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Vánoční a novoroční přání
Vážení a milí spoluobčané,
již několik málo dní nám zbývá do konce roku 2012. Po celoročním shonu na
naší nesnadné cestě životem přichází opět období, v němž si miliony lidí na
celém světě připomínají narození Ježíše Krista. Je to období, ve kterém lidé
alespoň načas zapomínají na hádky, intriky      a jiné malichernosti, kterými
sami sobě znepříjemňují svoje putování po tomto světě.
Doba vánoční v nás vyvolává nezapomenutelnou atmosféru. Tu samou,
kterou zažívala všechna naše pokolení. Vždy vzpomínáme na krásu rozsvícených vánočních stromečků, vůni cukroví i smaženého kapra, ale především v
nás dlouho zůstává vzpomínka na rozzářené oči těch, které jsme obdarovali,
především našich nejmenších.
Vánoční čas je pro nás novou příležitostí k vykročení na lepší cestu. Je
i dobou dobročinnosti, proto jsme určitě otevřeli více než kdy jindy v roce
nejen svá srdce, ale i peněženky a obdarovali ty potřebné, kteří se sami o sebe
postarat nedovedou. O to více nám za naši štědrost budou vděčnější. Pro ně
a za ně za všechny bych Vám všem chtěl alespoň touto cestou poděkovat.
Doba mezi svátky je pak i dobou malého zastavení a zhodnocení naší
celoroční práce.
       Možná si klademe i otázku, zda právě uplynulý rok splnil beze zbytku
to, co jsme od něj očekávali. Než jej však začneme hodnotit, je nezbytné, aby
každý položil sám sobě otázku, zda jsme i my sami udělali vše, co jsme udělat
měli a mohli, aby byl svět kolem nás lepší a přívětivější. Mnohdy docela dobře
víme, co měl či neměl udělat ten či onen, ale na to, co jsme měli udělat především my, zapomínáme. Pasujeme se tak hrdě za oběť, ale mnohdy bohužel ke
své vlastní škodě.
V závěru mého úvodního článku Vám chci popřát příjemné prožití
vánočních svátků, mnoho úspěchů, štěstí a zdraví v roce 2013.
Místostarosta městyse
Josef Jelen
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Vážení spoluobčané,
stejně jako i v dobách dávno minulých nastala doba adventní, doba předvánoční, čas menšího mikulášského a většího štědrovečerního nadílení.
Mnohdy však i malý dárek daný srdcem má daleko větší účinek než jakkoliv velký, daný z povinnosti, pro uchování tradic.
A stejně tak jako v roce minulém zahájíme dobu předvánoční slavnostním rozsvícením vánočního stromu.
Pozvali jsme i vás, abyste aspoň pro tuto chvíli změnili předvánoční chvat
za pokojnou chůzi, chvíli postáli s ostatními, vyměnili spolu pár vlídných
slov, poslechli jako vánoční předzvěst uklidňující melodie koled a po vystoupení malých zpěváčků jako malý dárek vypili šálek svařáku nebo horkého
čaje.
Dovolte, abych vám i teď, v předstihu, popřál jménem celého kolektivu
opravdu klidné a radostné svátky vánoční se spoustou vytoužených dárků a v
novém roce hlavně to nejcennější – zdraví.
Věřím, že tohle přání si všichni ještě mnohokrát vyslovíme při Silvestru
u Kamenné boudy.

