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SlOVO úVODEM

Vážení spoluobčané, milé děti,
jsem moc rád, že vám všem mohu popřát krásný adventní podvečer. Již potřetí mám tu
čest zahájit předvánoční čas tady u nás ve Velkém Újezdě při rozsvícení vánočního stromku.
Nedávno jsme rozsvítili první adventní svíci, abychom tak odstartovali nejdivočejší, ale zároveň nejkrásnější období v roce. Nejdivočejší proto, že v takřka neuvěřitelně
krátkém čase stihneme tolik věcí najednou, jako jindy nejsme schopni ani za několik měsíců. No a nejkrásnější proto, že doba vánoční v nás téměř vždy vyvolává tu nezaměnitelnou
atmosféru rozsvícených vánočních stromečků, vůní vánočního cukroví i smaženého kapra.
Ale především v nás dlouho zůstává vzpomínka na rozzářené oči těch, které jsme obdarovali. Nezaměňujme ale velikost dárků za hloubku našeho citu. Právě cit a radost z vlastního
života se z našich duší pomalu vytrácí.
Rok 2016 se již pomalu stává rokem loňským. Pro někoho to byl rok šťastný, někomu tolik štěstí nepřinesl. Všichni jsme bohatší o prožitky, které nás jistě posílily. Nechci
v této chvíli vyjmenovávat dlouhý seznam akcí, které byly ve Velkém Újezdě realizovány,
ale dovolte mi zmínit alespoň to zásadní: napojení ulice Lipenská na ČOV, výsadba třešní Na Sušírně, opravy překopů na místních komunikacích, opravy kanalizace a vodovodu,
oprava veřejného osvětlení na ulici Lipenská, chodník a stezka pro chodce a cyklisty –
1. etapa, výstavba nového pavilonu mateřské školy.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem těm, kdo pro náš městys učinili
v uplynulém roce cokoliv pozitivního a dobrého, byť by to byla jen maličkost. Všem, kteří
mnohdy bez nároku na jakékoliv ocenění věnují svou práci obci. Jim patří můj velký dík.
Přeji Vám všem pěkný advent, klidné svátky a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů do
nového roku 2017.
						

Váš starosta Josef Jelen
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ROZHOVOR
Redakce Žibřida se rozhodla po letech oživit tradici rozhovorů. Jednou z linií bude postupné představení všech zastupitelů městyse Velký Újezd. V tomto čísle Vám představíme
Mgr. Martinu Hausnerovou – zastupitelku a předsedkyni Kulturní a školské komise.

Můžete nám, prosím, přiblížit historii Vaší rodiny?
Ve Velkém Újezdě žiji od narození, a to v domě, ze kterého pochází tatínek a který rodiče opravili a rozšířili. Tatínek je velkoújezdský rodák, maminka se do Újezda přistěhovala
s rodiči v šesti letech ze Staměřic, kde dědeček působil jako řídící učitel ve škole. Moje
rodné příjmení je Dobisíková. Maminka učila 32 let ve zdejší základní škole, tatínek působil
jako mistr, později vedoucí v Kamenolomu Výkleky. Narodila jsem se jako mladší ze dvou
dcer. Starší sestra (sice jen o 10 minut) žije v Olomouci. Vystudovala ekonomii a v této
oblasti také působí. Manžel pochází z Hluboček, má však rovněž kořeny ve Velkém Újezdě.
Jeho dědeček zde vyrůstal.
Máte rodinu?
Ano, jsem 20 let vdaná. Manžel Jan pracuje jako technik v olomoucké firmě zaměřené na
výrobu lisovacích nástrojů. Vychováváme dva syny. Starší syn Jiří studuje na Přírodovědecké fakultě UP obor aplikovaná informatika. Mladší syn Michal navštěvuje druhým rokem
Slovanské gymnázium v Olomouci.
Jakému oboru se věnujete?
Po ukončení vysoké školy jsem začala působit jako učitelka na základní škole ve Velkém
Újezdě. Učím žáky 6. až 9. ročníku matematiku a fyziku. Od roku 2003 pracuji ve funkci
zástupkyně ředitele naší školy. Povolání učitelky jsem si vybrala, protože jsem vyrůstala
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v učitelském prostředí a vždy jsem
měla ráda děti a práci s nimi.
Jak trávíte volný čas? Máte např.
nějaké koníčky?
Volný čas trávím péčí o rodinu, dům
a zahradu. Mám ráda turistiku. Zimní
i letní dovolenou trávíme na horách.
Líbí se Vám ve Velkém Újezdě?
Vždy jsem naši obec, nyní městys,
považovala za pěkné místo k bydlení.
Mám ráda vesnice, které mají náměstí
a jsou obklopeny lesy. Máme zde školu, lékaře, poštu, obchody, hřiště, za
vesnicí nájezd na dálnici, tedy rychlé spojení do města, např. za kulturou. Těší mě, že se
vzhled a celková úprava městyse stále vylepšují.
Máte nějaká oblíbená místa a proč?
Rádi s manželem chodíme na procházky kolem celého městyse, nejčastěji ale k rybníkům
ing. Milana Naswettera nebo k hronovskému lesu.
Co Vás v poslední době ve Velkém Újezdu potěšilo?
Těší mě spousta věcí. Jsem ráda, že potkávám stále více maminek s kočárky, že se zlepšují
služby pro občany, že se opravuje, buduje, že místní spolky spolupracují při organizování
akcí pro občany.
A naopak s čím nejste spokojená? Co byste si přála změnit?
Nejsem vždy a se vším, co se děje v městysi, naprosto spokojená, ale vím, že různá přání
a požadavky občanů nelze uspokojit okamžitě vzhledem k finančním možnostem městyse.
Větší rekonstrukci a výstavbu lze těžko v dnešní době provádět bez získání dotací. Také
bych si přála, aby se do dění městyse zapojovalo více občanů.
Jste dlouholetá zastupitelka. Od kterého roku působíte v místní samosprávě
a v jakých funkcích?
Zastupitelkou jsem od roku 2010 a stejnou dobu jsem předsedkyní kulturní a školské komise.
Jste kromě zastupitelstva nějak zapojena do dění ve Velkém Újezdu (spolky
atd.)?
Nejsem členkou žádného spolku, ale při spoluorganizovaní některých akcí pro děti i dospělé spolupracuji se členy TJ Sokol, SDH Velký Újezd a SOU služeb Velký Újezd.
Co byste vzkázala čtenářům Žibřida?
Končí rok 2016, a proto všem občanům přeji příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Za rozhovor děkuje Ondřej Zatloukal
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HISTORIE A KULTURA
Karel Richter

