Zprávy z radnice
__________________
VÍTÁNÍ OBČÁNKŦ V ROCE 2006
V roce 2006 byli přivítáni do svazku obce malí občánci ve třech
termínech:
1.července bylo pozváno celkem 7 dětí, dostavili se rodiče se 4 dětmi
(3 děti byly omluveny z důvodu buď jejich nemoci, nebo
zaneprázdnění rodičů). Děti přivítala do svazku obce členka rady paní
Pavla Dohnalová, slavnost připravily členky sociální komise
a básničky, zpěv a hudbu zajistily děti z mateřské školy a základní
umělecké školy pod vedením svých učitelek.
16. října se dostavilo ze sedmi pozvaných pouze 5 dětí (neúčast dvou
holčiček rodiče neomluvili). 11. prosince byly přivítány 4 děti ze
šesti pozvaných (jeden chlapeček onemocněl a bude pozván na příští
„vítání občánků“, proč nepřišli rodiče s dceruškou, jsme se
nedozvěděli).
O průběh říjnové a prosincové slavnosti se postaraly paní Pavla
Dohnalová, paní Jana Kovaříková, paní Marie Kovaříková
a nechyběla opět hudba, básničky a písničky v podání dětí z mateřské
a hudební školy.
Vítání občánků je pěkný zvyk,
organizování této slavnosti zabere něco
času – je třeba rozeslat pozvánky
rodičům, připravit místnost, zajistit malé
dárečky pro děti a květiny pro maminky,
pozvat fotografa a obstarat kulturní
program starších dětí. Rodiče obdrţí od
obce na této slavnosti pro potřebu dítěte
finanční příspěvek. Myslíme si, ţe
slušností rodičů je, aby svou neúčast, ať
uţ z jakýchkoli důvodů, omluvili. Pak
jsou pozváni v náhradním termínu.
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OBČANSKÉ PRŦKAZY
Dne 31. prosince 2007 končí platnost občanských prŧkazŧ
bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1998.
Výjimku tvoří občanské průkazy vydané občanům narozeným před
1. lednem 1936, pokud v nich není doba ukončení platnosti
vyznačena konkrétním datem. Data v nich uvedená musí být aktuální.
Ţádost o vydání nového občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji je občan povinen předloţit nejpozději do 30. listopadu 2007. Za
výměnu OP bez strojově čitelných údajů se nevybírá správní
poplatek.
Poznámka: pro cestování v rámci Evropské unie jsou
pouţitelné kromě platných cestovních pasů i občanské průkazy – od
1. ledna 2006 však pouze OP se strojově čitelnými údaji. V případě
změny trvalého pobytu, nebo změny stavu sňatkem, rozvodem,
ovdověním a uzavřením nebo zánikem registrovaného partnerství má
občan povinnost poţádat o vydání nového občanského průkazu.

CESTOVNÍ DOKLADY
Obecní úřad Velký Újezd můţe přijímat k dalšímu vyřízení
pouze ţádosti o vydání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů,
tj.:
- pro děti do 5 let věku: poplatek 50,- Kč; platnost vydaného
pasu je 1 rok;
- pro občana od 5do 15 let věku (tzv. „rychlovka“): poplatek
1.000,- Kč; platnost je 6 měsíců;
- pro občana staršího 15 let (tzv. „rychlovka“): poplatek
1.500,- Kč; platnost 1 rok.
Ţádosti o vydání cestovních pasů se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat přijímá obecní úřad obce s rozšířenou působností
podle místa trvalého pobytu (pro občany s TP Velký Újezd
a Daskabát je to Magistrát města Olomouce-Kosmonautů 10).
V.Bednaříková
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ZMĚNY V OBLASTI SOCIÁLNÍCH DÁVEK
Počínaje 1. lednem 2007 nabyl účinnosti nový zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi a zákon č. 110/2006 Sb., o ţivotním
a existenčním minimu. Tyto zákony nahrazují dosavadní zákon
o sociální potřebnosti a zákon o ţivotním minimu.
V důsledku těchto změn se systém současných dávek sociální péče,
které jsou vypláceny sociálně potřebným občanům, mění na dávky
pomoci v hmotné nouzi, a to příspěvek na ţivobytí, doplatek na
bydlení a mimořádnou okamţitou pomoc.
ZMĚNY V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŢEB
Další významnou změnou je přijetí zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních sluţbách. Tento zákon podstatným způsobem mění
systém poskytování sociálních sluţeb seniorům a osobám se
zdravotním handicapem. Mimo jiné také zavádí zcela novou dávku
– tzv. příspěvek na péči. Příspěvek na péči bude poskytován
osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
potřebují pomoc jiné osoby, a bude určen na zajištění této pomoci.
Příspěvek bude poskytován na základě ţádosti a po splnění všech
zákonem stanovených podmínek pro nárok na jeho výši a výplatu.
ZMĚNY V ORGANIZACI ODBORU SOCIÁLNÍ POMOCI –
pracoviště Hálkova 20
V důsledku výše uvedených legislativních změn v sociální oblasti se
mění organizace práce a kontaktu s klienty na pracovišti odboru
sociální pomoci Magistrátu města Olomouce, Hálkova 20.
Nově se zavádí celostátní informační systém podpořený společným
aplikačním programem, existují jednotné formuláře ţádostí o výše
uvedené dávky, potvrzení o příjmech apod.
V tomto kontextu nabývají na významu sluţby jiţ zavedeného:
Sociálního informačního a poradenského centra odboru sociální
pomoci MmOl
na adrese Hálkova 20 v Olomouci,
vchod A, přízemí,
tel. 585 562 406.
Centrum je v provozu
v pondělí a středu 8 – 12 a 13 – 17 hod.,
v ostatní pracovní dny 8 – 12 hod.
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Na tomto pracovišti získají klienti základní potřebné informace,
všechny formuláře, mohou zde hlásit všechny změny a vyřídí
naprostou většinu záleţitostí, se kterými se na odbor obracejí. Sluţby
centra jsou personálně posíleny.
Základní informace včetně formulářŧ jsou k dispozici rovněţ
v elektronické podobě na adrese www.olomoucko.cz, pod
odkazem „Odbor sociální pomoci“ nebo
http://portal.mpsv.cz/forms.
POSTUP V OBLASTI SOCIÁLNÍCH DÁVEK
V případě, ţe občan byl v prosinci 2006 příjemcem dávky sociální
péče podle tehdejších předpisů a nedošlo u něj k ţádné změně, bude
mu dávka vyplácena i po 1.1.2007 a nemusí o ni znovu ţádat.
Případné změny je moţné nahlásit písemně nebo vyuţít sluţeb
informačního centra.
V 1. čtvrtletí roku 2007 dojde k přehodnocení podmínek pro nárok
a výplatu dávek dle nové zákonné úpravy. K doloţení všech
potřebných dokladů bude příjemce vyzván písemně nebo
telefonicky.
Osoby, které dosud nepobíraly dávku a chtějí o ni poţádat dle
nové zákonné úpravy, mohou tak učinit opět prostřednictvím
informačního centra. Zde získají formuláře i základní informace.
Další moţností je stáhnout ţádost z internetu a vyplněnou ji zaslat na
adresu Magistrát města Olomouce, odbor sociální pomoci, Hálkova
20, 779 11 Olomouc.
POSTUP V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI
U dosavadních příjemců zvýšení důchodu pro bezmocnost a osob,
o něţ pečovala jiná osoba a z tohoto titulu pobírala tzv. příspěvek při
péči o osobu blízkou, provedl odbor sociální pomoci přepočet na
příspěvek na péči automaticky. Tito občané o novou dávku
(příspěvek na péči) nemusejí ţádat.
Osoby, které nejsou uvedeny v předchozím odstavci a chtějí nově
poţádat o příspěvek na péči, mohou tak učinit opět
prostřednictvím informačního centra nebo stáhnout příslušnou
ţádost z internetu a vyplněnou ji zaslat na adresu Magistrát města
Olomouc, odbor sociální pomoci, Hálkova 20, 779 11 Olomouc.
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Nadále tedy není nutné kontaktovat osobně příslušného
dávkového pracovníka tak jako v minulosti.

