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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám úvodem popřál příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2014 hodně zdraví, spokojenosti, pracovních i osobních
úspěchů.
Vedle přání do roku nadcházejícího si neodpustím alespoň malou
bilanci končícího roku 2013. Pro řadu z nás byl bezesporu tento rok něčím významný, ať už v pracovním nebo soukromém životě. Zřejmě, tak jako každé
období v našich životech, přinesl vedle radostí i starosti. Přesto jsem toho názoru,
že byl rokem dobrým a každého z nás někam posunul. A odvážím si toto tvrdit
i vzhledem k některým „otřesům“ ve veřejném dění z posledních měsíců,
ze kterých je mi především smutno. Velmi si však vážím toho, že mé výborné spolupráce s mnohými z vás se tyto události nikterak nedotkly a podařilo se nám toho
hodně udělat. Především společnými silami zrealizovat řadu prospěšných projektů,
ať už šlo o ty trvalejšího rázu (například realizace památníku obětem holocaustu
v Tršicích) nebo ve formě podpory konkrétních akcí mikroregionů Bystřička a Království.
Chtěl bych proto poděkovat starostům a starostkám vašich obcí a dalším představitelům, kteří při své práci dělali maximum možného, aby přispěli ke zvelebení
míst, kde společně žijeme. Budu rád, pokud se stejným zápalem do práce vkročíme
i do roku následujícího a přál bych si, aby komunální volby ve vašich obcích, které nás
čekají na podzim roku 2014, nebyly ničím jiným, než hodnocením odvedené práce.
Závěrem bych vás chtěl pozvat na jednu z posledních společných akcí v roce 2013,
kterou je vánoční koncert pořádaný mikroregionem Království pod mou záštitou.
Budete-li mít chuť, přijeďte ve čtvrtek 26. prosince 2013 do Poutního chrámu
Očišťování Panny Marie, který se v 15 hodin rozezní vánočními tóny.
Všichni jste srdečně zváni.
Váš Martin Tesařík, senátor za Olomouc a okolí
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Marie Iglo – Šašecí
Vzpomínky na mé blažené dětství na Veselíčku
(dokončení)
Když přišel svatý Mikuláš, tu jsme ho s hrůzou očekávali u kamen na divánku.
Já obyčejně jsem si vlezla za tatínka, pro jistotu. Najednou na dveře zabouchala metla, tatínek řekl: „Dál.“ a ve dveřích se zjevil svatý
Mikuláš, za ním anděl a naposled čert. Čert byl strašidelný. Měl červený jazyk,
v ruce metlu a běhal po pokoji. Anděl nesl koš a v něm plno dobrot. Když jsme
se potom Mikuláši pomodlili, začal anděl rozdávat, ale nám bylo vždy divné,
že Anděl má maminčin plášť k česání, takový bílý s vyšívanou krajkou. To nám
nešlo do hlavy. No ten Mikuláš byla Pepi nebo Mary, anděl Cíly a čert Maryša.
Byla krutá zima. Tatínek šel v poledne z kanceláře domů a tu na schodech
spatřil asi pětiletého kloučka, plakal a byl celý promrzlý. Tatínek se ho ptal, čí je
a tu se dozvěděl, že z pastoušky a že mu rodiče zemřeli. Tatínek ho vzal za ručku a přivedl na horu. Pamatuji jako by to bylo dnes. Tatínek šel za maminkou,
aby tomu dítěti dala něco teplého. Maminka, jak ho uhlídala, až plakala. Zavedla
ho do kuchyně, hned poručila, aby mu Mary dala polévku a stála nad ním celá zaražená. My děti okolo, soustrastně jsme na něj koukali. Jmenoval se Toník
Tala. Maminka šla za tatínkem do pokoje, že je jí toho dítěte líto, že by si ho ráda
nechala. No, domluvili se s tatínkem. Bylo po obědě. Maminka zavolala
Maryšu, aby šla do prádelny zatopit. Cíli poslal pro holiče. Vzala chlapce a šla s ním
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dolů. Holič ho ostříhal, do troků se dala teplá voda a Maryša za dohledu
maminky chlapce celého odrhla. Cíli donesla prádlo a šaty po bratru Albínovi, byli
ve stejném stáří a za chvíli kluk nebyl k poznání. Byl to hezounký hošík, černooký
se světlými vlásky. Přišel nahoru. My děti jásali a Tala, jak jsme ho pojmenovali,
byl náš. Och, té radosti! Kluk byl hodný, poslušný a zůstal u nás navždy. Vyučil
se kamnářem a proto, že uměl krásně kreslit, přišel do jedné továrny do Vídně.
Za světové války chudák padl. Tal, Tala, bez něho my děti bychom ani nebyli.
Krásně jsme si hrávali. Dědoušek a babička z Telče o Vánocích, když nám posílali
dárky, nikdy na Talu nezapomněli. Jako my děti, měl vždy seslík pod stromečkem
a tam dárky. Pan děkan při kázání vzpomněl maminčin šlechetný čin, že při svých
šesti dětech se ujala ještě sirotka. A takových dobrých skutků měla maminka
mnoho. Třeba přišla bába, že jí zemřela dcera a že jí nemá co obléci do hrobu.
Tu maminka hned byla ve skříni a prádlo a šaty jí vybrala. Každý pátek k nám
chodila sto let stará Mertka na kávu a hned do koše dostala na týden jídlo.
Vůbec k nám chodilo moc žebráků. Jednoho jsem měla zamilovaného.
Jmenoval se Kropl, byl vysloužilý voják. Takový krásný stařec to byl. Vždy byl
jako ze škatulky čistý. Přes sebe měl vojenský plášť a na prsou samé metály z roku 1859 a 1866. Já jsem pro ten plášť a ty metály měla k němu
hroznou úctu a jinak jsem mu neřekla, než pan Kropl. Křičívala jsem: „Mary, Mary, pan Kropl, honem mu dejte polévku.“ Sama jsem mu ji nesla na
velké schody, byly krásné dubové a tam jsem s ním seděla, až se najedl.
Vyprávěl mi vždy o vojně, měl chudák chromé ruce. Vždy jsem mu v růžovém papíru dala šestku nebo krejcar z mojí pokladničky. Pak k nám chodívala
hloupá Cilka z Prosenic. My jsme ji vždy zlobili: „ Cíli, mluv německy.“ A ona:
„On, cvaj, draj, hobr daj!“ Pak k nám chodil hezký, asi sedmnáctiletý hoch.
Měl bleděmodrou blůzu a v ruce zvoneček, kterým stále zvonil. Byl hluchoněmý.
Pak k nám chodil vždy na oběd Tymek, otec našeho sluhy. No,
to byl nóbl pán. Ten nežebral, to jen maminka mu chtěla těch sto let
osladit. Seděl vždy v kuchyni u stolku. Chodil starodávně obléknutý.
Zelený kabát, hnědé kalhoty a na hlavě třírohý klobouk. Ten pamatoval
robotu a sázíval lidem na lavici „výplatu“. Někdy přišel takový lump, děvečky
ho hnaly ze schodů, že smrdí. On totiž jedl kočky, přes ruku nosil pytel, a jak
kočku spatřil, už ji ukradl. Doma měl prý hrnce naložených koček. Byl to odporný chlap, ale maminka se k němu nezatvrdila, házela mu z okna balíčky jídla.
Pak jsme někdy my děti dělali darebáctví. Běželi jsme do jedné chaloupky pod
lesem. Tam bydlel chromý, tuze zlý dědek. Každému hned natloukl. My děcka jsme
mu tloukly na okna a on na nás vždy vyběhl a my utíkali, div jsme se nepřerazili.
Ale to bylo jen někdy, to nás Pepi hned hledala a vadila se s námi. Pak byl u nás
skoro denně zvěrolékař, měli jsme velký hřebčinec. Velmi často byl u nás baron
Sturmpedr. Byl asi padesátiletý a hrozně veselý pán. Tu k nám přišel do dětského
pokoje a hrál si s námi. Točil se s námi dokola, vyhazoval nás do výšky a stále
z kapes házel cukrátka. Jeden kumšt uměl: vždy si sedl na válek od nudlí, vzadu
do kapes kabátu (jak se tehdy nosili) si strčil z papíru škornoutky, zapálil je a než
dohořely, přejel na tom válku celý pokoj. My děcka jsme ho měli za čarodejníka.
-5-

