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SlOVO úVODEM
Milí spoluobčané,
před necelými čtyřmi měsíci jsme se sešli na tomto místě k zahájení hodových slavností a dnes se zde opět setkáváme, tentokrát při rozsvěcení vánočního stromečku
a malém oslavení příchodu adventu. A možná Vám stejně jako mně připadá, že čas
ubíhá tím rychleji, čím jsme starší.
Existuje taková zajímavá myšlenka, že život je z 20 % to, co se nám skutečně děje, a z 80 % to, jak tyto události vnímáme a jaký k nim zaujímáme postoj. Skutečnosti odehrávající se v našich životech mnohdy neovlivníme, ale náš úhel pohledu
ano. Například v této době adventu a Vánoc: víme minimálně od září, že se to blíží,
ale zdali z toho budeme ve stresu nebo pro nás toto období naopak skýtá uklidnění
a zpomalení, to už je na našem vědomém rozhodnutí. Zkuste si sami pro sebe říct:
„Už zase Vánoce, to bude zase shon, pečení, uklízení, v obchodech davy lidí a těch
peněz, co to zas bude stát.“ Nebo to zkusme jinak: „Vánoce, budeme pár dní všichni
doma, zapálíme svíčky, dům provoní čerstvá vánočka, sejdeme se s přáteli na punč.
Nějaké to smítko pod gaučem už na tom nic nepokazí.“
Co nám přinese nový rok 2018 teď málokdo z nás tuší. Ale pokusme se
i nadále vnímat každodenní události z té lepší stránky, protože to, jak o věcech přemýšlíme a co říkáme, má velký vliv na naši psychickou pohodu. Jen si to zkuste říct
nahlas: „Nesnáším Vánoce“ nebo „Miluju Vánoce.“ Cítíte ten rozdíl? A neplatí to jen
o Vánocích, to samé se stane, když jste naštvaní, že máte před domem výkop a všude bláto, nebo pokud máte radost, jak se bude příjemně chodit po novém chodníku.
Více radostí z všedních věcí, hezké Vánoce a vše dobré v novém roce Vám
přeje
						
			

Váš starosta Ing. Josef Jelen
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Návrh rozpočtu 2018 k 4. 12. 2017
Jedná se o schodkový rozpočet s příjmy ve výši 33.272.546 Kč a výdaji 42.272.546,Kč. K překlenutí schodku bude použit předpokládaný zůstatek na běžném účtu
k 31. 12. 2017 ve výši 9.000.000 Kč. Městys pro rok 2018 nepočítá s žádným úvěrem
či půjčkou.
Městys v posledních letech běžně hospodaří řádově s 20 mil. Kč ročně (bez vlivu dotačně podporovaných akcí). Zejména díky celostátně lepšímu výběru daní je pro rok
2018 počítáno s částkou vyšší, řádově až kolem cca 25 mil. Kč. Tuto částku pak ještě
navyšují očekávané dotace. Z těch již přislíbených je to asi 8,1 mil. Kč na tři zásadní
akce: sociální bydlení + energetické úspory č. p. 195 (Wawerkova vila), dále vybudování nového (třetího) vrtu na pitnou vodu a nákup hasičského vozu.
Předpokládané dotace na další tři akce zatím v rozpočtu nejsou zahrnuty. Nelze s nimi
v rozpočtu počítat do té doby, dokud nebude podepsána smlouva o poskytnutí dotace. Jedná se o rozšíření kapacity ČOV, kde rozpočet již počítá se spoluúčastí městyse
ve výši 4 mil. Kč. Dále je to také oprava komunikace Válečných hrdinů a Kopanina –
spoluúčast městyse ve výši 3 mil. Kč a také nákup nového traktoru pro potřeby správy a údržby městyse se spoluúčastí 400 tis. Kč.
Z dalších příjmů pak bude v roce 2018 významná částka 1 mil. Kč za nájemné za hrobová místa na dalších 15 let.
Z dalších výdajů jsou významné následující položky: 2,5 mil. na činnost a investice ZŠ
a MŠ; 0,5 mil. na vybudování chodníku spojujícího ulice Lipenská a Čtvrtky; 1,4 mil.
na svoz odpadu (běžný komunální, biologický, 2x ročně velkoobjemový a nebezpečný). Příjem z poplatků za odpad od obyvatel je přitom jen ve výši necelých 0,7 mil.
Dalších 0,3 mil. pak přináší příjem z EKO-KOM, systému třídění odpadů. Zajímavé je,
že díky dobrému třídění odpadů je plánovaný příjem ze systému EKO-KOM dvakrát
vyšší než rozpočtu pro rok 2017. Tedy třídění odpadů má smysl a může pomoci i výrazně vylepšit příjmy obecního rozpočtu. Městys pak za systém svozu odpadů nedoplácí tolik z vlastních prostředků a může je tak použít na jiné investiční či zvelebovací
aktivity.
Výhledově pro roky 2019–2020 je počítáno s vybudováním chodníku na ulici Přerovská za cca 2 mil. Kč a s vybudováním infrastruktury na ulici Oderská za cca 1 mil. Kč.