Povídá se, že Richterův rod žil od konce třicetileté války na Slavkově u Lipníka nad Bečvou. Jeho předkové se
však prý i na lipenském panství, jehož
majitelé se přiklonili k protireformaci, museli po konfiskaci majetku olomouckých protestantských rodů skrývat. V roce 1804 se jeden z jejich potomků Jan přiženil na Kozlov, ale z jeho dětí se již
tři synové usadili ve Velkém Újezdě.
Jedním z nich byl Josef, který se v roce 1835 (bylo mu třiadvacet
let) nechal zaměstnat jako pacholek
v hospodářství čp. 20 (dnes na tomto místě stojí budova drogerie). Když
v protějším domě čp. 18 tragicky zemřel hospodář, oženil se Josef roku
1836 s ovdovělou Annou Metelkovou.
K ženinu hospodářství si navíc pronajal
pozemky náležející k hostinci U zlatého jelena čp. 99 a k bývalé poštovní přepřahací stanici čp. 100. Po smrti své ženy se
roku 1849 oženil podruhé s dcerou provaznického mistra a úspěšného obchodníka
z čp. 44 jednatřicetiletou Annou Hitzlbergerovou (Hicelbergerovou). Druhý sňatek
mu po roce 1850 umožnil zakoupení pronajatých pozemků včetně budov rozlehlých
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hospodářských objektů jak kolem hostince (1876),
tak i kolem budovy přepřahací stanice. Hospodářství
na čp. 18 přenechal po rozsáhlém požáru Velkého
Újezda v roce 1860 svému bratru Ignácovi. Zatímco Josefovy děti z prvního manželství dědily vše, co
souviselo s přepřahací stanicí, děti z druhého sňatku
zase všechno, co patřilo k nemovitostem hostince.
Josef měl z druhého manželství několik dětí –
Amálii, Františku (provdanou za advokáta a redaktora populárního deníku Našinec v Olomouci Alexandra
Jiříčka); třetím dítětem byl pozdější poslední újezdský
starosta rakousko-uherské éry.
Karel Richter spatřil světlo světa 10. září 1862.
Vychodil obecnou školu ve Velkém Újezdě a tři roky pak studoval na olomoucké německé reálce.
15. června 1886 se čtyřiadvacetiletý Karel žení s dcerou prvního újezdského starosty Tomáše Kováříka
(a tedy sestrou dalšího starosty Felixe Kováříka) třiadvacetiletou Rosou-Růženou (1863–1894). Byla absolventkou školy při klášteře Kongregace sester III. řádu sv. Františka Neposkvrněného Početí P. Marie na přerovské
Šířavě. Richterovým se narodily tři děti, Růžena (*1887, později provdaná za učitele
na Zemském ústavu hluchoněmých v Lipníku nad Bečvou Josefa Hradila), předčasně zemřelý Karel Josef (1888–1889) a Karel (1893–1987), ženatý se svou sestřenicí, dcerou mlynáře na Hambalku Vítězslavou Richterovou). Karel se v meziválečných
letech vypracoval na náměstka vrchního ředitele Moravské banky v Brně, kde také
nakonec dochoval jak svého otce, tak macechu – ale nepředbíhejme. Za kmotry byli
všem třem Richterovým dětem újezdští mlynáři Josef a Vítězslava Nekoksovi.
Po smrti své první manželky se 16. dubna 1901 osmatřicetiletý Karel Richter znovu žení s osmnáctiletou Annou (1882–1941), dcerou nájemce svého hostince
Aloise Svobody. Svatbu neměli ve Velkém Újezdě, nýbrž v olomouckém kostele sv.
Mořice. S Annou měl Karel ještě tři další potomky Svatopluka (*1901), Stanislava
(*1902) a Vladimíra (*1910).
V roce 1892 převzal třicetiletý Karel po otci hostinskou živnost, ale později ji
přenechal otci své druhé ženy a poté i jeho synovi, Anninu bratrovi Aloisovi (*1880).
Karel se totiž – podobně jako jeho tchán
Tomáš Kovářík – začal po třicítce intenzivně věnovat veřejné činnosti.
Od roku 1888 byl členem zdejšího obecního výboru (zastupitelstva),
aby byl tři roky nato zvolen starostou
Velkého Újezda; tuto funkci pak vykonával po dlouhých osmadvacet roků
(1891–1919). Od 26. října 1896 a znovu
od 16. října 1902 až do roku 1919 byl
navíc poslancem moravského zemského sněmu ve III. kurii za okresy Dvor-
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ce, Libavá, Lipník a Hranice. Ač z původně německé rodiny, patřil k sympatizantům
Lidové strany předáka moravských mladočechů Adolfa Stránského. Ve sněmovně se
věnoval systemizaci zemských podpor malozemědělcům, dostupnosti úvěrů, pracoval
jako člen petičního, komunikačního a živnostenského odboru. Již od roku 1882 se také věnoval pěstování chmele (získal díky tomu značné jmění) a vůbec podpoře moravského chmelařství. Patřil tak k následovníkům propagátora chmelařství tršického
rodáka Hynka Florýka. Richter pak léta působil ve vedení chmelařského spolku právě
v Tršicích. Mimo jiné se ale rovněž zasadil o stavbu obecné školy ve Staměřicích. Na
schůzi zemského sněmu dal 17. ledna 1906 podnět k založení Zemského ústavu pro
hluchoněmé ve Valašském Meziříčí (ústav byl vystavěn v letech 1909–1911). Působil také ve vedení společenstva koncesovaných živnostníků a dále jako správce kontribučenského fondu. Angažoval se v zápase o českou radnici v Lipníku nad Bečvou
(v souvislosti s tím se od roku 1896 stal spoluvydavatelem týdeníku Lípa), ve venkovských okresech patřil k propagátorům národovecké zásady „svůj k svému.“
Nemenší pozornost věnoval starosta také své obci. Navrhoval například,
„aby každé volné místo u cest a obecních pozemků bylo vysázeno stromovím.“ Podstatně se tak měly zvýšit obecní příjmy. V letech 1908–1911 byly na 17,5 ha vysázeny
velké obecní třešňové sady ve Vyroubaném a Jirkovém Březí a třešňové aleje kolem
císařské silnice i dalších cest. V letech 1898–1902 probíhala v obecní režii stavba silnice k Varhošti (na základě návrhu olomouckého stavitele Jana Valihracha ji prováděl
Eduard Koryčan z Buku), doplněná od roku 1903 třešňovou alejí. Podobně byla ve
stejné době založena švestková alej kolem silnice k Výklekám. „Srdce včelařů bolela“
– tak bylo roku 1912 komentováno kácení mohutných staletých lip lemujících císařskou silnici a jejich nahrazování třešňovými alejemi. Jako náhradu Richter organizoval
výsadbu lip na všech příhodných místech v obci.
V roce 1892 byl zaklenutý potok protékající náměstím, které bylo následně
rovněž osázeno lipami. Obec se také věnovala odvodňování pozemků. V roce 1914 se
všechny zdejší spolky podílely na vybudování výletního místa na obecním pozemku
na Předních Klčích s cvičištěm, jež bylo podle starostových dispozic osázeno lipami,
akáty a smrky a k němuž byla také upravena cesta s třešňovou alejí.
Ne všechny starostovy plány se ovšem podařilo uskutečnit. Nedošlo tak
na stavbu silnice
k Tršicím přes Bělou
(1906), neprovedený
zůstal návrh na železnici Lipník nad Bečvou
– Velký Újezd – Velká
Bystřice (1908), stejně jako projekt železničního spojení Olomouce-Holice – Tršic
– Velkého Újezda –
Veselíčka – Radvanic
(1911).
		
Richter léta usiloval o obnovení

-7-

statusu městyse pro Velký
Újezd – podařilo se mu to
již v roce 1892 a následně se angažoval za uznání
zdejších čtyř výročních trhů.
Na druhé straně se v roce
1906 osamostatnila dosavadní správní součást Velkého Újezda německý Ranošov.
Starosta také prosadil novostavbu radnice,
jejíž podoba byla svěřena
tehdejšímu nejvýznamnějšímu olomouckému českému staviteli Karlu Starému st. Budova z let 1908–1910 přišla na 54 600 korun a dále
se na ní podílel zednický mistr Josef Prášil z Kocourovce. Vyrostla na místě přízemního gruntu čp. 15, který obec vykoupila již v roce 1871. Secesní průčelí Starého novostavby bylo zničeno v roce 1970, takže na původní podobu dnes odkazují jen detaily
– reliéfy Karla IV. a Jiřího z Poděbrad se starými znaky korunních zemí.
V roce 1881 Richter založil zdejší Sbor dobrovolných hasičů a po osm let byl
jeho náčelníkem. Roku 1906 byla na popud lékaře a člena obecního výboru Richarda
Orsavy založena v hostinci Na rychtě místní organizace Sokola. O rok později byl starostou Sokola zvolen Richter, který v roce 1910 na vlastní náklady staví v sousedství
svého hostince tělocvičnu. Její prostory s galerií a jevištěm navíc slouží Pěvecko-čtenářskému spolku Podhoran i jeho odnoži Spolku divadelních ochotníků. Richter navíc
újezdské ochotníky podporuje i sponzorsky.
Vystupuje však také jako dobově příznačný pokrokář. Doslova „občanskou válku“ vyvolalo jeho zápolení
s újezdským farářem Antonínem Koutným. Záminkou se staly oslavy výročí
Mistra Jana Husa, které sokolové v čele s Richterem uspořádali v roce 1911.
Přizvaný řečník František Kraus na
shromáždění napadl římskokatolickou
církev, takže další neděli z toho farář
Koutný veřejně obvinil Richtera. Aféra
gradovala poté, co újezdští ochotníci
sehráli na Daskabátě podzimní „trucdivadlo“ – pozoruhodnou shodou okolností ve stejném termínu jako daskabátská katolická Omladina. Starosta
Richter nato zaútočil v olomouckém deníku Pozor, pak v přerovském Obzoru
a v Národních novinách. Kaplan Doležel
a farář Koutný reagovali v Našinci. Pole-
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miky se točily kolem otázky, kdo je pokrokovější. Spor se nakonec rozšířil i na okolní
obce. O sveřeposti újezdské „občanské války“ svědčí i názvy polemik: Koutný vydal
brožuru Poznámky k řeči prof. Krause (1911) a Memorandum (1912), Richter nato
Pamětní list na odhalení lidské furie (1912). Zápolení ovlivnilo i obecní volby v roce
1913, kdy se Velký Újezd rozdělil na pokrokáře a klerikály. Spor nakonec v evangelijním smířlivém duchu ukončilo prohlášení pana faráře, v němž odvolal obvinění snesená na Richterovu hlavu.
V témže roce byl Karel Richter zvolen po osmé starostou. V Pamětní knize
Velkého Újezda je možné udělat si obrázek o následujících událostech. 1. srpna 1914
byla „vyhlášena bubnem všeobecná mobilizace za ranního šera. [...] Vojáci připravovali poslední vůle.“ Z Újezda jich rukovalo kolem dvou set (z toho zhruba třetina
otců rodin), branná povinnost byla nakonec rozšířena od osmnácti do padesáti let.
V Újezdě musela být zřízena nemocnice pro raněné, probíhaly rekvizice koní, armádě
sloužilo čtrnáct koňských přípřeží, několik z nich se dostalo až do Varšavy. Brzy se začal projevovat nedostatek rolníků, které museli leckdy zastoupit dvanáctiletí hospodáři s jediným koněm. Přicházeli ruští a italští zajatci i židovští uprchlíci z Haliče. Bujela
udání za vlastizrádné výroky. Byl nedostatek jídla a drahota.
Richter měl být na popud obecního výboru vyznamenán záslužným křížem,
avšak s podmínkou, že se bude horlivě starat o upisování válečné půjčky. Nesouhlasil
a raději toto vysoké vyznamenání odmítl.
O vyhlášení samostatnosti se Újezd dozvěděl o den později, 29. října 1918.
V mnoha oknech hořely svíčky, v sokolovně, kde byla hlava na hlavě, docházelo
k bratření dosavadních nepřátel, ozýval se šťastný pláč, ale také Kde domov můj
a Hej Slované. Večer uvedl starostův slavnostní proslov.
Karel Richter byl bezpochyby jednou z nejzajímavějších osobností v újezdských dějinách. Pro dokreslení jeho povahy a také poměrů charakteristických pro
popřevratové doby obecně zmiňme na závěr několik úryvků z jeho rezignačního pro-
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slovu z 2. prosince 1918: vysvětlil v něm, že je po mnoha letech veřejné práce unavený, že se chtěl starostenského úřadu vzdát již před válkou, ale když pak vypukla,
cítil povinnost vytrvat. „Dělal jsem, co jsem mohl, prodělal jsem válku doma s ústrky

a ubližováním, nevděk nerozumných a zlomyslných lidí ztrpčoval mi můj úřad, mnohdy k mé necitelnosti nebral jsem ani ohled na mé zdraví, [...] byl jsem tím špalkem,
na kterém každý dříví štípal, co se někomu stalo, co se událo nebo dodávalo, vším
byl starosta vinen [...]. Prodělal jsem válku doma nikoliv mečem a zbraní, ale nadlidskou zkouškou trpělivosti. [...] Nepracoval jsem pouze pro dobu přítomnou, ale též
hlavně pro budoucí časy. Uskutečněte po mně to, k čemu jsem dal podnět a sjednal
jsem základ. [...] Vím, že žádný ve svém rodišti nestal se ještě prorokem a proto vím,
že vděku za mou práci a dobrou vůli se mi nedostane, jsem však o tom přesvědčen,
že i zde najdou se hodní a poctiví lidé, kteří se mne zastanou, až záštiplní lidé budou
mne pomlouvati a ubližovati a mně křivditi.“

Přes tato skeptická slova a pevné rozhodnutí odejít z veřejného života byl
Richter o pár dní později znovu v tajné volbě jednomyslně zvolen starostou. Následné
dilema bylo nakonec na návrh radního Orsavy vyřešeno tak, že Richter bude až do
dalších obecních voleb (uskutečnily se v červnu 1919) starostou na dovolené.
O rok později se z Velkého Újezda odstěhoval do Brna, ale pobýval také na
Valašsku. Osmdesátiletý Karel Richter zemřel rok po smrti své druhé ženy 31. března
1942 ve svém domě v Brně-Králově Poli.

