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Pohřební štít Gabriely hraběnky Podstatské-Lichtenstein.
Snímek z archivu Josefa Richtera.

SlOVO úVODEM

Vážení a milí spoluobčané,
rád bych Vás jménem vedení městyse Velký Újezd a redakce Žibřida pozdravil v prvním
letošním čísle. Tento rok opět pokračujeme v budování nových chodníků a dokončení cyklostezky spojující vlastní městys s částí Na Kamenici. Součástí této rozsáhlé akce je i úprava prostoru před hřbitovem. Jsme si vědomi toho, že tato akce způsobuje četné dopravní
i jiné problémy. Věříme však, že to bude stát za to. Na dlouhá léta bude základní – páteřní
komunikace v naší obci vyřešena. Současně s tím se také dokončuje pavilon mateřské školy, na který byla taktéž přidělena dotace. Stavba pavilonu včetně dalšího vybavení a herních prvků nás v podstatě nebude stát téměř žádné finanční prostředky. Částka na dokrytí
dotace půjde z finančních prostředků, které jsme kromě jiného obdrželi od Vojenských
lesů za Varhošťskou silnici. Dále bylo odsouhlaseno dovybavení našeho stroje Stiga tak,
abychom si mohli veškerý celoroční úklid provádět sami. Intenzivně se připravují i další
stavební akce – rekonstrukce Wawerkovy vily na sociální bydlení, stavba sběrného dvora
při výjezdu na Výkleky (u čističky) – obě akce by měly být kryty z dotací. A konečně také
rozsáhlá rekonstrukce Zákostelí, která by však měla být spuštěna v roce 2018. Taktéž dojde k pořízení nového zásahového automobilu pro naše hasiče. Čeká nás mnoho dalších
akcí, které budou průběžně zveřejňovány na těchto stránkách.
						

Váš místostarosta Ondřej Zatloukal
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ROZHOVOR
Redakce Žibřida se rozhodla po letech oživit tradici rozhovorů. Jednou z linií bude postupné představení všech zastupitelů městyse Velký Újezd. V tomto čísle Vám představíme
Mgr. Michaelu Janotovou – zastupitelku, členku Výboru pro rozvoj městyse a organizátorku zdejších Hodových slavností.

Známe se od dětství a vím, že jste původně bydlela v Olomouci. Můžete nám
nejprve popsat, proč jste se přistěhovala do Velkého Újezda? A poté i přiblížit
historii Vaší rodiny?
Obě Vaše otázky spolu souvisejí. Má maminka i můj tatínek se ve Velkém Újezdě narodili
a vyrůstali zde. Poté co založili rodinu, žili společně se svými rodiči. Když se jim naskytla
příležitost mít vlastní bydlení v Olomouci na Lazcích, chopili se jí a v mých třech letech se
z Újezda odstěhovali. Pouto s rodnou vesnicí ale nezpřetrhali. Za babičkami a dědečky, ať
už na Tršickou či ke kapličce, jsme jezdívali každý víkend. Já i má mladší sestra Vladimíra
jsme v Újezdě trávívaly velkou část prázdnin, našly jsme si zde dobré kamarády. Poměrně brzy mi bylo jasné, že právě tahle „dědina“ je místem, kde chci v dospělosti bydlet. Již
v době studia na vysoké škole jsme začali rekonstruovat dům rodičů mé maminky na nynější Oderské ulici a po absolvování VŠ jsem se do něj nastěhovala. Tak jsem se před
šestnácti lety stala Úježďákem.
Máte rodinu?
Ano. Se svým partnerem Jakubem vychovávám sedmiletou
dceru Bereniku a roční dceru Anastázii.
Jakému oboru se věnujete?
Jsem učitelka. Vystudovala jsem Filozoficko-přírodovědeckou
fakultu Slezské univerzity v Opavě, obor učitelství všeobecně
vzdělávacích předmětů pro střední školy – český jazyk a dějepis. Po promoci jsem získala místo na místní základní škole, kde
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jsem zaměstnána dosud. Nyní čerpám rodičovskou dovolenou, takže bych na Vaši otázku
možná měla spíše odpovědět, že se věnuji hlavně roli maminky.
Jak trávíte volný čas? Máte např. nějaké „koníčky“?
Mou téměř celoživotní láskou je dramatická výchova a divadlo. Do „dramaťáku“ jsem chodila od druhé třídy až do maturity. Na univerzitě se mi po něm moc stýskalo, a proto jsem
se brzy začala pídit po možnostech, jak se k němu zase dostat. Šlo to, přes roli učitelskou.
Absolvovala jsem několik kurzů dramatické výchovy včetně třísemestrálního studia v Praze. Prvky dramatické výchovy se snažím zařazovat i do výuky českého jazyka a dějepisu.
S divadelní múzou jsem se setkávala pravidelně jako účastník seminářů Jiráskova Hronova
a dosud s celou rodinou trávím první prázdninový týden na Loutkářské Chrudimi.
Ráda čtu, chodím na procházky a jezdím na výlety. Snažím se poznat hlavně své okolí
a naši vlast. Jedinečná a nezapomenutelná byla ovšem v roce 2009 třítýdenní cesta po
Francii, se stanem, každý den na jiném místě – Remeš, Amiens, Verdun, Bayeux, pláže
v Normandii, klášter Saint-Michel, Carnac, zámky na Loiře…
Líbí se Vám ve Velkém Újezdě?
Ano, Újezd mám ráda. Vždyť jsem si ho sama vybrala jako místo, kde chci žít.
Máte nějaká oblíbená místa a proč?
V okolí naší obce je řada míst, na něž při procházkách ráda zavítám. Líbí se mi u Isidorka
či u rybníků pana Naswettera. Srdcovou záležitostí je pro mě ovšem Pět smrků. Toto místo
je totiž spjato s mým dětstvím. Se svými přáteli jsem zde pravidelně trávila pár letních dní.
Spali jsme ve stanech, vařili si v kotlíku na ohni, hráli táborové hry i tzv. bojovky, zpívali
u táboráku… To se nedá zapomenout!
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Co Vás v poslední době ve Velkém Újezdě potěšilo?
Velmi mě těší rozvoj spolkového a kulturního života. Všem aktivním spolkům, komisím
i jednotlivým občanům na tomto místě moc děkuji za jejich obětavou práci. Jako matka
malého dítěte pak velmi vítám stavbu nového pavilonu mateřské školy a hladkou jízdu
s kočárkem po nově vybudovaném chodníku na Olomoucké a Lipenské ulici.
A naopak s čím nejste spokojená? Co byste si přála změnit?
Samozřejmě je vždy co vylepšovat. Některé místní komunikace a také památky volají po
rekonstrukci. Je vidět, že vedení obce se tyto problémy postupně snaží řešit. Hospodaří však s určitým omezeným rozpočtem, a proto si musí stanovovat priority. Dlouhodobě
jsem pak nešťastná ze stavu našeho centra. Nevyhovují mi také otvírací doby některých
prodejen či poskytovatelů služeb.
Jste dlouholetá zastupitelka. Od kterého roku působíte v místní samosprávě
a v jakých funkcích?
Do zastupitelstva jsem byla poprvé zvolena v roce 2010. Od té doby pracuji ve Výboru pro
rozvoj městyse.
Jste kromě zastupitelstva nějak zapojena do dění ve VÚ (spolky atp.)?
Nejsem členkou žádného spolku, ale do dění v našem městysi se zapojuji. Pod hlavičkou
Výboru pro rozvoj městyse jsem začala od roku 2011 připravovat Hodové slavnosti, pro
které jsem získala podporu řady spolků a také nového vedení obce. Třídenní srpnové hody chystám již od února a svou práci završuji články do zářijového čísla Žibřidu. V tomto
místním periodiku jsem také členkou redakční rady. S panem starostou Jelenem spolupracuji na organizaci Vánočního hodování. V roce 2011 jsem stála u zrodu Dětského klubu
Radovánek. Práci v tomto centru pro maminky s malými dětmi se s různou intenzitou věnuji dosud.
Co byste vzkázala čtenářům Žibřida?
Inspirovaná textem Jamese Thurbera Třináctery hodiny použiju tato slova: Přeji Vám, aby
Vám štěstí přálo.

Za rozhovor děkuje Ondřej Zatloukal
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HISTORIE A KULTURA
Pohřební štíty Podstatských-Lichtensteinů

