní Mgr. Renáta Čecháková, zástupkyně ředitele a garant celé akce, přiblížila
program takto: „Našimi cíli byly region Alsasko a města Remeš a Paříž. Kuchaři
a číšníci poznali výrobu sýra Munster i alsaských vín. Oboje samozřejmě také
okusili. V Remeši jsme prošli sklepy rmy G. H. Mumm & Cie., v nichž dozrává
pravé šampaňské víno, a v nedalekém městečku Épernay navštívili luxusní pětihvězdičkový hotel (nejlepší rodinný hotel světa za rok 2013). Zahradníci mohli
v alsaském regionu studovat způsoby pěstování vinné révy a později obdivovali
krásy zahrad ve Versailles, které jsme si, jakož i celý zámek, společně se všemi
žáky prohlédli. Ve Versailles byla rovněž založena akademie, v níž se vyučují budoucí mistři parfémářského řemesla (těm se často říká „nos“), kteří se učí bezpečně rozpoznávat více než tisíc vůní, stejně jako zvládnout recepty starých mistrů, jejichž vůně užívaly ke svému zkrášlení i francouzské královny. Alespoň
o kousek svého umění se podělili i s našimi kadeřnicemi. Kumarin, bergamot, vanilka, jasmín, tyto vůně nás provázely cestou z Versailles. Krejčové mohly zase
obdivovat proslulou francouzskou módu. Nakonec jsme společně všichni strávili
den v Paříži – s jejími nekonečnými bulváry, upravenými parky, elegantními paláci
a majestátní Eiffelovou věží.“
Jedna z našich budoucích kadeřnic byla v listopadu 2013 vybrána italskou rmou
BES na týdenní odbornou stáž do Milána. Ani její vyučující však nezahálely. Paní
Naďa Nedomová, vyučující odborných kadeřnických předmětů, jela s rmou Tigi
v listopadu 2013 pro změnu na týdenní odbornou stáž do Londýna, odkud si přinesla mnoho nových zkušeností i nápadů, které se dále snaží zúročit v práci s žáky i při plnění přání zákazníků ve školním kadeřnictví. Londýn je letos vůbec mezi
vyučujícími oblíben. Ihned po Vánocích se do Londýna v rámci mezinárodního
studijního pobytu vypravily i vyučující oristiky. Strávily zde týden ve společnosti
aranžérů, kteří se starají o květinovou výzdobu Buckinghamského paláce - sídla
britské královny.
Mezinárodní zkušenosti se snaží všichni žáci i učitelé zúročit, jak jen to jde.
A mají nemalé úspěchy. Kromě mnoha zakázek pro významné rmy v Olomouckém kraji, ale i běžné občany, prezentují svoji práci na celonárodních soutěžích
a festivalech všeho druhu. „Žákyně Pavla Görfölová, byť teprve v prvním ročníku,
obstála na mezinárodním mistrovství České republiky kuchařů – číšníků juniorů
soutěže Bidvest Gastro junior Cup 2014 v Brně a za svoji přípravu nealkoholického punče získala stříbrné ocenění. Kuchaři na sebe upozornili ve společnosti šéfkuchařů významných regionálních hotelů v únoru při přípravě specialit z čokolády
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na Čokoládové show 2014, která byla součástí olomouckého festivalu Tourism
Expo 2014. V podání našich žáků tak mohli návštěvníci ochutnat čokoládou polévku s wasabi oříškem, telecí játra s čokoládovo-malinovou omáčkou či čokoládové těstoviny s parmazánovou omáčkou s ořechy. Zahradnice zase uspěly
např. v aranžérské soutěži Přerovské babí léto (zlatá a bronzová medaile) nebo
při předvádění nových trendů ve vánoční oristice v ostravském hotelu Clarion za
účasti Haliny Pawlovské,“ vyjmenovávají jednotliví učitelé úspěchy svých žáků.
Ani obyvatelé Velkého Újezdu však zkrátka nepřijdou. „Část našich zážitků
ze zahraničí jsme během podzimu zprostředkovali účastníkům rekvalikačních
kurzů, které probíhají na naší škole v rámci projektů spolunancovaných Evropskou unií, a naši strávníci ochutnali některé ze specialit zahraničních kuchyní prostřednictvím několika tematických dnů. A jistě i na jaře přijdou další příležitosti,
kdy budeme moci obyvatelům městyse naši práci přiblížit,“ poznamenává závěrem ředitel školy PhDr. Petr Čechák.
Mgr. Renáta Čecháková, zástupkyně ředitele
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Ples SRPŠ
Dne 21. února 2014 se na naší škole uskutečnil ples SRPŠ, na kterém jsme
v rámci slavnostního zahájení zatančili polonézu. Příprava předtančení byla náročná a dlouhá, nacvičovali jsme více než čtvrt roku. Tvrdá dřina se ale vyplatila. Holky vstoupily do sálu jako princezny, i když bez korunek, a kluci vypadali
jako opravdoví dospělí muži. Polonézu jsme zvládli a užili si dlouhý, zasloužený
potlesk. Poté jsme předali kytičku naší třídní učitelce jako poděkování za nácvik. Následoval tanec s rodiči nebo přáteli. Kapela Syrinx hrála výborně, a tak
jsme byli stále na parketě. Během večera se předvedl i profesionální taneční pár
a proběhla bohatá tobola. Ples jsme si všichni moc užili a budeme na něj rádi
a dlouho vzpomínat.
Deváťáci
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ŠKOLA ŽIJE ABAKU
Pan učitel Tomáš Krätschmer nadchl řadu žáků naší školy pro hru Abaku. Hraje se před vyučováním, ve vybraných hodinách matematiky, odpoledne, zkrátka
pořád a všude, ve škole i doma.
A co je vlastně Abaku? Jedná se o jakýsi matematický scrabble. Po měsíci
hraní Abaku již žáci nevnímají například číslovku 24 832 jen jako tuto číslovku,
ale také jako shluk různých čísel v daném pořadí (2 a 4 a 8 a 3 a 2) a ví, že pokud na určitá místa vloží různá početní znaménka, můžou vyjádřit různé početní
operace (24+8=32 / 24:8=3 / 4x8=32 / 2x4=8 / 2²=4). Osvojují si, upevňují
a posilují obecné počtářské a kombinačně-logické schopnosti. Po půlročním používání pomůcky 90 % školní populace zvládá hladce náplň předmětu aritmetika.
Tento účinek hry byl prokázán a díky němu má hra podporu a záštitu MŠMT ČR,
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Jednoty českých matematiků a fyziků
a Mensy ČR.
Naše škola je zapojena do školní celostátní ligy v Abaku a dosahuje opravdu
skvělých výsledků, což je patrno i z přiložených tabulek. Mezi všemi zúčastněnými vzdělávacími institucemi se stále držíme na prvním místě. Mezi deset nejlepších jednotlivců v České republice pak patří sedm našich žáků a mnozí se mezi
TOP 10 ještě mohou probojovat, neboť hra trvá až do konce května 2014.
A jaký je pohled na Abaku očima žáků, kteří mu propadli?
„Nejdřív jsem abaku nechápal a myslel jsem si, že je to blbost, ale pak jsem
si to nechal vysvětlit od učitele a začal jsem ho hrát. Začalo mě to bavit a zlepšoval jsem se. Zlepšil jsem se i v matice a pomáhá mi to i na logické myšlení,“
říká František Jahn, žák devátého ročníku. Jeho mladší spolužák Filip Lukáč
ze šesté třídy dodává: „Jsem teď lepší v počítání příkladů. Jsem v republice pátý,
takže 20. 6. pojedu do Prahy! Někdy se mi objeví tak velká kombinace, že jsem
úplně užaslý.“
Pan učitel Krätschmer hodnotí přístup žáků ke hře a jejich výsledky takto:
„Původně jsem Abaku bral jako zpestření pro žáky matematických kroužků. Teď,
když slyším, jak sami žáci nad hrou přemýšlí, zdokonalují se, kombinují číslice
do nejrůznějších početních operací, je to už více než zpestření. Dokonce i v hodinách matematiky pozoruji značné zlepšení u žáků, kteří Abaku hrají.“
V červnu 2014 proběhne v Praze velké nále školní celostátní ligy v Abaku,
v němž bude zastoupena i řada našich mladých matematiků. Držme jim palce,
aby podali co nejlepší výkony a vybojovali pro naši školu matematické zlato.