Pozvání
Sbor dobrovolných hasičů Velký Újezd a Městys Velký Újezd
si Vás dovoluje srdečně pozvat na silvestrovské setkání dne 31. prosince
2012 u Kamenné boudy na lesním úseku Bělá.
Od 10:00 hodin do setmění.
Přijďte se pozdravit se svými přáteli na prahu nového roku.
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Velký Újezd
MORAVA • Nízký Jeseník • 369 m n. m. • 8 km SZ od Lipníku
nad Bečvou, 16 km V od Olomouce
Jméno a statut
1301 Nicolaus de Vgezd, 1324 de Vgez, 1381 městečko, kolem 1400 Volavý
Aujezd, 1406 městečko, 1545 městečko, 1548 městečko Augezd Hornij, 1560
městečka Horniho Ugezda, 1558 městečko, 1637 PECIET HORNIHO AUGEZDA, 1671 z Hrubyho Augezda, 1675 městečko, 1705 městečko, 1708/12
Ober Aujest, ves, 1718 Augezd, 1751 Gross-Augezd, 1751 Gross Augest,
Hrubý Augezd, 1830 Gross Augezd, 1835 Augesd-Groß (hrubý Augezd), ves,
1850 VELKÝ UJEZD = GROß-AUGEZD, charakter neuveden, 1854? integrovány obce Kozlov, Ranošov, Staměřice, Svrčov (severozápadní část), *po
1854 osada Svrčov sloučena se stejnojmennou osadou (částí) v obci Lazníčky, 1869 VELKÝ UJEZD = GROß-AUJEZD, 1880 VELKÝ UJEZD = GROSS-AUJEZD, ves (podle úředního seznamu), *1884 dezintegrována obec
Kozlov, 1892 wurde dem Marktflecke Gross-Aujezd bewilligt jährlich vier
Jahrmärkte, 1900 VELKÝ UJEZD = GROßAUJEZD, *1901 dezintegrována
obec Staměřice, *1906 dezintegrována obec Ranošov, 1917 městys, *1924
VELKÝ ÚJEZD, *1940 GROß-AUJEST = VELKÝ ÚJEZD, *1945 VELKÝ
ÚJEZD, *1974 integrována obec Daskabát, *1990 dezintegrována obec Daskabát, *2007 městys
Územněsprávní příslušnost
1324 p. Velký Újezd, *1406 p. Helfštejn, *1545 p. Velký Újezd, *1569 p. Helfštejn, *1573 p. Velký Újezd, 1675 Přerovský kraj, p. Veselíčko (správně Velký
Újezd), *1768 p. Veselíčko (přesun sídla panství), *1850 s. o. Lipník nad Bečvou, p. o. Hranice, *1854 o. Lipník nad Bečvou, *1868 s. o. Lipník nad Bečvou,
p. o. Hranice, *1949 o. Hranice, *1960 o. Olomouc, *1990 POÚ Olomouc,            
o. Olomouc, *2003 POÚ Olomouc, ORP Olomouc, o. Olomouc
Počet domů
1675: 3 sedláci + 8 chalupníků (a 5 chal. pustin) +  17 domkařů zahradníků
(a 8 dom. pustin)/1(3) neurčeno = 41/4 = 45; vrchnost učinila z jednoho
domku bez polí šenkovnu
1750 (dominikální katastr): 15 sedláků, 27 zahradníků; (10 chalupníků)
1768 (rustikální katastr): 45 chalup
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1834: 115 d.
1869: 126 d.
1880: 154 d.
1890: 170 d.
1900: 184 d.
1910: 195 d.
1921: 198 d.
1930: • ©Velký Újezd: 228 d. (intravilán: 225 d.)
1950: 266 d.
1961: 268 d.
1970: 278 d. (trvale obydlených)
1980: 280 d. (trvale obydlených)
1991: 300 d. (jen 290 trvale obydlených), (podle aktualizovaných údajů: 318 d.)
Počet obyvatel
1771: 600 obyv. (Č)
1834: 960 obyv.
1869: 1 123 obyv.
1880: 1 209 obyv.
1890: 1 259 obyv.
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1900: 1 299 obyv.
1910: 1 291 obyv.
1921: 1 189 obyv. (Č)
1930: • ©Velký Újezd: 1 208 obyv. (1 180 Č, 21 N), (intravilán: 1 174 obyv.)
1950: 1 071 obyv.
1961: 1 132 obyv.
1970: 1 081 obyv.
1980: 1 016 obyv.
1991: 1 024 obyv.
Privilegia
1452 Vok ze Sovince obnovil Velkému Újezdu odúmrť. 1637 Udělena pečeť
se znakem. 1892 Moravské místodržitelství udělilo městysi právo konat 4
výroční trhy. 1996 Obci udělen nový znak.
Katastrofy
Požáry: 1642 (vypálení Švédy), 1860 (11 d.), 1873 (23 d.), 1880 (19 d. v Zákostelí); tyfus: 1806; cholera: 1836.
Feudální sídla
Panství Velký Újezd: Roku 1324 se jmenuje Žibřid z Újezda z rodu pánů ze
Sovince (uváděný již 1301 jako sladovník v Libavé, 1352 již †), potom patrně
některý z jeho šesti synů. Markrabě Jan Jindřich dal roku 1371 Újezd, Smolnou a Střelnou lénem Půtovi z Holštejna († 1381 bez mužských potomků).
Václav Rús z Doloplaz prodal roku 1406 městečko Újezd a vsi Kozlov, Smolnou, Čermnou, Staměřice, Svrčov, Stiboř a Neplachov Lackovi z Kravař na
Helfštejně, který je připojil k p. Helfštejn (viz Lipník nad Bečvou).
Západní část helfštejnského panství (městečko Oujezd Horní s kostelním
podacím, Veselíčko a dalších 10 vsí či jejich částí) zakoupil roku 1545 (zapsáno až 1548) Erazmus z Bobolusk, čímž bylo p. Velký Újezd obnoveno; 1556
Jiří ze Zástřizl; 1566 Oldřich a Kryštof z Kounic. Roku 1569 bylo velkoújezdské panství opět dočasně připojeno k p. Helfštejn (1569–73): 1569–72 Václav
z Ludanic, 1572–73 Kateřina z Ludanic za poručnictví Zachariáše      z Hradce.
Od 1573 opět samostatné p. Velký Újezd: 1573–1762 Podstatští z Prusinovic,
1762–1848 Podstatští-Lichtenstein z Castelcorno: 1573 Václav st., 1576 Jindřich, 1579 Tas, 1601–12 Bernard, 1636–† 1644 Kryštof Karel, od 1645 bratři
Jiří Valerián († 1688) a Zikmund Ondřej († 1680), z nichž Veselíčko dostal
Zikmund Ondřej, 1655–† 1688 Jiří Valerián; 1688–1721 František Dominik
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(1707 povýšen do hraběcího stavu), od 1721
bratři Karel Maxmilián († 1743) a František
Valerián († 1741), 1743–
† 1776 bratři František
Karel a Leopold Antonín (od 1744 fideikomis,
od 1768 stavba zámku a
hospodářské správy ve
Veselíčku – přesun sídla
panství).
   Panství Veselíčko (od 1768): do 1776 viz výše, 1776–93 Josef František
a Alois Arnošt Podstatský-Lichtenstein, 1793–† 1813 Leopold František,
1813–28 patrně vdova Marie Terezie Podstatská-Lichtenstein, rozená hraběnka Kolovrat-Krakovská, 1828–48 od dosažení plnoletosti syn Leopold
Karel, 1848–1902 Leopold Felix Podstatský-Lichtenstein, 1902–† 1918 Alois
Maria Podstatský-Lichtenstein, 1924–45 Leopold Jáchym; 1924 pozemková
reforma.
     Tvrz (na okraji lesa asi 1 km ZSZ od centra Velkého Újezda, v nevelké
vzdálenosti od dnešní dálnice) – fortifikace se řadila k typu „motte“. Zřejmě
souvisela s blízkou zaniklou vsí Sedlec. Náhodné nálezy keramiky lze datovat
do 14. – počátku 15. století.
   Tvrz (v městečku) – byla postavena snad za Pernštejnů na konci 15. století. Z téže doby pochází nejstarší doložený zvon z kostela (1499) a portál s
pernštejnským erbem, vykopaný v areálu tvrze v meziválečném období (mohl
pocházet z tvrze, případně z kostela). Po roce 1545 (kdy se při koupi nezmiňuje) byla sídlem obnoveného panství, za Podstatských zde sídlila správa panství.
Na I. vojenském mapování je tvrz zachycena, stejně jako blízký kostel a fara;
celý tento komplex zaujímá nevýraznou ostrožnu uprostřed východní strany
městečka. Pod tvrzí existovaly terasové vinohrady (terasy byly patrné ještě
ve 20. století). V místech tvrze se zřejmě plánovala výstavba nového pozdně
barokního sídla centra panství (plány novostavby asi z roku 1764 od Mikuláše Thallera bez předsunutých rizalitů  a balkonu). Proto došlo k průrazu cesty
mezi tvrzí a kostelem. Leopold Antonín František de Paula Podstadtský se
však nakonec rozhodl vybudovat nové, v podstatě letní sídlo (rod žil trvale v
Olomouci) ve Veselíčku, jehož výstavba se uskutečnila v letech 1768–71 a tvrz
ve Velkém Újezdě pak ztratila význam, potom byla přestavěna na rychtu, v
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areálu vyrostla i zájezdní
hospoda a původní poštovní přepřahací stanice,
v roce 1775, po dokončení správní budovy u
zámku ve Veselíčku, byl
celek rozprodán třem
držitelům. Objekt hospody Rychta byl zbořen
v roce 1990.
Městské stavby
Radnice č. p. 15 – dvojkřídlá secesní budova z roku 1909, ve 2. polovině
20. století necitlivě zmodernizovaná. Císařská mýtná stanice č. p. 98 – z let
1787–90.  Poštovní přepřahací stanice č. p. 100 (severní strana hlavní ulice
západně od náměstí) – přízemní budova z let 1789–91, vybudovaná nákladem poštmistra Samuela Plechela; v roce 1837 byla opravena. Areál doplnily
přízemní kamenné i dřevěné objekty stájí, chlévů, skladů a přístřešků pro
poštovní vozy, po roce 1800 byla postavena sýpka. Zájezdní poštovní hostinec č. p. 99 – z roku 1793, postavený nákladem pekaře Matyáše Tilla. Stáje
ve dvoře byly později zbořeny a na jejich místě je nyní autobusové stanoviště.
Vrchnostenská myslivna č. p. 105 – z roku 1823. Škola č. p. 173 (nyní pracoviště lékaře a lékárna) – z roku 1887. Nová škola č. p. 321 – z let 1981–83.
Kostely
Fara doložena roku 1301 jako součást děkanátu Lipník nad Bečvou v olomouckém arcijáhenství, zanikla roku 1622 (městečko přifařeno do Oseku
nad Bečvou); roku 1737 administratura, roku 1744 fara obnovena. Roku 1751
a 1771 farní kostel sv. Jakuba Většího. Škola se připomíná roku 1737.
Kostel sv. Jakuba Většího – původně středověký. Po zrušení farnosti užíván
v letech 1669–1744 jako kaple Panny Marie (do 80. let 19. století byl hlavním
oltářem oltář Nanebevzetí Panny Marie a na tento svátek, nikoli na svátek sv.
Jakuba, připadaly také velkoújezdské hody; dokládá to dopis prvního faráře
obnovené fary z roku 1760, vysvětlující, že jde o starý místní zvyk). Nynější
kostel je pozdně barokní novostavbou z let 1749–51, vybudovanou nákladem
Františka Karla Podstatského z Prusinovic a orientovanou k jihovýchodu.
V roce 1793 byla u kostela zřízena hrobka, roku 1832 byla přeložena pod
hlavní oltář a roku 1881 byla rozšířena a v přístavbě kostela vybudován nový
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vnější vchod. V hrobce
jsou uloženy ostatky pěti
generací hraběcího rodu
Podstatských-Lichtensteinů (15 dospělých a  7 dětí,
hrobka je od roku 2008
opět soukromým rodovým
pohřebištěm). V roce 2004
začala celková stavební
obnova kostela (do roku
2008 byl opraven krov,
2009 generální oprava varhan, 2009–2010 dva nové zvony).
[Fara] – z roku 1737.
Fara č. p. 43 – z roku 1932.
Vrchnostenský špitál č. p. 46 (Zákostelí, jižně od kostela) – nadaci na stavbu založil roku 1738 Karel Maxmilián Podstatský z Prusinovic, budovu dal
postavit jeho synovec František Karel roku 1749. V roce 1811 byla polovina
budovy přestavěna pro potřeby školy, která zde působila do roku 1872. Špitální polovina byla novodobě přestavěna na společenské a ubytovací zařízení
(se zachovanou černou kuchyní), školní polovina nyní slouží jako soukromý
byt.
Různé
V 16. století pálení dřevěného uhlí. Od roku 1775 byla v provozu vrchnostenská palírna. Roku 1785 zřízena pošta. Tradiční formou obživy bylo pěstování
a zpracování lnu a konopí, v Záhumenském mlýně se lisoval lněný olej (v
tomto mlýně byly v letech 1835–1940 též lázně). V č. p. 75 byla počátkem
19. století rukodělná koželužna pro zpracování hovězích a koňských kůží.
Barvírna látek a plátna byla okolo roku 1850 v č. p. 15. Roku 1876 vznikla výrobna zápalek, později následovala další. Od roku 1895 se ve Velkém
Újezdě podomácku vyráběly tvarůžky, jejichž výroba zanikla po 2. světové
válce. Roku 1907 byla dostavěna pila. V roce 1903 bylo v městysi registrováno
52 řemesel a živností a 31 obchodů. V okolí stávala řada větrných mlýnů. V
letech 1908–10 byly vysázeny rozlehlé třešňové sady, přeměněné kolem roku
1960 na pole. Od roku 1882 se datuje rozsáhlejší pěstování chmele, které bylo
dříve omezeno na potřeby vrchnostenského pivovaru ve Veselíčku. V roce
1957 vzniklo zemědělské družstvo, roku 1974 sloučeno s jednotným zemědělským družstvem Tršicko, po zániku znovuzaloženo roku 1994.
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20. léta: 2 mlýny, 3 pily, hospodářské družstvo • rolnická záložna
80.léta: středisko osídlení místního významu • průmysl dřevozpracující,
místní průmysl, pěstování chmele • obvodní zdravotní středisko
Urbanistický vývoj
Velký Újezd, v minulosti nazývaný též Újezd Volavý či Horní (pro odlišení
od blízkého Dolního Újezda), leží v mírně zvlněné krajině Tršické pahorkatiny, která severovýchodně od městečka ostře přechází do horského masivu
Oderských vrchů. Západně od městečka protéká potok Olešnice stékající z
Oderských vrchů a ústící pod Brodkem       u Přerova do Morávky, levobřežního ramene řeky Moravy. Do Olešnice ústí i drobná vodoteč, která tvoří osu
urbanistické struktury Velkého Újezda.
Jméno Újezd naznačuje předlokační původ zdejšího osídlení a jeho určitou střediskovou funkci. Tu později podpořila existence farního kostela sv.
Jakuba Většího, doloženého od roku 1301. V roce 1324 se připomíná Žibřid
z Újezda, který byl sladovníkem a libavským měšťanem. Zda zde již tehdy
existovala tvrz, nelze doložit. Sídlo typu motte, vzdálené od Velkého Újezda
asi 1 km na západ, nesouviselo s Velkým Újezdem, ale zaniklou středověkou
vsí Sedlec. Bylo situováno blíže ke staré cestě, která od dnešní vsi Daskabát
stoupala do Oderských vrchů kolem Zdíkovou listinou v 1. polovině 12. stol.
zmiňované osady Varhošť a pokračovala přes prostor bývalé Velké Střelné a
Smilova ke Staré Libavé. Kromě toho ve směru od Olomouce patrně již ve
Velkém Újezdu odbočovala původní cesta vedoucí do Potštátu. To vše spolu
s polohou na hlavní trasez Olomouce do Lipníku nad Bečvou vytvořilo předpoklady pro vzestup Velkého Újezda na městečko. Tento titul je doložen od
roku 1381. V roce 1406 se zdejší zboží stalo součástí panství Helfštejn,v roce
1545 se opět osamostatnilo. Snad za Pernštejnů, na konci 15. století, vyrostla
u kostela tvrz, při osamostatnění panství v roce 1545 se však neuvádí.
Jak již bylo řečeno, osou půdorysu se stala zcela mělká úžlabina protékaná
drobným potokem. Při vrcholně středověké lokaci (zřejmě ještě vsi) vznikla
protáhlá vřetenovitá náves vázaná na brod, do jejíž východní strany na mírně
vyvýšenou ostrožnu byl začleněn i kostel se hřbitovem a později i tvrz s hospodářským dvorem. Zástavba se dlouho omezovala na tento útvar, přičemž
si až do poloviny 19. století zachovávala spíše vesnický charakter. V roce 1675
bylo v městečku 45 usedlostí a domů, z toho 4 pusté. Následujícím vývojem
došlo k téměř úplnému zastavění plochy náměstí většími objekty i domky,
čímž se dříve poměrně velký prostor omezil na přibližně čtvercovou plochu
na křížení dopravních směrů a na tzv. horní náměstí v severní zúžené části (v
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místě, kde do konce 19. století existoval rybník). Další koncentrace domkářské zástavby vzniky na jižním a jihovýchodním okraji intravilánu. Za Karla
Maxe Podstatského z Prusinovic byla roku 1744 obnovena fara, roku 1749
postaven vrchnostenský špitál  a současně (1749–51) i nový větší kostel. Ve
Velkém Újezdě se poté plánovala i výstavba nového pozdně barokního zámku a v souvislosti s tím zřejmě došlo k průrazu silnice mezi tvrzí a kostelem.
Leopold Antonín František de Paula Podstadtský se však nakonec rozhodl
vybudovat nové, v podstatě letní sídlo s kaplí sv. Františka de Paula (Paola) ve
Veselíčku, a jeho výstavba se uskutečnila v letech 1768–71. Ve Veselíčku do
té doby kromě vrchnostenského poplužního dvora žádné panské sídlo nestálo, což dokazuje i I. vojenské mapování (1764–68). Není zde pravděpodobná
ani existence starší tvrze, neboť poloha zámku pod příkrým svahem byla pro
obranu mimořádně nevhodná.
Po dokončení císařské silnice v roce 1786, vedené mimo Veselíčko, zůstala sice hospodářská a správní kancelář panství ve Veselíčku, roli skutečného
střediska panství však opět plnil Velký Újezd, kde byly postaveny budovy
vrchnostenské mýtné stanice (1787), poštovní přepřahací stanice (1789–91),
zájezdního hostince v jejím areálu (1793), vrchnostenské myslivny (1823) a
kde nadále existoval i farní kostel s duchovní správou a vrchnostenskou hrobkou a vrchnostenský špitál. Od počátku 19. století, kdy Podstatští-Lichten11