Někdy jela maminka s tatínkem na ples nebo koncert do Lipníka. Tatínek ve
fraku s cylindrem, maminka obyčejně v černých šatech. Nejlépe jí ale slušely takové šedivé s dlouhou vlečkou. Nejvíce jí ale trápilo, že se musela šněrovat, jak
bylo tehdy zvykem. To velmi naříkala. My jsme doma zatím s Pepi hráli divadlo,
neb mlhavé obrázky. Naše kuchařka Mary nám navařila punč a nasmažila koblihy
a slavili jsme doma bál.
Zjara jsme s tatínkem v panské zahradě hledali šneky, bylo to výtečné s citronem pak připravené. Na podzim zase jsme hledali v lese houby, v létě jahody,
maliny, hlavně ryzce a žampiony. Jeden člověk nám nosil raky, ostružiny, brusinky
a jiné a jiné věci. V lese jsme měli malý rybníček a tam ryby. To jsme se tam vždy
vpravili odpoledne na podzim. Osli táhli vozík se sudem a poklasný Povolný lovil
ryby a v blízkém „švýcarském“ domku jsme je smažili. My děti jsme nosili z lesa
roští. Byla tam taková malá kuchyňka v suterénu, nahoře pokoj, celý po švýcarsku zařízený, kousek dále malá studánka s výtečnou vodou. To jsme tam hodovali a navečer zase jeli domů. Bylo to uprostřed lesa a strašně idylické prostředí.
Ježíšek byl u nás překrásný. Již čtrnáct dní před ním se peklo cukroví. Celé
odpoledne služky strouhaly cukr na velkém struhadle, tloukly v ohromném železném hmoždíři mák, tloukly ořechy, přebírali mandle a cibeby (hrozinky). No bylo
práce plno. Pokoje se uklízely, čistilo se stříbro neb byla vždy velká krásná tabule. Přišli bedny s objednanými cizokrajnými věcmi, datlemi, fíky, krachmandlemi,
cukrovaným ovocem, citronátem a jinými dobrotami. Ze skleníku ananas, vzácná
jablka, hrušky, hrozny z Altonu, různé druhy rybiček, kaviár a bůhví co ještě. Též
sýry a jemné likéry. Na Štědrý den jsme my děti byly brzy vzhůru, dospat jsme
nemohli. Tatínek hned z rána šel do lesa a přišel až před samou večeří, která byla
vždy o šesté hodině. To už pokoje zářili, teplo a vůně všude. Rázem šesté hodiny přišel obecní pastýř, na chodbě krásně zatroubil a to už Mary nesla polévku.
Tabule jen zářila. Všechno ze stříbra, po bocích jeden pozlacený stojan, na něm
z krystalového skla talíře a v nich plno delikates, dva stříbrné ramenaté svícny a
nad stolem velká lampa, lustr se svícemi, ve kterých hořel olej. Zvenku se nesly
koledy, které zpívala skupina vesnických žen, a už služky vynášely ven různé dobroty a zpívající bohatě obdarovaly. Na krásné voňavé jedli zářili svíčičky, třpytili se
řetězy a kolik nás bylo, tolik sesliček pod stromečkem. I pro Talu. Babička z Telče,
když nám posílala hračky, nezapomněla nikdy na Talu.
Och, krásné doby sladkého mládí!
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Nejstarší fotografie zámku, okna ještě bez okenic (sedmdesátá léta 19. stol.).
Signováno: Fotografischen Atelier der GEBRÜDER KOHUT in Teshen (Těšín).