Jaroslav Klička
předseda Finančního výboru
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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 Marii Oklešťkovou – zastupitelku, členku Sociální komise.
Můžete čtenářům nejprve popsat,
jak je vaše rodina spjata s Velkým
Újezdem – tedy něco k historii vaší rodiny?
Rodiče pocházejí z Daskabátu, v roce
1959 koupili dům ve Velkém Újezdu,
kde jsem se narodila. Rodiče tam bydlí doposud. Já bydlím od roku 2001
v domě, který je nedaleko mého rodného domu.
Vím, že máte syna, čemu se chce
věnovat?
Mám syna a dceru, syn studuje na
Střední škole elektrotechnické v Olomouci. Je v prvním ročníku. Dcera
pracuje jako paní učitelka v mateřské školce, toho času je na rodičovské
dovolené se synem Lukášem. Zde ve
Velkém Újezdu vede dětskou Zumbu.
Kde pracujete?
Jsem zdravotní sestra a pracuji ve stomatologické ordinaci MUDr. Krejčí.
Jak trávíte volný čas? Máte např.
nějaké „koníčky“?
Péče o těžce nemocného tatínka mně
zabírá spoustu času, ale pokud mám
volný čas, tak ráda pletu, vyšívám, čtu, luštím křížovky, zajímám se o alternativní
medicínu.
Líbí se Vám ve Velkém Újezdě?
Ve Velkém Újezdu se mi moc líbí. Vyrůstala jsem zde od narození a mám tu spoustu
přátel.
Máte nějaká oblíbená místa a proč?
Ráda chodím do okolních lesů a sbírám hřiby.

-4-

Co Vás v poslední době ve Velkém Újezdě potěšilo?
Potěšilo mne získání dotace na rekonstrukci Wawerkovy vily.
A naopak s čím nejste spokojená? Co byste si přála změnit?
Chybí mi zde hřiště pro dospívající mládež, jako je sestava prvků určená k posilování.
Také dům s pečovatelskou službou pro seniory. Vadí mi lhostejnost a nezodpovědnost
některých občanů.
Jste dlouholetá zastupitelka. Od kterého roku působíte v místní samosprávě
a v jakých funkcích?
Zastupitelkou jsem od roku 2006, po celou dobu jsem členkou sociální komise.
Jste kromě zastupitelstva nějak zapojena do dění ve VÚ (spolky atp.)?
Byla jsem dlouholetou členkou Sokola, kde jsem vedla cvičení rodičů a dětí. Nyní se
zapojuji do akcí pořádaných farností a akcí pro děti. Zpívám se sboru Chorus Marianus.
Co byste vzkázala čtenářům Žibřida?
Na prahu nového roku přeji, ať všechny starosti se zruší, ať zavládne klid a pokoj
v duši. Co bolelo, ať se zhojí, co těšilo, ať se zdvojí. Aby byly v novém roku jen slzy
štěstí v každém oku.

Za rozhovor děkuje Ondřej Zatloukal
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HISTORIE A KULTURA
Překvapivé fotografie
V minulých číslech Žibřida byl zmíněn sňatek i úmrtí manželů Františky roz. Paarové
(1842–1881) a Leopolda III. Felixe (1840–1902) Podstatských-Lichtensteinů. Sňatek
byl doložen několika slavnostními svatebními bránami a pohřby, tzv. pohřebními štíty.
Kromě zmíněných manželů zemřela na tutéž nemoc, tedy TBC, i jedna jejich dcera,
tehdy pouze sedmnáctiletá komtesa Gabriela (1840–1902). Podoby manželů známe
z jejich kreslených portrétů, ale podoba údajně velmi pěkné mladé komtesy se, jak bylo
zmíněno, nedochovala. Je proto velkým překvapením a takřka zázrakem, že dnes Vám
můžeme představit historické, velmi staré (cca 150 let) fotografie nejen zmíněných
manželů Podstatských-Lichtensteinů, ale také podobu komtesy Gabriely, i když pouze
v jejím dětském věku. Všichni tři jsou společně pochovaní ve zdejší rodinné hrobce.

Josef Richter

Manželé Františka a Leopold III. Podstatský-Lichtenstein (kol. 1864).
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P r ů c h o d
b r a n o u
n o v o m a n ž e l ů
Leopolda IV. a Marie Markéty „Minki“ Kinské ve Veselíčku po sňatku v kostele
v
Lešné
u
Va l .
Meziříčí
23.
4.
1931.
Sňatek Amalie Podstatské-Lichtenstein (sestry Jiřího Kryštofa) a Heinricha z Lichtensteina, Vídeň 23. 4. 1968.
Svatební
tenstein

a

fotografie
Aloise
Maria
hraběte
Podstatského-LichLeopoldiny Thun-Hohenstein, Praha 18. 10. 1918

Františka hraběnka Podstatská-Lichtenstein, roz. Paarová s dcerami Annou (*1865)
Gabrielou uprostřed (*1870) a Idou (*1867).
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Sestry Ida, Gabriela a Anna (70. léta 19. století).
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Františka hraběnka Podstatský-Lichtenstein, roz. Paarová (1842–1881).
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Tajemství úspěchu v životě znamená nalézt zalíbení v tom, co děláme
Jistě si mnozí z nás s láskou vzpomenou na svou paní učitelku Zdeňku Tylichovou,
která jim byla v mateřské škole ve Velkém Újezdě druhou matkou.
Vychovala své čtyři děti, a když dospěly a její péči už nepotřebovaly, začala
se zajímat o adopci dětí na dálku. Ze svého důchodu posílala každý rok dívence Salimě do Indie peníze na vzdělání. Odměnou jí byly Saliminy děkovné dopisy.
Maminka si moc přála svou adoptivní dívenku spatřit na vlastní oči. Zařídit
si přes Charitu cestu do Indie nebylo vůbec jednoduché. Dobrá věc se ale podařila.
Maminka si vybrala úspory a společně s vnučkou Katkou vyrazila v roce 2004 za Salimou.
Následovala desetihodinová cesta letadlem, pak vlakem, autem a pěšky pralesem. Radostné shledání se Salimou, jejími rodiči, příbuznými a přáteli bylo odměnou za úmorné cestování. Obyčejní lidé v Indii žijí ve velké bídě. Jsou vděčni za každou i sebemenší pomoc. Maminku hřálo do smrti vědomí, že vykonala dobrý skutek.
Za svou šlechetnost zaslouží dík.
Salima vystudovala vysokou školu. Je pro nás, potomky paní Zdeňky Tylichové, blízkým člověkem. Rádi bychom se s ní někdy setkali.