Pavel Zatloukal
Prameny a lit.: Zemský archiv Opava, pob. Olomouc, Matrika narozených Velký Újezd
1868–1910. – Zemský archiv Opava, pob. Olomouc, Matrika oddaných Velký Újezd
1872–1925. – Státní okresní archiv Olomouc, Archiv Velkého Újezda O 1-76, i. č. 5,
Protokoly zasedání obecního výboru 1911–1923. – Státní okresní archiv Olomouc, Pamětní kniha Velký Újezd 1873–1919. – Archiv města Brna, Policejní přihláška; Sterbeprotokol 1942. – Karel Domes, Velký Újezd a okolí v minulosti a přítomnosti. Ostrava
1974. – Jiří Malíř a kol., Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu
v letech 1861–1918. Brno 2012, s. 561–562. – http://www.val-mez.cz/index.php?page=historie (staženo 25. 11. 2016). – Za laskavé doplnění některých údajů patří
poděkování Josefu Richterovi.
Vyobrazení:
1. Karel Richter, (nedatovaný snímek), archiv městyse Velký Újezd.
2. Karel Richter v posledním roce své starostenské funkce coby svatební svědek bratrancova syna Ignáce Richtera. Foto z 3. března 1919, archiv Josefa Richtera.
3. Richterova první manželka Růžena Kováříková.
4. Hostinec U zlatého jelena během přestavby v roce 1967.
5. Pohlednice z Velkého Újezda z roku 1899 napravo se starou radnicí.
6. Pohlednice z Velkého Újezda z roku 1912 s novostavbou radnice.
7. Újezdský Vrchní konec v roce 1907, snímek Adolf Kovářík.
8. Pohled na Velký Újezd od jihu z roku 1905, snímek Adolf Kovářík.
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Vám poděkování a lásku
I Jan Jakart, odborný učitel (1907–1974), zaslouží náš
vděk a naše uznání. Dětská léta prožil ve Velkém Újezdě
v Zákostelí v chaloupce č. 126 spojené vnitřní zdí se
stavením Aloise Frölicha. Vystudoval reálku v Lipníku, učitelský ústav v Olomouci. Učil v Kunčičkách,
Hnojníku, Vidnavě, nejdéle v Novém Bohumíně. Krátce před válkou našel místo v Tršicích. V tu dobu byl
náčelníkem Sokola ve Velkém Újezdě. Svým svěřencům vštěpoval lásku k vlasti, nenávist k násilí, odvahu,
statečnost. Na Ostravsko odešel po 15. březnu 1939
z bezpečnostních důvodů. Zde vstupuje do odboje. Je
sledován gestapem. Jeho články v novinách jsou cenzurovány. Stal se spoluiniciátorem trasy, po níž nelegálně
odcházeli do Polska českoslovenští dobrovolníci, kteří pak
v armádách bojovali proti hrůzám fašismu. Svými názory ovlivnil i smýšlení újezdských válečných hrdinů.
Po válce jako předseda Osvětové rady byl duší veškerého kulturního dění v Bohumíně. Svědčí o tom i knížka Nový Bohumín 1847–1947.
V tu dobu už byl uznávaným kartografem. O jeho plastické mapy projevila zájem
i Československá akademie věd. Dnes je ta největší Panorama Moravskoslezských Beskyd (téměř 5x3m) součástí výstavy osvobození v památníku v Hrabyni.
Jeho desetimetrové panorama Karlových Varů bývalo chloubou kolonády. Zmizelo v nenávratnu. V padesátých letech – ten neochvějný šiřitel Masarykových
a Tyršových idejí – nesměl učit. Přijal těžkou práci v bohumínských drátovnách.
Do Velkého Újezda jezdil za příbuznými a kamarády – chlapci (Jožkou,
Viktorem a Svatoplukem) Kovaříkovými, Karlem
Svobodou, Jaroslavem Kopeckým, Janem Košem,
Josefem Coufalem, Vladimírem Navrátilem. Jejich
setkání bývala plna tvůrčí činnosti. Stál u zrodu
Navrátilových soch (Maryčka, Bezruč, busta Jan
Jakvert).
V ulici Válečných hrdinů je skryto i jméno mého strýčka učitele Jana Jakverta, toho statečného člověka, bojovníka za
pravdu. „Však nejen sobě, své rodině a obci, i národu dejte, co jeho jest,“ nám napsal
v jednom verši v blahopřání k sňatku 15. 8.
1959. Znáte vroucnější slova o lásce k vlasti?

neteř Ludmila Kleinová
Chcete o Janu Jakvertovi vědět více? V Žibřidu č. 5 z roku 1993 o něm píše Josef Richter.

Snímky: 1. Jan Jakvert před chaloupkou č. 126. 2. Před školou u radnice v roce 1974
při oslavách 650 let Velkého Újezda. Vlevo na lavičce Jan Jakvert, vedle František
Přikryl, bývalý řídící obecné školy. Za nimi Vladimír Krbeček a Karel Domes, učitel,
kronikář. Kdo je osoba sedící vpravo, se nepodařilo zjistit.
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Dne 17. 11. 2016 proběhl ve Velkém Újezdě slavnostní křest poslední –
tedy třetí publikace o našich válečných hrdinech – tentokrát
o npor. Bohumilu Bednáříkovi. Čest jejich památce!
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O všechny tři publikace se významnou měrou zasadil starosta městyse
Ing. Josef Jelen. Velmi děkujeme!
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PROJEKTY
Redakce Žibřida se rozhodla touto cestou informovat o dokončených, probíhajících či
připravovaných (stavebních) projektech v našem městysi. Pro aktuální číslo byl vybrán
projekt na novostavbu pavilonu mateřské školky.
Nový pavilon mateřské školky ve Velkém Újezdě
Není to tak dávno, kdy budova mateřské školky ve Velkém Újezdě byla téměř prázdná, a řešilo se, jak naložit s volnými prostory. Padaly různé návrhy, počínaje prodejem
budovy a přemístěním mateřské školky do budovy základní školy až po její dlouhodobý
pronájem. Naštěstí se neuskutečnil žádný z návrhů a netrvalo dlouho, kdy z jednoho
oddělení byla dvě a kdy obě oddělení narazila na početní limit. Velký Újezd láká mladé
rodiny nejen svým příjemným přírodním prostředím a komfortním napojením na dálniční
síť, ale i rozvinutou občanskou vybaveností a pracovními příležitostmi. Nedostatek míst
v mateřské škole bylo proto nutné řešit jako chronický problém, nikoli jako krátkodobě
zvýšenou poptávku. Po zvážení veškerých prostorových a organizačních možností se
rozhodlo přistoupit k přístavbě pavilonu, který umožní zřízení dalšího oddělení mateřské
školky s kapacitou až 30 dětí. Motivací pro toto rozhodnutí byl dotační program, který
městysi významně s financováním stavby pomůže. Na druhou stranu bylo zvoleno takové stavebně provozní řešení, aby bylo možné stavbu zrealizovat i v případě, že by se
nepodařilo dotační prostředky získat. Bylo proto potřeba slevit například ze samostatné
jídelny či ložnice.
Nový objekt byl umístěn v souladu s územním plánem jihozápadně 4,0 m vedle
stávající budovy mateřské školky, na pozemku parc. č. 479 a 480. Do zahrady zasahuje
minimálně. Z větší části zabírá místo zbytečně velké manipulační plochy a demolované
nevyužívané dřevěné kolny. Vzdálenost nového pavilonu od severozápadní hranice pozemku 2,0 m je větší, než je současná vzdálenost této kůlny. Jedná se o přízemní nepodsklepenou dřevostavbu typu bungalov bez využitelného podkroví. Má obdélný půdorys
s rozměry 17,482 x 11,482 m s kratší stranou orientovanou ke stávající mateřské škole. Před jihovýchodní fasádou je navržena terasa. Zastavěná plocha nového pavilonu je
cca 201 m2. Hlavní vstup do domu je navržen ze severovýchodní fasády, je zpřístupněn
přes kryté zápraží a vede do předsíně. Naproti vstupu jsou dveře ústící do šatny, která je
průchozí do umývárny. Z umývárny je umožněn přístup do herny, která je zpřístupněná
i přímo z předsíně. Do západního nároží je situován sklad, do kterého se vchází z herny. V jižním nároží se nachází pracovna pro pedagoga. Mezi sklad a pracovnu je vložena
předsíň, ze které se vchází na WC a do úklidové místnosti. Celková užitná plocha objektu
je 181 m2, z čehož cca 121 m2 připadá na pobytovou plochu herny pro děti.
Celý půdorys domu je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 7°. Krytina bude plechová červené barvy. Přesah okapní hrany sedlové střechy od nosné konstrukce
je 0,5 m. Výška korunní římsy je +3,640 m nad úrovní podlahy přízemí ±0,000, celková
výška objektu v hřebeni střechy je +4,615 m (+5,025 m včetně komínového tělesa). Zápraží a terasa jsou sníženy o 30 mm pod úroveň podlahy 1. NP. Výškově je objekt osazen
tak, aby úroveň podlahy v přízemí ±0,000 byla min. 300 mm nad okolním upraveným
terénem. Soklové zdivo bude opatřeno akrylátovou mozaikovou omítkou s černo-žlutým zrnem. Fasáda bude omítnuta minerální jemně strukturovanou akrylátovou omítkou
smetanově žluté barvy. Přesahy střechy budou opatřeny podbitím. Tesařské konstrukce
budou ošetřeny vodní lazurou imitující zlatý dub. Základním formátem navržených oken
je obdélník. Okna jsou plastová v základním bílém provedení. Jsou navržena jako jedno-
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křídlá a dvoukřídlá. Dvoukřídlá okna jsou doplněna středovým sloupkem. Hlavní severovýchodní průčelí je rytmizováno třemi osami. Na třetí ose jsou v krytém zápraží umístěny
hlavní vstupní dveře P 900/2000 mm, které jsou doplněné nadsvětlíkem a jsou vsazené do stavebního otvoru 1000/2650 mm. Dveře ústí do předsíně. V první a druhé ose
jsou navržena dvoukřídlá okna 2400/1300 mm prosvětlující hernu. Jihovýchodní fasáda
je členěna čtyřmi dveřními osami, do kterých jsou vsazeny dvoukřídlé balkónové dveře 1800/2000 mm doplněné nadsvětlíkem a vsazené do stavebních otvorů 1900/2650
mm. Dveře propojují hernu s terasou. Jihozápadní průčelí je rytmizováno pěti okenními
osami. V první a čtvrté ose jsou okna 1200/600 mm, která prosvětlují sklad a úklidovou
místnost. Mezi ně jsou vsazena okna 900/600 mm prosvětlující WC a předsíň. Tato čtyři
okna vytváří pásové okno. V poslední páté ose je osazeno dvoukřídlé okno 2400/1750
mm prosvětlující pracovnu. Severozápadní fasáda je členěna dvěma okenními osami,
do kterých jsou vsazena pásová okna dělená na tři části. Stavební otvor těchto oken je
3600/600 mm. Okna prosvětlují šatnu a umývárnu.
Stavba je navržená z panelů s dřevěnou konstrukcí, které se vyrábí dílenským
způsobem a na betonové základové desce se už pouze smontují. Pro malou vlastní
hmotnost je možná výroba velkých dílů, jednoduchý transport a montáž. Hlavní výhodou
dřevostavby jsou výborné tepelně izolační vlastnosti, díky kterým je možno použít menší
tloušťku obvodových konstrukcí. To s sebou nese kromě úspory místa také lepší pronikání světla do budovy. Rozměry dřevostavby díky netypovým používaným prvkům nejsou závislé na modulu, jako tomu je u zděných staveb, a umožňují libovolné rozmístění
otvorů a příčných stěn. Suchý proces montáže je rychlý a také méně závislý na teplotě
ovzduší při stavbě, která může probíhat i v zimních měsících.
Stěnový panel je složen z dolního hranolu 60/160 mm (obvodová stěna)
a 60/100 mm (příčka) a z horního hranolu 80/160 mm (obvodová stěna) a 80/100
mm (příčka). Hranoly jsou spojeny fošnovými sloupky 60/160 mm a 60/100 mm, které jsou oboustranně opláštěny OSB deskou tl. 12 mm. Vnitřní prostor je vyplněn minerální vatou. Součástí stěnových dílců
jsou překlady a parapetní hranolky. Prvky dřevěného rámu panelu jsou z hoblovaných a vyschlých KVH hranolů. Vzniká
tak velmi tuhý prvek, který nepodléhá
kroucení a dalším deformacím. Na stěnové panely jsou uloženy sbíjené vazníky
GANG-NAIL. Na vnitřní plochy panelů se
kontaktně připevní obklad ze sádrokartonových desek. Podhled zavěšený na
vaznících bude rovněž ze sádrokartonových desek. Na obvodovou konstrukci
pavilonu mateřské školy bude instalován
kontaktní zateplovací systém s izolací
z desek fasádního polystyrénu tl. 80 mm.
Díky stavbě nového pavilonu bude už začátkem příštího roku mateřská školka
ve Velkém Újezdě připravená přijmout nové žáčky. A i kdyby v budoucnu zájem o místa
poklesl, bude možné využít nový pavilon jako provozně samostatnou budovu třeba pro
účely tolik žádané obecní klubovny.