Hraběcí korunka a iniciály rodu
zdobí každou rodovou fotografii.

Doplněk ke Vzpomínkám Marie Iglo-Šašecí
Veselíčská rodačka paní Marie Iglo-Šašecí se narodila v zámku 8. 10. 1869.
Provdala se za Jeronýma Šašecího (1859 – 1908), řídícího učitele v Telči.
Otištěné vzpomínky na své dětství a mládí strávené ve Veselíčku psala v letech
1942 – 43. Zemřela 6. 5. 1950 a pochována je na Ústředním hřbitově v Brně.
K významným potomkům její rodiny patří vnučka Eva Melmuková-Šašecí,
česká evangelická teoložka a historička (kromě toho vystudovala také etnografii
a folkloristiku). Působila v mnoha různých zaměstnáních, protože v padesátých
letech min. století jí byl na 29 let odebrán Státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. Po listopadu 89 se habilitovala jako profesorka církevních dějin
na Univerzitě Karlově v Praze. Občas je možné ji vidět i v televizi, naposledy
při příležitosti nedávného 400. výročí prvního tisku Bible kralické.
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Mezi její nejznámější historické práce patří nyní
již druhé vydání knihy: Patent zvaný toleranční.
Koncem července navštívil Veselíčko pravnuk paní Marie Iglo-Šašecí ing. Cyril Francisci
s manželkou, ze Slovenska. Pracuje v úseku
podpory státní politiky SR v oblasti elektronických komunikací. Se zájmem si prohlédl místa,
kde žila rodina jeho prapředků - zámek s parkem a také kostel s hrobkou Podstatských-Lichtensteinů ve Velkém Újezdě. Dodatečně zaslal
z pozůstalosti autorky vzpomínek několik mimořádně unikátních fotografií. (Vzpomínky vyšly
též v periodiku Veselíčské novinky.)

Josef Richter

Lampionový průvod
Poslední letošní akcí, kterou pořádala TJ Sokol Velký, byl Lampionový průvod,
který se konal již po třetí, a to 28. října. Každoročně vyhlašujeme téma soutěže, do které se mohou přihlásit děti, a získat tak hodnotné ceny. Letošní zájem
o soutěžení byl velmi malý, téma Nej... strašidlo vyrobené z přírodního materiálu oslovilo pouze 8 odvážlivců, kteří s námi pravidelně soutěží. A tak jsme
také předpokládali, že i zájem o samotný průvod bude menší, jako v předešlých letech. Než však přijel pan Skácel z Daskabátu se svým novým koňským
spřežením, bylo náměstíčko u Vrchnostenského špitálu plné malých i velkých
účastníků se svými lampiony. Průvod jako vždy vyrazil směr sokolské hřiště
a na všechny tam čekala výstavka strašidel, táborák s buřty, posezení s kytarou a bohaté občerstvení. Počasí nám přálo, na pozdní říjen bylo až nečekaně
teplo, domů se všichni rozcházeli plni dojmů a doufám, že i příjemných zážitků.

Ivana Richterová
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Předvánoční hodování
V sobotu 14. prosince 2013 ožilo velkoújezdské náměstí předvánočním hodováním.