Kontakt s klienty zajišťuje informační centrum.
Převzato z tiskové zprávy odboru sociální pomoci Magistrátu města
Olomouce.

Na Obecním úřadě Velký Újezd u pí Bednaříkové je k nahlédnutí
„Katalog poskytovatelů sociálních sluţeb v Olomouci“, který vznikl
v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních sluţeb ve městě
Olomouci“, realizovaného v letech 2005-2006. Katalog je sestaven
z informačních dotazníků, které předloţili poskytovatelé sociálních
sluţeb ve městě, nebo z dostupných veřejných informací (letáky,
vlastní databáze, internetové stránky apod.). Je rozdělen do devíti
kapitol. V prvních osmi kapitolách jsou informace o poskytovaných
sluţbách ve vytipovaných cílových skupinách v rámci komunitního
plánování, v deváté kapitole jsou informace o úřadech, informačních
a dobrovolnických centrech. Katalog je rovněţ přístupný na
internetových stránkách http://www.kpssolomouc.wz.cz, kde bude
také průběţně aktualizován.
Sociální komise Rady obce Velký Újezd

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŦKAZŦ
Řidičské prŧkazy vydané od 1. července 1964 do
31.prosince 1993 jsou jejich drţitelé povinni vyměnit do 31.
prosince 2007.
Občané Velkého Újezda si podají ţádost na Magistrát města
Olomouce, Kosmonautů 10 (bývalá budova okresního úřadu, vedle
katastrálního úřadu), oddělení agenda řidičů a motorových vozidel
(úřední hodiny pondělí a středa 8 – 17 hod., úterý 8 – 15 hod.
a čtvrtek 8 – 12 hod.). Výměna je osvobozena od správního
poplatku. Ţadatel předloţí: občanský průkaz nebo pas, jednu
fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí
platnost. Lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla 15 aţ 20 dní.
Základní informace jsou zveřejněny i na úřední desce OÚ
Velký Újezd, více informací na www.mdcr.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Charita Olomouc informovala, ţe letošní Tříkrálová sbírka
(TKS) v Olomouci a okolních obcích vynesla celkem částku Kč
742.508,90. Z toho bylo ve Velkém Újezdě vybráno Kč 22.537,-.
V roce 2007 je obecným záměrem sbírky pomoc rodinám a lidem
v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Charita děkuje
všem občanům, kteří se do sbírky zapojili jako místní asistenti nebo
koledníci a tím přispěli k úspěšnému zvládnutí celé akce. Děkuje také
všem dárcům, kteří svým finančním příspěvkem umoţní realizaci
projektů Charity Olomouc.
Rozpis sbírky v jednotlivých obcích je zveřejněn na úřední
desce OÚ Velký Újezd a na www.olomouc.charita.cz. Výtěţek TKS
v roce 2004 činil Kč 502.686,50, v roce 2005 Kč 790.674,50 a v roce
2006 Kč 719.057,50.
E.Tomanová
OBALOVNA ŢIVIČNÝCH SMĚSÍ – ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
I.
Obec Velký Újezd podala dne 10. 1. 2007 písemné záporné
stanovisko k zahájenému řízení, týkající se moţnosti výstavby
obalovny ţivičných směsí v k.ú. Velký Újezd. Zároveň doporučila
starostovi obce Výkleky, aby se jejich obec k této problematice také
vyjádřila. Stanovisko obce Velký Újezd je k nahlédnutí na OÚ.
II.
Závěr zjišťovacího řízení vedeného Krajským úřadem Olomouckého
kraje - odborem ţivotního prostředí: Podle § 7 zák. č. 100/2001 Sb.
proběhlo zjišťovací řízení, jehoţ cílem bylo zjistit, zda záměr
"Obalovna ţivičných směsí v k.ú. Velký Újezd" bude ve smyslu
tohoto zákona posuzován. Na základě tohoto zjištění byly vzneseny
závaţné připomínky k uvaţované investici. Příslušný orgán došel
k závěru, ţe záměr (obalovna) bude posuzován podle citovaného
zákona.
Rada obce
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Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Velký Újezd, konaného dne
20.12.2006 v obřadní místnosti Obecního úřadu Velký Újezd
1. Zastupitelstvo obce Velký Újezd s c h v a l u j e
zápis č. 1
z ustavujícího zasedání ZO Velký Újezd, konaného dne 3.11.2006.
2. Zastupitelstvo obce Velký Újezd s c h v a l u j e zprávu
o činnosti rady obce od 1. zasedání ZO Velký Újezd.
3. Zastupitelstvo obce Velký Újezd s c h v a l u j e rozpočtové
opatření č. 10/2006 dle přílohy č. 1 se změnami.
Příloha č. 1 k pozvánce na zasedání ZO ze 13.12.2006
Změna
Návrh rozpočtového opatření č. 10 / 2006 (v Kč)
=====================================================================
Navýšení příjmŧ:
Su AU Uz Org Par Pol ZPo původ.hodnota
změna
po změně text
_______________________________________________________________________________
Navýšení daňových příjmŧ, které obec obdrţela k 13.12.2006
1) 231 22 00000 0000 0000 1113 000
12000.00
Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
2) 231 22 00000 0000 0000 1211 000
339000.00
Daň z přidané hodnoty
3) 231 22 00000 0000 0000 1511 000
69000.00
Daň z nemovitostí
Navýšení příjmŧ dle skutečnosti k 113.12.2006
4) 231 22 00000 0000 6171 2111 000
4000.00 Příjmy z poskytování sluţeb a
5) 231 22 00000 0000 6171 2132 000
11000.00 Příjmy z pronájmu ostatních ne
PŘIJMY
celkem:
435000.00
Navýšení výdajŧ dle skutečnosti k 13.12.2006
Su AU Uz Org Par Pol ZPo původ.hodnota
změna
po změně text
_______________________________________________________________________________
6) 231 12 00000 0000 3113 5331 000
25000.00
Dotace ZŠ na opravy – škodní události
7) 231 12 00000 0000 3399 5223 000
50000.00
Příspěvek na opravu kostela
8) 231 32 00000 0000 6310 5163 000
15000.00
Pojištění majetku obce + popl. banky
VÝDAJE
celkem:
90000.00
* 231 32 00000 0000 6112 5023 000 75000.00 Odměna po skončení volebního období
(2x37450)
* 231 32 00000 0000 5512 6122 000
32000.00 Čerpadlo
Výdaje celkem
197000.00
Přebytek ve výši ve výši 238000.00Kč převeden do rezervy
231 32 00000 0000 6409 5901 000
238000.00 Nespecifikované rezervy
Změny mezi poloţkami jednotlivých paragrafŧ:
9) 231 32 00000 0000 2212 5137 000
5000.00
10) 231 32 00000 0000 2212 5139 000
-5000.00
11) 231 32 00000 0000 3399 5139 000
-2000.00
12) 231 32 00000 0000 3399 5169 000
-1000.00
13)231 32 00000 0000 3399 5194 000
3000.00
14) 231 32 00000 0000 3631 5139 000
-20000.00
15) 231 32 00000 0000 3631 5171 000
20000.00
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DDHM – dopravní značení
Nákup materiálu jinde nezařaze
Nákup materiálu jinde nezařaze
Nákup ostatních sluţeb
Věcné dary
Nákup materiálu jinde nezařaze
Opravy a udrţování

*16) 231 32 00000 0000 4339 5137 000
2700.00
Nákup chodítka a podloţek změna na
6200 Kč
17) 231 32 00000 0000 4339 5660 000
15000.00
Poskytnutí soc. půjčky
*18) 231 32 00000 0000 4339 5499 000
-17700.00
Ostatní neinvest.transfery obyv. změna
– 21200 Kč
19) 231 32 00000 0000 5512 5154 000
9000.00
Elektrická energie
20) 231 32 00000 0000 5512 5169 000
-9000.00
Nákup ostatních sluţeb
21) 231 32 00000 0000 6171 5154 000
6000.00
Elektrická energie
22) 231 32 00000 0000 6171 5162 000
-6000.00
Sluţby telekomunikací a radiok
23) 231 32 00000 0000 6171 5171 000
20000.00
Opravy a udrţování
24) 231 32 00000 0000 6171 5172 000
-20000.00
Programové vybavení
___________________________________________________________________________________
Schválil:
=========================================================================