Hana Štěpánová a sourozenci Zdeněk, Jaroslava a Jan
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Pomáhat nás baví
Na oslavě dědových narozenin jsem se staral o dobročinnou tombolu a prodával jsem lístky. Rozhodli jsme se totiž, že všichni kamarádi a známí, kteří se oslavy
zúčastní, přispějí také na dobrou věc. Vybrali jsme celkem 4.000,- Kč, které pomohou
nemocné tříleté holčičce Elence Vojtkové. S dědou jsme dar předali rodině Vojtkových v Olomouci. Děkujeme všem, kdo jste přispěli, příště budeme na Elenku vybírat
i na mysliveckém plese. Kdo by se chtěl o Elence a jejím onemocnění dozvědět více,
stejně jako o způsobu, jak jí můžete i vy pomoci, může se podívat na www.facebook.
com/elenka.vojtkova.

Ríša Kurfürst, 8 let
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FARNOST VELKÝ ÚJEZD
Vánoce
Křesťanský myslitel Origenes ve 3. století píše: „V Betlémě ukazují ještě i dnes jeskyni, v níž se narodil Ježíš. Je to známo po celém kraji. Sami pohané vědí, že v té jeskyni se narodil Ježíš, kterému se jeho stoupenci klanějí.“
V této vzpomínce učence Origena se připomíná událost, která je jádrem slavení svátků, které
budeme v těchto dnech slavit, tj. narození Ježíše
Krista v judském Betlémě. O vánočních svátcích
přicházejí oslavit tuto událost početné davy věřících na místo, kde se odehrála. V těchto místech
se zapaluje betlémské světlo, které putuje do
mnoha zemí a které si přinášejí mnozí do svých
domovů. Ve vánočních písních se zpřítomňuje na
mnoha místech v mnoha našich domovech radost, která je v nich obsažena. Vypráví o velkém
daru, který nám byl dán, a také o velkorysosti
dárce, kterým je sám Bůh. Dítě, jehož narození
o Vánocích oslavujeme, je Božím Synem, ale také
jedním z nás, tj. pravým člověkem. Vypráví o Boží
lásce, která přišla na svět. Něco z toho zakoušíme
při slavení vánočních svátků i v našich rodinách,
a proto je máme rádi. Důležité je, že o Vánocích
máme na sebe více času a díky vánoční atmosféře
máme k sobě blíž. Daří se nám více než kdy jindy oprostit se od stresu a starostí a vnímat jeden
druhého, uvědomovat si, co je skutečně důležité – nejsou to peníze, úspěchy v práci,
při studiu, ale lidé kolem nás. Důležité je, abychom se podle svých možností přičinili
o vytvoření co nejlepšího prostředí ve svých domovech k vzájemnému sdílení. Abychom dokázali vyjádřit, jak nám na sobě záleží, a tak vyjádřit to, co prožíváme ve
vztahu Boha k nám.
Zvu Vás k účasti na liturgii letošních Vánoc, především na půlnoční mši sv.
24. 12. ve 20.30 hod. a na Hod boží vánoční 25. 12. v 8.00 hod.
Vám všem přeji požehnané a radostné prožití svátků vánočních a šťastný
nový rok ve spojení s tím, který přinesl Boží lásku nám lidem.