Návštěvníci mohli nasát nejen vánoční atmosféru, ale i vůně zabijačkových specialit,
které pro mlsné jazýčky zajistil pan Alexandr Macháček, či svařeného vína z polní
kuchyně Sboru dobrovolných hasičů. Chlad mlhavého zimního dne rozehřála kovářská výheň pana Stanislava Říhy, který ze žhnoucího železa vytvářel krásné umělecké předměty včetně nejžádanějších podkov pro štěstí. Návštěvníci si také mohli
vybrat vánoční stromeček ze zahradnictví pana Kováříka, vánoční svícny vytvořené
učni SOU Velký Újezd, roztomilé textilní dekorace paní Zuzany Dvouleté nebo biomouku na vánoční cukroví od paní Jany Kleinové. Pokud po zabíjačce dostal někdo
chuť na sladkou tečku, zakoupil si umně zdobené perníčky paní Mileny Malinové.
Doufám,
že
pohodová
předvánoční
atmosféra
byla
nakonec tím nejvzácnějším, co si kdo z centra našeho městyse odnášel.
Poklidné vánoční svátky přeje za celý Výbor pro rozvoj městyse VÚ

Michaela Janotová
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Zahrádkáři
Moštování
V letošním roce byl zájem o šrotování a lisování ovoce
třikrát menší než v roce loňském. Důvodem byla menší úroda ovoce.
Pozvánka na š k o l e n í
Také v nadcházejícím roce 2014 pořádá Český zahrádkářský svaz, Územní sdružení Olomouc přednášky nejen pro své členy, ale i pro všechny příznivce zahrádek a zahrádkaření.
Školení bude probíhat opět v Regionálním centru Olomouc v přednáškovém sále
Centaurus v měsících leden a únor – sobotní dopoledne od 8 do 12 hodin.
Školení je bezplatné.
Bližší informace si můžete přečíst ve vývěsní skříňce na klubovně (moštárně)
ZO ČZS Velký Újezd.
04.01.2014
08-10 hodin
04.01.2014
10-12 hodin
11.01.2014
08-12 hodin
25.01.2014
08-12 hodin
				
01.02.2014
08-09 hodin
01.02.2014
09-10 hodin
01.02.2014
10-12 hodin
				
08.02.2014
08-12 hodin
22.02.2014
08-12 hodin

Pěstování a doporučené odrůdy skořápkového ovoce
Pěstování drobného ovoce
Pěstování růží
Meruňky, broskvoně, mandloně – pěstování a
odrůdová skladba
Přírodní stimulace a výživa zahradních rostlin
Mykorhizující přípravky pro rostliny na celý život
Hnojení ovocných stromů a zeleniny v domácích
zahrádkách
Praktické zkušenosti pěstitele zeleniny
Založení a ošetřování ovocného sadu

S t r o m y kolem varhošťské cesty
Možná bude někoho zajímat, jak se vyvíjela situace kolem mladých stromků po jejich postříkání proti okusu vysokou a srnčí zvěří.
I když jsem to v žádném případě nechtěla zakřiknout, přesto se tak stalo.
Jakmile přípravek patrně vyprchal, přestal zvěř odpuzovat.
Ta se znovu pustila do nových výhonů mladých švestek. Zahrádkáři dostali pletivo, kterým obalili korunky stromků. Pletivo zajistila
Ing. Jana Kleinová a proplatil městys Velký Újezd. Někteří ze zahrádkářů
použili pletivo svoje vlastní. Zda bude tento postup účinný a úspěšný, uvidíme.
Na volná místa bylo vysazeno a zároveň pletivem zabezpečeno dalších pět nových stromků.
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Všem spoluobčanům přejeme pěkné a klidné nadcházející svátky
a ve zdraví prožitý rok 2014.

Za výbor ZO ČZS Velký Újezd
Ing. Jana Kleinová a Věra Bednaříková

Statistika obyvatel Velkého Újezda
za období od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2013
Narození:
(osobní údaje použity z evidence vítání občánků, výčet jmen nemusí být úplný)
Sebastian Hudeček
Nikola Šesták		
Denis Talanda
Jan Sýkora		
Filip Zimmer		
Alice Kurfürstová
Michal Pacák		
Barbora Talandová
Libuše Ďurišová
Natálie Šestáková
Klára Knopfová		
Max Navrátil
Anežka Rybářová		
Pavel Hrabal		
Kryštof Krbeček
Jakub Klička		
Kateřina Tošenovská
David Nenutil
Tomáš Vlček		
Josef Veselý		
Klára Ticháčková
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Přihlášení k trvalému pobytu: 		

39 osob

Odhlášení z trvalého pobytu:

29 osob

		

Změna trvalého pobytu v rámci městyse:

4 osoby

Úmrtí:
(osobní údaje použity z oznámení o úmrtí)			
Vladislav Bednářík
Pavel Kolář		
Ladislav Kolínek
Josef Libiger		
Ladislav Metelka		
František Stejskal
Dana Talandová		
Zdenka Tylichová		
Marie Zigmundová
Marie Žáková
Sňatky občanů Velkého Újezda:

7 sňatků			

z toho:
2 uzavřené ve Velkém Újezdě
5 uzavřené v jiném matričním obvodu
Rozvody manželství:			

8 rozvodů

Zpracovala: Eva Tomanová

FARNOST VELKÝ ÚJEZD U OLOMOUCE
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. JAKUBA VE VELKÉM ÚJEZDĚ
ÚTERÝ		
STŘEDA		
ČTVRTEK
ČTVRTEK

24.
25.
26.
26.

prosince
prosince
prosince
prosince

Půlnoční mše svatá		
1. svátek vánoční, mše sv.
2. svátek vánoční, mše sv.
„VÁNOČNÍ KONCERT“		
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20.30
08.00
08.00
16.00

hod.
hod.
hod.
hod.