Ing. Jiří Roubík, PhD., projektant nového pavilonu MŠ
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Z ARCHIVU

˄˄˄ Pohled na Velký
Újezd od jihu z roku 1905,
snímek Adolf Kovářík.
˂˂˂ Újezdský Vrchní konec v roce 1907, snímek
Adolf Kovářík.
Oba snímky pochází z Rodinného archivu Evy Kovaříkové a Pavla Zatloukala.

Pozn.: Redakce prosí
všechny spoluobčany,
kteří mají doma vzácné a zajímavé snímky našeho městyse,
o kontakt s tím, že je
rádi uveřejníme v jednom z dalších čísel Žibřida.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÝ ÚJEZD
Vánoce

V malé vesničce jménem Obendorf, která leží
v Rakousku, žil kněz, otec Moor. Právě uděloval dětem z farního sboru poslední ponaučení
o tom, jak mají o Štědrém večeru zpívat. Jakmile však zmáčkl klávesy, z útrob varhan vyběhlo deset nebo dvacet myší. Varhanní měch
byl na několika místech prohryzaný. Když odevzdaně klečel tento mladý kněz před hlavním oltářem, vzpomněl si na svého přítele
Franze Grubera, který učil v místní škole. Nejenže to byl slušný varhaník, ale také uměl
dobře hrát na kytaru. Kněz zaklepal na jeho
dveře. Franz Gruber opravoval školní práce
v chabém světle lucerny. „Musím vymyslet ně-

co nového na půlnoční mši. Nějakou jednoduchou písničku, při které bys mě mohl doprovázet na kytaru. Už jsem dal dohromady text.
Teď bych jen potřeboval, abys k němu složil
hudbu… Ale rychle, prosím tě, spěchá to!“

Jakmile za otcem Moorem zapadly dveře, vzal Gruber do ruky kytaru, prohlédl si text
a začal hledat vhodnou melodii. Byla tichá noc
a sněhové vločky jako by se zastavily u jeho oken, aby si tu píseň mohly lépe poslechnout.
Přesně o půlnoci 24. prosince 1818 byl farní kostel plný věřících. Hlavní oltář
zářil do tmy ve světle lampiček a svíček. Otec Moor sloužil mši. Když slovy Lukášova
evangelia oznámil narození Spasitele, zamířil s mistrem Gruberem k jesličkám a rozechvělým hlasem zanotovali: „Stille Nacht, Heilige Nacht / Tichá noc, přesvatá noc /.“
Píseň dozněla a v kostele zavládlo ticho. Ale vzápětí ji s nimi opakovala Ježíškovi celá
vesnice jako zástup andělů, o kterém se píše v evangeliu podle Lukáše. A od té doby
se tato píseň zpívá nejen v Obendorfu, ale po celém světě. Stala se jednou z nejoblíbenějších vánočních písní.
A co otec Moor a Franz Gruber? Žádný z nich neměl čas si uvědomit, jak
velký dar dali světu bez nároku na odměnu. /zpracováno podle Vánoční příběhy pro
potěchu duše – Bruno Ferrero/.
Také o letošních Vánocích budou znít vánoční písně v našich kostelích, domovech i jinde, na oslavu události Svaté noci – narození Spasitele, a to nejen Tichá
noc. V malém dítěti ležícím v jeslích můžeme poznávat zosobněnou lásku Boha, který přichází mezi nás. U rozsvícených vánočních stromků budete zakoušet vzájemnou
blízkost a lásku se svými blízkými, která je odrazem té lásky, kterou vnímáme při pohledu do našich betlémů, znázorňujících první Vánoce, při pohledu na Svatou Rodinu,
Ježíše, Marii a Josefa.
Všechny Vás zvu k liturgické oslavě Kristova narození ve farním kostele sv. Jakuba
Staršího.
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Začátky bohoslužeb: na Štědrý večer ve 20.30 hod., Hod boží vánoční v 8.00 hod.
Požehnané a radostné prožití svátků vánočních Vám všem ve vašich rodinách přeje

P. František Foltýn, administrátor farnosti Velký Újezd
Snímek: Mistr Toruňské Madony – následovník, Šternberská Madona, (90. léta 14.
století). Římskokatolická farnost Šternberk – Arcidiecézní muzeum Olomouc. Snímek
je z archivu Ondřeje Zatloukala.
Koncerty v kostele sv. Jakuba Staršího ve Velkém Újezdě
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
se uskuteční v neděli 18. prosince 2016 v 18.00 hod. v kostele sv. Jakuba ve Velkém
Újezdě. Na programu jsou „adventní písně a vánoční koledy“. Účinkuje Collegium vocale – komorní sbor Olomouc. Vstupné dobrovolné bude věnováno na opravy kostela.
Více info o souboru:
zde: http://www.collegiumvocale.cz/ http://www.collegiumvocale.cz/?page_id=70.
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
se uskuteční v pátek 1. ledna 2017 v 18.30 hod. v kostele sv. Jakuba ve Velkém
Újezdě. Na programu jsou vánoční písně a koledy. Účinkuje Komorní pěvecký sbor
Cantabile Hranice a komorní orchestr Hranice. Vstupné dobrovolné bude věnováno na
opravy kostela. Více info o souboru:
http://www.pscantabile.cz/komorni-sbor-cantabile/ http://www.pscantabile.cz/.

-18-

SPOLKY
ZAHRÁDKÁŘI
Letní Flora Olomouc 2016
Vzhledem k tomu, že letošního říjnového „Hortikomplexu“ se naše základní organizace nezúčastnila a ani já jsem tuto výstavu nenavštívila, vrátím se k té letní – srpnové – etapě veletrhu Flora Olomouc. Ta měla dvě hlavní témata – jedno vzdát hold
mečíkům a druhé nás zavedlo až do exotické Malajsie. Hlavní květinová expozice
v pavilonu A pod názvem Půlstoletí s mečíky vzdala čest našim i zahraničním šlechtitelům gladiol a předvedla nepřeberné množství odrůd těchto květin, včetně nově
vyšlechtěných. Druhé téma Malajsijské inspirace přeneslo návštěvníky do vzdálených
a exotických končin jihovýchodní Asie. Na galerii pavilonu A měla své místo obnovená přehlídka Vyznání růžím, jedna odrůda krásnější než druhá! V pavilonech B
a C byla k vidění a obdivování expozice okrasných dřevin (Svaz školkařů) a společná
expozice Českého zahrádkářského svazu se stovkami květin i tradiční či méně známé odrůdy ovoce a zeleniny. Pamatuji si i ty první ročníky Flory Olomouc, které jsem
s maminkou jako malé dítě ráda navštěvovala, takže jsem jich už opravdu viděla hodně, ale každá z nich mě vždy překvapí zase něčím novým – nečekaným. Ať už nějakou novou odrůdou zeleniny, ovoce či květin nebo samotným nápadem při aranžování
a v poslední době i vyhlášením různých témat a stylů pro uspořádání hlavní expozice.