Michaela Janotová
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6. SKAUTSKÝ ODDÍL VELKÝ ÚJEZD
Zahájení letošního skautského roku proběhlo tak trochu netradičně. A v čem
bylo tedy jiné? Za prvé v tom, že jsme si udělali pro první náborovou družinovku malé letáčky. Ty jsme rozdali na prvním stupni naší základní školy a pozvali
tak kluky i děvčata mezi nás. Druhá změna byla v místě konání schůzky. Bylo to
v sále místní sokolovny. Výsledek naší snahy byl ten nejlepší. Rozšířily se naše
řady o nové členy.
S postupně rostoucím počtem dětí, a tedy i potřeb pro naši činnost jsme tak
trochu začali uvažovat nad změnou klubovny. Do této chvíle nám byla zcela
k dispozici obecní klubovna. Tato klubovna prošla stavebními úpravami a hodně
se zmodernizovala. Pro nás začala být tak trochu „nebezpečná.“ Napadlo nás
tedy oslovit místní sokoly, zda bychom nemohli využívat prostory jejich budovy.
V současné chvíli tedy probíhají jednání a my pevně věříme, že budeme s místním spolkem TJ Sokol vycházet dobře. Děkujeme jim za ochotu a vstřícnost.
Také bychom chtěli poděkovat Úřadu městyse Velký Újezd za užívání místní klubovny a za nanční podporu.
A jak se tedy letos scházíme?
Každé pondělí děti od 5 do10 let, od 16,30 do 17,30 hodin.
Každý pátek děti od 11 do 15 let, od 17,30 do 18,45 hodin.
Podrobnější informace lze získat ne tel. čísle 739 396 520.
Protože skauting není jen zábava nebo učení se značek na mapě, je to i pomoc
druhým lidem, rozhodli jsme se podpořit jednu malou-velkou věc. Tato věc je celkem náročná na sběr potřebného materiálu. Obracíme se tedy na VÁS VŠECHNY
s prosbou o pomoc.
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Simonka Sliwková
Simonka má 7 let. Narodila se jako zdravá holčička. V šesti týdnech onemocněla oboustrannou Bronchopneumonii bilat s nutností řízené ventilace. Důsledkem
tohoto onemocnění a intenzivní péče, kdy jí byly podávány silné medikamenty,
nastala u Simonky těžká hypotonie, začala trpět epileptickými záchvaty a lehkou
mentální retardací.
Simonce může pomoci speciální terapie, která je prováděna v Sanatoriu Klimkovice. Tato terapie stojí 50 tisíc Kč a není hrazena zdravotní pojišťovnou. Rodiče
Simonky prosí všechny dobré lidi, aby sběrem víček od pet lahví přispěli k úhradě
lázeňské terapie.
6. skautský oddíl Velký Újezd se připojuje k této výzvě. Prosíme obyvatele našeho městyse o pomoc při sběru. Víčka budeme shromažďovat každé pondělí
od 16,15 do 16,40 a také od 17,30 do 18 hod. Víčka můžete nosit do místní klubovny, kde si je od Vás převezmeme. Pokud nemůžete přijít, stačí zavolat nebo
poslat sms na tel. 739 396 520 a my si víčka vyzvedneme u Vás doma.
Děkujeme, že jste dočetli až k tomuto místu, a prosíme Vás o spolupráci.
Bittnerová Libuše,
vedoucí skautu ve Velkém Újezdě