Zatímco prostí nebožtíci z obecného lidu se pochovávali co nejdříve, po zhotovení rakve, vykopání hrobu a sezvání nejbližších příbuzných, s pohřby aristokratů to
bylo jinak. Příprava takové pohřební slavnosti si vyžádala dlouhé přípravy. V případě zdejší vrchnosti, která trvale sídlila v Telči, přibyl i náročný, několikadenní převoz těla zemřelého a doba mezi úmrtím a pohřbem se protahovala na celé
týdny. Období, které zde sleduji, bylo provázeno vysokou úmrtností na souchotiny, což je lidový název pro tuberkulózu. Nemoc se nevyhýbala ani šlechtě v českých zemích. Šlechta ale měla prostředky na to, aby se pokusila nemoc zastavit
a s pomocí tehdejších lékařských možností nemocného vyléčila. K tomu si už v dřívějších dobách vybrala přímořské letovisko Volosko, kam jezdívala na rekreační
a léčebné pobyty. Volosko je nyní součástí (předměstím) města s velmi příjemným
mírným podnebím Opatija (v originále Abbazia). Jsou to klimatické přímořské lázně a patří k nejluxusnějším přímořským místům na Jadranu v Chorvatsku. Bohužel ani tento již dávný luxus a klima nepomohly členům naší šlechty k vyléčení.
Během tamního ozdravného pobytu zemřela ve Volosko teprve 17-tiletá komtesa Gabriela (1870–1887) a později i její otec hrabě Leopold III. Podstatský-Lichtenstein (1840–1902). Její matka hraběnka Františka roz. Paarová (1842–1881) skonala
rovněž na TBC ještě dříve, ale při léčení ve Vídni. Portréty Leopolda III. i Františky Paarové se dochovaly, portrét Gabriely bohužel ne. Proslýchalo se, že to byla mimořádně
krásná dívka, a dle podoby její matky je to jistě pravda. Mezi zdejšími pochovanými
v hrobce pod kostelem sv. Jakuba St. se tedy nalézají i tito tři členové rodu Podstatských-Lichtensteinů, kteří zemřeli na stejnou nemoc v přibližně dvacetiletém časovém období.
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Hraběnka Františka rozená Paarová a její manžel hrabě Leopold III. Felix Podstatský-Lichtenstein sv. p. z Prusinovic.
Rakve zemřelých mají skleněné průhledy (odborně prohlédací okénko),
a kdo zná portréty zmíněných rodičů, okamžitě je i po těch cca 130 letech pozná,
i když to přece jen není pohled příjemný. Podobu dcery Gabriely bohužel není s čím
porovnávat. Je pochována v růžových šatech a s mimořádně velkou kyticí květin.
Pohřby aristokratů patřily k velkým událostem a ukázání se před stavovskou veřejností i poddaným lidem. Pro mrtvé byl vyslán kočár s cínovou a dřevěnou
rakví. Kočár byl smutečně vyzdoben a na obou stranách byl připevněn pohřební štít s erbem a jménem zemřelého. Mrtví byli převezeni nejdříve do Telče, kde proběhla pitva, balzamování a jejich vystavení v zámecké kapli. Při balzamování se vyňaly vnitřnosti, které se pochovávaly co nejdříve, případně se
ukládaly do zvláštních cínových schránek. Především se do zvláštní schránky
ukládalo srdce, které mnohdy zůstávalo v tomto případě na zámku v Telči. Ve
zdejší hrobce je i jedna schránka s uloženým srdcem Leopolda II. (1801–1848).
Několikatýdenní vystavení zemřelého na černém katafalku obklopeném vysokými svícemi ve svícnech bylo určeno k rozloučení široké rodiny, aristokratických
přátel a také sloužících. Pohřební věnce ani kytice se v té době ještě neužívaly. Po
rozloučení byl mrtvý převezen do Veselíčka. Při průjezdu kočáru jednotlivými městy či obcemi byla jejími jak světskými tak církevními zástupci mrtvému vzdávána
náležitá pocta. Ve Veselíčku došlo ke krátkému rozloučení a poté byl mrtvý poddanými pěšky odnesen do kostela ve Velkém Újezdě. Před rakví se nesl pohřební štít.
Přenos doprovázel dlouhý smuteční průvod se zástupci představených všech obcí
panství. Po smutečním obřadu pak došlo k uložení rakve se zemřelým do původně venkovní, později kostelní podoltářní hrobky. Během církevních obřadů s účastí
šlechty se nikdy nepoužívaly varhany. Následovalo pohoštění poddaných a poděkování od vrchního veselíčského velkostatku. Součástí slavnosti bylo i představení
a přivítaní nového majitele panství. Pohřební štíty se poté umisťovaly na rakve zemřelých, ale byly nahrazovány tvarovanými kovovými štítky se jménem zemřelého.
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Je takřka výjimečné, že se některé tyto pohřební štíty dochovaly do dnešních dnů. Ze starších období jich existuje jen velice málo, a to především z větších, jako např. pánů z Rožmberka. Z novějších dob jsou známé štíty jednotlivých řemeslných cechů, které se používaly beze jmen pro
všechny jeho zemřelé členy. Pohřební štíty jsou ručně malované na silném dobovém kartonu a jen jeden z nich má dřevěný zpevňující podklad. Byl totiž dlouhodobě pověšen na zdi fary. O těch ostatních ukrytých na půdě fary se nevědělo.
Zachovaly se celkem čtyři pohřební štíty zhotovené pro pohřební obřady, dva pro Leopolda II. (1801–1848), jeden pro Leopolda III. Podstatského-Lichtensteina (1840–1902) a jeden pro dceru posledně uvedeného Gabrielu,
která zemřela jako sedmnáctiletá v roce 1887. Motivem štítů jsou šlechtické erby rodu (je zajímavé, že některá vyobrazení českých lvů mají na hlavě královskou korunu, ale jeden je bez ní) a jméno zemřelého. Viz přiložené fotografie.
Na závěr přepisuji poděkování vrchního ze zámku na Veselíčku za to, že mnozí
naši předkové doprovodili ve ztížených podmínkách zemřelého na jeho poslední cestě.
„Vůbec milovaný pán a velitel náš, vysoce urozený pán Leopold hrabě
Podstatský-Lichtenstein, bylť jest Božskou prozřetelností neočekávaně nám odňat, a drahé ostatky jeho do rodinné hraběcí krypty v Hrubým Oujezdě přeneseny.
Při této příležitosti dali jste důkaz věrnosti, lásky a náklonnosti k zesnulému pánu a otcu svému a já – veřejně díkůvzdání vám sděliti – za svatou povinnost uznávám. Přijměte tedy srdečné a vřelé díky všech těch, kteří ztrátu vysoce
urozeného bolestně oplakávajíc, v pravdě takové zasluhujete, neb nezištným a ctihodným ponaučením a nabídnoutím svým, drahé ostatky milovaného a velectěného pána a velitele svého od hranic panství Veselíčského – nedbajíce na obtížnosti
předložené, totiž: parna téhož dne (16.tého května 1848) a dvouhodinné vzdálené
cesty – až na místo vejš podotknuté osobně nésti, dali jste najevo jak vřelou lásku a věrnou oddanost k zesnulému pánu a otcu svému v srdcích svých jste chovali.
Ale nejen vám poddaným panství veselíčského buďtež díky vzdávané, také
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poddaní ostatních panství ať jsou jich spoluúčastni, z příčiny přesvědčenosti, že vstání
jednostejného s námi smějšlení jsou, že tou samou láskou, věrností a náklonností pánu
a dobrodinci svému, jako my oddáni byli, a že by to samé v podobné případnosti byli učinili.
Na Veselíčku 21. 5. 1848 Karel Antoine Vrchní“

Potomci zmíněných zemřelých, současníci Jiří Kryštof hrabě Podstatský-Lichtenstein
se sestrou Amálií ve Volosco kolem roku 1939.

Josef Richter
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Vzpomínka
29. března 1907 se narodil v Olomouci
akademický sochař, zasloužilý umělec, čestný občan Velkého Újezda,
pan profesor Vladimír Navrátil.
Jeho manželka, moje nejmilejší paní učitelka, paní Eugenie
Navrátilová rozená Drápalová, byla
v době svého působení duší kulturního dění v naší obci. Hrála v ochotnických představeních, organizovala
veřejná vystoupení, její projevy bývaly součástí oslav. Psala básně, které se v letech 1929–1930 objevovaly
v pražském týdeníku Cesty. S uplývajícími léty se přátelství našich rodin utužovalo.
Ve mně našla vnímavou duši své poezie. Věnovala mi 20 listů svých zápisků z roků
1961–1962. Já je chovám ve svých dokumentech jako vzácný doklad jejího cítění.
Jeden záznam z jejího deníku s datem 16. 2. 1961 předkládám. Kéž i čtenářům Žibřida dá poznati, kdo byl životním druhem a zároveň inspiračním zdrojem plastik pana profesora Vladimíra Navrátila.
16. února 1961, čtvrtek: „Vláďa odjel ráno do školy. Zůstala jsem s Erisem
sama (dobrman pes). Celá krajina je v jemném oparu. Včera bylo úplné zatmění
Slunce. Při posledním zatmění v červenci 1954 zemřela moje maminka. Tak vzpomínám. Na Kamenici jsme se stěhovali 3. července 1960. Byl to poslední slunný den.
I když nastaly deště, byl pro nás jeden den krásnější než druhý. Kamenice je uprostřed přírody, v polích, v lukách, v lesích, u potoka. Stejně krásná v slunci i dešti,
v mlze i v lehkém oparu. Je náš vlastní domov, který jsme si vysnili a po deseti letech uskutečnili. Kamenice vrostla do nás a my do ní a v tom je její půvab a krása.“
Kdo znal mou milou paní učitelku, mi dá za pravdu, že byla vzácná
žena, ze které vyzařovala láska, moudrost, statečnost, nesmírná obětavost.