-19-

Přednáška
25. listopadu nám zpříjemnili páteční podvečer videoprezentací doprovázenou vyprávěním paní Olga Nováková a pan Pavel Matoušek – přemožitelé několika nejvyšších
hor světa. Zdolali některé sedmi i osmitisícovky. Záběry z jejich výprav byly překrásné, někdy se nám až tajil dech a bylo těžké uvěřit, že je vidíme před sebou živé
a zdravé po tom všem, co v mnohdy extrémních podmínkách zažili. Vyprávěli nejen
o své největší zálibě – horolezectví, ale přiblížili nám i život domorodých obyvatel Nepálu a Pákistánu – samozřejmě zcela odlišný od toho našeho. Celkovou náladu jsme
umocnili malým pohoštěním – šálkem čaje a drobným pečivem, o přestávce jsme
rozdělili všem zúčastněným dárečky, které už měly vánoční nádech. Přednášku jsme
uspořádali nejen pro členy našeho zahrádkářského svazu, ale i všechny ostatní spoluobčany, stejně tak jako v minulých letech přednášky o Cejlonu a cejlonských čajích.

Překvapení v trávě
Začátkem listopadu jsme se s manželem vypravili na procházku pro vodu do studánky k Izidorku
a na obhlídku stromů kolem Varhošťské cesty, o něž
pečují zahrádkáři. Čekalo nás překvapení v podobě
krásných trsů václavek (4. listopadu 2016!!!) –
viz foto. Rostly v trávě pod švestkami u cesty. Doma
jsme uvařili výborný guláš, bylo ho dost i pro rodiny
našich synů, a to jsme neposbírali všechny, co tam
byly. Trochu tohoto „překvapení“ v tak netypické době jsme nechali i pro další pocestné.
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Rady do kuchyně
kůra.

Zápach po smažených jídlech v kuchyni odstraní zapálená sušená citronová

Řízky při smažení nenasáknou tukem, když je již obalené lehce namočíme do
rozšlehaného bílku.
Nejrychlejší a nejúspornější způsob, jak vyškvařit sádlo, není nakrájení na
kostičky, pokud nám nezáleží na škvarcích. Jednodušší je rozemlít syrové sádlo na masovém strojku. Tímto způsobem získáme mnohem více sádla.
I prasklé vejce lze uvařit. Dáme ho do cedníku a pak držíme chvíli nad párou
z vařící vody. Vrchní vrstva bílku ztuhne a pak už vejce můžeme klasicky dovařit ve vodě.
Polévka získá hezkou barvu, když do ní přidáme jemně nastrouhanou a na
másle osmaženou mrkev.
Jestli při smažení jídel přidáme na pánev s olejem pár koleček mrkve nebo
brambor, nebude se jídlo připalovat.
Sníh z bílků půjde lépe ušlehat, když do něj přidáme trochu citronové šťávy
nebo špetku soli.
Drobenku na koláče můžeme vylepšit tak, že do ní přidáme trochu strouhaného kokosu.
Palačinky budou mít jemnou chuť, když do těsta místo obyčejného mléka použijeme podmáslí.
Květák zůstane při vaření bílý, když do vody přidáme lžíci mléka nebo citronové šťávy, případně pár kapek bílého octa.
Zbudou-li nám bílky, nalijeme je do mikrotenového sáčku a dáme do mrazáku.
Když je budeme potřebovat, necháme je v lednici rozmrazit. Jde z nich ušlehat krásně
tuhý sníh.
Aby nám polévka nebo omáčka při vaření z hrnce nevytekla, potřeme horní
okraj vnitřní strany hrnce olejem, sádlem nebo jiným tukem. Obsah hrnce pak nevzkypí.
Aby kuřátko bylo krásně křupavé, stačí ho během pečení párkrát potřít černým pivem.
Při vaření těstovin voda z hrnce nevzkypí, přidáme-li lžíci másla nebo oleje.
Navíc se nám těstoviny nebudou slepovat.
Bramborové placky budou chutnější, když k bramborům jemně nastrouháme
i jedno jablko.
Když uvařený pudink posypeme moučkovým cukrem, nevytvoří se nám na
něm nežádoucí škraloup.
I přepepřený pokrm se dá ještě zachránit. Stačí nakrájet dvě jablka na větší
kousky, vložit je do jídla a krátce povařit. Jablka pepř vtáhnou a ostrost jídla se zmírní.
Když do fazolí při vaření přidáme špetku jedlé sody, nebudou po jídle tolik nadýmat.
Mleté maso se lépe spojí a bude šťavnatější, když do něj nastrouháme syrový
brambor.
Příliš tekutou nádivku, která z buchet či šátečků vytéká, je potřeba zahustit.
Švestková povidla můžeme zahustit strouhaným perníkem, do tvarohové nádivky přidáme lžíci vanilkového pudinku a do marmelády lžičku škrobové moučky.
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Věra Bednaříková

PF 2017
Do nadcházejícího nového roku přeji jménem výboru základní organizace všem spoluobčanům pevné zdraví,
spoustu radostných okamžiků, klidnou
hlavu při řešení problémů a zahrádkářům navíc co nejméně škůdců a co nejvíce pěstitelských úspěchů!

Věra Bednaříková

Foto stále pěkně zbarvených hortenzií jsem
na své zahrádce pořídila dne 31. října 2016.

Akce ZO ČZS Velký Újezd 2017
11. března 2017		
			
9. dubna 2017		
1. října 2017		
24. listopadu 2017

Autobusový zájezd na výstavu Rájecké kamélie v zámku
Rájec-Jestřebí
Vítání jara – velikonoční dílničky pro děti
Výstava ovoce a zeleniny
Přednáška o Amazonii

Kromě těchto akcí uspořádáme výstavu v rámci hodových slavností městyse, téma
zatím není rozhodnuto. Dále připravíme teplý mošt na Vánočním hodování. V září
a říjnu proběhne moštování.
Autobusový zájezd bychom chtěli uskutečnit ve spolupráci s městysem –
s jeho finančním přispěním na dopravné. Naše zájezdy se těší velké oblibě, autobus
je vždy plně obsazen. Kromě výstavy na zámku plánujeme navštívit ještě jeskyni Výpustek v Moravském krasu a poutní kostel ve Křtinách.
Tip na výlet
Víte, že na Veselíčku mají muzeum? Muzeum Záhoří se nachází v domě č. 42 v ulici
pod hasičskou zbrojnicí směr Tupec a zřizovatelem je obec Veselíčko. Nejbližší akcí,
na kterou muzeum zve své návštěvníky, je výstava Háčkované Vánoce. Můžeme se
těšit na citlivě rozmístěný nábytek z dob našich babiček doplněný předměty, které
už jen z nostalgie přetrvávají v našich domácnostech. Vše umocní vánoční výzdoba
a ruční práce šikovných veselíčských žen. Háčkované Vánoce v muzeu trvají celý prosinec a o svátcích bude otevřeno 26. 12. od 16 do 18 hod. a 30. 12. od 14 do 16 hod.
Dle slov paní Stanislavy Čočkové, hlavní iniciátorky akcí v muzeu, rádi uvítají návštěvníky i v jiné dny po telefonické domluvě (603746819). Dále jsem se od paní Čočkové dozvěděla, že v brzké době chystají výstavu o rodu Podstatských-Liechtensteinů
k 250. výročí založení veselíčského zámku. Bude to téma, které by mohlo zajímat
i občany Velkého Újezdu. A z muzea neodejdete s prázdnou. Nabídnou vám knížečku
s mapou Hraběnčina naučná stezka. Je inspirací pro turistické vycházky po Veselíčku a okolí. Nabízí 5 okruhů od 2 km po 5,3 km s celkem 25 zastaveními u kulturních
a přírodních zajímavostí. Já se chystám navštívit místo zvané Vlčince, kde potok Lu-
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kavec vytvořil přírodní raritu, asi 100 m dlouhou rokli.
Snad se i Velký Újezd dočká několika vycházkových tras nebo naučné stezky.
Zatím jsou návrhy jen „na papíře“. Zprůchodnění možného okruhu se mnohdy brání
majitelé nebo uživatelé pozemků. Nejvíc reálný se jeví okruh: po varhošťské cestě ke
studánce u Izidorku a zpět kolem chat a pastvin k bývalému koupališti.

Jana Kleinová

2

Zámecký park
Stromy v zámeckém parku

Pěší tRasa
Hraběcí okruh 5,3 km
tupecký okruh 4,2 km

Zámecký park nacházející se v těsné blízkosti veselíčského zámku se řadí mezi dendrologicky velmi cenné
parky v regionu střední Moravy. V letech 2010–2012 se
v parku uskutečnila revitalizace veškeré zeleně. Tato revitalizace zasáhla samozřejmě také parkové stromoví.
Některé stromy byly ošetřeny, jiné, u nichž již ošetření
nebylo možné, vykáceny a nahrazeny novými. Opravou
prošla také cesta protínající park a spojující oba vchody
do zámeckého parku.
V minulosti byl park protkán mnohem větším množstvím cest a cestiček, v jejichž blízkosti se nacházela místa určená k relaxaci a odpočinku. Na stromech visely
plechové štítky s jejich latinskými názvy. Na těch nejstarších stromech si lze těchto štítků všimnout dodnes.
Za konkrétnější zmínku stojí následující stromy: Kaštan
jedlý (2x – 1. pozůstatky uprostřed parku nad cestou,
2. pod prádelnou poblíž vstupu na spodní terasu francouzské části), Liliovník tulipánokvětý (naproti pozůstatkům kaštanu jedlého pod cestou), Ruj vlasatá (pozůstatky kousek nad rybníkem). K vůbec nejvzácnějším
stromům patří: Topol chlupatý (pozůstatky nad rybníkem směrem k cestě), Dub velkokvětý (pod rybníkem
s obvodem 582 cm), Platan javorolistý (ve svahu za zámkem), Platan západní (u cesty poblíž východní brány),
Dub Turnerův (vedle prádelny). Dále se v parku nacházejí vzácné druhy jehličnatých stromů, borovic (Borovice
černá, Borovice limba), jedlí (Jedle kavkazská, Jedle obrovská) i smrků (Smrk ztepilý, Smrk Schrenkův) a listnatých stromů, dubů, buků, javorů, platanů i lip.