4 . Zastupitelstvo obce Velký Újezd s c h v a l u j e schodkový
rozpočet obce na rok 2007 s příjmy ve výši 10904tis. Kč a výdaji
12904tis.Kč. K překlenutí schodku bude pouţit výsledek hospodaření
z roku 2006 ve výši 2 mil. Kč.
5. Zastupitelstvo obce Velký újezd s c h v a l u j e
„Vnitřní
organizační a kontrolní systém obce „.
6 a. Zastupitelstvo obce Velký Újezd b e r e n a v ě d o m í výši
odměny uvolněného člena ZO – starosty.
6 b. Zastupitelstvo obce Velký Újezd s c h v a l u j e výši odměn
neuvolněných členů ZO ve výši:
místostarosta
6950,-Kč /měs.
od 3.11.2006
ostatní členové RO
1120,-Kč /měs.
od 3.11.2006
předsedové výborů
1120,-Kč /měs.
od 1 . 1.2007
předsedové komisí
1120,-Kč /měs.
od 1.12.2006
ostatní členové ZO
1020,-Kč /čtvrtletně
od 3.11.2006
7. Zastupitelstvo obce Velký Újezd s c h v a l u j e uhrazení
faktur za opravu střechy, rekonstrukci WC a opravu terasy v MŠ ve
výši 163.369,- Kč z investičního fondu ZŠ.
8. Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í kácení stromů na
ČOV.
9. Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e uvolnit 140 tis. Kč na
projekt rekonstrukce úpravny vody, zpracovaný firmou Voding
Hranice.
10. Zastupitelstvo obce Velký Újezd
s c h v a l u j e podání
ţádosti o navrácení statutu „městys“ obci Velký Újezd.
11. Zastupitelstvo obce Velký Újezd s c h v a l u j e následující
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odměny členům komisí za rok 2006.
Kulturní a školská
2000,- Kč
Sociální
3500,- Kč
Zemědělsko-ekologická
1000,- Kč
12. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e příspěvek ve výši 50000,Kč na opravu varhan v kostele sv. Jakuba Většího ve Velkém Újezdě.
13. Zastupitelstvo obce Velký Újezd s c h v a l u j e
předsedou finančního výboru Ing. Jaroslava Tylicha, členy
Ing. Rudolfa Širůčka a pí. Marii Dostalíkovou
předsedou kontrolního výboru p.Jaroslava Bicana, členy
Ing. Miluši Šubrtovou a p. Pavla Riedla.
14. Zastupitelstvo obce z ř i z u j e výbor pro rozvoj obce ve
sloţení:
předseda: Ing.Dr.Jiří Roubík,
členové: Mgr. Ondřej Zatloukal, MUDr.Aleš Boháč,
Ing. Stanislav Klein, p.Josef Richter.
Zároveň u k l á d á předsedovi výboru do 31.1.2007 připravit
náplň činnosti nového výboru.
15. Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í problematiku
pozemku před bytovým domem (č.p. 367) a bude tuto věc
projednávat na příštích zasedáních ZO.
16. Zastupitelstvo obce Velký Újezd p o v ě ř u j e výbor pro
rozvoj obce zajištěním konkrétních podkladů, týkajících se moţnosti
výstavby větrných elektráren v k.ú. Velký Újezd do příštího zasedání
ZO.
17. Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e záměr zahájit jednání
o instalaci omezovače napětí pro svícení v obci.
Lubomír B r š l i c a v.r.
starosta
obce Velký Újezd

Ing. Jiří Č e k a n
místostarosta
obce Velký Újezd
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v.r.

R O Z P O Č E T na rok 2007

dle odvětvového členění (paragrafŧ) projednaný a schválený ZO
dne 20.12.2006
==============================================================================
příjmy
výdaje
________________________________________________________________________________________
Daňové příjmy
7603000.00
0.00
Nedaňové příjmy
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s
0.00
5000.00
1019 Ostatní zemědělská a potr.činn
11000.00
0.00
1031 Pěstební činnost
0.00
27000.00
2212 Silnice
0.00
495000.00
2221 Provoz veřejné silniční doprav
0.00
175000.00
2310 Pitná voda
1145000.00
1092000.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v
530000.00
807000.00
3113 Základní školy
131000.00
1820000.00
3141 Školní stravování při předškol
0.00
150000.00
3314 Činnosti knihovnické
8000.00
67000.00
3319 Ostatní záleţitosti kultury
0.00
26000.00
3326 Pořízení,zachování a obnova ho
0.00
30000.00
3399 Ostatní záleţitost kultury, cí
0.00
218000.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
0.00
44000.00
3531 Hygienická sluţba a ochrana ve
0.00
20000.00
3612 Bytové hospodářství
100000.00
77000.00
3613 Nebytové hospodářství
0.00
81000.00
3631 Veřejné osvětlení
0.00
324000.00
3632 Pohřebnictví
2000.00
105000.00
3633 Výstavba a údrţba místních inţ
0.00
168000.00
3635 Územní plánování
0.00
100000.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad
0.00
60000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
0.00
553000.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou
0.00
343000.00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc
0.00
95000.00
5512 Poţární ochrana - dobrovolná č
0.00
214000.00
6112 Zastupitelstva obcí
0.00
843000.00
6171 Činnost místní správy
130000.00
1850000.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan
18000.00
50000.00
6399 Ostatní finanční operace
0.00
3000000.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz
0.00
65000.00
2460 Splátky půjček od obyvatelstva
25000.00
0.00
Dotace
Neinvestiční dotace na výkon státní správy
585000.00
0.00
Neinvestiční dotace od obcí na ZŠ
616000.00
0.00
==============================================================================
CELKEM :
10904000.00
12904000.00
==============================================================================
8115 Financování
2000000.00
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INTERNETOVÉ STRÁNKY NAŠÍ OBCE
______________________________________________
Webové stránky naší obce, na adrese www.velkyujezd.cz, byly nově
vytvořeny a spuštěny k 1. lednu 2007. Navrţeny jsou místostarostou
obce, realizovány a aktualizovány synem místostarosty – studentem
střední školy. Základním cílem bylo vytvoření přehledného
a jednoduchého ovládání stránek, a to jak pro návštěvníky stránek,
tak i pro jejich obsluhu, poskytnutí zákonem daných informací,
zveřejnění aktuálního dění v obci, ale i tvorba zajímavé prezentace
obce. Místostarosta nebo pověřená pracovnice obecního úřadu můţe
jednoduchým vstupem vkládat potřebné dokumenty na úřední desku
a operativně zřizovat a upravovat informace pro občany na titulní
straně – v aktualitách, přidávat obecně závazné vyhlášky, formuláře
apod. Aktualizace ostatních částí webových stránek se provádějí dle
potřeby, i několikrát týdně. Na stránkách je dána také moţnost
prezentace spolkům a firmám v obci, ale jelikoţ stránky jsou
v provozu teprve krátce, toto není ještě plně vyuţíváno.
Webové stránky jsou rozděleny na tři části. V levé části jsou
zveřejněny nepovinné informace, avšak informace důleţité pro
prezentaci obce. Zde najdete informace o historii obce, její
současnost, fotogalerii obce, rozšiřovanou o zajímavé snímky
občanů, tipy na výlety do okolí apod., doplněné o aktivní odkazy na
stránky školy, SOU a mikroregionu a jiné uţitečné odkazy. Souhrn
nejvíce potřebných informací se nachází v horní části stránek. Zde je
představena správa obce, elektronická úřední deska, platné obecně
závazné vyhlášky, elektronická podatelna a informační kalendář.
Elektronická úřední deska včetně archivu a elektronická podatelna
jsou zpracovány tak, aby dokázaly jednoduše objasnit své pouţití.
Detailnější, zákonem dané informace jsou umístěny na pravé straně
stránek. Zde je zapracována 17-ti bodová osnova – Standard ISVS,
doplněná o formuláře (ke staţení) obecního a stavebního úřadu, dále
se zde nachází odkaz k řešení ţivotních situací. Také zde najdete
diskusní fórum pro návštěvníky stránek.
Ze stránek si můţe návštěvník udělat obrázek o celkovém dění v obci.
Samozřejmě, jelikoţ jsou tyto stránky zveřejněny teprve od ledna
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2007, budou v průběhu roku doplňovány o další zajímavá data
k prezentaci obce.
Naše obec byla přihlášena do soutěţe Zlatý erb – o nejlepší webové
stránky obcí. V krajském kole Olomouckého kraje se umístila na
5. místě z celkového počtu 16 přihlášených obcí. Odborná porota
hodnotila následující kategorie:
Povinné informace
Doporučené a doplňkové informace
Ovládání webu, navigace a přehlednost stránky
Výtvarné zpracování
Bezbariérová přístupnost-zkrácený test
Úřední deska