steinové zdědili Telč a přesídlili tam, byla veškerá správa veselíčského panství
řízena z Telče. Mapa stabilního katastru (1830) ukazuje, jak nová císařská
silnice z Olomouce do Lipníku nad Bečvou nerespektovala historickou trasu,
třebaže napříč náměstím probíhala i nadále beze změny. V té době (1834)
bylo ve Velkém Újezdu 115 domů a 960 obyvatel. Překvapivě právě v období
značného rozvoje poklesl Velký Újezd na ves (naposledy je jako městečko
doložen roku 1705).
Novodobý vývoj Velkého Újezda nebyl příliš výrazný. Řadu stavebních změn vyvolaly požáry v letech 1860, 1873 a 1880. V roce 1887 vyrostla
novostavba školy. Některé domy byly zvýšeny na patro, a zástavba tak začala
nabývat městštějšího charakteru. V roce 1892 byl Velký Újezd již opět městysem a dostal tehdy právo konat 4 výroční trhy. V roce 1909 vyrostla nová
radnice. Počet domů vzrostl především až ve 20. a 30. letech 20. století (266 v
roce 1950), počet obyvatel dosáhl maxima v roce 1900 (1 299) s tím, že mezi
lety 1869 a 1930 kolísal jen minimálně. Do poloviny 20. století vznikly nové
ulice na jihovýchodě a podél cesty do Tršic na západě. V blízkosti městyse v
lesní trati Kyjanice byl roku 1949 vybudován památník Zákřovský žalov na
počest tragedie zákřovských občanů upálených nacisty na konci druhé světové války.
Jihovýchodním směrem, podél hlavní silnice, se rodinná výstavba rozrůstala i ve 2. polovině 20. století. Na severozápadním okraji intravilánu se rozvinul větší zemědělský areál. Dosud nezastavěné území na jihozápadních humnech bylo v letech 1981–83 využito pro umístění velkého komplexu základní
školy a odborného učiliště a za ním po roce 2000 vyrostl velký bytový dům.
Rovněž jihovýchodní humna byla zastavěna rozsáhlejší zástavbou rodinných
domů. Starší zástavba byla vesměs necitlivě zmodernizována, což platí též o
fasádě secesní radnice. Tranzitní silniční doprava byla roku 1967 převedena
na jižní obchvat. V 90. letech 20. století byla souběžně s ním vybudována
nová rychlostní komunikace Olomouc – Lipník nad Bečvou (úsek z Přáslavic
do Velkého Újezda v letech 1993–97, pokračování do Lipníku 1996–99). Po
roce 1989 došlo ke stavebním zásahům na obou náměstích a jižně od bývalé
poštovní stanice vzniklo na místě proluky po zbouraných stájích zájezdního
hostince autobusové stanoviště. V roce 1990 byla zbořena i hospoda Rychta v
areálu bývalého panského sídla.
Poznámka: Heslo Velký Újezd přetištěno z encyklopedie Ing. Arch. Karel Kuča:
Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VIII. V – Ž. Nakladatelství Libri 2011, zpracováno ve spolupráci s Josefem Richterem.
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Statistika obyvatel Velkého Újezda
za období od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2012
- Narození: 					
						

7
7

dívek
chlapců

- Přihlášení k trvalému pobytu: 		

29

osob

- Odhlášení z trvalého pobytu: 			

45

osob

- Změna trvalého pobytu v rámci městyse:

10

osob

- Úmrtí:						
Jaroslav
Bican
ročník
Alois
Pecha
Libuše
Libicherová
Marie
Nevtípilová
Miroslav Dohnal
Jiřina
Kováříková
Václav
Hanus
Martin
Jiříček
Karel
Mádr
Anna
Himerová
Zdeněk
Neumann

11
osob
1940
1930
1926
1928
1957
1926
1938
1968
1949
1922
1949      

(osobní údaje použity z oznámení o úmrtí)
- Sňatky občanů Velkého Újezda:		
z toho:
3
3

6

sňatků

uzavřené ve Velkém Újezdě
uzavřené v jiném matričním obvodu (Hlubočky)

- Rozvody manželství:				

12

rozvodů

                  Eva Tomanová
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Schválený rozpočet - závazné ukazatele
rok 2013 – ZM 11. 12. 2012
Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č.
557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb.
a č. 245/2006 Sb. a
jejích novelizací.
PŘÍJMY
PAR POL
ORG
Název závazného ukazatele
Kč   Z toho
0000 11XX XXXX Daně z příjmů, zisku a kapitál. výnosů
3 712 000,00
0000 1211
XXXX Daň z přidané hodnoty
5 500 000,00
0000 13XX XXXX Daně a poplatky z vybr. činností a služeb
585 000,00
0000 1511
XXXX Daň z nemovitostí
480 000,00
0000 21XX XXXX Příjmy z vlastní činnosti, poskytování služeb a výrobků 2 307 000,00
0000 2324
XXXX Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady za děti z Kozlova 200 000,00
0000 24XX XXXX Přijaté splátky půjč. prostředků od obyvatelstva
22 000,00
0000 4112
XXXX Neinv. přij. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vzta 900 000,00
PŘÍJMY CELKEM		
13 706 000,00