Ludmila Kleinová
Snímky:
1. Dvojtřídní škola obecná z roku
1947. Vpravo stojí paní učitelka Eugenie Drápalová.
2. Kamenice – kresba Vladimíra Navrátila.
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Za trest musela strávit noc v márnici. Zavřeli ji v 17 letech kvůli bratrovi
Paní Libuše Hiemerová se narodila v roce 1925.
Tatínek a maminka byli vlastenci, celá rodina chodila do Sokola. I proto chápali, když
po obsazení Sudet nacistickým Německem jejich nejstarší syn a Libušin bratr František utekl do Anglie bojovat za vlast. Celou rodinu jeho
čin poznamenal. Libuše, její sestra a maminka byly vězněny, tatínek zemřel v koncentračním táboře. „On to tak cítil, byl vlastenec,“
schvaluje i po letech paní Libuše bratrův čin.
Na své předválečné dětství vzpomíná
Libuše Hiemerová takřka jako na idylické. Pamatuje si hezký vztah s tatínkem, výlety do přírody
a také Sokol. Všechny děti byly vedeny k tělesné
zdatnosti a vlastenectví. Starší bratr paní Libuše František byl navíc členem aeroklubu. Ještě
před druhou světovou válkou narukoval do československého vojska, kde byl přiřazen k letcům.
Blížící se válka ovlivňovala životy lidí čím dál tím více a po svém to
vnímaly i děti: „My jsme napřed s těmi německými dětmi kamarádili, ale jak
začal Henlein, tak už se nás stranily. Už nám začaly nadávat, že jsme Čechouni,“ vzpomíná paní Libuše. Někdy v době po obsazení pohraničí nacistickým Německem se Libušin bratr František rozhodl pro emigraci. Přes Jugoslávii utekl do Anglie, kde se později stal pilotem bombardovací perutě RAF.
„Moc před námi nemluvil, ale věděla jsem to. Potom když se s námi loučil,
tak i plakal. Měl jenom tašku přes rameno a pár věcí. Myslím nějaké peníze. Maminka mu cosi dávala na cestu,“ vzpomíná pamětnice na bratrův odchod. Dodává, že rodiče byli z odchodu syna nešťastní, ale oba si uvědomovali jeho důvody.
Otec měl přitom v živé paměti hrůzy první světové války, které se účastnil jako voják rakousko-uherské armády. Na zádech měl velkou jizvu
od střepiny a ve válce přišel o všechny tři bratry.
Po celou dobu bratrova pobytu v Anglii
o něm rodina nic nevěděla. Zpočátku se zdálo, že
o nich neví ani gestapo. Vše se ale změnilo po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha.
V celé zemi bylo pozatýkáno a popraveno několik tisíc
osob. Gestapo přišlo i do rodiny Dostálů. Nejprve zatkli otce a matku a odvezli je do olomoucké věznice.
Jestli to bylo kvůli bratrovi pilotovi nebo kvůli otcově
napojení na odbojovou organizaci Obrana národa,
nikdo neví. Libušin otec prošel ve vězení sérií brutálních výslechů. Nakonec byli oba rodiče propuštěni.
„Tatínek přišel bez zubů. Ani jeden zub neměl. S tátou tam dělali hrozné věci,“ konstatuje paní Libuše.
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Gestapo se vrátilo
Rodiče však doma dlouho nepobyli. Gestapo přišlo znovu, tentokrát si odvedlo i Libuši a její sestru Drahoslavu. Doma zůstala jen patnáctiletá sestra Božena.
„Boženka potom zůstala sama a prý se o ni starala celá
ulice,“ vzpomíná paní Libuše. Matka i sestry byly odvezeny do věznice v Olomouci. Takto dnes na pobyt v cele
vzpomíná Libuše: „To byla kobka. Okno bylo až nahoře,
záchod tam byl v té světnici a štěnice.“ Ráno prý mívala ruce úplně opuchlé, jak je měla pokousané od hmyzu.
Otec prošel na gestapu brutálními výslechy s mučením. Paní Libuše vzpomíná, že na krátkou dobu byl ještě
převezen do olomoucké věznice, kde se s ním naposledy setkala. „Museli jsme všichni přijít do kanceláře, i tatínek i já i Drahuška i maminka. Ale
mluvit jsme nesměli. Ale tatínek, když nás uviděl, on měl furt takový zelený klobouk
z té panamy nebo z čeho na hlavě, tak ten klobouk vyhodil, abychom věděly, že tam
je, a zasmál se na nás. To jsem tatínka viděla naposled.“ Z Olomouce byl otec odvezen
do Brna a po nějaké době transportován do Osvětimi, kde 25. února 1943 zahynul.
Sama v noci v márnici
Libuše byla spolu s maminkou a sestrou převezena do internačního tábora
ve Svatobořicích u Kyjova, kde byli v té době vězněni především příbuzní lidí české
národnosti, kteří za války utekli do zahraničí a bojovali ve spojeneckých armádách.
Zde panovaly drsné podmínky. Vězni měli velmi malé příděly jídla a trpěli hladem.
Za každou maličkost dostávali tresty. To se přihodilo i Libuši, která v osmnácti letech
musela strávit celou noc v márnici. „Byl tam ten železný stůl, na zemi byly dvě rakve,
tak já jsem stála celou noc v rakvi. Bála jsem se tam sednout. Tak jsem stála na tom
dřevě. Brzo ráno mi tam kuchařky daly horkou cihlu. Ale pak pro mě kdosi přišel.“
Lidé z tábora museli často na nástupy před budovy, kde bez ohledu na
počasí dlouho stáli a čekali, než četníci nebo gestapáci se psy prohledají místnosti,
jestli se tam nenachází něco zakázaného. Kvůli těmto nekonečným nástupům dostala Libuše těžký zánět pohrudnice a nakonec byla v lednu 1943 z tábora propuštěna.
Hrozilo totiž, že by v tak těžkých podmínkách nemoci podlehla. Matka a sestra ale ve
Svatobořicích zůstaly až do konce války. Libuše bydlela u příbuzných. V březnu 1943
byla předvolána na gestapo, kde jí oznámili,
že otec Alois zemřel v Osvětimi. O smrti bratra Františka se rodina dozvěděla až po válce.
Paní Libuše se po válce vdala za Josefa Hiemera. Narodili se jim dvě dcery a dva synové.
Po několika letech v domácnosti pracovala
v Morávii v Mariánském Údolí a rodina se usadila ve Velkém Újezdu, kde Libuše Hiemerová
bydlí dodnes. I přes uvěznění rodiny a otcovu smrt hodnotí bratrův čin jako vlastenecký
akt, a ne jako neuváženost, kterou ohrozil rodinu. „On to tak cítil. Byl vlastenec,“ shrnuje.
Převzato dne 8. 3. 2017 z: http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-pribehy/451226/za-trest-musela-stravit-noc-v-marnici-zavreli-ji-v-17-letech-kvuli-bratrovi.html
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Nákup za babku aneb obchody ve Velkém Újezdě
V historických pramenech je Velký
Újezd uváděn jako tržiště již v 16. století. Díky své geografické poloze, obklopen lesy se stal přirozeným centrem spádovosti okolního osídlení.
		
Právo tržní však po třicetileté
válce ztratil, až teprve v roce 1892 bylo místodržitelstvím v Brně dne 16. září uvedeného roku opět znovu přiznáno. V dokumentu se praví že: „obec
má právo konat čtyřikrát do roka, a to
v dubnu, srpnu, říjnu a prosinci výroční trhy – jarmarky.“ Prodejci vystavovali a prodávali své zboží a výrobky na
stáncích – krámcích nebo taky štontech,
ale podle charakteru zboží i na zemi,
například palivové dřevo. Vše probíhalo
na náměstí a v prostoru před kostelem.
Nejpestřeji zastoupeno bylo dřevo, a to
jak stavební, tak palivové, které obchodníci i rozváželi po širokém okolí. Platil zde též Tržní řád a taky sazba. V tuto dobu však průběžně též vznikaly obchody
s nejrůznějším zbožím. Obchodníků se dřevem bylo 10, prodej s domácími tvarůžky,
máslem, obchod se zeleninou, provaznictví,
prodej kůží, prodej krup, povidel, prodej uhlí a železného zboží, prodej selat, cukrárna
(na č. p. 17) Zdenka Sýkorová. Podle daňových záznamů z roku 1903 bylo v obci 31
obchodů a z toho čtyři se smíšeným zbožím
s převahou potravin, takzvané koloniály. Na
č. p. 16 Josef Johanes (zrušen 1920), na
č. p. 17, na č. p. 44 Jan Holzer – Josef Coufal,
na č. p. 65 Alois Calábek a první družstevní
obchod Rolnicko-dělnického spolku pro Velký Újezd a okolí známý i dnes jako konzum.
K provozování obchodní činnosti
bylo třeba jako i dnes spousty „papírování“
– různých žádostí a povolení, jako například
Živnostenský list, Vysvědčení z mravů, koncese na každou skupinu zboží a následné další povinnosti odvodu daní (tenkrát bez EET).
Živnostník platil domovní daň, činžovní daň,
daň z obratu, hřbitovní a kostelní daň, různé
přirážky nebo daň z úroků dluhů. Jako interní dokumentace sloužila tzv. Kniha dlužníků – černá kniha, kam si obchodník zapsal
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„hříšníky“, kteří zrovna nebyli při penězích
a zboží nutně potřebovali. Zaplatili později.
Po takzvaném znárodnění v roce 1948
přešlo veškeré soukromé vlastnictví, tedy
i obchody, politickou cestou (byly ukradeny)
do rukou státu, potažmo družstevní organizaci LSD Jednota, lidové spotřební družstvo.
Tam, kde nechali původní majitele žít, inkasovali nájemné. Reorganizací vznikly specializované prodejny. Drogerie (č. p. 208),
obuv/bývalý Baťa (v č. p. 14), papírnictví,
hračky, knihy (č. p. 16) dnes už neexistující,
textil (č. p. 68), průmyslové zboží (č. p. 44),
kde našel zákazník mimo základní sortiment
počínaje hřebíkem, šroubem také stavební materiál a železo nebo televizor (tenkrát
černobílý), ale i motorku kývačku Jawa 250
a klavír. Prodej potravin byl zajištěn monopolním prodejcem Jednota – samoobsluha.
Řeznictví (č. p. 42), mlékárna a cukrárna
(č. p. 20), kde se mléko nalévalo z 25litrových hliníkových konví do hrnce a následně se rozlévalo „mírou“ do konviček zákazníků.
Proč se v hovorové komunikaci používalo „Máme to za babku.“? Tento termín se vžil poněkud později jako reklamní slogan i v tištěných médiích a převzal ho
internet v reklamních sděleních. Jeho význam lze charakterizovat jako nákup zboží za
levný peníz nebo skoro zadarmo. Z historických pramenů (1495) lze vyčíst, že jeho
původ sahá do Kutné Hory, kde razily malé mince nízké hodnoty s minimálním obsahem stříbra, a proto brzy zčernaly a podobaly se chroustům, kterým se v kraji říkalo
babky. Takřka bezcenné mince a chrousti měli asi stejnou hodnotu – takřka nulovou.
A za jaké ceny se nakupovaly některé základní potraviny u pana Jana Holzera ve Velkém Újezdě č. p. 44?
mléko 1.70 Kčs/1lt., chleba 3 Kčs/kg, máslo 18 Kčs/1kg, vejce 0.50 hal./kus,
noviny – České slovo 0.30 hal., poštovní známka 1.20 Kč.
Použitá literatura: Karel Domes. Z historie Velkého Újezda a okolí, 1966.
Fotografie a dokumenty z archivu rodiny autora článku.