VÁNOČNÍ KONCERT
Římskokatolická farnost a Městys Velký Újezd zvou všechny příznivce krásné
hudby na Vánoční koncert, který se uskuteční
ve čtvrtek 26. prosince 2013
v 16.00 hod.
ve farním kostele sv. Jakuba
ve Velkém Újezdě.
Na programu je:
MISSA BREVIS
Jiřího Pavlici
a vánoční koledy v úpravě
Josefa Olejníka
Účinkují:
Marie Nakládalová - soprán
František Tomek - baryton
Chrámový sbor z Velké Bystřice
Příležitostný orchestr Olomouc
Lubomír Vlk - varhany
řídí Radim Černín
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Betlémské světlo dorazí do našeho kostela sv. Jakuba v pátek 23. prosince 2013.
Můžete si pro něj přijít do předsíně kostela v odpoledních hodinách.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012
Tříkrálová sbírka bude probíhat v naší farnosti od 3. do 5. ledna 2014. V našem
městysi máme registrovaných několik skupin koledníků – dobrovolníků (6). Vedoucí jednotlivých skupin koledníků bude mít průkazku s logem Tříkrálové sbírky
2014 (na požádání je povinen ji předložit) a zapečetěnou pokladničku se znakem
charity. Hledáme neustále nové koledníky – registrujte se prosím u skautu nebo
farnosti. Konáním tříkrálové sbírky dostáváme také možnost se zapojit do pomoci
trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Upřímně děkujeme Vám
všem, kteří podporujete charitní dílo a přejeme Vám k tomu hodně Božího požehnání, pokoje a radosti.

Děkujeme Vám. ŘK farnost Velký Újezd, Charita Olomouc.
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Vánoční přání duchovního správce
Prožíváme opět čas, který máme rádi – Vánoce. Budeme
slavit událost od níž křesťanský svět odvozuje svůj letopočet – narození
Ježíše Krista. Současně tyto svátky jsou svátky rodiny, kdy máme více
času být spolu – ukázat jak jsou naši blízcí pro nás důležití. Vánoce nám
pomáhají prohlubovat naše vzájemné vztahy v rodinách, projevit lásku.
Z pohledu věřících křesťanů je Ježíš Kristus oním
očekávaným Spasitelem,
kterého mnohá staletí před
tím ohlašovali proroci.
Je pravda, že od prvních
Vánoc uplynulo víc jak
dva tisíce roků, Jeho přítomnost však ovlivňuje
život těch, kdo jej přijali
i v dnešní době.
V něm k nám přichází Bůh,
který projevuje svoji lásku člověku, který ji nabízí
i nám.
Betlémští pastýři, jak vypráví evangelní příběh,
s velikou bázní a vnitřním
rozechvěním vyslechli poselství anděla, který zvěstuje velikou radost pro všechen lid v narození Spasitele. I my jsme o letošních
Vánocích zváni k účasti na této radosti.
Přeji Vám, aby něco z toho prozářilo vaše Vánoce ve vašich rodinách,
kdy při společně prožívaných chvílích budete prožívat radost jeden ze druhého a kdy si budete uvědomovat důležitost vašeho rodinného společenství.
Požehnané prožití svátků vánočních, hodně pokoje a vzájemné radosti.

Vám všem přeje
P. František Foltýn,
administrátor farnosti
Velký Újezd
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VELKOÚJEZDSKÁ KOPANÁ
Vážení sportovci a hlavně příznivci fotbalu, dovolujeme si Vám podat
informace o ukončené podzimní části sezony 2013 - 2014 a investicích na hřišti.
Výsledkově dopadly všechna přihlášená mužstva (muži, žáci, benjamínci)
do okresních soutěží velmi dobře a skončila svorně na 2. místech, což v historii
velkoújezdské kopané nemá patrně obdoby.
MUŽI
Muži prohráli pouze dva zápasy na půdě vyspělých soupeřů Chválkovic,
Slatinic a remizovali v Luké. Na domácí půdě celý podzim udrželi neporanitelnost
a ztratili pouze 2 body remizou s vedoucím mužstvem soutěže z Mladče.
Zápasy probíhaly pravidelně každou druhou neděli za podpory fanoušků
a na hřišti se scházelo okolo 150 lidí včetně asi 40 až 50 platících diváků.
Počasí babího léta nám vcelku přálo a předvedená hra s dobrými výsledky přinášela uspokojení divákům za podpory dobrého občerstveni z KIOSKU Saši
MACHÁČKA.
Kádr mužstva po letním doplnění je velmi kvalitní, poměrně již početný,
z převážné části tvořen vlastními hráči a odchovanci. Po zimní přestávce vyplněné poctivou venkovní a halovou přípravou a účasti na Zimním turnaji na umělé trávě v Lipníku nad Bečvou může pomýšlet i na nejvyšší cíle, tj. na postup
do III. třídy okresního přeboru, viz tabulka.
Okresní přebor IV. třídy, skupina B - muži
Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Sokol Mladeč
Sokol Velký Újezd
SK Chválkovice B
Sokol Majetín
Sokol Vilémov
SK Králová
SK Slatinice B
Sokol Luká
Sokol Pňovice
TJ Tršice
TJ Střeň, o. s.
Sokol Střelice B
SK Grygov
Sokol Náklo