Výbor pro rozvoj městyse je tu už šest let
Adventní doba je pro většinu z nás dobou spěchu při přípravách oslav
svátků, ale i uzávěrkách v práci. Zároveň je však dobou zastavení, kdy alespoň na chvíli zauvažujeme nad smyslem nastávajícího slavení a snažíme se
zrekapitulovat uplynulý rok. Přestože současná doba si žádá neustálé inovace
a přizpůsobování se novým podmínkám, je v člověku zakořeněna touha dělat
alespoň některé věci tak, jako to dělávali rodiče, prarodiče, prostě jako je to
zvykem dělat. Vánoční doba nabízí spoustu příležitostí k oživení a udržení
tradic a v každé rodině se více či méně činíme, aby to tak bylo. Tradice, jako
něco úctyhodného, se vztahují nejen na slavení svátků, ale také na postoj, který každý z nás zaujímá k lidem kolem sebe a k místu, kde žije. A právě snaha
udržet a posílit společenství obyvatel naší obce nás vedlo k tomu, abychom
dali podnět k vytvoření Výboru pro rozvoj obce (později městyse). K jeho
ustanovení došlo na jednání zastupitelstva 20. 12. 2006.
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Oficiálně je důvodem ke zřízení Výboru pro rozvoj městyse Velkého Újezda
vytvoření orgánu samosprávy, který bude reagovat na krátkodobé i dlouhodobé úkoly související se všeobecným vývojem městyse, společnosti i širšího
okolí. Jeho cílem je pak vytvářet podmínky pro koncepční územní rozvoj
s ohledem na architektonickou a urbanistickou hodnotu zástavby, hledání
možností pro další zvelebování městyse a mapování potřeb, jejichž uspokojením se dosáhne vyšší úrovně kvality života všech obyvatel jak v oblasti
hmotné, jako je budování a oprava infrastruktury a zlepšování vybavenosti, tak v oblasti duchovní, zejména v obnovování souladu života s přírodou,
oživování upadajících tradic a posilování povědomí o vlastní historii.
Zpočátku docházelo ke střetům mezi entuziasmem členů Výboru a pragmatickým vedením obce a úkoly byly zadávány namátkově. Postupem času
se Výbor zhostil přípravy řady dalších studií a zhodnocení (sběrný dvůr, svoz
komunálních odpadů, úspory na veřejném osvětlení při celonočním svícení,
realizace dětského hřiště   u školy). VRM také sehrál zásadní roli při odvrácení hrozby výstavby obalovny živičných hmot v prostoru lomu Výkleky.
Jedním z prvních cílů, který jsme si sami vytkli, bylo zamezení rozprodávání obecního majetku. Do zastupitelstva jsme se dostali v době, kdy byla
bývalá škola (nyní lékárna a ordinace praktického lékaře) a tzv. Wawerkova
vila, ve které sídlí ordinace zubního a dětského lékaře, v nabídce realitní kanceláře. Tehdy se nám podařilo, aby od tohoto záměru bylo upuštěno. Můžeme
své spoluobčany ujistit o tom, že stejně budeme o náš společný majetek pečovat i v budoucnu.
Členové VRM vnímají rozvoj v širším kontextu. Nejedná se tu pouze o
řešení finančních otázek, jako je možnost získávat dotace a rozumně hospodařit se svěřenými penězi a majetkem, ale také o rozvoj duchovní – o udržení
tradic a odkazu předků v oblasti kulturní i architektonické nebo v údržbě
krajiny.
Po volbách v roce 2010 bylo kandidátům za SZ umožněno obsadit i
dvě místa v Radě městyse a práce Výboru pro rozvoj městyse se od té doby
zintenzivnila a získala pevnější rozměry. Jeho členové se podílejí na tvorbě obecního časopisu a přípravách žádostí o dotace. V letošním i loňském
roce připravil VRM žádost pro Český zahrádkářský svaz, který byl příjemcem dotace jako spolupořadatel Hodových slavností. Letos byla podána také
žádost o dotaci na revitalizaci Varhošťské aleje, bohužel však nebyla úspěšná.
Časově nejnáročnějším úkolem je uspořádání hodových slavností. Po oba
dva roky jsme s přípravou začínali už v únoru a chystáme se tohoto úkolu
zhostit i v následujícím roce.
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Přáli bychom si, aby se nám v roce 2013 podařilo učinit co nejvíce kroků
k tomu, aby byl Velký Újezd příjemným místem pro život. Jménem Výboru
pro rozvoj městyse přeji všem spoluobčanům stálé zdraví a splnění osobních
přání a cílů.
Za VRM Jiří Roubík

Lampionový průvod
V letošním roce pořádala TJ Sokol Velký Újezd 2. ročník lampionového
průvodu. Byla to poslední letošní akce, kterou jsme pro děti letos pořádali.
Tak jako loni jsme vyrazili od Vrchnostenského špitálku směrem na hřiště,
kde bylo zakončení průvodu. Mile nás překvapila letošní hojná účast, i když
masek bylo méně než loni. Na hřišti jsme měli mimo klasického občerstvení
ve formě bufetu pro děti připraveny buřtíky od pana Hubíka, které si samy
mohly opéct na připraveném ohni. Byla vyhlášena soutěž v dýňování, které
se bohužel letos zúčastnilo poměrně málo dětí, což byla velká škoda, protože
ceny, které nám věnoval Saša Macháček, a sladké marcipánové  panenky od
paní Dáši Šubrtové byly opravdu skvělé. Přesto atmosféra na hřišti byla báječná, došlo i na kytary a zpívání u ohně. Poděkování patří i panu Skácelovi z
Daskabátu, který se svým koňským spřežením ochotně celý průvod vedl tak
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jako loni. Doufáme, že se podzimní lampionové průvody stanou tradicí a že
se děti se svými rodiči více zapojí i do připravovaných soutěží a aktivit.
                       Za TJ Sokol velký Újezd Ivana Richterová
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Betlémy
První adventní víkend se v historické budově bývalého vrchnostenského špitálu ve Velkém Újezdě konala v pořadí již třetí „Vánoční výstava plná
andělů“. Návštěvníci si mohli prohlédnout   bezmála sedmdesát betlémů,
mezi kterými již u vstupu zaujal rozsáhlý betlém p. Petra Kovaříka z Velkého
Újezda nebo betlém z kukuřičného šustí skládající se z šedesáti postaviček
zapůjčený od manželů Buchtových z Kožušan Tážal. K nejmenším zase patřil
americký betlém od pí H. Štěpánové z V. Újezda.
Dalším tématem letošní
výstavy byly adventní věnce.
Zde si každý mohl odnést
inspiraci, že lze věneček vyrobit nejen z chvojí, ale také z
kůry, šišek, mechu, mušliček, živých květin a dokonce
i z peří. Mile překvapily soutěžící děti, k výrobě věnečku
použily těstoviny, bonbony,
perník, buráky, vlnu, dřevěné hobliny, vizovické pečivo,
plastové zátky od limonád a
další netradiční materiály. Nebylo jednoduché vybrat, která z 26 soutěžních
prací je nejoriginálnější.
Ústředním tématem výstavy se stali andělé. Asi je nikdo nespočítal, ale
bylo jich tam plno. Vánoční stromečky byly ozdobeny andělíčky z papíru,
perníku, těstovin, drátků, kukuřičného šustí, slámy, keramiky. Návštěvníci
obdivovali stromeček zdobený háčkovanými andílky, zvonečky a vločkami
pí Švrčkové z V. Újezda   nebo paličkovaného anděla a betlém, co vyrobily
šikovné ruce pí D. Šubrtové z V. Újezda. Další tvorečkové s křídly byli rozmístěni na stolech a nábytku v prostorách celé výstavy. Za zmínku rozhodně
stojí andělé z keramické dílny pí Z. Váhalové z Týna n. B. a kovový anděl p.
Hausnera z V. Újezda, třpytící se u stropu místnosti naproti vchodu.
Pozitivní, pochvalná odezva je důkazem, že všechno to vyřizování, shánění, vystřihování, aranžování, chystání a teď uklízení mělo smysl. Nezbývá
než poděkovat všem, kteří se na výstavě podíleli:
– S. Kličkové, T. Krbečkové, J. Kleinové a M. Jurincové, že se postaraly o
dílničky pro děti i dospělé.
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– S. a R. Říhovým, že ukázali něco ze svého kovářského umění.
– P. Kovaříkovi a jeho kamarádům, že v takové zimě zvládli zabijačku.
– J. Zlámalové, díky níž měly vystavené věci popisky.
– M. Hausnerové, N. Tylichové, I. Košové, M. Šubrtové, J. Krbečkové, M.
Oklešťkové - členkám zastupitelstva nebo Kulturní a školské komise městyse
V. Újezd, že nám ochotně a všestranně pomohly.
– Městysi Velký Újezd za finanční podporu (ceny do soutěže).
– N. a K. Bednaříkovým, že výstavu obohatily velkou sbírkou andělů,
starých vánočních ozdob a čokoládových figurek.
– Pekařství V. Skopalová, že nás bezúplatně zásobilo pečivem.
– Všem nejmenovaným ochotným lidičkám za pomoc a za zapůjčení
drahocenných věcí do výstavy.
– A taky našim rodinám, že to všechno s námi vydržely…
Výstavou jsme chtěly důstojně ukončit čtrnáctileté období našeho společného „obchůdku“, snad se nám to podařilo.                                                                      
                                                                                                 Jana a Iva                 
                                 

Farnost Velký Újezd u Olomouce
Oznamujeme všem občanům následující informace:

VÁNOČNÍ MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. JAKUBA
VE VELKÉM ÚJEZDĚ
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
*ÚTERÝ
   STŘEDA
ÚTERÝ

24. prosince
25. prosince
25. prosince
26. prosince
1. ledna

Půlnoční mše svatá
1. svátek vánoční, mše sv.
„VÁNOČNÍ KONCERT“
2. svátek vánoční, mše sv.
Slavnost Matky Boží P. M.
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20.30 hod.
08.00 hod.
16.30 hod.
08.00 hod.
08.00 hod.