Nejbliţšími přihlášenými okolními obcemi byly Přáslavice s
umístěním na 13. místě a Velký Týnec na 15. místě.
Samostatnou kategorií byla cena veřejnosti, která se udělovala na
základě počtu zaslaných hlasů uţivateli webových stránek
vztaţených na jednoho obyvatele. Tuto cenu získala obec Tučín.

Výzvy
Pokud máte zajímavé fotografie historie nebo současnosti obce, rádi
bychom je zveřejnili na internetových stránkách obce.
Pokud máte zájem zdarma prezentovat na internetových stránkách
obce svoji firmu, spolek či sluţbu, prosím kontaktujte Ing. Jiřího
Čekana - tel. 602714661, email: cekan@cedrosole.cz.
Ing. Jiří Čekan
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HEYDRICHIÁDA
_____________________
/ Nedávno jsem se při řeči se známým člověkem zmínila o
heydrichiádě. Ten pojem neznal ani se ho nesnaţil od něčeho
odvodit. Chtěla jsem mu osvětlit paměť a vzpomněla jsem tedy atentát
na Heydricha. Téţ jsem nepochodila. Téma naší konverzace tedy
přešlo zase k rutině. Myslela jsem si, ţe události poslední nejvíce
pohnuté doby máme ještě nějak v sobě. Asi moc nemáme, proto bych
si teď dovolila připomenout - Kdo chce mít budoucnost, musí znát
minulost. /
Heydrichiáda je souhrnný název represí uplatněných nacistickými
okupanty během druhé světové války na celém území protektorátu
Čechy a Morava po příchodu Reinharda Heydricha jako nového
zastupujícího říšského protektora do Prahy 27.9. 1941. Reinhard
Heydrich měl za úkol potlačit sílící protinacistický odboj. Brzy dal
vyhlásit stanné právo během něhoţ docházelo k nebývalému zatýkání
a popravám našich lidí. Stanné právo bylo odvoláno 19.1. 1942
a současně byla jmenována nová protektorátní vláda v čele
s Jaroslavem Krejčím / dosavadní předseda vlády Alois Eliáš byl
Heydrichem zatčen a v červnu 1942 popraven za spolupráci
s odbojem a s londýnskou vládou /.
V uţším smyslu je výraz heydrichiáda pouţíván pro represe
uplatňované na území protektorátu po spáchání atentátu na Reinharda
Heydricha.
Atentát spáchali 27.5. 1942 vycvičení parašutité skupiny
Anthropoid Josef Gabčík a Jan Kubiš v ostré zatáčce do ulice
V Holešovičkách v Praze. Oba provedli útok na automobil, ve
kterém R. Heydrich právě jel. Těţce raněný Heydrich dne 4.6. 1941
umírá v nemocnici na otravu krve. Jako odvetu za atentát okupační
správa popravila několik tisíc osob, zároveň byly srovnány se zemí
Lidice a Leţáky, jejich obyvatelé byly postříleni nebo odvezeni do
koncentračních táborů a vybrané děti násilně odvezeny na
převýchovu do německých rodin. Podobnému osudu neunikli ani
samotní aktéři atentátu, kteří se ukrývali v kryptě pravoslavného
kostela sv.Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Spolu s nimi
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sdílelo úkryt i dalších pět parašutistů jiných výsadkových skupin.
Mezi nimi byl i rodák z Velkého Újezda Jaroslav Švarc, patřící
k paraskupině TIN, která měla spáchat atentát na tehdejšího ministra
školství Emanuela Moravce. Po vyzrazení jejich úkrytu všichni muţi
do jednoho po nerovném boji s německou přesilou padli a další úkoly
parašutistů jiţ nebyly nikdy splněny.
Samotný atentát je jednou z nejdiskutovanějších akcí, která proběhla
na našem území během okupace. Dnes pro mnohé znamená přirozené
vzepření se tyranovi - byť za cenu šílené zpětné msty, jiní akci
odsuzují právě kvůli tomu, ţe nevyváţila následující stovky obětí.
Tak či onak - historickou pravdou zůstává, ţe spácháním atentátu na
důleţitou osobu Říše začaly neobsazené státy Německem konečně
uznávat naši exilovou londýnskou vládu / jejíţ oficiální název zněl:
Prozatímní státní zřízení ČSR/. V neposlední řadě bylo v samém
srdci Evropy dáno nacistům na vědomí, ţe i od členů malého
a podrobeného národa musí očekávat nesmíření se s rolí, kterou mu
vnutili.
Jasna Skotáková

Jaroslav Švarc /uprostřed/ z výcviku v Anglii / foto bylo získáno od
Jaroslava Čvančary - autora článků a publikací týkajících se tématu odboje
za 2. světové války/
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ZE ŠKOLNÍ BUDOVY
__________________________
Co se točí kolem školy zajímá v obci hlavně rodiče, není však od
věci, aby se naše dění v něčem přeneslo i k ostatním lidem. Kdyţ zde
spolu ţijeme v jedné vesnici – tedy týká se to i ţití ve vesnicích
blízkých, můţeme alespoň některé kousky sezobnout společně.
Pálení čarodějnic
Na konec dubna je naplánován ve škole zajímavý den – dopoledne
netradiční výuka podle uváţení kaţdého učitele a odpoledne bude na
programu „Pálení čarodějnic“ s rodiči a dětmi - ve spolupráci se
Školskou a kulturní komisí Rady obce Velký Újezd.
Datum konání: 30.4. 2007
Heydrichiáda a Jaroslav Švarc
Připomenutí 65. výročí spáchání atentátu na tehdejšího zastupujícího
říšského protektora R. Heydricha proběhne ve škole v měsíci červnu
formou expozice na téma „ Heydrichiáda, Jaroslav Švarc“. Obrazový
podklad pro tuto plánovanou expozici byl získán od zástupce ředitele
Vojensko-historického ústavu pplk.Eduarda Stehlíka a od Jaroslava
Čvančary. Oba jsou autory známých publikací zabývajících se
tematikou okupace a západního odboje. Bylo tak moţno získat kopie
unikátních fotografií / např. foto J.Švarce z Afriky a z výcviku
v Anglii, zápisy z vojenských porad v Anglii týkající se přípravy
atentátu na E.Moravce,.../ Další materiál nám ochotně poslal
Památník Lidice. Pokud se podaří, tak bude expozice zpestřena
dobovými prvky /např. vojenská výstroj/. V jednání je poskytnutí
dokumentu Národním památníkem hrdinů heydrichiády v Praze. Jde
o filmový dokument, který by byl ke shlédnutí pro ţáky školy
a pokud by to bylo technicky moţné – i pro veřejnost v učebně
během času expozice. Expozice bude k prohlédnutí jen jeden den
- dopoledne pro ţáky školy a odpoledne aţ do večera pro veřejnost.
Datum konání : bliţší červnové datum bude upřesněno na plakátech