ZAHRÁDKÁŘI
Přednáška
V úterý 11. března 2014 se konala v klubovně v přízemí radnice přednáška
o Srí Lance (Cejlonu). Paní Zlatuše Knollová nám pouštěla na velké plátno připravenou prezentaci o této exotické zemi, kterou navštívila. Nádherné přírodní
scenérie, tamní architektura včetně sakrálních staveb i snímky z běžného života
obyvatel byly doprovázeny místní hudbou. Takto nám zprostředkovala i výstup na
Adamovu horu, který poutníci započali již ve dvě hodiny v noci, aby uviděli překrásný východ slunce. Nakonec však o tento silný zážitek byli ochuzeni, protože
se obloha zatáhla a začalo poprchávat. Video prokládala paní Knollová vlastními
zajímavými zážitky. Jejím hlavním cílem bylo dozvědět se co nejvíce o pěstování a zpracování čaje. Navštívila tedy nejen čajové plantáže, ale také továrnu,
ve které se suší a zpracovávají natrhané čajové listy.
Během přednášky jsme ochutnaly (nebyl mezi námi jediný muž – „Kdyby se tak
ochutnávalo pivo, tak to bych přišel,“ reagoval jeden z mužů-zahrádkářů, když
jsem mu dávala pozvánku) čtyři různé čaje, a to dva černé a dva zelené s různý-11-

mi příchutěmi. Tak jsme seděly s hrnečky s čajem v ruce, dívaly se na nádherné
záběry z Cejlonu, poslouchaly přitom podmanivou hudbu a poutavé vyprávění
a na své trable a bolesti aspoň na chvíli úplně zapomněly.
Na závěr jsme si mohly koupit i samotné čaje.
A bylo z čeho vybírat!