Záp
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
11
10
9
8
7
6
7
6
5
5
4
3
2
1

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

P
2
2
4
3
5
4
6
6
6
6
9
8
10
13
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Skóre
55 : 22
45 : 24
37 : 27
51 : 27
35 : 25
34 : 25
31 : 31
27 : 23
21 : 19
29 : 30
22 : 33
16 : 34
19 : 52
9 : 59

Body
34
32
28
27
23
22
22
20
18
18
13
12
8
3

Prav
( 13)
( 11)
( 7)
( 6)
( 2)
( 1)
( 1)
( -1)
( -3)
( -3)
( -8)
( -9)
(-13)
(-18)

Celkově panuje u mančaftu mužů pod vedením zkušených trenérů J. Glíra
a J. Sléžky dobrá nálada a můžeme s radostí konstatovat, že se vytváří parta,
což je prvotním předpokladem úspěchu v kolektivním sportu zvláště kopané
na této úrovni.
Dále bychom chtěli poděkovat významnému sponzorovi z řad fanoušků za zakoupení krásné sady fotbalových dresů, trenek a bund pro mužský tým.
Jedná se o občana italské národnosti Daniela De Col bydlícího ve Velkém Újezdě
a podnikajícího v Olomouci.
ŽÁCI
Mladší žáci, i když jsme jim předpovídali výrazné zlepšení, skončili nad
očekávání také na výborném druhém místě a prohráli v domácím prostředí jen
jeden zápas s mužstvem z Velké Bystřice a venku zápas s vedoucím mužstvem
z Dubu nad Moravou. Dva body jsme ztratili ještě remízou na horké půdě Chválkovic, které patří k výkvětu mládežnické kopané na celém okresu a reprezentují
olomoucký region často i na mezinárodních turnajích.
Kádr mužstva se doplnil o šikovné benjaminky a při eventuální obsazení 1. místa
ve skupině mohou dokonce hrát o přeborníka okresu s prvním týmem ze skupiny
A, viz tabulka.
Okresní přebor mladších žáků, sk. B
Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Záp
Sokol Dub n. M. 13
Sokol Velký Újezd 13
Sokol Slavonín
13
SK Velká Bystřice 13
SK Chválkovice
13
TJ Tršice
13
SK Grygov
13
FC Hněvotín
13
SFK Nedvězí
13
Sokol Kožušany
13
Sokol Těšetice
13
Sigma Lutín
13
Sokol Drahanovice 13
1.FC Olomouc
13

V
10
10
9
9
8
7
6
6
6
4
3
3
1
0

R
3
1
3
1
3
0
2
1
1
2
1
0
0
0

P
0
2
1
3
2
6
5
6
6
7
9
10
12
13

Skóre
79 : 14
54 : 25
76 : 18
65 : 28
71 : 34
56 : 42
51 : 43
78 : 39
74 : 63
41 : 49
28 : 49
37 : 74
7 : 146
8 : 101

Body
33
31
30
28
27
21
20
19
19
14
10
9
3
0

Prav
( 15)
( 10)
( 12)
( 10)
( 9)
( 0)
( -1)
( -2)
( 1)
( -4)
(-11)
( -9)
(-18)
(-21)

BENJAMÍNCI
Kádr benjamínků po odchodu nosných hráčů do mladších žáků se výrazně
obměnil a první zápasy soutěžních turnajů hrála většina malých hráčů po prvé
v životě.
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Pod vedením nových trenérů Bohuslava Niesnera a Jiřího Treutlera se ale kluci
velmi rychle orazili a již v druhém kole soutěžních turnajů obsadili druhé místo
za lídrem soutěže mužstvem z Tršic.
Okresní soutěž benjamínků - podzim 2013 - druhá část
Rk
1.
2.
3.
4.

Tým		
Sokol Dub n. M.
Sokol Velký Újezd
SK Chválkovice
Sigma Lutín

Záp
6
6
6
6

V
6
2
2
2

R
0
0
0
0

P
0
4
4
4

Skóre
30 : 11
18 : 19
17 : 18
12 : 29

Body
18
6
6
6

Většina hráčů z řad benjamínků i žáků má o fotbal
trvalý zájem s výraznou podporou rodičů, což bylo patrné na závěrečném posezónním večírku uskutečněném na malém sále Sokolovny.
Bohaté občerstvení zajišťovali sami rodiče všech hráčů, za což jim děkujeme.