- 16 -

....co jsme jiţ společně sezobli :
Vzpomínkové pásmo k výročí stého narození sochaře Vladimíra
Navrátila
Toto pásmo proběhlo ve spolupráci s OÚ. Z naší strany vystoupil
pěvecký sbor a jednotlivé děti zahrály na hudební nástroj.
Doprovodným programem byla výstava výtvarných prací ţáků všech
ročníků, která se uskutečnila v malé tělocvičně. Práce jsme tematicky
zaměřili na středověk a jejich příprava trvala postupně několik týdnů.
Malé překvapení čekalo v podobě výrobků, které pro výstavu
vyrobili ţáci s rodiči doma / z vlastní iniciativy/. Děkujeme všem
lidem, kteří buď materiálně nebo jinou pomocí napomohli k realizaci
této akce.
Nabídka další mimoškolní činnosti
V 2. pololetí byla nabídka rozšířena o krouţek výtvarný /2. a 4. tř./,
sportovní /3.tř./ a chemický /8.tř./ Děkujeme slečně Lence
Vavrouchové, která se nabídla z řad nepedagogické veřejnosti a nyní
vede výtvarný krouţek druháků.
Jasna Skotáková
Foto z některých proběhlých školních akcí:

4.ročník – masopustní vyučování
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5.ročník – noční škola