P. František Foltýn, administrátor farnosti Velký Újezd
V pondělí 25. 12. 2017 se bude konat Vánoční koncert v 17.00 hod. v kostele sv. Jakuba ve Velkém Újezdě. Na programu je Česká mše Vánoční „Hej
mistře!“ od Jakuba Jana Ryby. Účinkuje Komorní pěvecký spolek Dvořák
Olomouc, místní chrámový sbor Chorus Marianus a Svatocecilský orchestr
Olomouc. Všichni jste srdečně zváni.
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ZŠ A MŠ VELKÝ ÚJEZD
Zahraniční studenti představili žákům život ve svých zemích
Pět zahraničních studentů z Turecka, Maroka, Íránu, Cejlonu a Ruska navštívilo v týdnu od 2. 10. do 8. 10. 2017 základní školu ve Velkém Újezdě.
Mladí stážisté, které podpořil projekt Edison, si s dětmi povídali o životě ve
svých dalekých domovech. Žáci se tak originální formou seznámili nejenom s odlišnými kulturními zvyklostmi, ale i s typickými národními jídly.
Konverzace probíhala samozřejmě v angličtině, ale studenti rovněž dětem
ukázali různé typy exotických písem. Žáci si tak mohli vyzkoušet napsat svá jména
například v arabštině nebo azbuce. Součástí zajímavých prezentací byly rovněž společenské hry a soutěže, probíhající také v anglickém jazyce.
Díky těmto aktivitám dochází k výraznému oživení zájmu o výuku cizích jazyků – především angličtinu. Pobyt zahraničních stážistů v rámci projektu Edison se
na základní škole ve Velkém Újezdě uskutečnil již potřetí a u žáků se setkává s čím
dál větší oblibou.
Samotný projekt Edison je vzdělávací aktivitou s celonárodní působností,
snažící se o podporu multikulturního vzdělávání mladých lidí. Je zaměřen především
na žáky základních a středních škol jako na nastupující generaci naší společnosti.
Cílem projektu je především poznávání kulturních rozdílů, smazávání předsudků, motivace českých žáků a studentů k cestování a studiu angličtiny. Prostřednictvím poznání zástupců různých kultur a jejich jiného pohledu na svět pak mohou
mladí lidé přispět k řešení aktuálních problémů dnešní doby.
Hlavním přínosem pro žáky je, že nacházejí blízkého člověka, budují si síť
kontaktů po celém světě a rozpoznávají tak relativní blízkost různých zemí či regionů,
čímž se jim otevírají možnosti pro budoucí cestování.
Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s
různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků
a stereotypů. Realizaci projektu zajišťuje studentská organizace AIESEC.
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Zájmová činnost na ZŠ Velký Újezd
Místní základní škola se snaží děti rozvíjet nejen v rámci vyučování, ale i v odpoledních
hodinách prostřednictvím řady zájmových aktivit. Žákům takto také umožňuje smysluplně trávit volný čas. Jde tedy o důležitý prvek prevence sociálně – patologických jevů.
Kroužky jsou sice zpoplatněny, ale částka 150,- Kč za pololetí je pro rodiče
přijatelná. Navíc děti platí maximálně za dva kroužky (celkem tedy 300,- Kč), i když jich
navštěvují více.
Nabídka zájmových činností je velmi pestrá. Mladým sportovcům jsou určeny
sportovní kroužky a stolní tenis. Ti, kdo rádi tvoří, mohou navštěvovat výtvarný kroužek, ti, kteří mají rádi hudbu, pak mohou najít své místo ve školním pěveckém sboru.
Milovníci zvířat se nejen s čtyřnohými mazlíčky mohou setkat při práci v chovatelském
kroužku.
Rozvoj čtenářské gramotnosti a lásku k mateřštině podporuje Čtenářský klub
a také dvakrát týdně zdarma přístupná školní knihovna. Nezapomíná se ani na cizí jazyky, žáci mohou anglicky konverzovat a již od první třídy se hravou formou s cizí řečí
seznamovat v kroužku Zvykáme si na angličtinu.
Logické a matematické myšlení si děti rozvinou v Klubu zábavné logiky a deskových her a v kroužku zábavné matematiky. Vytvoření pozitivního vztahu ke světu čísel
je v době povinné maturitní zkoušky z matematiky jistě vítané.
Obsáhlé vědomosti z mnoha oborů mohou děti získat při setkáních v kroužku Eurorebusu. Jedná se o celostátní vědomostní soutěž, do které je přihlášena i naše škola a ve
které se jí pravidelně daří postupovat do celostátního kola.
Pokud se žáci nestihli do některé ze zájmových aktivit přihlásit, mají možnost tak učinit
v pololetí.

Michaela Janotová
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SPOLKY
ZAHRÁDKÁŘI
Báječná Amazonie
Mgr. Vojtěch Alberto Sláma se věnuje cestování, psaní knížek a také kritice evoluční biologie. Díky svým dvěma největším zájmům, kterými jsou kryptozoologie (věda
o neznámých zvířatech) a kreacionismus (nauka o stvoření) také hodně cestuje do
tropů. Na své přednášce nás 24. listopadu pozval do brazilské Amazonie, kterou navštívil již několikrát. Na odlehlých místech těchto exotických zemí pátral po záhadných netvorech z domorodých legend a sbíral informace, které se k těmto živočichům
vztahují. Své poutavé vyprávění doplnil nádhernými obrázky, které zaujaly plně zaplněnou klubovnu městyse. Po skončení promítání s chutí zodpověděl všechny zvídavé
dotazy přítomných. Návštěvníci měli, doufám, také radost z malých dárečků a skromného občerstvení, které jim připravily členky výboru zahrádkářů.
Recepty, které mě zaujaly

Pečené jogurtové koblihy
150 g bílého jogurtu (já jsem dala zakysanou smetanu, protože jsem si ji oblíbila
a strkám ji téměř do všeho, pokud je to jen trochu možné); 20 g droždí; 75 g cukru
do těsta (písek); 2 žloutky; 1/2 lžičky soli, 75 g rozpuštěného másla nebo Hery; 440 g
hladké mouky; 10 g polohrubé mouky; na obalení asi 50 g rozpuštěného másla; cukr
písek/vanilkový cukr se skořicí/, s citronovou kůrou/, s různými příchutěmi.