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014
Na členské schůzi v únoru jsme odsouhlasili, že i v letošním roce vypomůžeme
s organizováním oslav v rámci velkoújezdských hodů (na Krajský úřad Olomouckého kraje již byla podána žádost o poskytnutí neinvestičního nančního příspěvku), uskutečníme alespoň jeden zájezd, zajistíme řezání a lisování ovoce, nadále
se budeme starat o původní i nově vysazené ovocné stromy kolem varhošťské
silnice, vysadíme také několik dalších stromečků, spolupracovat budeme i letos se skautským oddílem, zúčastníme se podzimní etapy Flory Olomouc. Jeden
z naplánovaných bodů jsme si již splnili, a to přednášku o Srí Lance a čajích.
Předběžně máme dohodnuto s paní Knollovou, že před Vánocemi by nám mohla
přijet povyprávět také o čajích jiných známých značek včetně jejich ochutnávky.
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PRANOSTIKY PRO NADCHÁZEJÍCÍ MĚSÍCE
Aťsi duben sebelepší bývá, přece ovčákovi hůl zasněžívá.
Duben – za kamny budem.
Duben chladný a deštivý – úroda nás navštíví.
Hodně-li duben větrem duje, stodola se naplňuje.
I když kluci v dubnu bez kabátů běží, často hospodáři na úrodu sněží.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou.
Mokrý duben věští úrodu, suchý předpovídá nehodu.
O déšť, který v dubnu rosí, nechť každý hospodář prosí.
Suchý duben sedlák nemiluje, mokrý ale sobě pochvaluje.
Teplé deště v dubnu – teplé dny v říjnu.
V dubnu hrom – nebojí se mrazu strom.
Ženská chuť, panská láska a dubnové počasí vždy nestálé bývá.
Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.
Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají.
Chladný květen bude-li rositi, mnoho sena budeš kositi.
Je-li v květnu večer tráva zarosena, hojně bude vína, hojně sena.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Když se květen deštěm vlní, srpen sýpky zrnem plní.
Když v máji blýská, sedlák si výská.
Májová vlažička – naroste travička, májový deštíček – poroste chlebíček.
Mokrý máj – v stodole ráj.
Studený máj – v stodole ráj.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom bývá.
Červen-li více suchý než mokrý panuje, dobrým vínem sudy naplňuje.
Červen mokrý a studený – bývají žně zkaženy.
Červen stálý – prosinec dokonalý.
Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.
Jak červen teplem září, takové bude i září.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
Netřeba v červnu o déšť prositi – přijde, jak začnem kositi.
V červnu blýská-li se, hřímá, sedlák spokojeně dřívá.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
V červnu-li zamrazí, úroda se zkazí.
Věra Bednaříková
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OCHOTNÍCI O5 BODOVALI
Divadelní soubor Podhoran při TJ Sokol ve Velkém Újezdě se po dvouletých
divadelních prázdninách opět přihlásil svému vděčnému publiku nastudováním
a uvedením historické komedie F. R. Čecha DÍVČÍ VÁLKA. Zdařile obsazení
osvědčení „kmenoví“ herci dokázali pobavit a rozesmát diváky na čtyřech vyprodaných představeních, vždyť už i autor předznamenal (jeho terminologií řečeno): „Bude to velká sranda.“
Ti, kdož zhlédli toto představení, mu dali za pravdu a odcházeli pobaveni do té
míry, že si tento zážitek zopakovali v některé další repríze. Pro úspěšnost a dále
setrvávající zájem o tuto taškařici byla tato uvedena ještě dvakrát (koncem ledna 2014).
Všem aktérům, kteří se podíleli na realizaci, včetně technického zabezpečení, patří poděkování za to, jak se svého úkolu zhostili. Zvláště pak náleží uznání panu
Václavu Solařovi za udržení a pokračování tradice ochotnického divadla ve Velkém Újezdě.
Perun
Od počátku nového tisíciletí bylo pak ve dvouletých periodách uvedeno jedno
představení, a to vždy za velkého zájmu občanů, a to nejen místních. Tak v roce
2002 byla uvedena hra J. Patricka Podivná paní Savageová. V této souvislosti si
připomeňme, že toto byla derniéra tří členů našeho souboru: pí Hildy Mikschové,
pí Věry Galáskové a p. Karla Kuchaříka – Vzpomínáme.
Rok 2004
2006
2008
2010