A N K E T A ţákŧ 9. ročníku

________________________________
Ţáci 9.třídy pod vedením pí. uč. Skácelové v rámci výuky rodinné
výchovy sestavili dotazník na téma ,,Ţivotní styl rodiny“.
Navštívili 102 rodiny z těchto obcí: Velký Újezd, Výkleky, Lazníky,
Lazníčky, Kozlov a Pančava.
Dotazník jsme
rozčlenili na tři oblasti, které nás zajímaly,
a o kterých jsme si v hodinách povídali. Úvodní oblastí byla
charakteristika rodiny, druhá - trávení volného času a poslední zdravá výţiva.
Pokud Vás naši ţáci nenavštívili, máte moţnost si udělat obrázek, co
všechno nás zajímalo.
CHARAKTERISTIKA RODINY
Ţáci zjistili, ţe některé rodiny nemají oba rodiče.
89 rodin je úplných a 13-ti rodinám schází otec nebo matka.
Ve 102 rodinách je 209 dětí a to je 2,05 dítěte na rodinu.
Ale to neznamená, ţe kaţdá rodina má děti dvě.
V 21 rodinách je jen jedno dítě, v 61 rodinách jsou děti dvě, v 16 tři
děti, ve 2 čtyři děti a ve 2 pět.
Děti jsou různých věkových skupin. Nejmladšímu je 5 měsíců
a nejstaršímu 26 let.
Kaţdý rodič má jiné povolání anebo někteří nemají ţádné. Ze šesti
obcí je 36 podnikatelů, 58 zaměstnanců a 8 nezaměstnaných.
Dále jsme zjistili, ţe 72 rodin bydlí v rodinném domku a 30 rodin
v bytovce. Z toho má 74 rodin zahradu a 28 ji postrádá.
V 75 rodinách mají i nějaké domácí mazlíčky, kteří jim zpestřují
ţivot. Zajímalo nás, kdo z rodiny o ně nejvíce a nejčastěji pečuje.
Z odpovědí vyplynulo, ţe v 21 rodinách se o něj starají všichni, ve
24 rodinách se stará maminka, ve 12 rodinách otec, v 10 děti
a v 8 rodinách prarodiče.
TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU
Zajímalo nás, kolik času rodinám zabere zaměstnání, práce
v domácnosti a na zahradě a kolik času jim zůstane na osobní zájmy,
sport a hlavně kolik času tráví společně se svými dětmi.
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A tady jsou výsledky.
Celkově 102 rodinám zabere denně práce v domácnosti 412 hodin,
coţ je 4,04 hod/rodina.
Víme i to, ţe 74 rodin, které mají zahradu, jí věnují 201 hodin.
Některé rodiny mají své záliby, kterým se věnují v průměru pouze
1 hodinu týdně.
Na otázku kolik času věnují svým dětem nám odpovědělo dosti
rodičů, ţe se dětem věnují hodně, přesto jim skutečně věnují asi
3 hodiny denně včetně víkendů.
Ze 102 rodin, nám 98 řeklo, ţe četli dětem pohádky a 4 se přiznali, ţe
pohádky vůbec svým dětem nečetli.
Některé děti tráví hodně času před televizí, zatímco jen několik dětí
téměř ţádný.
Vyšlo nám, ţe děti sami sledují TV asi 2,5 hodiny denně. Společně
s rodiči ji sleduje pouze třetina dotázaných.
Rodiče s dětmi jezdí do přírody v průměru 1× týdně. Je však mnohem
více rodin, které nejezdí vůbec, proto nám vyšel průměr asi 4× ročně.
Některé rodiny nenavštěvují kulturní představení vůbec, zato některé
4× ročně.
Společné práci v domácnosti se věnují, jak rodiče, tak i děti, a to asi
1 hodinu denně/rodina.
Dále nás zajímalo, jestli děti mají svůj pokoj. Ze 102 dotázaných
rodin nám 44 odpovědělo, ţe jejich děti svůj pokoj mají, dalších 34
sdílejí svůj pokoj s ostatními sourozenci a u 24 rodin děti svůj pokoj
postrádají.
V 59 rodinách děti dostávají kapesné pro vlastní potřebu a jen
v 8 rodinách ze 102 dotazovaných rodin platí dětem za známky, které
dostávají ve škole a za pomoc v domácnosti.
Také nás zajímalo, jak rodiče reagují na běţné dětské prohřešky
a neposlušnost.
Většina rodin své děti netrestá vůbec, nebo jejich přestupy řeší
domluvou či zarachem.
Jen několik málo rodičů přistoupí k pohlavkům za neposlušnost
a odmlouvání.
ZDRAVÁ VÝŢIVA
V posledním okruhu otázek nás zajímalo, jak rodiny dodrţují
zdravou výţivu.
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Dozvěděli jsme se, ţe 33 rodin nakupuje potraviny v malých
samoobsluhách, 10 rodin ve specializovaných prodejnách a 59
v supermarketech.
Ptali jsme se i na to, jestli rodiny ovlivňuje při nákupu reklama.
A vyšlo nám, ţe 20 rodin se nechá reklamou ovlivnit, 19 jenom
někdy a 63 ne.
V průzkumu nám lidé odpověděli, ţe 68 z nich nakupuje podle
předem napsaného seznamu, 24 podle momentální chuti a 10 podle
lákavých obalů a ceny.
Většina lidí dává přednost přírodním nápojům a to 64 rodin, umělýmneslazeným dává přednost 19, a taktéţ 19 umělým-slazeným
nápojům.
Velké mnoţství rodin dává přednost mléčným výrobkům a zelenině.
Potěšující zprávou pro obce je to, ţe 76 rodin třídí odpad, 21 jen
částečně a 5 se nám přiznalo, ţe odpad netřídí.
Zeptali jsme se, jak často vaří teplé jídlo.
41 rodin nám odpovědělo, ţe vaří denně, 34 jen ve volných dnech
a 27 podle příleţitosti.
Touhle zprávou jsme nepotěšili zdravotnictví, protoţe ve 30 rodinách
jsou rodiče pravidelní kuřáci, v 39 rodinách kouří jen jeden z rodičů,
nebo se kouří příleţitostně a pouze v 33 rodinách rodiče nekouří
vůbec.
V poslední otázce nám lidé odpověděli, ţe ve 2 rodinách ze 102 rodin
pravidelně konzumují alkohol, v 84 rodinách se pije jen podle
příleţitosti a v 16 rodinách alkohol nepijí vůbec.
Doufáme, ţe výsledky z naší netradiční hodiny rodinné výchovy vám
částečně poodkryly tajemství „Ţivotního stylu“ některých rodin ţáků
naší školy.
Zuzana Fryštacká
Karolína Solařová
Jiří Vrzal
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JAK SE CHODILO DO KINA
__________________________________
Myslím si, ţe u nás v obci je dostatečně široké kulturní vyţití.
Pořádají se zábavy, plesy, různé výstavy, ať uţ zahrádkářské – vítání
jara, předvánoční adventní, nebo velmi navštěvované výstavy
betlémů ve vrchnostenském špitále. V roce výročí osvobození od
fašismu jsme mohli shlédnout výstavu k tomuto tématu, která byla
mimochodem velmi působivá díky přítomnosti vojáků v historických
vojenských uniformách Rudé armády. Také můţeme navštívit jiţ po
několikáté hudební a světelnou show Beatles revival. Vyvrcholením
zábavy a příjemného posezení jsou bezesporu újezdské hody, na které
jsou zváni i umělci zvučných jmen. Občas můţeme zajít na divadelní
představení ochotnického spolku Podhoran, které má vţdy velký
úspěch, neboť herci jsou naši dobří známí, nebo sousedé. Co zřejmě
v obci nenávratně zmizelo, je místní kino.
Myšlenka zřídit ve Velkém Újezdě kino pochází z období
1. republiky. Největší zásluhu na něm má tehdejší starosta Viktor
Kovařík. Tato doba znamenala rozkvět kultury a ţivota vůbec
v celém poválečném Československu. Obec měla nově vybudovanou
sokolovnu a v ní mimořádně akusticky povedený sál, který slouţil
Sokolům a všem obyvatelům více neţ různorodě. Pořádaly se v něm
sokolské akademie, plesy, divadla a hlavně se v něm začalo promítat
kino – tedy filmy, které se postupně stávaly novým kulturním
fenoménem. Od roku 1926 to byly pouze němé filmy, ale o 9 let