V 1 dl vlažné vody rozdrolíme kvasnice s lžičkou cukru a přidáme špetku soli. Necháme vzejít kvásek. Do misky nasypeme mouku, přidáme žloutky, jogurt a rozpuštěné
máslo, nakonec přidáme hotový kvásek. Těsto pořádně vypracujeme, podle potřeby
přidáme mouku nebo trochu vody a na teplém místě necháme vykynout. Vykynuté
těsto rozválíme a sklenicí nebo nějakým vykrajovátkem vykrajujeme kolečka. Měla by
být silná cca 1 cm. Kolečka naskládáme na plech s pečícím papírem a ještě chvíli je
necháme kynout. Pečeme v troubě vyhřáté na 180 stupňů zhruba 20-25 minut dorůžova. Ještě horké je potřeme rozpuštěným máslem a obalíme v pískovém cukru.

Maková kolečka se švestkovými povidly
220 g hladké mouky; 60 g cukru moučky; 90 g mletého máku; 150 g másla; 2 žloutky; švestková povidla na namazání

Z mouky, moučkového cukru, máku, žloutků a másla vypracujeme těsto. Zabalíme ho
do potravinářské fólie a necháme do druhého dne v ledničce odpočinout.
Z těsta vyválíme placku a vykrajujeme z ní tvary: polovinu plných koleček, to budou
spodní části, druhou polovinu s otvorem. Cukroví přeneseme na plech vyložený papírem na pečení.
Troubu předehřejeme na 160°C a cukroví pečeme přibližně 8 minut. Vychladlá kolečka namažeme povidly a slepujeme k sobě.
Mám vyzkoušeno, návštěvníci listopadové přednášky (o Amazonii) měli možnost
ochutnat.
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Masarykovo cukroví

Masarykovo vánoční cukroví chutná jako nostalgická vzpomínka na první republiku
– křehké máslové těsto vás spolu s křupavými oříšky rázem přenese do těchto noblesnějších časů.

180 g vlašských nebo lískových ořechů či směs obou; 300 g hladké mouky; 200 g
másla; 100 g krupicového cukru; 1 lžíce kakaa holandského typu; 1 žloutek; moučkový cukr s vanilkou na obalení
Ořechy na 2 hodiny namočíme do studené vody (díky tomu půjdou v těstě krásně
krájet), pak je nahrubo nasekáme. Přidáme ostatní suroviny a vypracujeme těsto. Vytvarujeme z něj válečky o průměru 2 centimetry a necháme je v lednici nebo
v mrazáku ztuhnout.
Z válečků krájíme kolečka, klademe je na plech vyložený pečicím papírem a pečeme
je v předehřáté troubě na 180°C asi 8 minut.
Upečená kolečka necháme chvíli vychladnout a obalíme je ve vanilkovém moučkovém cukru.
Také jsem už vyzkoušela, cukroví mělo úspěch.
Vzpomínky…
Přicházím patrně do té fáze života, kdy stále více vzpomínám na dobu svého dětství
a mládí, což považuji za zcela přirozený jev. Nevím proč, ale většinou mě to chytne
v zimním období. Vybavuji si třeba, jak se zacházelo s úrodou ze zahrady…
Vše se muselo spotřebovat či zpracovat, vše, co nebylo vyloženě shnilé či
plesnivé. Třeba jablka, která se postupně sklízela a byla určena k uskladnění na zimu,
se rovnala stopkou dolů v jedné vrstvě do dřevěných lísek. Jednotlivé odrůdy zvlášť
a i ty odrůdy byly vytříděné podle kvality plodů. Lísky s těmi nejpěknějšími dolů, na
ně malinko nabodnuté, nahoře byly bedýnky s jablky, která se vykrajovala a používala
na štrúdl nebo kompot (tzv. „chrobajzlivá“, jak je nazývala jedna moje teta z Ostravska). Zcela logicky z toho vyplynulo, že než jsme se propracovali k těm nejpěknějším,
i ty už mnohdy měly nějaký ten nedostatek, i když se pravidelně všechno uskladněné ovoce kontrolovalo a přebíralo. Ale i tak byl vždy dostatek těch nádherných – bez
jediného flíčku – pro nějaké „lepší příležitosti“. Lísky se vrstvily na sebe v několika
řadách do sklepa, který byl (a vlastně stále je, ale ty vlastní plody už chybí…) na dvoře mimo obytnou část domku, nad ním byla místnost – dnes by se možná dalo říct
„technická“ či „dílna“, později skladiště všeho možného i nemožného. Ve sklípku je
malá studánka, voda se musí pravidelně čerpat. Patrně to bylo optimální prostředí pro
ovoce, které tam vydrželo mnohdy až do května, někdy i déle, v poživatelném stavu.
Druhý – daleko menší sklípek tatínek vybudoval ve stodole. Tam bývaly
uskladněny brambory a zelenina.
Ostatní ovoce ze zahrady se spotřebovalo formou zavařování, výroby marmelád a džemů nebo šťáv, sušilo se, ze švestek „bosenek“ se vařila povidla, a to ve
velkém, nebo se sbíraly na kvas. Ten se jezdil hromadně „pálit“ do pálenice, většinou
do Lipové. Bečky s kvasem se od jednotlivých domů posbíraly a naložily na nákladní
auto a jelo se pálit. Než se vše vypálilo, jeden za druhým, trvalo to celé odpoledne
a celou noc. Na auto se naložily prázdné bečky a vypálená slivovice – většinou v hliníkových konvích na mléko – a jelo se domů.
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Je jiná doba: v původních zahradách vyrostly nové domky našich potomků,
ty jsou nepodsklepené, ovoce a zelenina se pěstuje jen tak na spotřebování do zimy,
nebo se nepěstuje vůbec, ale jen se kupuje…