Zámecký park
Zámecký park se skládá ze dvou celků. Jednak je to část
barokní, o rozloze 0,93 ha, ležící v bezprostřední pohledové návaznosti na objekt zámku, jednak část přírodně-krajinářská, o kterou byl park doplněn až v 19. století, a to pod
vlivem názorů osvícenských filozofů, hlásajících návrat
k neporušené přírodě a svobodě tvarů.
Park tvoří nepravidelný obrazec, podobný pravoúhlému lichoběžníku, o celkové výměře přes 4 ha a je vlastně
pojítkem mezi středem obce a zámeckými budovami.
V centrální a jižní části barokní zahrady nechybějí dvě kamenné fontány.
Francouzská (pravidelná) část parku byla dále tvořena
oranžérií, tj. plochou, která byla určena pro pěstování
choulostivějších především jižních rostlin, které se na
volné prostranství přenášely pouze v létě. Prostřední terasa zahrady bývala vyplněna bohatou ornamentální
květinovou výsadbou, později sem byly symetricky zasazeny předpěstované kužele tisů. Ve spodní části barokní zahrady se ve stínu habrů nachází rozsáhlý čtvercový bazén se zkosenými rohy, původně určený ke koupání panstva.
Zcela odlišný charakter má celá východní část areálu
zámeckého parku vzniklá počátkem 19. století. Jedná se
totiž o anglický, přírodně krajinářský park, v němž je
upuštěno od přísného slohu francouzské zahrady. Výsadba dřevin je rozvolněná a plocha parku se tak rozpadá
na řadu dílčích ploch a zákoutí, které skýtají neobyčejné
pohledy na krásu přírody. Důraz je kladen například i na
barevnost listů v jednotlivých ročních obdobích, návštěvník parku se nesměl nikdy nudit.
Po úplném dokončení stavebních prací i úprav okolí zámku si hraběcí rodina, majitelé zámku v Telči, jejich hosté
i četní církevní hodnostáři, Veselíčko oblíbili především jako místo svých letních pobytů. Postupem času však Veselíčko vyhledávali i v podzimním čase, a to nejen pro loveckou zálibu, ale i pro nevšední zážitky, které skýtaly romantické procházky v zámeckém parku.

Více informací a fotografií k tomuto tématu zde

Plánovaná 2. etapa rekonstrukce parku

sPolek ZáHoří ožIVuje VenkoVské tRadICe
Spolek Záhoří působí v obci Veselíčko a regionu lipenského Záhoří a svými akcemi se snaží oslovit všechny věkové generace. Záhoří pořádá jarní čtení na zámku Přečteme si pohádku ve spolupráci se sdružením Celé Česko čte dětem, Českým rozhlasem Olomouc, herci z Moravského divadla Olomouc a Studiem bez kliky a letní festival Mladí pro venkov, na kterém zní hudba různých žánrů. Tato hudební přehlídka pro oživení venkova začala již v roce 2008. Zpočátku pořádal spolek i podzimní Záhorskou veselici, která nabízela kromě lidové hudby i divadlo a výstavy o tradicích obce a regionu. Vzhledem k velkému počtu obdobných akcí v obci od pořádání
ustoupila. Spolek Záhoří zato inicioval vytvoření Muzea Záhoří, které vzniklo v letech 2013–2014 díky dotaci z Programu rozvoje venkova v nevyužívaném objektu vedle hostince Na Kovárně. Zde se již uskutečnila řada výstav s folklorní, hospodskou, četnickou či vojenskou tematikou.
Záhoří se podílelo v roce 2012 společně s Obcí Veselíčko, místními spolky a sdružením Císařská slavkovská garda na organizaci Napoleonských
slavností – ranhojičského jarmarku v parku. V této tradici kulturního oživení zámeckého parku pokračovalo v roce 2013 organizováním Dne dětských
představení – Skřítkování. Od roku 2012 spolupořádá Vánoční zpívání u zámku.
V roce 2012 spolek Záhoří inicioval a v roce 2015 dokončil Hraběnčinu naučnou stezku, která propojuje zajímavá místa v obci jako je zámecký
park, napoleonský památník a další sochy, kapličky, kříže a provádí návštěvníky obce i místní obyvatele zajímavou historií na 25 zastaveních. Tento projekt (na jehož trase se nacházíte) je významným příspěvkem k podpoře turistiky a cestovního ruchu v obci i regionu.
Spolek Záhoří vznikl v roce 2006 a navazuje na tradici záhorského tanečního souboru lidové umělecké tvořivosti, který ve Veselíčku v minulosti působil. Podporuje proto muzikanty či umělce z obce i okolních míst, spolupracuje se ZUŠ v Lipníku nad Bečvou, a z programu LEADER pořídil
folklorním souborům nové záhorské kroje pro členy malé i velké cimbálovky Kosénka a Kločének a také děti z mateřské školy, a podpořil rovněž
vydání nového hudebního alba Záhorské muziky z Olomouce.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Cesta kRajInou, lesem I VesnICí
Území mezi úrodnou Hanou a Oderskými vrchy je pestrou směsicí polí, luk a lesů. Nezáleží na tom, komu patří, majitelé se střídají, historie je pestrá.
Lidé ve všech dobách by se ale měli zasloužit o to, aby příroda zůstala zachovaná ve vší své barevné formě. Kromě správních celků existují i sdružení nadšených lidí, kteří svůj volný čas věnují osvětě a chtějí zachovat vše dobré, co k území patřilo. Spolek Záhoří se zaměřuje na oživování folklorních tradic, které jsou neodmyslitelně spjaty s životem lidí na vesnici
v průběhu celého roku. Počínaje tříkrálovou obchůzkou, přes vodění medvěda, velikonoční i letní žňové tradice, sklizeň
ovoce, až po advent. Některé udržují veselíčské spolky, jiné najdeme již jen na fotografiích ve zdejším muzeu Záhoří, jež se
věnuje národopisné oblasti lipenského Záhoří s důrazem na historii naší vsi.
Výstavy zažloutlých snímků doplněných informačními tabulemi a starodávnými předměty pojícími se s pracovními i svátečními činnostmi místních obyvatel se konaly nejprve v Kulturním domě v Tupci v rámci Záhorské veselice spojené s kulturním programem. Od roku 2014
získaly svůj prostor v obecní budově číslo 42, kterou se podařilo opravit a přestavět na muzeum díky dotaci z Programu rozvoje venkova
LEADER prostřednictvím MAS Moravská brána. Můžete tam spatřit pravou záhorskou světnici i jiné proměnlivé expozice.
Historie by ale neměla ožívat jen ve zdech muzea, ale také na místech, kde se dějiny odehrávaly. Proto došlo na vybudování naučné stezky s 25 zastaveními, kde najdete informace o pamětihodnostech Veselíčka i Tupce, minulosti i současnosti vesnice.
U jednoho zastavení Hraběnčiny naučné stezky právě stojíte. A snad si projdete i ostatní místa v krajině, lese i vesnici, abyste obohatili své
poznání a podpořili snahu o zachování tradic malých obcí.

Projekt
„Hraběnčina naučná stezka – Veselíčko“
byl podpořen z Programu rozvoje venkova
III.1.3. Cestovní ruch.

Realizátor
projektu:

Snímek je převzatý z: http://www.obec-veselicko.cz dne 30. 11. 2016.
Přednášky
Jako každý rok, tak i v lednu a únoru 2017 pořádá a financuje Územní sdružení ČZS
Olomouc školení pro všechny příznivce zahrádek a zahrádkaření. První setkání proběhne v sobotu 7. l. 2017 od 8 do 12 hod. a přednášet bude Ing. Ivan Jablonský ČZU
Praha o pěstování hub jedlých a léčivých. Termíny a názvy dalších 5 přednášek si můžete přečíst ve vývěsce na klubovně zahrádkářů na Přerovské ulici nebo na webových
stránkách ÚS ČZS Olomouc. Všechny přednášky proběhnou v budově BEA Centrum
Olomouc na tř. Kosmonautů, přízemí – přednáškový sál Alfa (je to výšková budova,
ve které je také Moravská vysoká škola). Věřím, že budeme obohaceni nejen zajímavými a potřebnými informacemi, ale také samotným setkáním s lidmi, které spojuje
láska k přírodě a radost z vlastních výpěstků.

Jana Kleinová
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DIVADELNÍ SPOLEK PODHORAN
Procházka časem s Podhoranem
Nejcennější odměnou
pro herce je spokojený divák. Nejinak tomu
bylo na nedávno uvedené divadelní hře Darmošlapky, aneb repete hoši autora Zdeňka
Hovorky nastudovanou
divadelními ochotníky souboru Podhoran
z Velkého Újezdu. Premiéra byla představena
7. října 2016 a následovaly pak další čtyři
reprízy, vždy před spokojeným a rozesmátým
publikem, což navodilo zpětně atmosféru
a optimizmus u vlastních aktérů – herců.
Rozmarná hra z prostředí italského venkova, kterou si vzali do
režie Václav Solař a Broňa Nováková, byla sehrána v jubilejním roce, kdy soubor
vzpomíná 140. výročí svého vzniku (1876). Vedle základního ansámblu se podařilo
zapojit mladou generaci, což je příslibem k zachování tradice do dalších let.
Doprovodnou částí byla výstava instalovaná v přísálí sokolovny, v níž měl Podhoran
od roku 1911 a dodnes má svou „kapličku“. Zde se měli možnost návštěvníci sezná-
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mit detailněji s existencí spolku
od svých začátků po dnešek.
Za to, že vznikl ucelený pohled
na celou existenci, patří velké
poděkování neúnavnému velkoújezdskému patriotovi panu
Viktoru Kováříkovi st. (V. Ú. č.
9), kterému se povedlo uchovat
vzácné historické archiválie pro
roky příští. Dominantu vytvořila malovaná opona s motivem
J. A. Komenský se loučí s vlastí
z roku 1934 z ateliéru Bořa Bárta z Přerova, která se dočkala
i pocty v celostátním měřítku.
Byla totiž zařazena do publikace
Jiřího Valenty a Národního a poradenského střediska pro kulturu v Praze „Malované opony
divadel českých zemí“ vydané
v roce 2010. Za pozornost stojí také památeční stuha s textem Podhoran z doby
zrodu Spolku divadelních ochotníků roku 1876. Neopomenutelnými byly fotoknihy
členů, režisérů a činovníků, protokolární knihy, divadelní knížky, plakáty a spousta
drobných autentických rekvizit, které „hrály“ a dokreslovaly celou koncepci. Věřme,
že při neutuchajícím elánu všech zúčastněných i zájmu veřejnosti a v neposlední řadě
funkcionářů TJ Sokol a vedení městyse Velký Újezd se podaří zachovat do dalších let
tuto záslužnou kulturní tradici a naši potomci budou hrdě slavit stopadesáté a řadu
dalších kulatých výročí.
Spolek Podhoran přeje spoluobčanům požehnané a radostné prožití svátků vánočních.