Betlémské světlo
         Stalo se novodobým symbolem Vánoc. Světlo se každoročně zapaluje v
Betlémě a posléze putuje napříč Evropou do Česka. Betlémské světlo doputuje i do našeho kostela sv. Jakuba jako každý rok.  Můžete si pro něj přijít do
předsíně kostela.  Čas bude zavčas upřesněn místním rozhlasem. Světlo bude
k dispozici pravděpodobně od neděle 23. prosince 2012.
Jakub Jan Ryba (1765-1815): Česká mše vánoční „Hej mistře“
Česká mše vánoční s podtitulem „Hej mistře, vstaň bystře“ Jakuba Jana
Ryby se stala nejznámějším dílem jednoho ve své době z nejvzdělanějších
českých kantorů a muzikantů, který svůj životní osud spojil s působením ve
školských službách v malém městečku Rožmitále pod Třemšínem. Ryba v
Rožmitále vyvíjel mnohostrannou činnost osvětovou, didaktickou, literární
a zejména hudební. V jeho skladatelském odkazu nalezneme řadu mší na
latinský text, ale jen jednu na text český. Ryba v tomto případě použil vlastní
české podání příběhu o narození Krista v Betlémě po vzoru lidových jesličkových her. Od prvního provedení o Vánocích roku 1796 se Rybova česká
mše postupně stala symbolem českých vánočních svátků a je v hojné míře
provozována dodnes. Českou mši vánoční uslyšíme také v našem kostele sv.
Jakuba ve Velkém Újezdě v úterý 25. prosince 2012 v 16:30 hod.
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Římskokatolická farnost, městys a Družstvo Velký Újezd pořádají

VÁNOČNÍ KONCERT
Jakub Jan Ryba
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
„Hej, mistře!“
a výběr pastorel
*************

v úterý 25. prosince 2012
na Boží hod vánoční
v 16.30 hod.
v kostele sv. Jakuba Staršího
ve Velkém Újezdě u Olomouce
Účinkuje:
Markéta Večeřová - soprán,
Jana Valouchová - alt,
Ondřej Doležal - tenor, sólista opery MDO,
Vladimír Třebický - bas, sólista opery MDO,
Chorus Marianus Tršice,
KPS Dvořák Olomouc,
Svatocecilský sbor a orchestr Olomouc,
řídí Jan Gottwald
Celý koncert bude proveden před oltářem kostela. V kostele se topí!
Vstupné dobrovolné a bude věnováno
na opravu střechy kostela nad zákristií a kryptou.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Zahrádkáři
Akce ZO ČZS Velký Újezd:
Na podzim mají všichni zahrádkáři a pěstitelé plné ruce práce. Naplno se
věnují svým zahradám a pozemkům, ze kterých je třeba sklidit úrodu a připravit je na nadcházející zimní období. Aktivní denní doba se krátí, stmívá se
stále dřív a dřív. Když se potom o posledním říjnovém víkendu čas z tzv. „letního“ navrátí na přirozený středoevropský, je tma už (zvláště je-li ke všemu
ještě zamračeno) před pátou hodinou. To se toho venku po návratu z práce
moc neudělá. Delší večery poslouží k tomu, aby se sklizená úroda doma v
teple zpracovala. Do sklepů se ukládá ovoce, zelenina a brambory. Kořenová
zelenina se dále zpracovává různými způsoby: mletím; uskladněním do mrazáků (ať už vcelku, nebo nakrájená na kousky a mírně povařená se špetkou
soli); sušením jablek na křížaly apod. Některé hospodyňky jablka a hrušky
ještě zavařují do sklenic. Domácností, ve kterých se ještě vaří povidla, už je asi
velmi málo, nebo téměř žádné. Ty doby, kdy se obcí linula vůně tzv. „lízanky“,
jsou dávno pryč. Je to tedy doba, kdy zahrádkáři na společné aktivity opravdu
čas nemají.
V říjnu se konala již tradiční Flora na výstavišti v Olomouci. Té se aktivně zúčastnilo i několik velkoújezdských zahrádkářů, kteří přispěli svými
výpěstky – jablky do expozice Českého zahrádkářského svazu instalované v
pavilonu „H“.
Tak mě napadlo, že 8. prosince bude již veškerá úroda sklizena  a zpracována a mohla by možná být ta správná doba, kdy si zahrádkáři, ale nejenom oni, budou moci a chtít udělat dvě hodinky čas na nějakou společnou
akci. Vymysleli jsme přednášku spojenou s besedou z oblasti ovocnářství. Asi
jsme se škaredě spletli, protože současní zahrádkáři (členové svazu dostali
pozvánky až domů), stejně tak ani ostatní spoluobčané (byli pozváni místním
rozhlasem a plakáty), nemají patrně čas nikdy – nebo že by snad čas možná
byl, ale chyběla „chuť“? Naše napečené dobroty z jablek naštěstí chutnaly jak
nám – hrstce přítomných, tak i našemu hostu – Ing. Raškovi z Lipníka nad
Bečvou, od kterého jsme se dozvěděli hodně zajímavého. Besedovali jsme a
chutnali vzorky jablek, které nám přivezl, namísto plánovaných dvou hodiny
čtyři.   
Přeji všem pěkné svátky a celý nadcházející rok.
A protože už i mě přešla chuť dál něco zařizovat, organizovat a trávit nad
tím zbytečnou spoustu času, když o to prostě není zájem, loučím se tímto svým
posledním příspěvkem tzv. „rad“, protože bůhví, jestli to vůbec někdo čte!
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Drobné rady pěstitelům pro nejbližší období:

 Z ovocných stromů by se měly odstranit mumifikované moniliózní nebo
i jinak poškozené zapomenuté plody, případně i zámotky housenek. Ale
především je důležité odstranit všechny opadané plody ležící pod stromy.
 Musíme zkontrolovat uskladnění přípravků na ochranu rostlin. Práškové přípravky nesmí zvlhnout, tekuté zmrznout. Prostory s uskladněným
ovocem je třeba pravidelně větrat a uložené ovoce kontrolovat. Plody
napadené hnilobami ihned odstraňujeme a likvidujeme.
 Zkontrolujeme neporušenost oplocení zahrad, aby se do nich nedostala
zvěř.
 Nezapomeneme vyvěsit ptactvu (sýkorkám) krmítko. Při přikrmování
pěvců dbejte na to, aby krmivo nezvlhlo.
 Ještě nyní můžete v přírodě najít mnohé druhy rostlin použitelných pro
vazačské účely. Suché části rostlin vhodně doplní nasušené květiny z letního období.
 Ve dnech, kdy nemrzne, zalijte ještě stálezelené rostliny, zvláště tehdy,
byl-li podzim sušší. Dřeviny choulostivější na rozlámání váhou sněhu
(jehličnany) svažte.
 Od poloviny prosince se již mohou řezat rouby pro jarní přeroubování
ovocných stromů.
 Zasněžená zahrada ulevuje zahrádkářům od té pravé fyzické práce a
umožňuje jim v klidu se zamyslet nad svými pěstitelskými úspěchy, nad
pěstováním v příštím roce, nad potřebou zakoupení hnojiv, semen a sadbového materiálu.
 Tuto klidnější dobu může pěstitel využít ke studiu literatury       a k návštěvám zahrádkářských školení, kde načerpá nové teoretické poznatky a
připraví se na novou vegetační sezónu.
 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Olomouc pořádá
(tak jako každým rokem) pro členy ČZS v době od 12. ledna do 9.
března 2013 vždy v sobotu dopoledne v přednáškovém sále v budově
Regionálního centra Olomouc několik přednášek na různá témata.
Plán školení je vyvěšen ve vývěsní skříňce na klubovně velkoújezdských zahrádkářů, kteří se mohou jednotlivých přednášek zúčastnit.
Vybráno z „Informačního měsíčníku ÚS ČZS Olomouc“
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Vánoce přicházejí…
Vánoce a květiny patří k sobě. Tou nejtypičtější květinou je vánoční
hvězda, a to červená, jenomže dneska si ji můžeme pořídit i v jiných odstínech, navíc v různých velikostech, od malé až po obrovskou, která může být
dominantnější než vánoční stromek.
Ovšem hvězda není jedinou vánoční květinou. Oblíbené jsou bramboříky, azalky a novinkou je kalandiva, vyšlechtěná z oblíbené kalonchoe. Ta má
bohatý shluk květů připomínajících drobné růžičky a díky dužnatým listům
báječně odolává i vytopeným místnostem. Jde o skromnou rostlinu, která
má minimální nároky na péči, snáší teplo, vysušený vzduch i nepravidelnou
zálivku. A kvete velmi dlouho.
Pokud dáváme přednost řezaným květinám, měli bychom věnovat
pozornost aranžovací hmotě tvořené gelovitými krystaly připomínajícími
nabobtnalou želatinu, jsou čiré nebo v pastelových tónech, zaplní vázu a stačí
do nich květiny zapíchnout. Drží dlouho vodu a působí velmi nenápadně a
vkusně.
Na slavnostní výzdobu a na dekorace se hodí jednoduché chladné odstíny – nerez, šedá, černá, tmavě modrá s teple hnědou a červenooranžovou až
oranžovou. Může být i fialová barva. Z doplňků přidáme čiré nebo jednobarevné sklo, jednobarevnou kameninu, bílý porcelán. Vše propojíme různými
vlákny, přírodní vlnou a podobně.
Na slavnostní tabuli působí jemně a elegantně romantická bílá barva
nebo krémová, transparentní nebo matné látky s potlačeným leskem – hedvábí, rub saténu, matně bílé nebo čiré ozdoby, sklo, perly, jemné kratší peří.
Opatrní buďme s černou barvou. Černé ozdoby musíme správně zkombinovat s bílou a zlatou, aby vypadaly teple a honosně. Kontrast využívají i materiály – propojují se výrazně ornamentální prvky s čirými, hladkými. Místo
černé můžeme použít tmavě modrou nebo tmavě hnědou. Budeme ji ladit
buď do stylu orientálního, exotického, nebo se vrátíme do salonů v období art
deco.
Potištěný ubrus: chceme-li se blýsknout třeba před návštěvou, zkusíme
si vyrobit vlastní vánoční ubrus. Rozkrojené jablko natřeme barvou na textil,
obtiskneme na látku, necháme zaschnout, látku přežehlíme a máme ubrus,
který i snob ocení.
Svátky se zvířátky: v čase vánočním, kdy všichni k sobě máme blíž a
jsme pohromadě v rodinném kruhu, chceme udělat radost i našim psím
miláčkům. Pozor ale, abychom jim spíš neublížili. Když dáme pejskovi něco
dobrého od stolu, máme pocit, že mu tím uděláme radost. Radost sice mít
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bude, ale co jeho zažívání, které je uspořádáno úplně jinak než to naše?  
Problémy mají psi zejména na Silvestra. Jak se rozmáhá prodej
zábavní pyrotechniky, tak to psi odnášejí čím dál tím víc. Obecně zvířatům vadí nejen světelné a zvukové efekty spojené se silvestrovským
veselím, často na klinikách končí i psi, které pyrotechnika zranila. Po
domluvě s lékařem lze ještě před vypuknutím bujarých oslav pejskovi
podat uklidňující léky nebo bylinné preparáty. A venčení si naplánujeme
na dřívější dobu, ještě před vypuknutím půlnočního veselí.
Babské rady do vánoční kuchyně:
 Citróny udržíme dlouho čerstvé, ponoříme-li je do vody, kterou denně
vyměňujeme.
 Citrónovou nebo pomerančovou kůru nastrouháme, prosypeme krystalovým cukrem a uložíme do sklenic se zabroušenou zátkou. Vydrží
velmi dlouho.
 Rozinky propláchneme vroucí vodou, napěchujeme do zavařovacích
sklenic, zalijeme rumem a uzavřeme.
 Vejce musí mít pokojovou teplotu.
 Kešu oříšky do cukroví nepatří – způsobují, že se pečivo drobí.
 Čokoládové hobliny se dělají výborně škrabkou na brambory. Měli bychom používat čokoládu nugátovou nebo čokoládu na polevy.
 Jablečné křížaly prosypeme hřebíčkem a skořicí a uskladníme v průhledné sklenici.
 Žloutky nabudou při šlehání, když k nim přidáme lžíci vlažné vody.
 Z bílků bude dobrý sníh, přidáme-li několik zrnek soli a lžičku vody.
Nikdy ho nešleháme v hliníkové nádobě, jinak bude šedivý.
 Cukr i mouka musí být prosety – provzdušněny k odstranění hrudek a
nečistot.
 Plechy neumýváme vodou, pouze vytřeme papírem a následně potřeme tukem, jinak se cukroví připaluje. Je-li pečivo přichyceno, postavíme
teplý plech na mokrý hadr.
 Na sypání kmínu, soli, máku nebo krystalového cukru používáme papírové kornoutky – přísady se nesypou po plechu a nepřipalují se.
 Stejnoměrných tvarů na plechu docílíme tak, že si na vysypaný plech
tvary předkreslíme špejlí.
 Těsto, ve kterém je prášek do pečiva, zaděláváme studeným mlékem. Vlažné mléko použijeme pouze v případě, že nejdříve promícháme všechny
předepsané sypké směsi (mouka, vanilkový cukr, pudinkový prášek atd.).
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 Aby těsto v troubě nepraskalo, přidáme do trouby nádobu s vodou.
Vzniklá pára se srazí na povrchu pečiva a uzavře jeho póry.
 Při pečení cukroví používáme špachtli. Je široká a dobře se nám bude z
plechu sundávat drobné cukroví a zbytky těsta z válu.
 Řízky naklepáváme na umělém prkénku.
Vybráno z knihy „To nejlepší z pořadu Rady ptáka Loskutáka“
A na závěr mé dva osvědčené recepty
Mletá zelenina:
Kořenovou zeleninu (mrkev, petržel, celer), cibuli, česnek, květák a zelenou
petrželovou a celerovou nať umelu (v současné technické době nasekám-rozdrtím robotem), přidám sůl (15 dkg na     1 kilogram zeleniny), vše ve velké
nádobě pořádně promíchám (nejlépe čistou rukou), pak plním do čistých a
vysušených sklenic, lžící pořádně umačkám. Povrch zasypu solí. Pevně zavíčkuji. Před použitím po otevření sklenice posolený vrch seškrábnu a odstraním. Takto připravená zelenina vydrží celou zimu i jaro až do příští čerstvé ve
špajzu či sklepě. Sklenici, ze které odebírám, mám v lednici – tam vydrží třeba měsíc, než celou spotřebuji. Zeleninu používám do polévek (asi 1 polévk.
lžíci – pozor, je hodně slaná), do omáček apod.
Při tomto druhu zpracování zeleniny jsem asistovala už jako dítě, kdy jsme
se celá rodina střídala při ručním mletí speciální „mašinkou“. Byla to docela
dřina. Až jsem se vdala a zelenina se takto připravovala pro dvě rodiny, zpracovávaly jsme s maminkou kolem 15 kilogramů, někdy i více. Ty se během
zimy a jara vždy spotřebovaly.
Petrželová a celerová nať (příp. listy z dalších bylinek):
Nožem nasekám nadrobno na prkýnku jakoukoliv zelenou nať či listy, které
mám zrovna k dispozici. Do mikrotenového sáčku si připravím tzv. „jednorázové“ porce (z jednoho sáčku asi 4 kuličky, které oddělím gumičkou nebo tenkým provázkem), nebo napěchuji do krabičky s víčkem (pak odebírám lžičkou) a dám zamrazit. Když pak takovouto zelenou porcičku hodím do čerstvě
uvařené polévky, je to, jako bych nať přinesla právě utrženou ze záhonku.    
Věra Bednaříková

26

České jabloně
Blaník - plody jsou střední až nadprůměrné velikosti, kuželovitého tvaru s malými žebry. Slupka je lesklá, ojíněná, středně tlustá, základní barvu
překrývá červené rozmyté líčko téměř na celém povrchu plodu. Dužnina je
světle krémové barvy, středně pevná, rozplývavá, středně až více šťavnatá.
Chuť je navinule sladká,
aromatická, velmi dobrá
až výborná. Plodnost je
brzká, velká a pravidelná. Sklizeň se provádí
koncem září, konzumně
dozrává v listopadu, dá
se skladovat do února až
března. Odolnost proti
strupovitosti je rezistentní (Vf), proti napadení
padlím jabloňovým je
střední až vyšší a vyšší je
i odolnost proti fyziologickým poruchám dužniny. Odrůda je vhodná pro přeroubování zdravých
stromů a lze ji  vysazovat ve všech polohách vhodných pro jabloně. Více o
odrůdě na internetu - google Blaník - nová perspektivní odrůda.
Petra -   plody jsou střední až nadprůměrné velikosti, kulovitého až
kuželovitého, méně pravidelného tvaru. Slupka je lesklá, hladká, slabě mastná, středně tlustá, základní barvu má zeleno žlutou překrytou červeným žíháním přecházející v rozmyté líčko v rozsahu asi 3/4 povrchu plodu. Dužnina
je bílé barvy, středně tuhá až měkčí, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká,
slabě aromatická, velmi dobrá, v teplejších lokalitách až výborná. Plodnost je
brzká, dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem srpna až v polovině září, konzumně dozrává v září, dá se skladovat do listopadu.  Odolnost
proti strupovitosti je rezistentní (Vf) a proti padlí jabloňovým je vyšší. Petra
je nenáročná odrůda, kterou můžeme pěstovat ve všech polohách vhodných
pro jabloně.
Tábor - plod je větší velikosti, kulovitého až ploše kulovitého tvaru. Slupka je lesklá, hladká, středně tlustá až slabší, základní barvu má zeleno žlutou
překrytou červeným líčkem většinou ve formě žíhání, částečně přecházející v
rozmyté líčko v rozsahu  3/4 povrchu plodu. Dužnina je žlutavé barvy, jem27