Prvního prosince se objevilo nádherné
zimní počasí, ale jak to bude dál? Údajně se má prudce ochladit až v závěru
zimy, stejně tak by to mělo být i se sněhem. Ale jsou i různé signály z přírody,
například úroda hub. Kvůli suchému létu
příliš nerostly, ale těsně před nástupem
podzimu se situace zásadně změnila.
A velká úroda hub, stejně jako jiných
plodů naznačuje podle znalců jediné. Také jelení říje začala o něco dřív, na smrcích je spousta šišek, na tújích jsou plody, spousta šípků, zima by mohla být asi
o něco tužší. Pravděpodobnost těchto pranostik experti odhadují na padesát procent.
Je tak jen na nás, jestli jim budeme věřit.
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Záhada
Jedna důvěryhodná – mně velmi blízká – osoba se mi svěřila, že ve středu 6. prosince 2017 na svatého Mikuláše kolem čtrnácté hodiny spatřila ve Velkém Újezdě živého
čápa letícího přímo nad náměstím!
Je to vůbec možné?
Zajímalo by mě, jestli ho viděl ještě někdo jiný?!
Nebo to snad byl nějaký letec, který se čápu podezřele podobal?
Pro osvěžení paměti přikládám foto těch „našich“, kteří měli u Mýta přechodný pobyt
letos v létě.
Že by některého z nich tady zapomněli?

Zahrádkářům, čtenářům Žibřida a všem ostatním hodným lidem přeji příjemné chvíle
strávené u kamen či radiátorů, které svádí k lenošení, ale i k přemýšlení a plánování,
jak energii nabytou zimním odpočinkem zužitkovat v době, kdy nás první jarní paprsky zase vytáhnou ven do zahrad a do přírody.

Text V. Bednaříková
Fota J. a V. Bednaříkovi
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Povídání o jablku
Tradice nás spojují s předešlými generacemi, jsou to takové pevné body v koloběhu
života. Dodržování tradic je velice důležité pro naši mládež, která teprve hledá ve
svém životě ukotvení. Jednou z tradic je štědrovečerní rozkrajování jablíčka. V očekávání té nejkrásnější hvězdičky na světě si asi neuvědomujeme, jak jablko ovlivňuje
naše zdraví, a to doslova od hlavy až k patě. Tuto skutečnost podporuje řada vědeckých výzkumů.
Nutriety obsažené v jablkách posilují zdraví našeho mozku. Zlepšují naši paměť, schopnost učit se, díky těmto látkám mozek stárne pomaleji a je výkonnější.
Jablka jsou prosta tuků, cholesterolu, sodíku, naopak obsahují vlákninu
a antioxidanty flavonoidy. Jejich konzumace pozitivně ovlivňuje hodnoty krevního tlaku, snižuje riziko srdečního infarktu a také pomáhá s problémy dýchacích cest.
Jablečná vláknina, pektiny a antioxidanty napomáhají trávení a udržují ve
výborné kondici střeva. Společně s vitamíny a minerálními látkami snižují riziko výskytu některých druhů rakoviny. V jablku obsažený pektin absorbuje ve střevě jedy
tak, že se nedostanou do krve. Jablečné kyseliny podporují funkci jater i žlučníku.
Souběžně mají vliv na správný krevní obraz.
Jablka jsou také zdrojem bóru, který potřebujeme, abychom měli pevné
kosti.
Přírodní ovocné cukry obsažené v jablkách se pomalu uvolňují do krve a pomáhají udržovat stabilní hladinu cukru v krvi. Jednoduše nepocítíme tak brzy hlad,
jako když sníme kus koláče. Je to také jeden z důvodů, proč je toto ovoce účinným
prostředkem snižování tělesné hmotnosti.
Díky blahodárným účinkům na naše tělo, můžeme jablka zařadit mezi tzv.
superpotraviny.
A tak na ně nezapomínejme ve svém jídelníčku. Nejvíce cenných látek mají
ve slupce a těsně pod ní. Doporučuje se rozkousat i semena – jádra, kde jsou ve větší
míře uloženy minerální látky, stopové prvky. Obecně platí, že staré odrůdy na vyšších
pěstitelských tvarech obsahují více cenných látek jak moderní, chutnější a krásnější
odrůdy na mělce kořenících zákrscích.
Co se týká spotřeby jablek a výrobků z nich, zaujímáme přední místo ve
světě. Asi je to tím, že naše země ležící v srdci střední Evropy je půdně i klimaticky
předurčená k pěstování tohoto ovoce. Známý geolog, klimatolog a spisovatel Václav
Cílek tuto oblast nazval poeticky „areál jablečného štrůdlu“. Roční spotřeba jablek je
asi 25 kg na osobu. Z důvodů popsaných výše by se ale spotřeba měla zvýšit na 35
kg, což je necelých 100 g denně. A když jsme u čísel, tak celková spotřeba ovoce
v Česku je 80 kg na osobu za rok (z toho 45 kg připadá na ovoce mírného pásma).
Odborníci na výživu přitom doporučují zvýšení na 100 kg. Oblíbené, snadno dostupné
a letos i levnější tropické ovoce bychom měli nahrazovat druhy vypěstovanými v našich zahrádkách a sadech (aspoň v létě).
Hlavní hrdina jednoho románu E. M. Remarquea popisuje, jak se setkal
s bohatým a vlivným mužem v jeho pracovně. Boháč právě svačil jablko s tím, že si
každým jablkem prodlužuje život o den. Potom si zapálil doutník a na tázavý pohled
svého hosta odvětil: „Já to tím vyrovnávám.“ Tak jezme jablka i proto, že tlumí negativní důsledky našich neřestí.
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Kresba: Kateřina Ocelková, žákyně 9. tř. místní ZŠ
Když se vrátíte domů ze zimní vycházky, přijdou jistě k chuti „Ohnivá jablka“.
Letos si je budu připravovat z kupovaného ovoce, protože to málo, co jsme sklidili, asi
do Vánoc ve sklepě nevydrží. Hnijí víc jak jindy. Příprava moučníku je jednoduchá:
2-3 jablka oloupaná, rozpůlená a zbavená jádřinců podusím, potom do důlků po jádřincích dám trochu marmelády. Zaliji krémem, který jsem uvařila po smíchání ½ l mléka se 2 žloutky, 2 lžícemi cukru, 2 lžícemi hladké mouky a vanilkovým cukrem. Nakonec dobrotu flambuji, používám k tomu rum, ale koňak by byl určitě lepší.
A to už sedíme u stolu a čekáme s připravenými miskami, až dohoří plamínek.