Pavel Coufal snr.
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Z ARCHIVU

Snímek pochází z archivu Pavla Coufala.
Pozn.: Redakce prosí všechny spoluobčany, kteří mají doma vzácné a zajímavé snímky našeho městyse, o kontakt s tím, že je rádi uveřejníme v jednom z dalších čísel Žibřida.
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SPOLKY
ZAHRÁDKÁŘI
Březnový výlet
KDY: Sobota 11. března
KDE: Rájec – Jestřebí, Křtiny
CO: 25. ročník výstavy rájecké sbírky kamélií s názvem Křehká krása –
Kamélie na Státním zámku Rájec nad Svitavou.
Obdivovali jsme kvetoucí keře kamélií staré 30 až 60 let společně s dalšími květinami,
které ozdobily historické místnosti zámku. Doplňkem bylo historické sklo ze sbírek
a zámeckých depozitářů a moderní sklo z dílny umělců ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské z Valašského Meziříčí. V zámeckém zahradnictví, které se specializuje na pěstování kamélií od roku 1973, kdy sem byla převezena vzácná sbírka kamélií
z Průhonic u Prahy, čítající dnes 400 odrůd, jsme si mohli zakoupit mladé kamélie
i některé jiné rostliny.

Kamélie je královnou zimních květin a dobou jejího největšího květu je konec února – začátek března, museli jsme proto zvolit tento termín výletu v poněkud
studeném předjarním počasí.
Jeskyně Výpustek leží ve střední části Moravského krasu nedaleko Křtin a tvoří dvě
jeskynní patra prastarého ponorového systému Křtinského potoka. Má celkovou délku všech známých prostor cca 2500 m s výškovým rozpětím 55 m. V období prvních
speleologických průzkumů v 18. století byla považována za největší jeskyni Moravy.
V průběhu 20. století byla intenzivně využívána: k těžbě fosfátových hlín, jako vojenské skladiště, německá zbrojní továrna, tajné velitelské stanoviště vojsk české
a dříve československé armády pro případ válečného konfliktu, ve kterém by byly použity zbraně tzv. hromadného ničení; přesto se některé její části zachovaly v přírodním stavu. Teplota vzduchu činí 7 – 9°C, relativní vlhkost cca 95 %. Návštěvní okruh
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je dlouhý 600 m, paní průvodkyně nám během prohlídky trvající asi hodinu a půl sdělila velmi mnoho zajímavých a mnohdy i překvapivých údajů.
Poutní kostel Jména P. Marie ve Křtinách u Brna patří k nejstarším moravským
poutním místům. Nejvýznamnější architekt barokní doby Jan Blažej Santini-Aichel
navrhl na vrcholu svých tvůrčích sil rozsáhlý poutní komplex, který se stal skutečnou
barokní perlou Moravy. Centrální dispozice kostela je situována na půdorysu řeckého kříže vetknutého do soustředných kružnic. Ramena kříže se pak ve výšce kleneb
propojují v jasných křivkách dynamického baroka. Jako vždy hraje i zde u Santiniho
vrcholný význam světlo, jeho průchod prostorem a modelace jednotlivých stavebních
prvků vnitřního prostoru. Zajímavá zvonkohra je sestavena z 33 zvonů a zvonků.

Díky panu Farlíkovi, majiteli rodinné restaurace, která se nachází hned naproti kostela
a kde jsme obědvali, jsme měli možnost navštívit i tzv. kostnici. V roce 1991 se podařilo odhalit podzemní kryptu a v ní pozůstatky mnichů křtinského kláštera. Protože
krypta byla značně zanedbaná a kosti se povalovaly po zemi, bylo nutné provést kompletní rekonstrukci, všechny kosti vyzdvihnout a očistit. Celkem byly nalezeny pozůstatky takřka tisícovky osob. Vyzdvižení kostí přineslo překvapení - nalezení dvanácti
lebek, pomalovaných černou barvou. Tyto lebky měly „nasazené“ vavřínové věnce
a na čele namalováno písmeno T, tedy „tau“. Jsou to údajně lebky českých pánů popravených na Staroměstském náměstí v Praze v roce 1621 po bitvě na Bílé hoře. Popraveno bylo tehdy celkem 27 pánů, 12 hlav připevnil kat Mydlář na Staroměstskou
mosteckou věž. Šest z nich jsme v kostnici viděli.
Ing. Jana Kleinová, která vymyslela trasu a místa zastávek, předem vyjednala a objednala vše potřebné, nám všem připravila opravdu pěkný sobotní výlet, získali jsme spoustu nových vědomostních poznatků i estetických zážitků. Nechala nám
přichystat výborný oběd, pan Korhoň nás bezpečně dovezl zpět domů. Městysi Velký
Újezd, který hradí výdaje spojené s dopravou, patří rovněž poděkování. Jana už se
zaobírá myšlenkou na zájezd v příštím roce – měl by být do okolí Ivančic.
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Pozvánka
Na neděli 9. dubna 2017 (týden před velikonočními svátky) chystáme tzv. druhý ročník „velikonočních dílniček pro děti“. Do bývalého kinosálu Sokolovny zveme nejenom
děti, jejich rodiče, ale i všechny naše spoluobčany.
Aktuální téma – VELIKONOCE
Na první pohled by se mohlo zdát, že tento církevní svátek má pramálo společného se zahradničením. Jsou to ale přece jen svátky jara a toto roční období je snad
se zahrádkáři spjato co nejvíce. Po dlouhé zimě, kdy jsme jen u kamen přemýšleli
a vymýšleli, se už nemůžeme dočkat, až „hrábneme do země“ a své plány začneme
uskutečňovat. Máme určitě promyšleno, a možná už i v zahradě připraveno, jak uspořádáme zeleninové záhonky, jaké květiny osadíme letos do truhlíků na okna a balkón.
Zahradu jsme vyhrabali, odstranili listí a všechno, co je suché, zašlé a shnilé, přihnojili a prořídlá místa doseli vhodnou travní směsí. Ptáčkům jsme připravili na zahradě
vhodné budky pro hnízdění. Možná jsme už také vyseli na záhony první otužilce – mrkev, petržel, ředkvičky, cibuli, pastinák.
Vzpomínka na loňské Velikonoce

Obě fotky jsem pořídila 28. března 2016 při velikonoční cyklistické vyjížďce nedaleko
Grygova v lokalitě přírodní památky U Strejčkova lomu. Než jsme s kamarádkou objevily první rostlinku koniklece velkokvětého, chvilku nám to trvalo, ale pak už jsme
jich všude obdivovaly spousty.
Velikonoce – lidové zvyky
Kolem Velikonoc se vždycky dodržovalo hodně tradic, zvyků a rituálů, které měly lidem zajistit zdraví, dobrou úrodu a spokojený život. Kromě rodinných zvyklostí spjatých s vařením, úklidem a výzdobou domácností patřilo mezi tradiční zvyky hrkání
nebo klapání – v době, kdy zvony nezvonily, obcházeli chlapci třikrát za den vesnice
a města s řehtačkami, aby zahnali zlé síly, a dostávali za to malou odměnu.
O Smrtné neděli se vynášela smrt – smrtholka, Morana, Mořena nebo Mařena. Figurínu znázorňující smrt vynesli mládenci a dívky za zpěvu z vesnice a svrhli ji
do potoka. Květná neděle je dnem, v němž se připomíná památka Kristova vjezdu do
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Jeruzaléma, kde byl vítán květy, palmovými ratolestmi. V krajích, kde rostou palmy,
se na počest světí palmové listy, u nás jsou to větvičky jívy – kočičky. Posvěcené kočičky se dávaly za svaté obrázky, kříže, píchaly se do země na okraj pole, aby chránily
úrodu. Na Velký pátek se dívky před rozedněním umývaly v potoce, aby byly krásné. O Bílé sobotě hospodáři vykropili celé hospodářství svěcenou vodou. Velikonoční pondělí je z velikonočních svátků nejvýznamnější. Toho dne se odbývá pomlázka,
velikonoční hodování, mrskút, kdy mládenci chodí za děvčaty a šlehají je spletenými
pomlázkami či tatary, které musely být spleteny alespoň ze tří proutků vrby nebo
břízy. Na mnoha místech bylo prastarým obyčejem číhat na děvčata v pondělí zrána
a vyšlehat je, aby byla po celý rok zdravá, veselá a pilná.
Velikonoce – pokrmy
O Bílé sobotě se pekly tradiční mazance, které symbolizovaly slunce, nebo beránky
jako symbol oběti. Hospodyně vyskakovaly, aby jim těsto na mazance dobře vykynulo, dávaly do nich mince pro štěstí, hospodáři pak dávali jeho kousky i dobytku.
Z kynutého těsta se také pekly malé jidášky v podobě spleteného provazu, na kterém
se oběsil Jidáš.
Zaujal mě recept na „jidášky – pečivo pašijové“ uvedený v patnáctém vydání
Zlaté úsporné kuchařky od Anuše Kejřové z roku 1944:
Čtvrt litru vlahého plného mléka, 3 kostky cukru a 2 a půl dkg kvasnic necháme vykynouti v kvásek. Zaděláme jím na míse půl kg jemné mouky, špetku soli,
9 dkg cukru, špetku strouhané citronové kůry, dva žloutky a 12 dkg vlahého másla
v tužší těsto, dobře je vařečkou vypracujeme a necháme v teple asi ¾ hodiny kynouti. Na pomoučeném vále je vyválíme v tyčinky asi 1 cm silné a asi 25 cm dlouhé.
Svineme je v závitky, jidášky a necháme na plechu tukem potřeném a moukou posypaném asi čtvrt hodiny dokynouti. Pak je potřeme buď rozšlehaným vajíčkem neb
zředěným medem, posypeme špetkou máku a upečeme v dobře prohřáté troubě asi
za 20 – 25 minut do růžova. Upečené rozkrojíme a uvnitř mažeme medem.
Podělím se také o další zajímavý recept, který je uveden v novodobé kuchařce z roku 1986 pod názvem „velikonoční pochoutka – šoldra (z Ostravska)“:
600 g uzeného masa, 12 g droždí, 250 g polohrubé mouky, 100 g tuku, 2 žloutky,
sůl, šálek mléka
Uzené maso (krkovičku, pečínku nebo
šunku) uvaříme, vykostíme a necháme vychladnout. Z ostatních přísad a z vykynutého droždí
zaděláme tužší těsto, dobře je vypracujeme,
necháme vykynout, pak je vyválíme do tvaru
obdélníku, pečlivě do něj zavineme maso, osolíme, necháme znovu vykynout, pak potřeme
žloutkem a upečeme do červena.
O tom, že vajíčka, která jsou pro nás jedním ze
symbolů velikonočních svátků, nemusí být nutně jen vařená nebo vyfouklá, svědčí i tento obrázek.
Jménem velkoújezdských zahrádkářů přeji všem dobrým lidem veselé a slunečné
Velikonoce.									