né konzistence, nadprůměrně šťavnatá, středně
pevná. Chuť je navinule
sladká až nasládlá, slabě  
aromatická, velmi dobrá. Růst je nadprůměrný,
koruny vytváří vzpřímené, později rozložité,
středně husté. Plodnost
je raná, velká     a při probírce pravidelná. Sklizeň
se provádí koncem září,
konzumně dozrává v říjnu a dá se skladovat do
února. Proti napadení strupovitosti je rezistentní (Vf) a proti napadení padlím jabloňovým je  vyšší. Podnože lze použít velmi zakrslé až středně vzrůstné. Středně  náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a
vláhou. Kvalitní a atraktivní odrůda pro přímý konzum. Můžeme ji vysazovat
do všech oblastí vhodných pro pěstování jabloní. Nejlepší kvality dosahují
plody ve středních a teplejších polohách.
Vltava - plody jsou nadprůměrné velikosti, kulovitého až kulovitě
kuželovitého tvaru. Stopka je středně dlouhá, silnější až středně silná. Slupka
hladká, středně silná, slabě mastná, základní barvu má zeleno žlutou překrytou červení ve formě žíhání přecházející v rozmyté líčko na 1/2 až   ¾
povrchu plodu. Dužnina je středně pevná, krémové barvy, jemná, středně až
více šťavnatá. Chuť navinule sladká až nasládlá, aromatická, velmi dobrá až
výborná. Růst je bujný, koruny vytváří vzpřímené, později rozložité, středně
husté. Plodnost raná, dosti vysoká, pravidelná. Sklizeň se provádí asi v polovině září, konzumně dozrává v říjnu, skladovat ji lze do ledna. Odolnost proti
napadení strupovitostí je rezistentní (Vf), proti napadení padlím jabloňovým
je vyšší. Podnože lze použít velmi zakrslé až polozakrslé, v horších půdních
podmínkách lze pěstovat i na bujných podnožích, na kterých též dobře plodí.  
Požadavky – středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou. Plody jsou chutné, atraktivního vzhledu, vhodné pro přímý
konzum i zpracování. Odrůdu lze pěstovat ve všech polohách vhodných pro
jabloně bez chemické  ochrany proti houbovým chorobám.
         Bližší informace o odrůdách můžete získat na kontaktech:
telefon: 317  814  354, 728 044 917, e-mail: kumstapetr@seznam.cz
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Myslivost ve Velkém Újezdě
Dne 26. května 2012 se uskutečnila valná hromada honebního společenstva Daskabát – Velký Újezd. Na této valné hromadě se vlastníci pozemků
usnesli na rozdělení honebního společenstva Daskabát – Velký Újezd. Tímto
usnesením vzniklo honební společenstvo Daskabát a honební společenstvo
Velký Újezd.
Ještě téhož dne od 14.00 hodin byla svolána valná hromada nově vzniklého honebního společenstva Velký Újezd. Valná hromada zvolila výbor
honebního společenstva, schválila stanovy a návrh na uznání nové honitby
nazvané Hronov. Orgánem státní správy myslivosti byla honitba Hronov
uznána. Souběžně s uznáváním honitby probíhal proces registrace mysliveckého sdružení Velký Újezd, o. s. u Ministerstva vnitra ČR.

Výbor honebního společenstva uzavřel dohody o výkonu práva myslivosti se členy mysliveckého sdružení Velký Újezd, o. s. a tito myslivci (osm místních obyvatel) zabezpečují veškerý chod myslivosti dle zákona č. 449/2001 Sb.
V měsíci listopadu se uskutečnily dva hony a následně po každém honu
i Poslední leč se všemi zvyky a tradicemi v místní hospodě U Zlatého jelena.
Při této příležitosti byl všem občanům, kteří na tuto Poslední leč přišli, podáván zvěřinový guláš a cukrářské speciality zdarma. Podobné akce plánujeme
uskutečnit i v měsíci listopadu roku 2013.
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Na závěr svého příspěvku si Vás dovoluji pozvat na myslivecký ples, který
se koná 12. ledna 2013 ve společenském sále ZŠ, ve kterém je nově vybudovaná vzduchotechnika. Připravena je bohatá tombola a samozřejmostí jsou již
tradiční zvěřinové speciality.
Myslivosti zdar!
Myslivecký hospodář Josef Jelen

Vánoční výstava plná andělů
        Tato tematická výstava zahájila advent ve Velkém Újezdě. O víkendu 1.
a 2. prosince proběhla v historické budově Vrchnostenského špitálu výstava
andělů, betlémů, adventních věnců   a vánočních ozdob. Součástí výstavy byl
také prodej vánočního zboží, hraček, zabijačkových dobrot, tombola, kovářské a drátenické práce. Pro děti byly připraveny koutky, v nichž malovaly
na sklo nebo vyráběly s rodiči adventní věnce. Ve vstupní chodbě budovy
si mohli návštěvníci prohlédnout i netradiční adventní věnce, které vyráběli
v rámci soutěže o nejzajímavější adventní věnec žáci místní školy. Výstava
potěšila návštěvníky nejen z Velkého Újezda, ale i z širokého okolí.
Děkujeme autorkám výstavy Mgr. Ivaně Richterové a Ing. Janě Kleinové
za vytvoření nádherné vánoční atmosféry.
Kulturní a školská komise
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Školu ovládly pohádkové postavy a Mikuláš
s družinou čertů
Dne 5. 12. se v prostorách SOŠ a SOU služeb Velký Újezd, s.r.o. uskutečnila tradiční mikulášská besídka, na kterou jsou srdečně zvány děti nejen
ze zdejší mateřské a základní školy, ale i předškoláci navštěvující mateřské
školky v okolních vesnicích.
„Jedná se vlastně již o tradici,“ komentuje akci Mgr. Renata Čecháková,
která celé toto dětské dopoledne organizačně zajišťuje. „Děti ze všech školek
se vždy těší a besídku si užívají. Každoročně pro ně s našimi středoškoláky
připravíme výpravnou divadelní pohádku. Například letos jsme předvedli
Mrazíka, v předcházejících letech to byla taky Pyšná princezna nebo Princezna se zlatou hvězdou na čele,“ vyjmenovává pořadatelka. Dále se mohou
účastnící těšit na setkání s
čerty a Mikulášem, pro kterého si malí připraví koledu
a který jim za to rozdá sladkou nadílku, v níž kromě
jiného najdou i ručně pečené a zdobené perníčky. Čerti
nikoho neodnesli a snad ani
moc nevyděsili, byť některé
kostýmy opravdu naháněly hrůzu.   Naopak, všichni
si spolu s dětmi zatančili a
zazpívali a celé mikulášské
dopoledne se tím uzavřelo
„Myslím, že se nám
pokaždé daří vytvořit příjemnou atmosféru, kterou si
vychutnají nejen školáčci, ale
i naši studenti, do kterých by
to už dávno nikdo neřekl…“
dodává závěrem paní Čecháková, která sama tradičně
vystupuje v kostýmu čertovy
babičky.
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Podzimní Radovánek
V říjnu 2012 vstoupil do své druhé sezóny dětský klub Radovánek. V
příjemných prostorách mateřské školy se tak každé pondělí a středu scházejí
maminky s dětmi a zapojují se do široké škály aktivit. Radovánek si zřejmě v
minulém roce udělal dobré jméno, a tak se letos těší dvojnásobnému počtu
pravidelných návštěvníků.
Co všechno již maminky s dětmi za necelé tři měsíce zažily? Například
pravidelné lekce angličtiny pod vedením Martiny Kurfürstové. Pomocí pohybu, písniček a obrázků se naši nejmenší nenásilně seznamují s tímto světovým
jazykem. Každou středu se pak děti vyřádí při tanečcích, básničkách, pohybových hrách a zpívánkách s Martinou Havlasovou, která jako by se pro práci
s mrňaty přímo narodila. Díky Stanislavě Kličkové a Evě Šimové se dostaly na
vysokou úroveň i výtvarné aktivity. Stanislava své výtvarné počiny propojila
s aktuálním děním v městysi, a tak se díky ní Radovánek prezentoval veřejnosti úžasným dýňovým drakem v rámci lampionového průvodu a něžnými
andělíčky i adventním věncem na vánoční výstavě ve Vrchnostenském špitálku. Eva pro své výtvarné činnosti nalezla inspiraci v literatuře. Příběh se stal
důležitou součástí obou jejích dílen s názvem Krtek a raketa a Jak si mořský
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koník, mořská jehla a hvězdice udělali malé milé moře. V rámci kampaně
Celé Česko čte dětem provedla Michaela Janotová malé návštěvníky příběhem Hrnečku vař.
Tečku za podzimem udělala mikulášská nadílka. Do Radovánku se z
pekel i nebes dostavil Mikuláš, andílek a čerti. Zjistili, že děti byly v minulém
roce hodné, a když už zlobily, tak jenom malinko. Proto jim za básničku a
písničku pekelníci rozdali balíčky plné laskomin. Mikuláš dětem slíbil, že se
zase za rok vrátí. Tak doufejme, že nenajde nezbedy, ale děti, které se umějí
radovat, milují hru  a zábavu. Vždyť od toho tu Radovánek je!
                                                 