Budování na hřišti
V areálu hřiště došlo k dokončení rekonstrukce šaten s vybudováním
nového sociálního zařízení a WC jak pro hráče, tak i veřejnost. Byla komplet
udělána nová elektroinstalace vyhovující přísným normám a hlavně bezpečnosti
a zdraví sportovců. Dále byla provedena výměna starých oken za nová plastová,
zhotovení nových podlah z dlaždic a dřevěných obkladů v šatnách. Byla opravena a natřena střešní krytina a budova kabin dostala nátěrem fasády nový kabát,
což při příchodu do areálu hřiště v návaznosti na rekonstruovaný kravín v zemědělském družstvu má velmi pěkný až dominantní ráz.
V rámci rekonstrukce areálu kravína bude provedeno i nové oplocení
na rozhraní pozemků hřiště a kravína se zafinancováním majitelem Ing. Milanem
Naswetterem.
Rekonstrukce šaten se odvíjela z dotačního programu MIKROREGIONU BYSTŘIČKA s prvotním finančním překrytím a půjčkou městyse Velký Újezd.
V těchto dnech by dotační peníze (cca 450 000,- Kč ) měly dorazit na účet TJ Sokol
a okamžitě budou vráceny převedením na účet městyse. Domácí hráči i hráči
soupeřů, rozhodčí a příznivci sportu oceňují po dokončené rekonstrukci a opravě
šaten výrazné zlepšení zázemí sportovcům a zkvalitnění hygieny a venkovních
WC pro veřejnost.
V příštím roce z jara (duben, květen) proběhne nově připravovaná investice víceúčelového hřiště s umělým povrchem (plocha cca
40 x 20 m) situovaného při severozápadním okraji sportovního areálu pod vedením předsedkyně TJ Sokol Ivany Richterové a Karla Domese
s vybranou firmou, která zrealizuje stavbu na klíč zhruba za 3 až 4 týdny.
Náklady na multifunkční hřiště s umělým povrchem se budou pohybovat
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okolo 1,3 milionu. Dotace schválená a přiklepnutá MIKROREGIONEM BYSTŘIČKA činí 900 000,- Kč.
Na posledním zastupitelstvu městyse (10. 12. 2013) bylo odsouhlaseno,
že 900 000,- Kč obec půjčí Sokolu (dotace z mikroregionu bude obci po realizaci
vrácena jako v případě šaten) a 400 000,- Kč doplatí městys ze svého rozpočtu.
Dotační tituly na obě investice s vyplňováním velmi složitých formulářů
s maximální péči připravovala TJ Sokol Ing. Jana Švarcová, za což ji patří velké
uznání a poděkování.
Areál fotbalového hřiště se stane určitě chloubou celé obce Velký Újezd
a bude lákat další zájemce o volnočasové sportovní aktivity (volejbal, basketbal,
házená, tenis apod). Nové sportoviště s umělým povrchem bude sloužit nejen
fotbalistům všech mužstev oddílu kopané, ale bude také využíváno dvěma týmy
malé kopané (ČENDA a ODRA) k soutěžním zápasům, bude sloužit hasičům
v přípravě na soutěže a v neposlední řadě ZŠ a MŠ Velký Újezd a SOU k hodinám
tělocviku apod.
S finančním přispěním formou sponzorských darů Karla Svobody,
Karla Domese, členů finančního výboru městyse (Vlastimila Himra, Davida
Nocara) a provozovatele kiosku Alexandra Macháčka se vybuduje v blízkosti nové „umělky“ obyčejné dětské hřiště a posezení s lavičkami a ohništěm.
Drobnou investicí potěšující oko fanoušků budou i reklamní panely
za střídačkami.

Jarní zápasy
První jarní kolo mužů ročníku 2013/2014 na domácí půdě
začne v neděli 30. března 2014 zápasem s mužstvem z Chválkovic.
Následně, tj. v neděli 13. dubna 2014 budou hrát doma muži s mužstvem Slatinic. V obou přídech se bude jednat o soupeře, kteří nás v první
podzimní části porazili a máme jim tedy co oplácet. Mezi těmito zápasy zajíždí muži na nejdůležitější utkání jara do Mladče k vedoucímu týmu tabulky.
Dále bychom chtěli s časovým předstihem informovat, že v sobotu
19. července 2014 proběhne v našem areálu 11. ročník fotbalového turnaje
Újezdů za předpokládané tradiční účasti Horního Újezdu (okr. Svitavy),
Horního Újezdu (okr. Přerov), Horního Újezdu (okr. Třebíč), Pleteného Újezdu
(okr. Kladno), Újezdu u Uničova (okr. Olomouc) a nás z Velkého Újezdu ukončený
turnajovou zábavou.
Závěrem
přejeme
všem
občanům
městyse,
sportovcům, fotbalistům a fotbalovým příznivcům velkoújezdské kopané příjemné prožití Vánoc a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.