autor

P. Schöntham
A. Stoniš
J. B. P. Moliére
N. V. Gogol

Únos Sabinek
Cesta do Egypta
Zdravý, nemocný
Ženitba
Pavel Coufal snr.
archivář

Ukázka z představení Dívčí válka
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SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ PODHORAN
Dne 5. března t. r. v den svých jmenin nás navždy opustil náš dlouholetý režisér, vytrvalý a obětavý kamarád MIROSLAV KAHOUN. V našem souboru
působil od roku 1967 až do roku 2006, kdy jeho „derniérou“ byla hra ostravského prozaika, básníka a dramatika Miroslava Stoniše „Cesta do Egypta“. Hra
byla uvedena ke 130. výročí založení Spolku divadelních ochotníků Podhoran
a 100. výročí TJ Sokol ve Velkém Újezdě. Zemřel ve věku nedožitých 85 let.
Byl dlouholetým členem Moravského divadla Olomouc (tehdejšího Státního divadla Oldřicha Stibora), kde působil rovných třicet let od července 1961
do července 1991. Zahrál si ve více než sto třiceti inscenacích, a to nejen
v činoherních, ale i operetních. Vždy přijímal pozvání do Újezdu jako změnu
a rozptýlení, které vrcholilo vynikajícím ohlasem publika nejen na premiérách,
ale i na zájezdových vystoupeních souboru. Častokrát přijížděl i se svou manželkou pí Marií Strnadovou, která jako členka operetního souboru DOS byla i nápomocná k úspěchu jednotlivých inscenací.
Čest jeho památce.
Pavel Coufal snr.
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VELKOÚJEZDSKÁ KOPANÁ
Vážení sportovní přátelé a příznivci kopané, tímto Vás všechny zveme na domácí
jarní zápasy, které se odehrají na našem hřišti v období března až června 2014,
viz následující přehledy.
Po kvalitní zimní přípravě a dobře rozehrané podzimní části soutěže jsme připraveni bojovat o čelní umístění jak v soutěži mužů, tak i v soutěži mladších žáků.
Obě mužstva skončila svorně na druhých místech.
Naši nejmladší - benjamínci budou mít na domácí půdě tentokrát jeden turnaj
v květnu. Termín bude upřesněn v průběhu rozehrané jarní soutěže.
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S předstihem znovu informujeme, že v sobotu 19. července 2014 proběhne
v našem areálu 11. ročník fotbalového turnaje Újezdů za tradiční účasti Horního
Újezdu (okr. Svitavy), Horního Újezdu (okr. Přerov), Horního Újezdu (okr. Třebíč), Pleteného Újezdu (okr. Kladno), Újezdu u Uničova (okr. Olomouc). Zvací
dopisy těmto účastníkům byly zaslány a je již téměř od všech potvrzena účast.
Díky provozovateli KIOSKU Sašovi Macháčkovi bude celá akce zajištěna bohatým občerstvením a bude ukončena turnajovou zábavou.
TJ Sokol Velký Újezd - oddíl kopané
Jaroslav Tylich
-17-

BAREVNÝ RADOVÁNEK
Od října minulého roku se maminky s malými dětmi scházejí v dětském klubu
Radovánek. Každé pondělí na ně čekají drobné aktivity, jako jsou výtvarné tvoření, zpívání, pohyb, říkanky. Některá setkání jsou však “speciální“. V prosinci
do Radovánku zavítal Mikuláš se svou družinou, v lednu byl běžný program
oživen malováním na obličej. Paní Jana Kamarádová pár tahy svých šikovných
rukou vykouzlila z dětí princezny, víly, roboty či spidermany, zkrátka co si kdo
přál. Strávili jsme spolu příjemné odpoledne, které nás naladilo na nadcházející
sezonu maškarních plesů.
Michaela Janotová
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V TRŠICÍCH
A OKOLNÍCH OBCÍCH
Již čtvrtým rokem působí Charitní pečovatelská služba, která má své zázemí
na faře v Tršicích, přímo v domácnostech uživatelů služby, a to v obcích: Tršice (Lipňany, Vacanovice, Zákřov), Lazníčky (Hambálek), Výkleky,
Doloplazy, Velký Újezd, Daskabát, Velký Týnec (Vsisko, Čechovice,
Hostkovice).
Naše služba nabízí pomocnou ruku i srdce zejména seniorům,
ale i ostatním dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci či postižení potřebují pomoc jiné osoby, tak aby mohli důstojně žít ve svém domácím prostředí. Dále se snaží zachovávat jejich sociální vazby, podporovat jejich běžný způsob života
a dodávat psychickou či duchovní podporu v jejich aktuální životní situaci.
Pomůžeme Vám při:
•
•
•
•
•
•

Osobní hygieně a oblékání
Přípravě a podání jídla, dovozu obědů
Úklidu domácnosti
Zajištění nákupů
Obstarání pochůzek (např. na poštu, do lékárny aj.)
Doprovodu k lékaři, na úřad, při procházkách atd.