                                                             Michaela Janotová

Skauting ve Velkém Újezdě
Letošní skautský rok byl pro nás ve znamení oslav 100 let skautingu. Pořádaly se výstavy, besedy, setkání, soutěže. Do jedné soutěže s názvem Cesta
časem jsme se zapojili i my. Při plnění jednotlivých úkolů jsme zažili spoustu
legrace a dozvěděli se nové, zajímavé věci. Například o skautech z Čechovic,
kteří v roce 1946 tábořili nedaleko Velkého Újezda. A co je na takovém táboře
zajímavé?  Čtěte se mnou: „Dnes vyrazila první skupina na náš tábor, který
bude trvat 14 dnů. Vyjeli v 5 hod. s velkým vozíkem, který vážil asi 7q. Je
jich 7, všichni starší. Jeli přes Doloplazy, Daskabát, Velký Újezd, Kyjanici do
Kozlova a odtud na místo k táboru. Do kopce směrem ke Kozlovu se velmi
zapotili, protože má velké stoupání a dlouhý je 2 km. Na místo táboru jsme
přišli o ¼ 12 hod. Ihned jsme složili všechny věci a pustili se do práce. Vyžali
jsme trávu, postavili sklep a také jsme již stavěli šporák.“  Tolik zápis z kroniky. A dnešní cestování na tábor?  Nelze srovnávat.
         Umíte si představit, jak chodili oblečení skauti před sto lety? To zase není
tak složité. Ale jak budou vypadat skauti za sto let? Zde můžeme popustit
uzdu vlastní fantazii.
Celá soutěž měla pět kol. Umístili jsme se na 26. místě  z 57 skautských
oddílů.
        Jednou z dalších náplní našich schůzek bylo zapojení se do úklidu v okolí dřevěného torza svatého Isidorka. S pomocí skautů z Čechovic a Velkého
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Týnce se místo podařilo vyčistit od náletových dřevin. Zbytek práce dokončily hrábě.
V současné době vypadá místo opravdu pěkně. Dokonce i kolemjdoucí
zaznamenali přítomnost odpadkového koše, takže nám ulehčili práci.
Velkou radost mám vždy v září. Je to chvíle, kdy se děti vrací z prázdnin
a s sebou přivedou i nové kamarády. Díky tomu se v letošním roce náš oddíl
rozrostl o další družinku. Dříve společnou skupinu větších dětí jsme rozdělili
na vlčata a světlušky. Hoši se scházejí každý pátek od 17 do 18 hodin. Druhá
družinka je světluškovská - dívčí a schůzky mají každé pondělí od 17 do 18
hodin. Těchto starších dětí od 7 do 13 let máme patnáct.
Nejmladší děti Broučci, děti od 5 do 7 let, mají schůzky každý pátek od
16 do 17 hodin. O tyto děti se stará paní Katka Sléžková.
Protože práce je opravdu hodně, pomoc nabídla zkušená skautka paní
Blanka Roubíková. Oběma obětavým maminkám moc děkuji za jejich práci
pro náš oddíl. Děkuji také rodičům, že podporují děti ve smysluplném trávení volného času.
Za celý oddíl s přáním všeho dobrého Liba Bittnerová

Projekty. Ano nebo ne?
Projekt. Slovo mnohými zatracováno, mnohými vyhledáváno. V dnešní
době, v době globalizace, spolupráce zemí Evropské unie, je již nemyslitelné
(pro většinu evropských zemí) řešit samostatně jednotlivé otázky hospodářství. Nejsme soběstačnými, což z hlediska např. zemědělství určitě z dlouhodobého hlediska pozitivní není. Nicméně rozhodnutí o vstupu do EU bylo
jistě opřeno o pozitivní aspekty.
Dosud jsme jako ČR byli čistými příjemci z rozpočtu EU, tzn., že více
peněz dostáváme, než do rozpočtu dáváme. Proč toho tedy nevyužít? Pokusme se i pro nás, pro naše místní aktivity, sehnat nějaké ty peníze z projektů, z
podpory EU.
S touto myšlenkou si Výbor pro rozvoj městyse pohrával již od svého
vzniku. Čeho lze využít pro podporu našeho městyse?
Hody. Oživení tradičních slavností o jarmark místních produktů, rozšíření programu, kulturního, vzpomínkového, sportovního. Zkusme to. Zkusili
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jsme - a ono to vyšlo. Dvacet pět tisíc Kč, maximální možná částka z programu Významné projekty Olomouckého kraje.
Hody podruhé. A zase to vyšlo. Tentokrát bylo maximum připisované
Olomouckým krajem o něco vyšší, dostali jsme 30.000 Kč. Bez příspěvků
městyse, dalších spolupořadatelů a sponzorů by to samozřejmě na pokrytí
třídenního programu nestačilo, ale významně tato částka pomohla k realizaci
našich tradičních hodů. A snad se líbily…
Máme tady Mikroregion Bystřička. Přispíváme, jsme členy, tak se pojďme také podílet na realizaci projektů. Dosud nikdo z Velkého Újezda nežádal
ani korunu. Nebo lépe - ani Euro.
V době probíhajícího zápalu plic mé srdce ale jásalo. TJ Sokol by se rád
pokusil získat nějaké finanční prostředky na opravu zázemí na hřišti TJ Sokol.
A ono to vyšlo! Do roka (a do dne) se budeme těšit z opraveného zázemí pro
fotbalisty a další sportovce a turisty. Už si chystám váleček na malování…
Nemůžeme být stoprocentní. Nějak moc věcí se dařilo, tak musel přijít
nezdar. Žádost Nadace Partnerství o podporu výsadby ovocných stromků v
aleji ke sv.  Izidorku nám nebyla schválena. Ale když už jsme se do toho pustili, tak se této myšlenky přece nevzdáme. Budeme pokračovat dál. Nejen v
přípravě dosadby stromků v nádherné lokalitě okolo našeho městyse, ale i v
dalších kulturních, sportovních, společenských nebo investičních akcích.
Jana Švarcová

Výpis USNESENÍ
ze zápisu ze 12. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (dále jen ZM),
konaného dne 11. 12. 2012 v obřadní místnosti Úřadu městyse Velký Újezd
Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zápis z 11. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 11.
září 2012
Usnesení č. 2 k bodu č. 3 pozvánky
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM Velký Újezd.
(příloha č. 2 tohoto zápisu)
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Usnesení č. 3 k bodu č. 4 pozvánky
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu o činnosti Výboru pro rozvoj městyse Velký Újezd. (příloha č. 3 tohoto zápisu)
Usnesení č. 4 k bodu č. 5 pozvánky
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu Finančního výboru ZM Velký
Újezd.
Usnesení č. 5 k bodu č. 6 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse Velký Újezd.
Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
ZM Velký Újezd vyhlašuje záměr prodeje parcely p. č. 1325 v k. ú. Velký Újezd
o výměře 69 m2  ve vlastnictví městyse Velký Újezd.
Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
ZM Velký Újezd neschvaluje vyhlášení záměru prodeje parcely p. č. 770 v k.
ú. Velký Újezd o výměře 99,5 m2 ve vlastnictví městyse Velký Újezd.
Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi p. Martinem Kenšou
a městysem Velký Újezd o odkupu části parcel p. č. 1403       a 1404 v celkové
výměře 26 m2  za cenu 580 Kč, stanovenou znaleckým posudkem. Náklady
spojené s převodem hradí nabyvatel.
Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky
ZM Velký Újezd zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2000, kterou se vydává tržní řád.
Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje schodkový rozpočet městyse Velký Újezd na rok
2013 s příjmy ve výši 13706 tis. Kč a výdaji 15706 tis. Kč. K překlenutí schodku bude použit zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2012 ve výši 2000 tis. Kč.
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Nedílnou součástí rozpočtu je rozpočet sociálního fondu městyse s přídělem
ve výši 35 tis. Kč a výdaji ve stejné výši.
Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
a) ZM Velký Újezd schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2012 dle předloženého
návrhu.
b) ZM Velký Újezd pověřuje RM Velký Újezd projednáním a schválením rozpočtových změn, které vyplynou z hospodaření městyse do konce roku 2012
bez omezení částky.
Usnesení č. 13 k bodu č. 14 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje peněžní dar členům:
    finančního výboru
    kontrolního výboru
    výboru pro rozvoj městyse
    sociální komise
    kulturní a školské komise
Celkem

3000
3000
3000
3000
3000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

15000

Kč

Usnesení č. 14 k bodu č. 15 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje doplnění přílohy Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Velký
Újezd ze dne 11. 9. 2002 v platném znění, k bodu č. IV. – Vymezení majetku o:
Technické zhodnocení budovy ZŠ Velký Újezd ve výši 19,703.594,69 Kč.
Technické zhodnocení budovy MŠ Velký Újezd ve výši  3,946.441,-   Kč.
Usnesení č. 15 k bodu č. 16 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje rozpočtový výhled městyse Velký Újezd na období
2014-2015 dle přílohy č. 7.
Usnesení č. 16 k bodu č. 17 pozvánky
ZM Velký Újezd bere na vědomí informaci p. Roubíka o stavu zpracovávání
nového územního plánu městyse Velký Újezd.
Usnesení č. 17 k bodu č. 18
ZM Velký Újezd schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 446.850 Kč a
příspěvku 49.650 Kč TJ Sokol Velký Újezd a pověřuje starostu, aby ve spolupráci s advokátní kanceláří připravil příslušné smlouvy.
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Usnesení č. 18 k bodu č. 19
ZM Velký Újezd bere na vědomí žádost TJ Sokol Velký Újezd o 310.000 Kč na
opravu topení v Sokolovně.
Usnesení č. 19 k bodu č. 20
ZM Velký Újezd schvaluje prominutí pohledávek 20-ti neplatičů místních
poplatků v celkové výši 23.964 Kč dle evidence úřadu městyse Velký Újezd.
				
				
   
                   

Lubomír Bršlica
starosta městyse Velký Újezd
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jiří Roubík, Ph.D., Mgr. Martina Hausnerová
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