Věra Bednaříková
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Tip na výlet
Chtěla bych Vás pozvat na pěší výlet po naučné stezce „V souladu s přírodou“ okolo
samoty Vrchní pila. Společným tématem všech zastavení na naučné stezce je hospodaření a život v souladu s přírodou, jež vytváří zdravé a krásné prostředí.
Z Velkého Újezdu půjdeme směrem na Lipník, ale hned na konci Velkého
Újezdu u kapličky sejdeme ze silnice na „starou cestu“. Po ní přejdeme přes potok
Kyjanka a ocitneme se v lese v místní části Hronov. Po okraji lesa dojdeme k silnici,
která vede na Kozlov. Po přejití na druhou stranu pokračujeme po okraji lesa asi 50 m
a jsme u prvního zastavení naučné stezky. Ke druhému zastavení nás stezka vede doleva mezi lesem a loukou. Od druhého k třetímu zastavení musíme chodníčkem přejít
přes celou louku. Vítá nás dětská rozhledna u potoka Říka, který přejdeme po lávce.
Zde může být delší zastavení s občerstvením. Je tu posezení, ohniště, studánka, děti
se mohou proběhnout po lese, mohou se brouzdat v potoce.

Po načerpání nových sil půjdeme pěšinkou vedle potoka Říka proti proudu.
Vyjdeme na lesní cestě, která vede ze Staměřic do Kozlova – je to červeně značená
turistická cesta. Zde opět přejdeme po dřevěném mostku přes potok Říka na jeho
pravý břeh a jsme u čtvrtého zastavení. Posezení je zde vyšší než je obvyklé, takže
jej mohou použít nejen pěší, ale i ti na kolech. Odtud půjdeme v souběhu s červenou
turistickou cestou k pátému zastavení.

I zde je místo pro odpočinek. Dřevěným vláčkem můžeme dojet třeba na
kraj světa, občerstvení můžeme sníst na židličkách ve tvarech broučků. Před sebou
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máme dvě poslední - šesté a sedmé - zastavení naučné stezky, která jsou na konci
louky.
Domů se můžeme vrátit, kudy jsme přišli, nebo můžeme jít dál po turistické
cestě na konec horní louky a po přejití silnice směr Kozlov se lesní cestou vrátíme do
Hronova a nebo se vrátíme ke čtvrtému zastavení a po turistické cestě půjdeme do
Staměřic a odtud autobusem do Velkého Újezdu.
Doufám, že se Vám asi tříhodinový výlet přírodou bude líbit, že se vrátíte
domů odpočinuti, plni zážitků a dojmů ze společně prožitého času v přírodě a že se
někdy do chodníčku naučné stezky vrátíte.

Miluše Šubrtová
6. SKAUTSKÝ ODDÍL OSTŘÍŽI VELKÝ ÚJEZD
Hned na začátku mi dovolte malé ohlédnutí za letošní Tříkrálovou sbírkou. Ladovská
zima nás v den koledování postrašila pěkně tuhým mrazem a zároveň obdarovala
hřejivým sluníčkem. Šest vedoucích skupinek a osmnáct koledujících dětí vyhledávalo
v uličkách každé prosluněné místečko.
Největší část Újezdu se nám podařilo obejít za dopolední i odpolední sobotní
den. Zbývající ulice jsme prošli v neděli odpoledne.
Celková částka, kterou jsme vykoledovali, je výsledkem společné spolupráce, vaší ochoty daru a naší služby. Děkujeme všem spoluobčanům za jejich finanční
dary pro potřebné.
V letošním roce bychom vás opět rádi pozvali na jednu z našich akcí. Je to
herní odpoledne pro malé i velké děti. Akce pod názvem „Kdo si hraje, nezlobí“ se
bude konat v neděli 2. 4. od 14 do 17 hodin v budově základní školy.
Můžete si zahrát s dětmi stolní hry, karetní hry, vyluštit hlavolamy. Máme k dispozici
hry, které zná snad každý, např. „Člověče, nezlob se“, ale i hry zcela nové. Hry pro
dva hráče nebo i pro skupinku. Pokud Vás bude zrovna málo do party, rádi si s vámi
zahrají děti z našeho oddílu.
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S jarem přichází do každé domácnosti úklid. Otevřou se okna dokořán, perou se záclony, uklízí se spousta nashromážděných věcí. Zahrádkáři pečují o půdu, stromy, keře a veškerou květenu. A nakonec se o slovo hlásí i příroda.
Ta trpělivě čeká, až ji zbavíme všeho toho nepotřebného, co v ní kdo zanechal.
Sama jistě nemá sílu se se vším vypořádat. A jak se k tomu postavíme my, kteří jsme její součástí? Třeba tím, že přijdeme pomoci s jarním úklidem v naší obci. Ten se uskuteční v pátek 7. 4. a v sobotu 8. 4. Celý úklid je pod záštitou
městyse Velký Újezd a druhým rokem v rámci celostátní akce Ukliďme Česko.
Poslední dnešní zmínkou je změna názvu našeho skautského oddílu. Spíše než o změnu jde o rozšíření. Kdo čte poctivě jednotlivé články v Žibřidu, jistě mu neunikla zmínka o skupině hochů, kteří v Újezdě skautovali ve válečných
letech. Protože nikdo z nás netušil, že v Újezdě někdy nějaký skaut byl, jednohlasně jsme se rozhodli pro pokračování založené družinky s názvem OSTŘÍŽI.

Libuše Bittnerová
TJ SOKOL VELKÝ ÚJEZD
VELKOÚJEZDSKÁ KOPANÁ
Vážení sportovci a hlavně příznivci fotbalu, dovolujeme si Vám podat informace
o ukončené podzimní části sezony 2016–2017.
Současně se omlouváme, že část tohoto článku nebyla publikována již v prosincovém vydání Žibřidu z důvodu nestižení tiskové uzávěrky ŽIBŘIDU (12/2016).
Znovu tedy rekapitulujeme:
Do soutěží řízených OFS Olomouc byla přihlášena družstva mužů, dorostu a ml. žáků.
MUŽI
Muži po sestupu do IV. třídy začali soutěž docela dobře a po polovině podzimní části
ztráceli na čelo tabulky 3 body. Ve druhé polovině se však většina zápasů na hřišti
soupeřů odehrávala v sobotu a zde nastal problém s docházkou na zápasy. Řada klu-
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ků si plnila pracovní povinnosti k firmám, kde pracují, dále někteří hráči byli zraněni
(O. Koranda, J. Štěpaník) nebo nemocni a mužstvo bylo nutné doplňovat 15-tiletými
dorostenci.
V druhé části soutěže mužstvo bodově vyšlo na prázdno a celkově po podzimu skončili muži na 10. místě se 14 body.
IV. třída mužů, skupina A
Klub
1. FK Slavonín B
2. SK Grygov
3. TJ Tršice
4. Hraničné Petrovice		
5. Sokol Jívová
6. SK Chválkovice B
7. FC KOLOS Jiříkov		
8. FC Drahlov B
9. Horní Loděnice
		
10. Sokol Velký Újezd
		
11. FK Huzová		
12. Hvězda Město Libavá 		
13. TJ Dalov		

Z

V

R

P

S

B

P+ P-

14
14
13
14
14
14
13
14
14		
14		
14		
14		
14		

12
11
11
9
8
7
7
6
4
5
4
4
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
2
5
6
7
6
8
10
9
10
10
12

57:21
37:15
33:24
42:28
39:25
39:24
28:30
25:38
31:38
28:38
25:40
27:49
18:59

35
32
31
28
27
24
20
15
14
14
12
12
6

2
2
2
1
1
0
2
4
2
1
1
1
1

1
1
0
2
4
3
1
1
4
0
1
1
1

Výběr mužů doplněný dvěma dorostenci se v sobotu 3. 12. 2016 zúčastnil tradičního
halového turnaje MIKROREGIONU BYSTŘIČKA.
Po vyrovnaných zápasech s Hlubočkami (2 : 3), Mrsklesy (0 : 0) a Přáslavicemi
(4 : 5) skončilo družstvo v tabulce skupiny “A“ třetí a nepostoupilo do finálových zápasů. Celkovým vítězem turnaje se stali místní borci z Velké Bystřice.
DOROSTENCI
Dorostenci byli přihlášeni do soutěže po 8 letech a jsou složeni z loňských starších žáků (r. 2001 a 2002) a chlapců narozených v roce 1997 až 2000. Tato parta nás velmi
překvapila svou soudržností, bojovností a hlavně zájmem o fotbal.
V průběhu podzimu odehráli dorostenci 13 zápasů, nasbírali 16 bodů a přezimují na pěkném 7. místě tabulky. Vyjma prvních 4 mužstev, která byla složena převážně z 18-tiletých borců, naši kluci sehráli se všemi vyrovnané zápasy a díky fotbalovým a střeleckým schopnostem Karla Domese mají šestý nejproduktivnější útok.
Na tréninky se scházelo až do pozdního podzimu vždy téměř celé mužstvo. Jen
v případě odpoledních vyučování na středních školách dorostenci chyběli, ale vždy se
řádně omluvili. Současně bychom chtěli v této části poděkovat Aleši Krbečkovi, který
všechny podzimní tréninky odborně vedl a svým poctivým příkladem kluky motivoval.
II. třída dorostu
Klub
1. Doubrava Haňovice
2. SK Bělkovice-Lašťany
3. FC Hněvotín
4. Sokol Troubelice
5. FK Slavonín
6. SK Červenka
7. Sokol Velký Újezd