později v roce 1935 byly jiţ ozvučené. 2. světová válka znamenala
menší útlum a germanizaci promítání, ale po válce se návštěva kina
stala běţnou záleţitostí velkoújezdských občanů. Návštěva kaţdého
představení měla svou nezaměnitelnou atmosféru. Na určité filmy
přišlo jen pár lidí, takţe atmosféra byla chladnější, ale na známější
české filmy , nebo tzv. trháky ze západní provenience v době 70. –
80. let, slibovaly rušnou atmosféru v celém sále. Vstupné se několik
let drţelo v lidových cenách a bylo stanoveno podle blízkosti lavic
k promítacímu plátnu. Do první řady se prodával lístek dětem za
1 korunu a dospělým za 3 Kč. Druhá aţ předposlední řada v přízemí
byla za 2 koruny pro děti a 4 pro dospělé. O 10 cm vyvýšený schodek
v přízemí a celé podium bylo za 5 korun. Hned u vchodu do kinosálu
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stála malá dřevěná budka a v ní p. Galásek dlouhé roky prodával
vstupenky. Někdo chodil pravidelně, byli i tací, kteří měli
předplacenou 1. řadu na podiu nebo úplně vzadu u stěny promítací
kabinky. Dalo se vypozorovat, ţe pravidelní diváci měli jiţ svá
oblíbená místa na sezení. Před začátkem promítání bylo v sále rušno,
neboť si kaţdý narychlo sděloval poslední myšlenky a dojmy a pak
uţ se zhasla světla a představení mohlo začít. Nejprve se promítal
černobílý filmový týdeník většinou nezáţivný, ale asi povinný. Při
týdeníku někteří filutové ještě potají rychle přeběhli na lepší místo za
více peněz, ale nikdo to dramaticky neřešil. Někdy se stávalo, ţe uţ
první metry filmu začaly v přístroji uhelnatět, a na plátně bylo pěkně
vidět, jak film hoří. Pan promítač (dlouhou dobu p. Kraus) jej dříve či
později posunul o kousek v promítacím přístroji ze 30. let a jelo se
dál. Takto byl přerušen film třeba i několikrát, mnohdy za pískání
nebo smíchu lidí, ale újezdští diváci na to byli zvyklí, ţe třeba
v napínavé scéně film náhle hořel a zastavil se. I toto byla jedna
z rarit našeho kina. Velmi zapáleným a obětavým promítačem v kině
byl také pan František Hiemer, pro kterého bylo promítání filmů
velkým koníčkem. V době ţní třeba i několikrát přerušil práci
u mlátičky na obilí a běţel do kina pustit film a hospodáři
s nevymláceným obilím museli počkat.
Někdy se stávalo, ţe se vůbec nehrálo, protoţe film byl natolik
nezajímavý, ţe na něj nikdo nepřišel, nebo méně jak 5 návštěvníků,
kdy p. uč. Domes rozhodl, ţe se promítat nebude. Právě pan Karel
Domes byl dlouholetým správcem místního kina. Sestavoval měsíční
program kina, který vytiskl na malé letáky a pošta je roznesla do
kaţdé domácnosti. Jeden leták byl vyvěšen ve skříňce na náměstí
i s týdenní reklamou s obrázky z filmů, které se připravovaly.
Promítala se čtyři představení týdně: středa 19:30 hod, sobota
19:30 hod, nedělní představení pro děti ve 14 hod a opakovaný film
ze soboty v 16 hod. Jak jsem se jiţ zmínila, některé filmy byly
natolik populární, ţe celý kinosál byl plný a ještě se donášely ţidle
z vedlejší hospody, aby měli diváci na čem sedět a nemuseli stát.
Připomněla bych alespoň namátkou filmy o Fantomasovi, Jestli se
rozzlobíme, budeme zlí, E. T. mimozemšťan, Vesničko má
středisková nebo Tři oříšky pro Popelku, ale i kreslený film Jen
počkej zajíci, či Sněhurka a 7 trpaslíků.
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Při komediálních scénách odváţnější diváci většinou z řad mládeţe
volali své rady nebo připomínky nahlas do celého sálu a ti starší je
zase okřikovali, ale i to ladilo s celkovou atmosférou. Mezi záţitky
z újezdského kina také patřilo přikládání uhlí do kamen v kinosále.
Zejména v mrazech byla roura od kamen do červena rozţhavená, aby
bylo teplo v celém sále. Někdy vyletělo trochu kouře, sem tam
v kamnech buchlo, lidé se lekli, ale záţitek z filmu to nijak nezkazilo.
V kinosále se odehrávala i školní shromáţdění ţáků zdejší školy při
různých výročích jako bylo osvobození republiky Rudou armádou
nebo VŘSR (pro mladší Velká říjnová socialistická revoluce –
bolševický převrat v Rusku 1917) a promítaly se při nich filmy
s touto tématikou. Vstupné na takový film se vybíralo přímo ve
školních třídách a bylo stanoveno na 70 haléřů, protoţe sál byl úplně
plný.
Bohuţel tyto záţitky definitivně skončily posledním představením
dne 30. dubna 1989. Tím posledním filmem byl Mrazík pro děti
a Sicilská spojka pro dospělé. Nová politická situace a vývoj
techniky, který byl u nás částečně zbrţděn od okolních států směrem
na západ, jiţ nešel zastavit a nástup videa a moderních promítacích
přístrojů znamenal pro újezdské kino definitivní konec.
Moţná, ţe někdy v budoucnu opět některý zámoţný občan (protoţe
dnes je to především o penězích) obnoví kino a příští generace budou
moci shlédnout další filmy a vychutnat si tento kulturní záţitek přímo
v místě bydliště,
tak jak mohli
občané Velkého
Újezda po dobu
téměř 63 let
v minulém
století.
Hana Zlámalová
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ČESKÉMU ZAHRÁDKÁŘSKÉMU SVAZU JE
LETOS PADESÁT
______________________________________________________
Historie zahrádkaření sahá stejně jako pěstování rostlin daleko
do minulosti lidstva. Ani si neuvědomujeme, ţe kladný vztah
k pěstování rostlin máme ve své genetické výbavě. Pohled na
rozkvetlé stromy, rozkvetlé louky i na samotné květy v nás vzbuzuje
dobrý pocit, líbí se nám.
Zakládání prvních zahrádek, tehdy spíše sadů a vinic kolem
vesnic probíhalo souběţně s výstavbou domů. Zahrada byla do té
doby běţnou součástí venkovských obydlí, ale v momentě rozsáhlejší
výstavby měst si vznik samostatných zahrádek vynutil načrtlý způsob
ţivota, který odtrhl měšťany od přírody. Nyní jsou zakládány četné
zahrady pěstitelů exotických dřevin. Náš Svaz má v České republice
na co navazovat a na své předchůdce můţeme být právem hrdí.
Naše ZO ČZS Velký Újezd zorganizovala pravidelnou akci
„Vítání jara“ na kinosále a bývalé tělocvičně sokolovny dne 1. dubna
2007, a to na počest 50-letého ČZS s následujícím programem: děti
soutěţily o vytvoření největšího vajíčka, vynášely Moranu, prodávala
se přísada, květiny, keramika, byla bohatá tombola, k vidění byly
ukázky z kovářské dílny p. Říhy. Prostory byly vyzdobeny břízkami,
květinami, nechyběla malovaná vajíčka, tatarce a samozřejmě bylo
k dispozici bohaté občerstvení.
František Boháč
předseda ZO ČZS
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PODNIKÁNÍ V OBCI
V této nové rubrice „Podnikání v obci“ bychom rádi představili
firmy, společnosti a soukromníky podnikající na území obce Velký
Újezd. Necháváme pouze na podnikatelích jakým způsobem svoji
firmu či práci zveřejní.