Krásné zimní dny přeje
Jana Kleinová
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VÝBOR PRO ROZVOJ MĚSTYSE
Vánoční hodování

Vánoční čas je časem setkávání. Krásnou příležitostí k tomu, abychom spolu pobyli,
bylo i tradiční prosincové Vánoční hodování, které se v centru našeho městyse odehrálo před stříbrnou adventní nedělí.
Mohli jsme si zakoupit drobné vánoční dárky a dekorace, dokonce nechyběly ani zabijačkové dobroty, které k zimě vždy neodmyslitelně patřívaly. Poklidnou
vánoční náladu v nás rozezněly hlasy dětí školního pěveckého sboru. Všichni jsme si
s nimi mohli zazpívat známé koledy. Bylo-li nám chladno, rozehřál nás nejen starostův
svařák, ale i výheň pana Říhy, který nám představil staré kovářské řemeslo.
Příjemné chvíle vánočního hodování jsou sice za námi, ale čeká nás kouzelná doba Vánoc. Jménem Výboru pro rozvoj městyse Vám přeji, ať ji prožijete ve
zdraví a klidu, v kruhu svých blízkých, šťastni a spokojeni.

Michaela Janotová
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TJ SOKOL VELKÝ ÚJEZD
Vážení spoluobčané,
naše TJ patří se svými 190 členy mezi největší spolky v městysi. Výbor TJ se snaží
udělat vše pro to, aby všechny oddíly – oddíly kopané, stolního tenisu, turistiky, divadelní spolek a cvičení rodičů a dětí dál pokračovaly ve svých činnostech, a to nejen
pro své členy, ale i pro všechny zájemce z řad veřejnosti. Tak jako letos i v příštím
roce budeme organizovat memoriál Jaroslava Švarce, fotbalové turnaje, večerní pochod, turnaj ve stolním tenise, tedy akce, které jsou Vámi přijímány a hodnoceny
velmi pozitivně. Také bychom se i nadále chtěli podílet na akcích, které zajišťuje
městys nebo jiná místní organizace. Blíží se konec roku, který je také časem vzpomínek. Proto bych si dovolila vzpomenout na p. Jaroslava Bicana, od jehož úmrtí letos
v lednu uplynulo 5 roků. Pan Bican byl dlouholetým uznávaným a oblíbeným předsedou TJ. Pod jeho vedením byly zahájeny úspěšné akce, které probíhají každoročně
až do dnešní doby, například memoriál Jaroslava Švarce. Po jeho odchodu byla zvolena předsedkyní Mgr. Ivana Richterová, která na jeho odkaz úspěšně navázala. Elán
a aktivita p. Richterové kladně ovlivnila celé vedení TJ. Mezi akce, které s ní budou
navždy spojovány, patří získání dotačních titulů na realizaci opravy kabin na fotbalovém hřišti a vybudování nového multifunkčního hřiště. Spoluorganizovala také akce
pro děti a mládež, jako jsou dětské dny, lampionové průvody a fotbalové turnaje,
které byly vždy hodnoceny veřejností velmi kladně. V únoru na valné hromadě TJ
odstoupila předsedkyně p. Ivana Richterová ze své funkce a novou předsedkyní jsem
byla zvolena já. Ivo, děkujeme za všechno, co jsi pro TJ udělala a ještě uděláš.

A na závěr vánoční přání:
Přeji Vám všem příjemné
prožití vánočních svátků
a do nového roku hodně
zdraví, štěstí, úspěchů a
osobní spokojenosti.
A ještě moje přáníčko:
Zůstaňte nám příznivě
nakloněni. Děkuji.

Ing. Miluše Šubrtová
předseda TJ Sokol
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Cokoliv jsme na tobě milovali
a čemukoliv jsme se obdivovali,
trvá a potrvá v srdcích všech
a věčnosti času.