Z
13
12
12
13
13
13
13

V
12
11
9
8
8
7
5

R
0
0
0
0
0
0
0
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P
1
1
3
5
5
6
8

S
57:12
52:15
47:30
62:17
27:21
37:37
35:51

B
37
33
27
24
24
19
16

P+
0
1
0
1
1
2
0

P1
1
0
1
1
0
1

8. Lutín-Slatinice
9. SK Šumvald
10. FC Dolany
11. TJ Štěpánov
12. FK Autodemont Horka

13
13
13
12
12

5
4
4
3
0

0
0
0
0
0

8
9
9
9
12

23:41
28:53
35:52
19:35
14:72

14
13
12
9
0

1
0
0
1
0

0
1
0
1
0

MLADŠÍ ŽÁCI
Největší radost nám udělali mladší žáci (ročník 2003, 2004 a mladší), kteří na podzim
se svými soupeři v 11 zápasech získali 21 bodů a skončili na krásném 4. místě.
Zde uvádíme příklad, jak jsou věk a s ním související fyzické disproporce hráčů
v těchto mládežnických kategoriích důležité. Po loňské podzimní části (2015) toto
družstvo mladších žáků obdobného složení získalo 0 bodů a bylo v tabulce poslední.
Současně bych chtěl vyzvednout mimořádné střelecké schopnosti hráče
Martina Niesnera, který v průběhu sezony nastřílel 32 branek a suverénně vede statistiku střelců soutěže mladších žáků.
II. třída ml. žáků, sk. A
Klub
1. TJ Tršice
2. SK Bělkovice-Lašťany
3. SK Grygov
4. Sokol Velký Újezd
5. FK Autodemont Horka
6. FK Nové Sady B
7. FC Dolany
8. SK Velká Bystřice
9. Sokol Chomoutov
10.Granitol Mor. Beroun.
11.SK Chválkovice
12.1. FC Olomouc, z. s.

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
11
10
8
7
6
5
5
5
4
3
2
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
1
3
4
5
6
6
6
7
8
9
11

S
71:10
59:20
44:13
40:36
40:30
22:27
25:33
19:35
17:22
21:52
23:45
6:64

B
33
30
24
21
18
15
15
14
12
9
6
1

P+
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

P0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

Novou partou, která začala vloni fungovat je skupina PEMPRS pod vedením paní Skřičilové. Jsou to většinou děti předškolního věku, které se po hřišti prohánějí s míči
dvakrát týdně a tvoří příjemné zpestření probíhajících úterní a čtvrtečních mládežnických tréninků.
Současně upozorňujeme zájemce o fotbal z řad nejmladších a rodiče chlapců i děvčat, ať přijdou mezi nás na fotbalové hřiště v době úterních a čtvrtečních
fotbalových tréninků. Zde je možné se přihlásit u trenérů mládeže nebo funkcionářů
oddílu a následně mladé fotbalisty zaregistrovat a připravovat na fotbalová klání.
Jarní zápasy
První jarní zápasy mužů a dorostu na našem hřišti budou v neděli 2. 4. 2017 s mužstvy SK Grygov a TJ Štěpánov.
Další zápasy mužů a dorostu budou periodicky po 14 dnech doma až do 4. 6. 2017.
Družstvo žáků začne o týden později v sobotu 6. 4. 2017 v Grygově a následně budou
hrávat v neděli dopoledne od 10 hodin v hrací dny s muži a dorostenci.
Současně apelujeme a prosíme reprezentanty mužské velkoújezdské kopané, aby své úmysly s předčasným ukončením sezony přehodnotili
a dokončili jarní část soutěže 2016/2017. Odstoupení od rozehrané sou-
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těže mužů by TJ Sokol Velký Újezd stálo poměrně vysokou sumu peněz
a ostudu pro další fotbalová pokolení. Městys Velký Újezd se svým okolím
a opraveným areálem hřiště si fotbalová nedělní utkání určitě zaslouží a je
nutné říci, že fotbal na dědinu patří.
Závěrem touto anonymní formou chceme poděkovat všem, kteří se o fotbal
ve Velkém Újezdě starají jak z pozice vedení TJ Sokol, vedoucích mužstev a trenérů,
tak i správci areálu, vedoucímu kiosku a sponzorům.
Poděkovaní patří vedení městyse v čele se starostou Ing. Josefem Jelenem
za finanční podporu oddílu kopané, jeho doprovod a reprezentaci obce na tradičním
fotbalovém turnaji Újezdů, který se uskutečnil v červenci 2016 v Pleteném Újezdě
(okr. Kladno).
Další destinací pořádající fotbalový turnaj Újezdů s nádherným okolím a velmi příjemným fotbalovým prostředím bude v letošním roce Horní Újezd u Litomyšle
(okr. Svitavy), kam by měl být vypraven městysem autobus pro hráče, funkcionáře
a fanoušky našeho fotbalu.
Tímto Vás znovu srdečně všechny zveme na fotbalovou podívanou do sportovního areálu TJ Sokol Velký Újezd. Na všechny domácí zápasy bude zajištěno bohaté občerstvení pod perfektním servisem provozovatele kiosku SAŠI MACHÁČKA.
Průběžně budete informování hlášením místního rozhlasu a plakátovými
upoutávkami na domácí nedělní utkání všech družstev.

Sportu zdar a fotbalu zvláště!
Za oddíl kopané TJ Sokol Velký Újezd
Jaroslav Tylich

Rok 2016 u Sboru dobrovolných hasičů Velký Újezd
V současné době má náš sbor 78 členů, z toho 38 mužů, 21 žen a 19 dětí do 15 let.
Nejstarší členkou je paní Libuše Tomková, která v letošním roce oslaví 90. narozeniny
a v našich řadách je již úctyhodných 72 let. Nejmladšímu členovi je 5 let.
Zásahová jednotka má 23 členů. Její členové se pravidelně účastní školení
zvyšujících jejich kvalifikaci a schopnosti pomoci nám občanům. V loňském roce byli
naši hasiči přítomni u čtyřiceti zásahů. V 17 případech šlo o technickou pomoc – např.
likvidace obtížného hmyzu, u požáru byli 10x a 11x vyjížděli k dopravním nehodám,
jednou likvidovali uniklé provozní kapaliny a jedenkrát to byl planý poplach. Nutno
poukázat na skutečnost, že i v nočních hodinách je doba výjezdu do 8 minut.
Našemu sboru slouží 4 dopravní prostředky:
DA Avia A31 – dopravní automobil – slouží převážně k technickému zajištění akcí a soutěží pořádaných SDH a k přepravě soutěžních družstev, vozidlo pro přepravu
jedenácti hasičů.
DA A31 Čavdar – BUS – slouží převážně k přepravě soutěžních družstev, ale i pro
potřeby městyse či mateřské a základní školy – vozidlo pro přepravu jednadvaceti
osob.
CAS 32 Tatra T815 – cisternová automobilová stříkačka s objemem 8.500 litrů vody
a kabinou osádky pro čtyři hasiče – výjezdové vozidlo určeno převážně pro velkoobjemové hašení.
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CAS 25 Š – 706 Trambus - cisternová automobilová stříkačka s objemem
3.500 litrů vody a kabinou osádky pro šest hasičů – prvovýjezdové vozidlo.
Byla nám schválena žádost na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky s dotací 2,5 mil. korun a tak věříme, že letos nahradíme některou „babičku“
novým zásahovým vozidlem, neboť provozuschopnost a údržba stávajících vozidel
stojí stále více času a peněz.
Dále se nám podařilo pořídit AKU vyprošťovací kombinovaný nástroj Lukas za
přispění pana Miroslava Hubíka, firmy Arriva a Městyse Velký Újezd a od HZS Olomouckého kraje nám byla převedena sada hydraulického vyprošťovacího zařízení Lukas.
Další významnou činností sboru je pořádání různých kulturních akcí nejen
pro občany městyse. V loňském roce to byl v lednu hasičský ples, tradičně hojně navštěvovaný, na podzim Pohádkový les a Drakiáda, které se konají již několik let na
Sušírně a těší se stále větší oblibě – samozřejmě v závislosti na rozmarech počasí.
V prosinci jsme pro děti a jejich rodiče připravili Mikulášské odpoledne a tradiční setkání na Silvestra u Kamenné boudy na Bělé. Počasí nám přálo, a tak jsme byli opět
svědky úžasného setkání občanů nejen městyse Velký Újezd a okolních obcí, ale i občanů z Olomouce, Přerova atd. Členové sboru také zajišťují pomoc při různých kulturních akcích pořádaných ve Velkém Újezdě a okolních obcích. Také se zúčastnili jako
technická pomoc na závodech v Přerovské rokli. Na hodových slavnostech městyse
předvedli ukázku vyprošťování osob z havarovaného vozidla a občané měli možnost
nahlédnout do zrekonstruované zbrojnice.
Důležitou součástí našeho sboru jsou soutěžní družstva mužů, žen a dětí,
která se více či méně pravidelně zúčastňují soutěží v požárním sportu.
Nejvíce soutěží absolvují pochopitelně děti. Máme mladší a starší žáky, kterým se věnuje Jan Koky a Jiří Perutka. Zúčastňují se hry Plamen, kde v roce 2016
starší žáci obsadili sedmé místo, mladší jsme bohužel zapojit nemohli. Další částí závodů je Liga mladých hasičů, která probíhá po celý rok. Družstva se zúčastnila sedmi
závodů. Starší obsadili 16. místo a mladší byli na 33. místě. Pořádají se také pohárové
soutěže a naše děti byly letos na třech, z toho na dvou nočních závodech, které jsou
pro ně vždy velkým zpestřením.
Družstvo mužů a žen je znevýhodněno zaměstnáním svých členů. Nedaří se
ideálně skloubit zaměstnání, rodinu a čas strávený na soutěžích. Přesto se mužům
podařilo vyrazit na troje závody a ženy byly na osmi. Muži obsadili 5., 8. a 16. místo. Ženy byly dvakrát druhé, jednou 4., 5. a 14. místo a nejvíce si ceníme obhájení
1. místa a tím i znovuzískání putovního poháru starosty obce Výkleky. Okresní soutěž
v požárním sportu jsme pro zranění naší členky nedokončily.
SDH Velký Újezd přeje všem svým občanům hodně štěstí, zdraví v novém
roce a dále si přejeme, abyste nás potřebovali co nejméně, ačkoliv proto tady jsme.
Jsme tu pro Vás.