KOVAŘÍK Marek
TRUHLÁŘSTVÍ
Velký Újezd č. 79
_________________
Naše truhlářství vzniklo v roce 1997. Za tuto dobu jsme zrealizovali
mnoţství různých zakázek. Většinou se jednalo o kuchyňské linky,
dále pak loţnice, postele, vestavné skříně, dětské pokoje, komody aj.
Vše v provedení lamino. Jsme
schopni zrealizovat dílo, jak podle
dodaného návrhu zákazníkem, tak
i nabídnout naše řešení (návrh).
Vţdy se snaţíme o individuální
řešení dle poţadavku zákazníka.
Naším cílem je zrealizovat
zakázku tak, aby splňovala nejen
efekt, ale hlavně účel. Nabízíme
profesionální přístup ve všech
fázích realizace zakázky tzn.
návrhu, výroby a montáţe. Naše
dílna je umístěna ve vlastních
prostorách ve Velkém Újezdě, kde
zákazník má moţnost nahlédnout
a zjistit, v jaké fázi se jeho zakázka
momentálně nachází, a kde si
můţe před samotnou realizací vybrat povrch materiálu, a to ze široké
škály lamin, pracovních desek, úchytek, dvířek aj.
Jana Kovaříková
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INFORMACE TJ SOKOL
______________________________
Pořádání maškarního plesu TJ Sokol bylo tradicí a asi do roku 1995
společenskou událostí. V poslední době se zúčastňují plesu skupiny
masek v počtu 20 - 50 /letos/ a další účastníky plesu tvoří především
mládeţ. Citelně chybí na plesu střední a starší generace. Maškarní ples
pořádaný 20.1.2007 byl pěkný počtem masek /asi 50/ a také byla
moţnost si pěkně zatancovat vzhledem k menšímu počtu tančících.
Převládaly ale negativní stránky a to hlavně:
- velké mnoţství šarvátek v průběhu plesu, rvačka děvčat na dámském
WC, na tomto WC nepořádek /utrţené prkénko, ucpané umývadlo
zvratky, rozházený WC papír atd./
- velké mnoţství rozbitého skla, polité ubrusy a vůbec velký
nepořádek
- na malém sále mimo nepořádku značně nakouřeno /kouří hodně
děvčat/, někteří návštěvníci tam jsou po celou dobu plesu a několik
jich tam během plesu usne a to i dívky
- malý zájem o bufet /zákusky/
- malá účast členů TJ Sokol - pořádající organizace na plesu
a problémy se zajištěním pořadatelské sluţby a prodejem
občerstvení
I kdyţ byl maškarní plas tradicí a přinesl TJ Sokol i určitý
finanční zisk, rozhodl výbor TJ na své schůzi dne 12.2. 2007
v nejbliţších letech maškarní ples sportovců nepořádat !
Pronájmy místností v sokolovně.
TJ Sokol v roce 2006 uhradil Obci Velký Újezd náklady na výstavbu
sociálního zařízení vedle malého sálu v sokolovně a tak od roku 2007 musí
kaţdá organizace platit TJ Sokol za pronájem nebytových prostor
v sokolovně. Dříve byl tento nájem účtován obci a tím byly spláceny
náklady na výstavbu sociálního zařízení v sokolovně. Nebylo tedy
půjčování místností zadarmo, jak si mohl někdo myslet, ale nájem
platila obec. Poplatek za pronájem v sokolovně určuje sazebník platný
od 1.1.2005. Ten se můţe změnit na základě úpravy cen elektr. energie,
vody, stočného, plynu apod.
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TJ Sokol investuje kaţdý rok do oprav sokolovny /výměna
topidel, opravy WC atd./ a letos provede výměnu oken na malém sále
za plastové. Samozřejmě je nutné provádět v nejbliţších letech další
běţné i větší opravy / výměna dalších topidel, oprava dveří mezi
tělocvičnou a kinosálem, opravy stolů, ţidlí, úprava kuchyňky
- výměna okna, kuchyňský pult a další./. V ceně pronájmu je elektr.
energie, vodné, stočné a spotřeba plynu sporáku v kuchyňce. Pokud se
topí, musí nájemce zaplatit spotřebu plynu a pokud pouţije ubrusy,
zaplatí 15 Kč za 1 kus. Závěrem je nutné zdůraznit, ţe na pronájmu
prostor v sokolovně TJ Sokol nevydělává, ale investuje do oprav
a dalšího zlepšení prostředí v sokolovně.
Jaroslav Bican
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POČASÍ 2006
________________
Zima 2005-2006 byla neskutečně dlouhá, od listopadu 2005 do
března 2006 včetně. Totéţ platí i pro sníh, souvislá sněhová pokrývka
byla téměř celou zimu (za zimu spadlo celkem 161 cm sněhu).
Nebyla to však zima nejkrutější, ale pátá v pořadí mých záznamů.
Bylo 107x pod 0°C, 68x celodenně 0°C, tři arktické dny, průměr
ranních teplot -4,9°C, maximální mráz u mne na dvorku -22°C
(24.ledna 2006), v některých částech obce mohl být o 2 aţ 3°C větší.
Jaro bylo v normě. I kdyţ květen celkově chladný, průměr ranních
teplot 17,6°C.
A pak to přišlo:
Červencový průměr odpoledních veder +28,2°C, spousta teplotních
rekordů – např. Malaga ve Španělsku 41,6°C, já jsem naměřil na
dvorku 34°C (23.7.). Přes toto neskutečné horko bylo jen 2,5 mm
sráţek za celý měsíc.
Další šok: srpen. Dle předpovědí meteorologů mělo pokračovat
červencové sucho a vedro. Skutečnost ale byla jiná: od 3.8.
ochlazování, pak deště (122,5 mm), celkem jen 6 letních dnů. Průměr
odpoledních teplot 19,5°C, v záznamech mám jen srpen 1987
s průměrem odpoledních teplot 19,4°C. Oproti červenci byla denní
teplota chladnější o 8,7°C.
V září opět další paradox: o 2°C tepleji v průměru od srpna. Sucho
převeliké – jen 9 mm vodních sráţek. A celé léto prakticky bez větší
bouřky.
Babí léto pokračovalo i v říjnu. Teplotní rekordy: Praha 21,6°C,
Churáňov 21,5°C, tady u nás bylo 3. října 20°C. Úmorné sucho aţ do
27.10. (2,5 mm).
Listopad začal mrazíky do -5°C, poté opět teplo i přes prosinec.
Celkem beze sněhu nejen u nás, ale i v ostatní Evropě včetně Alp.
Sněhu od 1.1.2006 do 31.12.2006 bylo 111 cm, vody za rok
podprůměrně 644 mm.
Oprava údaje uvedeného v Ţibřidu č. 1/2006: v úvodu článku o počasí za
rok 2005 má být správně 5 mm sráţek v říjnu 2005 (namísto chybných 57
mm).
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LEDEN
Celkově velmi chladný. Začátek
teplý okolo 0°C, od 5.1.
ochlazování do 21.1., a to do -13°C. Zbytek měsíce mrazivý (přes 20°C) – v Šumperku přes -30°C. Průměr ranních teplot -7,7°C, pátý
nejchladnější leden v mých záznamech, nejniţší ranní teplota -22°C
(24.1.), odpolední nejniţší teplota -14°C (22. a 23.1.). 28x ráno pod
0°C, 26x celodenně pod 0°C, 3 arktické dny. Sněhu 28 cm, vody
25mm. Tlak překročil mé dosavadní měření o 1, resp. 2 stupně.
ÚNOR
Celkově průměrný, průměr ranních teplot -4,5°C, průměr
odpoledních teplot -1°C. První polovina velmi chladná (do -15°C,
odpoledne do -8°C). Pak týden oteplení – první problémy s táním
(ledové kry na Bečvě). Zbytek měsíce opět chladný. 24x ráno pod
0°C, 15x celodenně pod 0°C. Ráno nejtepleji 20.2. +3°C, odpoledne
+6°C. Sněhu 39 cm, vody 66 mm.
BŘEZEN
Velmi chladný měsíc, průměr ranních teplot -2,4°C, průměr
odpoledních teplot +2,6°C. 20 x ráno pod 0°C, 8x celodenně pod
0°C. Ráno nejvíc -10°C (1. a 8.3.), prakticky do 25.3. ráno stále pod
0°C. Zbytek měsíce oteplení a tání, déšť, záplavy v Čechách, na jiţní
Moravě, 31.3. zahřmělo. Sněhu v březnu napadly 32 cm, vodních
sráţek bylo celkem 70 mm. Sníh způsobil škody na střechách, s jeho
mnoţstvím se potýkaly i ostatní okolní státy.
DUBEN
Do 14. dubna chladno, 3x ráno pod °C, poté silné oteplování. 22.4.
bylo v Klementinu naměřeno 27,7°C a 23. dubna 28,5°C. U nás
maximum 26.4. (25°C). Průměr odpoledních teplot 13,8°C. Do 28.4.
spadlo pouze 15 mm sráţek, 29. a 30. dubna napršelo dohromady 49
mm. Celkově za měsíc 64 mm sráţek.
KVĚTEN
Mírně podnormální. Průměr ranních teplot
17,6°C. Do 24. května počasí v normě, od
25.5. ochlazování (aţ do 10.6.). 27. a 31.
května byly odpolední teploty 11°C, 29.
a 30.května 13°C. Vodních sráţek bylo celkem 91
mm. Nejtepleji 13. května (23°C).
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ČERVEN
Do 10. června bylo velice chladno. 1. června byla odpolední teplota
9°C, 7. června 11°C, 4. června 12°C a 2. června 13°C. Pak silné
oteplování aţ na 30°C (20.-26.6.) Průměr odpoledních teplot 21,8°C,
2 tropické dny, 1 tropická noc (22°C). Suchý měsíc, 17. června
hřmělo, byl krátký liják a kroupy (beze škod), spadlo 10 mm vody.
30.6. k ránu napršelo za 2 hodiny 38 mm. Přes den ještě 26 mm
dalších. Celkem za měsíc spadlo 100 mm sráţek.
ČERVENEC
Měsíc moţného i nemoţného: horký červenec, průměr odpoledních
teplot 28,2°C – tepleji bylo v srpnu 1992 (28,5°C), 12 letních dnů, 13
tropických dnů a 5 tropických nocí. Maximální teplota 23.7. do 34°C.
Doposud bylo 2x 34°C v srpnu 1992 a srpnu 1994. Padla spousta
teplotních rekordů u nás i v zahraničí, např. v Tušimicích 36,4°C, ve
španělské Malaze 41,6°C. Největší šok byl ale s 2,5 mm vodních
sráţek – neuvěřitelně suchý měsíc. Příroda trpěla (jablka a další
plodiny).
SRPEN
Předpověď meteorologů v červenci na srpen zněla: vedra budou
pokračovat minimálně do půlky srpna. Ve skutečnosti však bylo od
3.8. velké ochlazování – průměr odpoledních teplot byl 19,5°C
(srovnatelné se srpnem 1987: 19,4°C). První polovina srpna rekordně
nejchladnější za mnoho desetiletí – pouhých 6 letních dnů, nejtepleji
bylo 18. srpna 27,5°C. 15. srpna odpoledne bylo 13°C, 19. srpna
11,5°C, 30. srpna 13°C, 31. srpna 14°C. Zato napršelo 122,5 mm
vody, vydatné deště přišly v nejnevhodnější dobu – uprostřed ţní.
Znehodnotily nepokosené obilí – klíčilo v klasech.
ZÁŘÍ
A opět šok: Po tak mizerném srpnu
velmi teplé září. Průměr odpoledních
teplot (21,4°C) byl vyšší o téměř 2°C
neţ v srpnu. Byly 2 letní dny (coţ nemá
snad obdoby v historii odpoledních
denních teplot). Zoufale suchý měsíc –
spadlo jen 9 mm vody. Za celé léto
včetně září nebyla pořádná bouřka.
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ŘÍJEN
Opět velice teplý. Průměr odpoledních teplot byl 15,2°C, nejtepleji
bylo 3. října +20°C. Jinak spousta teplotních rekordů: 26.10. Praha
Liboš 21,6°C, šumavský Churáňov 21,5°C. Teplotní rekordy byly
hlášeny také z Brna a Ostravy. Znovu hrozné sucho. Do 27.10.
napršelo pouhých 2,5 mm vody, 28. a 29. října 12,5 mm, celkem 16,5
mm sráţek za celý říjen.
LISTOPAD
Počátek mrazivý – do -5°C. Od 5.11. oteplování aţ do konce měsíce.
3x ráno pod 0°C, 1x celodenně pod 0°C, 16. listopadu +14°C, 26.
listopadu +12°C, 27. 11. ráno +10°C. Průměr odpoledních teplot
+7,7°C, průměr ranních teplot hodně nad 0°C. Tlak byl okolo 30.
listopadu velmi vysoký (1 stupeň rtuťového sloupce pod dosavadním
maximem. Konečně zapršelo: celkem 74 mm sráţek za celý měsíc,
sněhu jen 5 cm. Údajně nejteplejší podzim od roku 1961.
PROSINEC
Teplo pokračovalo, po sněhu ani památky, a to nejen u nás. 8.
prosince ráno bylo +9°C, odpoledne +12°C, 9.12. ráno 10°C,
odpoledne 11°C. Do 14.12. jenom 1x ráno slabě pod 0°C, jinak stále
nad 0°C – neuvěřitelné! 12.12. napadlo 7,5 cm sněhu a ten do dvou
dnů roztál. Celkově za měsíc bylo 10x ráno pod 0°C, 4x celodenně
pod 0°C. Ranní maximum 27. prosince -5°C. Sněhu pouze 10 cm,
vodních sráţek celkem 37 mm. Průměr ranních teplot +1°C, průměr
odpoledních teplot +3°C. Srovnatelné s prosincem 1985 (průměr
ranních teplot +0,9°C), prosincem 1993 (+0,2°C), prosincem 1997
(+0,3°C). Příroda se chovala jarně – vyrazily sněţenky, bledule a jiné
květiny, nalévaly se pupeny keřů i stromů.
Stanislav Palík st.
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ZPRAVODAJ VELKÉHO ÚJEZDA
___________________________________
Víte, ţe letos 6. dubna je to jiţ 50 let, kdy vyšlo první číslo
Zpravodaje Velkého Újezda?
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