Pavel Coufal snr.,
listopad 2016

Pozn.: Redakce Žibřida a vedení městyse Velký Újezd
velmi děkuje Divadelnímu
spolku Podhoran a především Pavlu Coufalovi za krásnou výstavu.
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SKAUTSKÝ ODDÍL
I v letošním školním roce jsme se začali scházet na pravidelných družinovkách. Protože nechceme stát na místě a jen tak přešlapovat, rozhodli jsme se, že se pokusíme
udělat nábor do našich řad. Navštívili jsme místní školku a družinu základní školy. Připravený program děti bavil. Zapojily se do hry i do plnění úkolů. V měsíci říjnu pak
přišly na první společnou družinovku. Vznikla tak úplně nová družinka Benjamínků-předškoláčků.
Druhá družinka starších dětí byla také posilněna o nováčky. Dále máme
v oddíle družinu nejstarších dětí a jejich mladších kamarádů, kteří se připravují na
skautský slib.
A co tak během roku děláme? Kromě plnění skautského programu se snažíme něco udělat i v místě našeho bydliště. V měsíci říjnu jsme se vydali na velkou
výpravu k Pěti smrkům, kde starší děti udělaly úklid a ty mladší opékaly brambory.
V předvánočním čase chceme zkusit zapět vánoční koledy na náměstí. Náš pokus
proběhne 14. 12. od 18,00 hodin na náměstí. Tímto jste všichni srdečně zváni.
Zapojujeme se do Tříkrálové sbírky, pořádáme akci s názvem „Kdo si hraje, nezlobí“
a také pomáháme s jarním úklidem obce.
Dnes Vás chci především upozornit na jednu předvánoční tradici. Je to Betlémské
světlo. Budeme jej rozdávat při vánočních trzích v naší obci.
Jistě každý ví, že Betlémské světlo se k nám každoročně dováží z Izraele, z místa
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narození Ježíše Krista. Toto světlo následně putuje do pětadvaceti zemí světa. Celou akci mají na starosti právě skauti. A jak tato tradice přišla na svět? V roce 1986
se pracovníci rakouského rozhlasu nechali inspirovat jedním mottem. To je dovedlo
k nápadu, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti. Dovézt věčné světlo z Betléma. Snad i pro Vás bude tento citát inspirací pro letošní svátky: „Snahou každého
světla je prozářit tmu.“

Libuše Bittnerová

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE VELKÝ ÚJEZD – ZPRÁVA O ČINNOSTI
V naší organizaci jsou občané s různými zdravotními problémy. Jsme nepolitické sdružení s právní subjektivitou a působíme ve Velkém Újezdě již 26 let – dříve Svaz invalidů. Naše organizace sdružuje 72 členů.
Našimi členy jsou i občané z okolních obcí (Daskabát, Lazníčky, Tršice).
Pro své členy organizuje šestičlenný výbor různé aktivity v průběhu celého roku. Setkáváme se 2x ročně
na společenském setkání s programem
a občerstvením. Navštěvujeme dlouhodobě nemocné a při životních příležitostech. Svým členům poskytujeme poradenskou činnost. Zúčastňujeme se
představení divadla v Olomouci. Využíváme provozu sauny, bazénu a masáží. Chodíme na turistické výšlapy po okolí (letos
např. na hrad Helfštýn, ke svatému Antoníčkovi, na Svatý Kopeček, zámek Tovačov,
výstavní trhy v Kroměříži, zvonařskou dílnu v Brodku). 14 členů navštívilo výstavu velkých motýlů ve skleníku Fata Morgana v pražské Botanické zahradě. Plně obsazený
autobus jel do zámku Hradec nad Moravicí a zámku Raduň. Naše členky se zúčastnily
rekondičního pobytu – letos na Vysočině a Vranově. Také se účastníme akcí v rámci
našich obcí.
Pro rok 2017 plánujeme obdobnou činnost jako v roce letošním. Děkujeme městysi Velký Újezd a obcím Daskabát
a Lazníčky za finanční dary
a příspěvky, které využíváme na
zaplacení dopravného a částečně na vstupné.
Přejeme našim členům a všem
spoluobčanům hlavně hodně
zdraví, pohodu a štěstí i v roce 2017.

Ivana Richterová
a Marie Metelková
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TJ SOKOL VELKÝ ÚJEZD

Celkové výsledky závodníků KČT odbor Haná, oddíl TJ Sokol Velký Újezd
v turistickém závodě za rok 2016
Oblast Olomoucký kraj reprezentovali na závodech Českého poháru a Mistrovství ČR
pouze závodníci KČT odbor Haná, oddíl TJ Sokol Velký Újezd.

Kategorie

Jméno závodníka

Umístění

Mistrovský závod Olomouckého kraje Olomouc-Nemilany 30. 4. 2016
(34 hlídek, 6 oddílů)
Ženy A		
Radka Dobisíková		
1.
Ženy A		
Radka Tylichová		
2.
Ženy A		
Markéta Franková		
3.
Muži A		
Ondřej Fryštacký		
1.
Ženy B		
Anna Fryštacká		
1.
Muži B		
Miroslav Dobisík		
2.
1. závod Českého poháru Pacov 7. 5. 2016
Ženy A		
Markéta Franková		
9.
Muži A		
Ondřej Fryštacký		
6.
Ženy B		
Anna Fryštacká		
6.
2. závod Českého poháru Frýdek-Místek
14. 5. 2016
Ženy A		
Markéta Franková
11.
Muži A		
Ondřej Fryštacký
6.
Ženy B		
Anna Fryštacká		
2.
3. závod Českého poháru Vsetín 28. 5.
2016
Ženy A		
Markéta Franková		
8.
Ženy A		
Radka Dobisíková
15.
Muži A
Ondřej Fryštacký
5.
Ženy B		
Anna Fryštacká
4.
Muži B		
Miroslav Dobisík
10.
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4. závod Českého poháru a Mistrovství České republiky Suchdol n. Lužnicí
4. 6. 2016
Ženy A		
Markéta Franková		
11.
Muži A		
Ondřej Fryštacký		
5.
Ženy B		
Anna Fryštacká		
5.

Český pohár 2016 – celkové výsledky
Ženy A		
Markéta Franková		
Ženy A		
Radka Dobisíková		
Muži A		
Ondřej Fryštacký		
Ženy B		
Anna Fryštacká		
Muži B		
Miroslav Dobisík		

Počet absolvovaných závodů-max. 4.

8. (z 31)
26. (z 31)
5. (z 32)
4. (z 26)
7. (z 23)

4
1
4
4
1

ze
ze
ze
ze
ze

4
4
4
4
4

V Červeném poháru (dorost + dospělí) jsme skončili na 12. místě z 32 oddílů.
Mezinárodní mistrovství Nesluša (Slovensko) 17. 9. 2016
Muži A		
Ondřej Fryštacký		
4.
Ženy A		
Markéta Franková		
7.
Ženy B		
Anna Fryštacká		
2.
Všem závodníkům blahopřeji k dosaženým výsledkům a děkuji za reprezentaci našeho oddílu KČT TJ Sokol Velký Újezd, městyse Velký Újezd a oblasti KČT Olomoucký
kraj.
40. ročník Večerního pochodu
Letošní jubilejní již 40. ročník Večerního
pochodu se konal 21. 10. 2016.
Prezence probíhala v klubovně
městyse, kde všichni dostali reflexní pásek, který pro zvýšení bezpečnosti pochodu daroval městys Velký Újezd. Trasa byla
oproti minulým ročníkům mírně změněná,
od hromadného startu na Náměstí se vydalo 178 účastníků směrem bývalé koupaliště ›vysílač Na Sušírně ›5 smrků ›pálenice Na Lapači ›hřiště TJ Sokol. V cíli na
hřišti všichni dostali účastnický list a malé
občerstvení. U táboráku, který zajistili Vojenské lesy a místní hasiči, mohli všichni
posedět nebo si opéct něco dobrého z kiosku nebo z vlastních zásob. Předpověď
počasí tentokrát naštěstí nevyšla – nepršelo.
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Poděkování: městysi, hasičům, lesní správě VLS – Velký Újezd a organizátorům.

Miroslav Dobisík
předseda oddílu TJ Sokol Velký Újezd
KČT odbor Haná
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TJ Sokol Velký Újezd pořádá 17. 12. 2016 turnaj ve stolním tenise. Přihlásit se mohou
registrovaní hráči do 14. 12. 2016 a to u P. Dubovanova osobně nebo telefonicky na
tel. 732440008. Turnaj se odehraje ve školní tělocvičně na čtyřech stolech. Prezentace přihlášených hráčů proběhne v den konání v 8.30 hod.