Ivana Brlková

Letošní zimní počasí přálo bruslařům

V naší obci je několik rybníků. Ten na dolním konci byl využíván od prosince až do
poloviny února. Na ledě jsme viděli nejen malé prcky na brusličkách, ale i kluky, kteří
hráli hokej, a holky snažící se o nějakou sportovní figuru. I dospělí si užili bruslení.
Také máme velkou radost, že žáci ZŠ Velký Újezd využili ledovou plochu v doprovodu
paní učitelky Richtárové v hodinách tělocviku.
Velkou zásluhu má pan Kenša ml., který denně odhrabával napadaný sníh malou
sněžní frézou. Odpoledne již bruslaři měli připravenou ledovou plochu. Za obětavou
práci dal panu Kenšovi Dělnický spolek „Svornost“ malou odměnu.
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Jaroslava Zlámalová

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
Přehled akcí ve vybraných obcích Mikroregionu Bystřička
pro duben – červen 2017

Použité zkratky:
Daskabát = DA, Doloplazy = DO, Přáslavice = PR, Tršice = TR, Velká Bystřice = VB,
Velký Újezd = VU
8.4.: Velikonoční dílničky DO
9.4.: Květná neděle – pletení tatarů VB, Vítání jara – velikonoční dílničky VU
10.4.: Velikonoční tvůrčí dílna DA
21.4.: Modelářská výstava PR
22.4.: Modelářská výstava PR, Jarní dětský bazárek VB,
27.4.: Stavění máje PR
29.4.: Pálení čarodějnic a stavění mája VB
30.4.: Pálení čarodějnic a stavění máje DA, Pálení čarodějnic TR
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1.5.: Bílý kámen (VP Libavá)
14.5.: Hodová mše DA, Bystřické selské trhy a slavnosti kroje VB
20.5.: Hodová zábava DA, Závod kol, koloběžek, odrážedel VB
21.5.: Hody DA
27.5.: Festival duchovní hudby VB, Kácení mája a sečení lóke VB
Květen – koncert Pěveckého sboru VU
2.6.: Dětský den DA, VU
3.6.: Dětský den a kácení máje DA, PR
4.6.: Bystřická kuličkiáda a Dětský den VB
10.6.: Jsme ze stejné planety (mezinárodní piknik) VB, Memoriál Jaroslava Švarce VU
16.6.: Zahradní slavnost – konec školního roku VB
17.6.: Hanácké Nashville VB
červen – Olympiáda I. stupně VU
Úřad městyse a redakční rada prosí jednotlivce i spolky o průběžné nahlášení jednotlivých akcí na úřad městyse tak, aby se mohly uveřejnit v dalším
čísle Žibřida.
Statistika obyvatel Velkého Újezda – rok 2016
- Narození:
Tereza		
Janoszková
		
Pavlína		
Tomková
		
Jan 		
Polcer
		
Anastázie
Janotová
		
Václav		
Miklík
		
Marek		
Nenutil
		
Andrej		
Vystrčil
		
Sophie		
Jakubíková
		
Jan Arnošt
Rybář
		
Šimon		
Tomek
		
Dominika
Marunjaková
		
Tobiáš		
Vlk
		
Benjamin
Mišuth
		
Stella		
Krbečková
		
Filip		
Hrabák
		
Sebastian
Bundil
		
Lukáš		
Krček
		
Marek		
Talanda
		
Sofie 		
Šubrtová
		
Vojtěch		
Jeřábek
		
Tobiáš Jan
Mrva zpracováno z podkladů – vítání občánků
- Úmrtí:		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Josef		
Jarmila
Ing. Lubomír
Marie 		
Vladimír 		
Bedřiška		
Jiřina		
Marie		
Anežka		
Jiří		
Anna		

Gold		
ročník
Polcerová		
Kotas			
Váchová			
Skřičil			
Stejskalová		
Havlíčková		
Wolkerová		
Kolářová			
Polcer			
Doleželová		
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1954
1923
1932
1942
1928
1929
1944
1922
1934
1974
1932

-

Přihlášení k trvalému pobytu:			
Odhlášení z trvalého pobytu:			
Změna trvalého pobytu v rámci městyse:
Zrušený trvalý pobyt:			
Rozvody manželství:
		
Sňatky občanů Velkého Újezda:

49 osob
24 osob
17 osob
0 osob
0 rozvodů
6 sňatků		

Počet obyvatel k 1. 1. 2017: 1344 z toho občané 1333, cizinci 11

Zpracovala Eva Tomanová
Četnost jmen ve Velkém Újezdu (k 31. 12. 2016)
V souvislosti s úctyhodnou porodností v našem městysi (rok 2013 = 18 dětí, 2014 = 20,
2015 = 16, 2016 = 22) a rozmanitostí volených jmen miminek jsem vytvořila žebříček
nejčastějších jmen všech občanů Velkého Újezdu. Například z děvčátek do 5 let „vedou“ Adéla, Karolína a Tereza, z chlapců Jan a Matěj. V rámci všech obyvatel je nejčastější ženské jméno Marie (48x) a Jana (34x), mužské Jiří (39x), Jan (36x) a Petr (34x).
Četnost jmen dětí do 5 let:
3x Adéla, Jan, Karolína, Matěj, Tereza;
2x Alice, Filip, Kateřina, Klára, Laura, Lukáš, Marek, Mariana, Ondřej, Sabina, Sebastian, Sofie, Tobiáš;
1x Anastázie, Andrej, Anežka, Antonín, Barbora, Benjamin, David, Denis, Dominik,
Dominika, Edita, Elizabeth, Emma, Emmet, Gita, Helena, Isabel, Izabela, Jakub, Josef, Justýna, Kryštof, Laurent, Leopold, Matyáš, Max, Michal, Mikuláš, Monika, Natálie, Nikola, Ola, Patrik, Pavel, Pavlína, Radim, Rozálie, Samuel, Simona, Sophie, Stella, Šimon, Thomas, Tomáš, Václav, Velen, Veronika, Viktorie, Vilém, Vítek, Vojtěch,
Zdeněk, Zuzana.
Pokud Vás zajímá výskyt konkrétního jména, podívejte se na stránky městyse –
O městysi – Současnost (článek statistické údaje). Výskyt jmen v rámci celé ČR, krajů
nebo okresů je na stránkách www.kdejsme.cz
A ještě připojuji fotografii z vítání poslední skupinky dětí narozených v roce 2016,
které se konalo 21. 2. 2017. Přivítali jsme do svazku městyse (zleva): Sofii Šubrtovou, Lukáše Krčka, Marka Talandu, Stellu Jiřinu Krbečkovou, Sebastiana Bundila
a Vojtěcha Jeřábka.