Za oddíl kopané
TJ Sokol Velký Újezd
Jaroslav Tylich
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Školní časopis
Vydávání školního časopisu má již několikaletou tradici. V minulých letech mohli
žáci listovat stránkami časopisu Backstage (Zákulisí) a ÚL. S příchodem každého
nového redakčního týmu se změnil název, ale náplň i úroveň časopisu zůstávaly
stále na dobré úrovni.
Po kratší pauze žáci druhého stupně opět dostali novinářské „choutky“. Tentokrát
na titulní stranu svého občasníku umístili nápis Game over.
V každém čísle mají čtenáři možnost zasmát se vtipům, seznámit se se sportovními úspěchy žáků, vyluštit doplňovačku, vybarvit si omalovánku, hlasovat
v anketě, vyrobit si vlastní výrobky podle ověřených návodů, dumat nad rébusy
a hádankami či zjistit něco více o svých spolužácích, učitelích a dění ve škole prostřednictvím uveřejňovaných interview a reportáží.
Žáci pracují nejen jako redaktoři, ale i jako grafici, fotografové a PR manageři
(osoby zaměřující se na styk s veřejností). Každý člen redakčního týmu si tak
může najít své uplatnění.

Michaela Janotová
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VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd
(dále jen ZM), konaného dne 10. prosince 2013 v klubovně
městyse Velký Újezd
Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zápis ze 17. zasedání ZM Velký Újezd ze dne
10. 9. 2013
Usnesení č. 2 k bodu č. 3 pozvánky
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM Velký Újezd.
(příloha č. 2 zápisu)
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 zápisu).
Usnesení č. 4 k bodu č. 5 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti rady městyse Velký Újezd.
Usnesení č. 5 k bodu č. 6 pozvánky
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu finančního výboru městyse Velký
Újezd.
Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje schodkový rozpočet městyse na rok 2014 s příjmy
ve výši 14683 tis. Kč a výdaji 19183 tis. Kč. K překlenutí schodku bude použit předpokládaný zůstatek na běžném účtu k 31.12.2013 ve výši 4500 tis. Kč.
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu je rozpočet sociálního fondu městyse s přídělem ve výši 35 tis. Kč a výdaji 115 tis. Kč, k překlenutí schodku bude použit
zůstatek fondu k 31.12.2013 v odhadované výši 80 tis. Kč.
(příloha č. 4)
Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje rozpočtový výhled městyse Velký Újezd na období
2015 – 2016. (příloha č. 5)
Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
ZM schvaluje finanční dar členům:
finančního výboru					
kontrolního výboru					
výboru pro rozvoj městyse 				
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3000,00 Kč
3000,00 Kč
3000,00 Kč

sociální komise
				
kulturní a školské komise		
		
Celkem							

3000,00 Kč
3000,00 Kč
15000,00 Kč

Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky
a)
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje rozpočtové opatření č.
12/2013 dle předloženého návrhu.
b)
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd pověřuje radu městyse projednáním a schválením rozpočtových změn, které vyplynou z hospodaření městyse
do konce roku 2013 bez omezení částky.
(příloha č. 6)
Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje realizaci projektu „Suchou nohou“ z ROP Střední
Morava.
Celkové náklady (100%) činí 2 851.347,15 Kč, dotace (85%) je 2 423.644,15
Kč.
Náklady na financování stavby ve výši 2 423.644,15 Kč i případné neuznatelné
náklady jsou zahrnuty v kolonce schváleného rozpočtu městyse Velký Újezd v
par. 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené v položce 5901 – Nespecifikované
rezervy ve výši 4 725.000 Kč – výdajová část. Náklady na financování údržby
dokončené stavby v rámci udržitelnosti jsou zahrnuty v paragrafu 3745 schváleného rozpočtu v celkové výši 800.000 Kč.
Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje využití finančních zdrojů z investičního fondu ZŠ a
MŠ Velký Újezd:
a) na opravu střechy ZŠ ve výši 			
306.848,- Kč
b) na opravu WC dívky I. stupeň, hoši I. a II. stupeň ve výši 		
						
302.647,-Kč
Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
a)
ZM Velký Újezd bere na vědomí důvodovou zprávu ke stanovení
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014
b)
V roce 2014 bude postupováno dle platné OZV č. 2/2012
Usnesení č. 13 k bodu č. 14 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 900.000 Kč a
příspěvku 409.000 Kč TJ Sokol Velký Újezd na vybudování multifunkčního hřiště
a pověřuje starostu, aby ve spolupráci s advokátní kanceláří připravil příslušné smlouvy.
Lubomír Bršlica 			
Ověřovatelé zápisu:
starosta městyse Velký Újezd			
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Ing. Jana Švarcová
Mgr. Ondřej Zatloukal

Pozvání
Sbor dobrovolných hasičů Velký Újezd a Městys Velký Újezd
si Vás dovoluje srdečně pozvat na silvestrovské setkání
dne 31. prosince 2013 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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