Srdečně zvou pořadatelé
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÝ ÚJEZD
Pozvání
Sbor dobrovolných hasičů Velký Újezd a Městys Velký Újezd si Vás dovolují srdečně
pozvat na silvestrovské setkání dne 31. prosince 2016 u Kamenné boudy na lesním
úseku Bělá. Od 10:00 hodin do setmění. Přijďte se pozdravit se svými přáteli na prahu nového roku.
VÝBOR PRO ROZVOJ MĚSTYSE
Vánoční hodování
Letní hodové slavnosti jsou pro nás již samozřejmostí, pomalu si ale začínáme zvykat
také na jejich pravidelnou, i když komornější zimní variantu – na tzv. vánoční hodování, které se stává příjemnou tradicí zpestřující dobu adventní.
V sobotu 17. prosince dopoledne se budeme moci na náměstí zaposlouchat
do vánočních písní v podání pěveckého sboru při ZŠ Velký Újezd, budeme moci obdivovat práci kováře pana Říhy a zakoupit si krásné rukodělné vánoční dárky a dekorace. Děti si v klubovně městyse mohou vytvořit vánoční svícínky či ozdobit medové perníčky. Většina občanů si může smlsnout na zabijačkových dobrotách. Chlad
zažene výborný (zdarma podávaný) starostův svařák. Zahrádkáři přidají i jeho dětskou „nealko“ variantu. Domů budeme odcházet příjemně vánočně naladěni v rukou
nesouce Betlémské světlo, které do Újezda doputuje díky místním skautům.
Odpoledne pak pestrý program doplní divadelní představení s názvem Vánoční příběh, které vypráví o narození Ježíška. Jedná se o interaktivní hru, do které
se přímo zapojí dětští diváci.
Věřím, že nás vánoční hodování svátečně naladí a v tom mnohdy uspěchaném předvánočním čase i zklidní.
S přáním pokojných vánočních svátků

za Výbor pro rozvoj městyse
Michaela Janotová
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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
Přehled akcí ve Velkém Újezdě pro rok 2016
Vánoční hodování (náměstí)				
Vánoční besídka ZŠ a MŠ					
Silvestrovské setkání u Kamenné boudy			
Vánoční koncert pěveckého sboru				

17. 12. 2016
20. 12. 2016
31. 12. 2016
prosinec 2016

Úřad městyse a redakční rada prosí jednotlivce i spolky o průběžné nahlášení jednotlivých akcí na úřad městyse tak, aby se mohly uveřejnit v dalším
čísle Žibřida.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 22. 11. 2016

(zleva: Jan Arnošt Rybář, Šimon Tomek, Tobiáš Vlk, Benjamin Mišuth,
Dominika Marunjaková a Filip Hrabák)
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Nový dodavatel zemního plynu
V dnešní době na nás na každém rohu čeká nabídka na nové a lepší služby, a to
v různých oblastech. Tady jistě více než kde jinde platí, „dvakrát měř a jednou řež“.
Začátkem roku 2015 oslovila náš městys společnost SPP CZ, a. s., což je
dceřiná společnost Slovenského plynárenského průmyslu, která dodává zemní plyn
téměř 1,3 milionu zákazníků od domácností až po velkoodběratele.
Zástupci této spolčenosti představili nabídku dodávky zemního plynu pro
obecní budovy i pro domácnosti. Tato nabídka byla speciálně připravena pro obce
mikroregionu Bystřička, kterého jsme součástí. Některé z obcí tuto službu využívají
i naše obecní budovy přešly s dodávkami zemního plynu k této společnosti.
Úspora oproti stávajícímu dodavateli je značná. A to nejen v případě obecních objektů, ale i domácností, které nyní využívají nabídky dodavatele SPP CZ, a. s.
Společnost může nezávazně nabídnout ceny přímo pro vás. Pokud si porovnáte data vašeho stávajícího dodavatele s nově nabídnutými, sami si uděláte obrázek
o tom, co je výhodné. Trochu času to zabere, ale jistě to každý z nás zvládne a bude
mít klid, že pro své finance udělal to nejlepší. Rozhodnutí je na každém z nás, společnosti dnes běžně nabízejí vyřízení veškeré agendy spojené se změnou dodavatele.
V případě zájmu o více informací můžete kontaktovat pana Jiřího Huňáčka,
e-mail: jiri.hunacek@spp.cz, GSM.: + 420 734 852 652, nebo kolegyni paní Marcelu Seďovou z obchodního oddělení SPP CZ, a. s., e-mail: marcela.sedova@spp.cz,
tel.: +420 546 604 071, GSM: +420 734 346 890.

Jana Švarcová
Návrh rozpočtu 2017 k 24. 11. 2016
Jedná se o schodkový rozpočet s příjmy ve výši 25.132.210 Kč a výdaji
31.132.210 Kč. K překlenutí schodku bude použit předpokládaný zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2016 ve výši
6.000.000 Kč.
Městys běžně hospodaří řádově s 20 mil. Kč ročně. Tuto částku mohou
ovlivnit případné dotace. V části příjmů se pozitivně projevuje celostátně dobrý výběr
daní. Městys nepočítá s žádným úvěrem či půjčkou. Rozpočet pro rok 2017 nejvíce
ovlivňují čtyři zásadní investiční akce: chodník, školka, hasičský vůz a sociální bydlení
ve Wawerkově vile.
Pro rok 2017 je očekávána dotace ve výši cca 6 mil. na rekonstrukci chodníků (průtah obcí). Na této akci se v roce 2017 městys bude spolupodílet částkou cca
2 mil. (dle uskutečněných stavebních prací v roce 2017).
Předpokládané dotace na další tři akce zatím v rozpočtu nejsou zahrnuty. Nelze s nimi počítat do té doby, dokud nebude podepsána smlouva o poskytnutí dotace.
Jedná se o výstavbu – rozšíření MŠ. Rozpočet však již počítá se spoluúčastí městyse ve
výši cca 1 mil. Dále je to nákup nového hasičského vozu, kde je počítáno se spoluúčastí městyse ve výši cca 2,5 mil. A poslední z těchto akcí je vybudování sociálního bydlení
ve Wawerkově vile – zde je počítáno se spoluúčastí městyse ve výši cca 0,9 mil.
Z ostatních běžných výdajů jsou nad rámec každoročních částek významné
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následující položky: 0,3 mil. na náhradu dvou kotlů - vytápění budovy radnice a vedlejší budovy čp 173 (zdr. středisko pro dospělé, lékárna…); 0,25 mil. na nový vrt pro
pitnou vodu; 0,1 mil. na výměnu oken v bytovém domě čp 135.
Výhledově pro roky 2018–2019 je pak počítáno s opravou povrchu ulic Válečných hrdinů a Kopanina a také s opravou kanalizace a povrchu ulice Zákostelí. I na
tyto investiční akce je snaha získat dotace.

Jaroslav Klička
předseda Finančního výboru

Městys Velký Újezd
Městys Velký Újezd
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PAR

PŘÍJMY
POL

ORG Název závazného ukazatele

POL

ORG Název závazného ukazatele

Kč

1014

XXXX XXXX Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč

1031

XXXX XXXX Pěstební činnost

2212

XXXX XXXX Silnice

2219

XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací

50 000,00

2221

XXXX XXXX Provoz veřejné silniční dopravy

Kč

XXXX XXXX

1019

XXXX XXXX Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj

1031

XXXX XXXX Pěstební činnost

2119

XXXX XXXX Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

2310

XXXX XXXX Pitná voda

2321

XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

3314

XXXX XXXX Činnosti knihovnické

3399

XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

3612

XXXX XXXX Bytové hospodářství

136 000,00

3613

XXXX XXXX Nebytové hospodářství

3632

XXXX XXXX Pohřebnictví

3639

XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3722

XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů

3725

5512
6171

XXXX XXXX Činnost místní správy

6310

XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330

XXXX XXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Z toho

595 000,00

8 000 000,00
100 000,00

6 000,00

2310

XXXX XXXX Pitná voda

100 000,00

2321

XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

1 787 000,00

3111

XXXX XXXX Mateřské školy

1 000 000,00

850 000,00

3113

XXXX XXXX Základní školy

2 400 000,00

5 000,00

3141

XXXX XXXX Školní stravování

20 000,00

3314

XXXX XXXX Činnosti knihovnické

3326

XXXX XXXX Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po

280 000,00

3399

XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

20 000,00

3412

XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce

100 000,00

3419

XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost

1 210,00

3429

XXXX XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace

XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

150 000,00

3612

XXXX XXXX Bytové hospodářství

XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část

100 000,00

3613

XXXX XXXX Nebytové hospodářství

642 000,00

25 000,00

3631

XXXX XXXX Veřejné osvětlení

400 000,00

3632

XXXX XXXX Pohřebnictví

3633

XXXX XXXX Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

3635

XXXX XXXX Územní plánování

3639

XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

650 000,00

3721

XXXX XXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů

100 000,00

3722

XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů

800 000,00

3723

XXXX XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

3725

XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

3745

XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4339

XXXX XXXX Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

4350

XXXX XXXX Domovy pro seniory

PŘÍJMY CELKEM

4 000,00

250 000,00
25 132 210,00

1 792 200,00

91 000,00
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zpracováno: 24.11.2016
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ
PAR

POL

0000

8XXX XXXX

ORG Název závazného ukazatele

Kč

Z toho

6 000 000,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

6 000 000,00

REKAPITULACE
PŘÍJMY

CELKEM

25 132 210,00

VÝDAJE

CELKEM

31 132 210,00

FINANCOVÁNÍ

CELKEM

6 000 000,00

-34-

50 000,00
295 000,00
20 000,00

130 000,00
15 000,00
1 730 000,00

50 000,00

100 000,00
10 000,00

200 000,00
300 000,00
1 695 000,00

50 000,00
20 000,00

6112

XXXX XXXX Zastupitelstva obcí

6171

XXXX XXXX Činnost místní správy

6310

XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

rok 2017

KEO-W 1.10.181 / Uc19r
2 735 000,00

1 140 000,00
zpracováno: 24.11.2016
3 956 000,00strana: 3 / 4
40 000,00

VÝDAJE
6330
XXXX XXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

250 000,00

PAR XXXX
POL XXXX
ORG Ostatní
Název závazného
ukazatele
6399
finanční operace

Kč
400 000,00

6402

XXXX XXXX Finanční vypořádání minulých let

12 812,00

6409

XXXX XXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené

347 198,00

VÝDAJE CELKEM

Městys Velký Újezd

750 000,00

250 000,00

Městys
5512 Velký
XXXXÚjezd
XXXX Požární ochrana - dobrovolná část

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele

Z toho

6 000,00
10 000,00

21 248 000,00

0000

zpracováno: 24.11.2016
strana: 2 / 4

VÝDAJE

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.

PAR

KEO-W 1.10.181 / Uc19r

rok 2017

31 132 210,00

Z toho

POZNÁVACÍ KVÍZ
Opět velmi jednoduchý poznávací kvíz. Uhodnete správnou odpověď?
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