Miluše Mazalová, matrikářka
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Výpis usnesení
ze zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva městyse
Velký Újezd (dále jen „ZM“), konaného dne 13. 12. 2016
Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zápis z 9. zasedání ZM VÚ ze dne 13. 9. 2016.
Usnesení č. 2 k bodu č. 3 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM VÚ.
Usnesení č. 3 k bodu č. 4 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu finančního výboru ZM VÚ.
Usnesení č. 4 k bodu č. 5 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro rozvoj městyse ZM VÚ od 14. 6. 2016.
Usnesení č. 5 k bodu č. 6 pozvánky
ZM VÚ schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse VÚ za období od 9. zasedání ZM VÚ.
Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
1) ZM ruší usnesení týkající se prodeje pozemků části parc. č.1331 a parc. č. 1332, a to:
usnesení č. 11 ze zasedání ZM dne 15. 3. 2016 o vyhlášení záměru prodeje pozemků
usnesení č. 10 a č. 11 ze zasedání ZM dne 14. 6. 2016 o schválení prodeje pozemků
2) ZM schvaluje prodej pozemků pí Evě Ležatkové, Lipenská 345, Velký Újezd, parc. č. 1332
o výměře 50 m2 a části pozemku parc. č. 1331 o výměře 69 m2, oba v katastrálním území
Velký Újezd, které jsou napsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení RM č. 21/2016 na úřední desce od 8. 11. 2016 do 13. 12. 2016 pod poř. č. 85/2016.
Náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující.
Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
ZM VÚ schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1945/1 zaměřené GP 1027-90/2016 a označené p. č. 1945/3 o výměře 67 m2 a části pozemku parc. č. 1944/1 zaměřené GP 102790/2016 a označené p. č. 1944/4 o výměře 55 m2, vše v kat. území Velký Újezd a v majetku
městyse Velký Újezd paní Evě Pajorové, Bohuslava Němce 2701/11, 750 02 Přerov. Náklady spojené s převodem pozemků uhradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na základě
usnesení č. 15 ZM VÚ z 13. 9. 2016 na úřední desce od 27. 9. 2016 do 13. 12. 2016 pod
poř. č. 75/2016.
Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
1)
ZM VÚ ruší usnesení č. 6 z 8. Zasedání ZM ze dne 14. 6. 2016 týkající se schválení
smlouvy o zřízení věcného břemene.
2)
ZM VÚ schvaluje novou smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou v souladu
s ustanovením §59 zákona č. 458/ 2000 Sb., o podmínkách podnikání a
o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními §1257 – 1266 a 1299 –
1302 zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:
Městys Velký Újezd
Sídlo: Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd
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IČ: 00299677, DIČ: CZ00299677
Číslo účtu: 185580346/0300, Bankovní spojení: Československá obchodní banka
Zastoupený: Ing. Josefem Jelenem, starostou
Jako „povinný“
a
GasNet, s.r.o.
Sídlo: Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17
Spisová značka: C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČO: 27935311
DIČ: CZ27935311
zastoupena na základě plné moci společnosti
Grid Servis, s.r.o.
Sídlo: Plynárenská499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Spisová značka: C 57165 vedená u krajského soudu v Brně
IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311
Zastoupena na základě plné moci Ing. Stanislavem Tokařem, vedoucím a Janou Golovou,
technikem připojování a rozvoje PZ – Morava sever
Jako „oprávněný“
a
Ing. Soňa Tošenovská
Datum narození: 4. 9. 1983
Bydliště: Za Školou 419, 783 55 Velký Újezd
Číslo účtu: 264390962/0300, Bankovní spojení: Československá obchodní banka
Jako „investor“
ZM schvaluje jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene v celkové výši
2.257,00 Kč vč. DPH.
Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Směrnici městyse Velký Újezd k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky
ZM VÚ schvaluje znění směnné smlouvy č. 2016-2320 mezi Vojenskými lesy a statky ČR,
s. p. (pozemky parc. č. 1817, 1831, 1881) a městysem Velký Újezd (pozemek parc. č. 3461/2
vymezený GP1005-17/2016) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky
ZM VÚ souhlasí se zněním nových stanov dobrovolného svazku obcí – SOSM, předložené
správním výborem SOSM, dle přílohy.
Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
ZM VÚ schvaluje schodkový rozpočet městyse na rok 2017 s příjmy ve výši 25.132.210 Kč
a výdaji 31.132.210 Kč. K překlenutí schodku bude použit předpokládaný zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2016 ve výši 6. 000.000 Kč.
Nedílnou součásti tohoto rozpočtu je rozpočet sociálního fondu městyse s přídělem ve výši 40.000 Kč a výdaji 75.000 Kč. K překlenutí schodku bude použit zůstatek fondu k 31. 12
2016 v odhadované výši 35.000 Kč.
Usnesení č. 13 k bodu č. 14 pozvánky
ZM VÚ schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019 dle předloženého návrhu.
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Usnesení č. 14 k bodu č. 15 pozvánky
a) ZM VÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2016 dle předloženého návrhu.
b) ZM VÚ pověřuje radu městyse projednáním a schválením rozpočtových změn, které vyplynou z hospodaření městyse do konce roku 2016 bez omezení částky.
Usnesení č. 15 k bodu č. 16 pozvánky
ZM VÚ schvaluje finanční dar členům komisí rady a výborů zastupitelstva městyse:
Finančnímu výboru				
2.500,- Kč
Kontrolnímu výboru				
2.500,- Kč
Výboru pro rozvoj městyse			
2.500,- Kč
Sociální komisi				
3.750,- Kč
Stavebně technické komisi			
0,- Kč
Kulturní a školské komisi			
3.750,- Kč
									
Celkem				
15.000,- Kč
Tyto finanční dary se netýkají předsedů komisí rady a výborů ani členů zastupitelstva městyse.
Usnesení č. 16 k bodu č. 17 pozvánky
ZM VÚ schvaluje příspěvek Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na rok 2017 ve výši
25,- Kč/1 občan obce/1 rok.
Usnesení č. 17 k bodu č. 18 pozvánky
ZM VÚ schvaluje příspěvek partnera místní akční skupiny (MAS) – organizační složky Bystřička, o.p.s. ve výši 25,- Kč/1 občan obce/1rok.
Usnesení č. 18 k bodu č. 19 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Program rozvoje městyse Velký Újezd na období 2016 – 2023.
Usnesení č. 19 k bodu č. 20 pozvánky
ZM VÚ schvaluje nákup 90 kusů židlí do společenského sálu ZŠ ve Velkém Újezdu.
K nákupu židlí budou použity finanční prostředky z rozpočtu městyse Velký Újezd.
Usnesení č. 20 k doplněnému bodu pozvánky č. 21
ZM VÚ v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění a v souladu s novelou nařízení vlády č. ………………… Sb., stanoví odměnu za výkon funkce:
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva městyse ve výši 8.320,- Kč
měsíčně
člena rady městyse ve výši 1.330,- Kč měsíčně
předsedy komise rady městyse ve výši 1.330,- Kč měsíčně
předsedy výboru zastupitelstva městyse ve výši 1.330,- Kč měsíčně
neuvolněného člena zastupitelstva městyse ve výši 420,- Kč měsíčně
Odměna bude poskytována v této výši ode dne 1. 1. 2017.

Ověřovatelé zápisu: 		
		Starosta:
Ivana Nováková					
Ing. Josef Jelen
Marie Oklešťková
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Výpis usnesení
ze zápisu 11. zasedání Zastupitelstva městyse
Velký Újezd konaného dne 14. 3. 2017
Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zápis z 10. zasedání ZM VÚ ze dne 13. 12. 2016.
Usnesení č. 2 k bodu č. 3 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM VÚ.
Usnesení č. 3 k bodu č. 4 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu finančního výboru ZM VÚ.
Usnesení č. 4 k bodu č. 5 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro rozvoj městyse ZM VÚ.
Usnesení č. 5 k bodu č. 6 pozvánky
ZM VÚ schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse VÚ za období od 10. zasedání ZM VÚ.
Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
ZM VÚ neschvaluje směnu pozemku p. č. 1939 v majetku městyse VÚ v k. ú. Velký Újezd za
pozemky p. č. 3379 a p. č. 3380 v k. ú. Velký Újezd ve vlastnictví pana Miroslava Metelky,
Na Flíčku 317, 783 55 Velký Újezd.
Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
ZM VÚ neschvaluje směnu pozemku p. č. 1937 v majetku městyse Velký Újezd v k. ú. Velký
Újezd za pozemky p. č. 2111, 2294, 2337, 3122, 3123, 3153, 3367 a 3368 v k. ú. Velký Újezd
ve vlastnictví paní Marie Metelkové, Na Flíčku 317, 783 55 Velký Újezd.
Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Odpisový plán vč. transferů městyse Velký Újezd na rok 2017.
Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Odpisový plán ZŠ a MŠ Velký Újezd, příspěvková organizace na rok 2017
ve výši 785.354,- Kč. Tyto prostředky budou poukázány na účet příspěvkové organizace bezprostředně po schválení ZM.
ZM ukládá příspěvkové organizaci povinnost odvést nevyužité investiční zdroje ve výši
700.000,- Kč zpět do rozpočtu zřizovatele v termínu do 12. 6. 2017.
Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky
ZM VÚ schvaluje výroční zprávu hospodaření ZŠ a MŠ Velký Újezd, příspěvková organizace
za rok 2016.
Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Účetní závěrku včetně hospodářského výsledku na základě protokolu za účetní období 2016:
Účetní jednotka: Městys Velký Újezd
IČ účetní jednotky: 00299677
Sestaveno k 31. 12. 2016
Stav rozhodnutí: SCHVÁLENO
Datum rozhodnutí: 14. 3. 2017
Schvalující orgán: Zastupitelstvo městyse
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Seznam osob rozhodujících o schválení:
DOMES Karel					
HAUSNEROVÁ Martina, Mgr.			
JANOTOVÁ Michaela, Mgr.			
JELEN Josef, Ing.					
KLEINOVÁ Jana, Ing.				
KLIČKA Jaroslav, Ing.				
KRBEČKOVÁ Jaroslava, Mgr.			
MAŘÍK Lukáš

NOVÁKOVÁ Ivana
OKLEŠŤKOVÁ Marie
ROUBÍK Jiří, Ing., Ph.D.
SVOBODA Karel
ŠUBRTOVÁ Miluše, Ing.
ŠVARCOVÁ Jana, Ing.
ZATLOUKAL Ondřej, Mgr.

Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
ZM VÚ schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření dle „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Velký Újezd za rok 2016.“
Závěr této zprávy: Při přezkoumání hospodaření městyse Velký Újezd za
rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona
č. 420/2004 Sb.):
ZM VÚ doporučuje účetní městyse přeúčtovat hospodářský výsledek ke dni
schválení závěrečného účtu následovně:
zůstatek účtu 431 300 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení)
ve výši 5.904.953,47 Kč převést na účet 432 300 (nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta minulých let).
Usnesení č. 13 k bodu č. 14 pozvánky
ZM VÚ a) schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017
b) ZM VÚ pověřuje Radu městyse Velký Újezd schvalováním rozpočtových opatření:
- v příjmech neomezeně,
- ve výdajích do výše 300.000,- Kč včetně u jednotlivého paragrafu,
- převody mezi jednotlivými paragrafy a položkami neomezeně,
- dotace v příjmech i výdajích v plné výši.
Usnesení č. 14 k bodu č. 15 pozvánky
ZM VÚ schvaluje pořízení žacího ramene a čelního zametacího kartáče na stroj Stiga Titan
v majetku městyse Velký Újezd.
Usnesení č. 15 k bodu č. 16 pozvánky
ZM VÚ schvaluje pořízení knihy o městysi Velký Újezd a pověřuje Výbor pro rozvoj městyse
provedením potřebných úkonů ke zpracování publikace.
Usnesení č. 16
ZM VÚ schvaluje nákup cisternové automobilové stříkačky CAS 20/4700/300 – S 2 Z MAN
TGM 4x4 z rozpočtu roku 2017 s využitím 50% dotace a v plném dofinancování akce z vlastních zdrojů.
Ověřovatelé zápisu:				Starosta:
Mgr. Martina Hausnerová				
Ing. Josef Jelen
Mgr. Jaroslava Krbečková
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POZNÁVACÍ KVÍZ
Opět velmi jednoduchý poznávací kvíz. Uhodnete správnou odpověď?
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