Nově zajišťujeme v případě využití výše uvedených úkonů tyto
doplňkové služby:
•
Přeprava služebním vozidlem
•
Dohled
Nabízíme také základní sociální poradenství, informace o kompenzačních pomůckách.
Provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek (zapůjčujeme např. polohovací lůžko, antidekubitní matrace, vozík, toaletní židle, chodítka atd.).
Pro potřeby uživatelů jsme k dispozici v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin. Mimo tuto dobu a o víkendech jsou jednotlivé pečovatelské návštěvy poskytovány
po vzájemné dohodě, nejpozději však do 20:00 hodin.
Naším cílem je především poskytování kvalitní péče tak, aby byli uživatelé spokojeni a mohli zůstat co nejdéle ve své domácnosti, v kruhu své rodiny, v prostředí,
na které jsou zvyklí.
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Kontaktní osobou pro podání podrobnějších informací o pečovatelské
službě
a pro její zavedení je:
koordinátorka a sociální pracovnice Mgr. Alena Pírková,
tel. 734 435 073.
Nutná telefonická domluva předem.
Více informací můžete najít na
www.olomouc.charita.cz/socialni-sluzby-STH
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VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Velký
Újezd
(dále jen ZM),
konaného dne 18. 3. 2014 v klubovně městyse ve Velkém Újezdě
Usnesení č. 1 (bod č. 2 pozvánky)
ZM Velký Újezd schvaluje zápis z 18. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 10.
prosince 2013.
Usnesení č. 2 (bod č. 3 pozvánky)
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM Velký Újezd
- příloha č. 2 zápisu.
Usnesení č. 3 (bod č. 4 pozvánky)
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro rozvoj městyse Velký Újezd - příloha č. 3 zápisu.
Usnesení č. 4 (bod č. 5 pozvánky)
ZM Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse Velký Újezd.
Usnesení č. 5 (bod č. 6 pozvánky)
ZM Velký Újezd schvaluje výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Velký
Újezd za rok 2013.
Usnesení č. 6 (bod č. 7 pozvánky)
ZM Velký Újezd schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Velký Újezd, příspěvkové organizace, ve výši Kč 764.958,-. Tyto prostředky budou poukázány na
účet příspěvkové organizace bezprostředně po schválení ZM. ZM ukládá příspěvkové organizaci povinnost odvést nevyužité investiční zdroje na výši Kč
364.958,- zpět do rozpočtu zřizovatele v termínu do 30. 6. 2014.
Usnesení č. 7 (bod č. 8 pozvánky)
ZM schvaluje
a)
přijetí příspěvku 18.000,- Kč na základě návrhu smlouvy o poskytnutí příspěvku dle čl. II. odst. 1 přílohy č. 2 pozvánky dnešního zasedání,
b)
spolunancování městyse Velký Újezd ve výši minimálně 60% z cel-21-

kových nákladů na účet dle čl. II. odst. 1 přílohy č. 2 pozvánky dnešního zasedání,
c)
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a městysem Velký Újezd na zajištění akceschopnosti jednotek
SDH dle přílohy č. 2 pozvánky dnešního zasedání.
Usnesení č. 8 (bod č. 9 pozvánka)
ZM Velký Újezd schvaluje, že odměny za výkon funkce neuvolněným členům ZM budou zachovány ve stávající výši.
Usnesení č. 9 (bod č. 10 pozvánky)
ZM Velký Újezd schvaluje odpisový plán vč. transferů městyse Velký Újezd
pro rok 2014.
Usnesení č. 10 (bod č. 11 pozvánky)
ZM Velký Újezd schvaluje čerpání 107.727,- Kč z nančních zdrojů z investičního fondu ZŠ a MŠ Velký Újezd.
Usnesení č. 11 (bod č. 12 pozvánky)
ZM Velký Újezd schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 dle přílohy č. 4 pozvánky dnešního zasedání.
Lubomír Bršlica
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Marie Oklešťková
Ivana Nováková
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