Tato moudrost nám dovoluje připomenout si paní BLANKU PODEŠVOVOU,
roz. Němečkovou – po léta občanku naší obce Velký Újezd. Dlouholetou členku místní
tělovýchovné jednoty Sokol a oddanou divadelnici spolku divadelních ochotníků Podhoran Velký Újezd.
Jako náčelnice cvičila a sokolskou myšlenku utužovala u starších žákyň a dorostenek i v okrskovém měřítku. Aktivní byla též v župní komisi. Její sportovní aktivity
ani tady však nekončily. Volejbal byla další její radost. Ten hrála nejen v Újezdě, ale
i na závodní úrovni v Olomouci. Po opakovaném stěhování celé rodiny (tatínek František Němeček byl státní zaměstnanec – též člen spolku Podhoran) zakotvila v Potštátu,
kam se provdala a zapojila opět do veškerého společenského života. Oblast, ve které
dále vynikala, byl sborový zpěv, což jí vydrželo až do 82 let věku, kdy byla nucena po
těžkém úrazu tuto lásku opustit. Od té doby je mi smutno, jak sama říkala.
S rodinou žila v naprosté harmonii a vzájemné úctě všech svých milých. Dožila se 93 roků a svou životní pouť ukončila 18. listopadu 2017. Čest její památce.

Pavel Coufal
archivář Podhoranu
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Dětský klub Radovánek
O tom, že sedmička je šťastné číslo, jsme se přesvědčili i my v Radovánku. Zažíváme totiž sedmou sezonu v krásném prostředí nového pavilonu mateřské školy, máme
přihlášeno nejvíce dětí za celou dobu svého působení a lekce pravidelně vede dětmi
oblíbená a pro věc zapálená „teta“ Martina (Havlasová).
Každé setkání se skládá z řízené činnosti, při které se děti naučí jednoduché
básničky a písničky doprovázené pohybem, a z volné hry. Při ní je našim nejmenším
k dispozici veškeré „školkové“ vybavení. Učí se s ním pod vedením rodičů šetrně zacházet a dělit se o ně s ostatními dětmi.
Trošku netradiční pojetí měl klub na Mikuláše. Hodný čertík rozdal dětem
drobné dárky a proběhlo i výtvarné tvoření, při kterém si děti za podpory dospělých
vyrobily zapichovátka ve tvaru vánočního stromečku.
Pro nejmenší děti tu budeme ještě celou zimu a jaro, tak neváhejte a přijďte
se za námi podívat.

Michaela Janotová
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Spolek „Svornost“ Velký Újezd
V letošním roce si spolek připomněl 110. výročí založení. Byl založen v neděli 28.
dubna 1907 v hostinci Na Horecku pod názvem „Dělnický podpůrně vzdělávací spolek SVORNOST pro Velký Újezd a okolí“. K ustavující schůzi pak došlo 7. května 1907
a Na Horecku byla spolková místnost. Podle vlastních stanov bylo účelem spolku hraditi členům pohřební útraty, povzbuzovati členy ku vzdělání a pěstovati život společenský.
Něco z historie:

Počáteční činnost byla velmi bohatá. Již v roce 1907 byla založena z darů spolková knihovna o 117 svazcích a uspořádán první výlet „Na rybníčku“
u Prostřední pily. V dalších letech se konaly výlety v lázeňské zahradě v Záhumenském mlýně. V roce 1910 se poprvé slavil 1. máj s taneční zábavou. Téhož roku bylo
zřízeno „výletní místo“ na „Předních klčích“ za pomoci všech spolků v obci.
Když byla 24. března 1913 zastavena výroba zápalek v místní sirkárně a 60 osob zůstalo bez práce, podal dělnický spolek ostrý protest. Nakonec bylo
docíleno toho, že propuštění dělníci dostali odstupné a někteří byli přijati do nové sirkárny v Lipníku.
Za učitelského působení Františka Hoffmana v místní škole v letech
1926-1931 vyvíjel spolek hlavně jeho přičiněním kulturní aktivitu, a to především
v přednáškové činnosti a v ochotnické divadelní činnosti. Zakoupilo se nové jeviště,
které bývalo stavěno Na Horecku
pro divadelní představení.
V době mezi dvěma světovými válkami byla ve Velkém Újezdě dělnická třída velmi početná, což se projevovalo ve volbách do obecního zastupitelstva.
Kandidátka dělníků a domkářů dostávala nejvíce hlasů a měli starostu. Dělníci prosazovali tzv. nouzové práce v obci v době nezaměstnanosti (např. budování kanalizace, oprava cest a silnic). Dohlíželi také na příděl tzv. žebračenek v hodnotě 10 Kč na
rodinu a týden. Na stavbě tršické silnice se nezaměstnaní střídali a měli 2,20 Kč na
hodinu. Byla to pro dělnické rodiny i pro chudé domkáře těžká léta. Svědectví o tom
také vydávají zápisy z té doby v spolkových protokolech.
Toto jsou opravdu jen zlomky z historie našeho spolku.
Nakonec bych chtěla jménem nás všech členů pronést přání, aby
v dalších letech spolek „Svornost“ dále pracoval a byly tak zachovány slavné tradice
našich předků.
Do nového roku 2018 přejeme všem občanům zdraví, štěstí a pohodu.

za spolek „Svornost“
Jaroslava Zlámalová
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Včelaři
Včelařský spolek ve Velkém Újezdě v letošním roce oslavil již 115 let své existence.
Spolek v současné době působí pod hlavičkou Českého svazu včelařů – Základní organizace Velký Újezd a je členem Okresní organizace ČSV Olomouc. Sdružujeme více
než 30 včelařů nejen z Velkého Újezdu, ale i ze Staměřic, Daskabátu, Výklek, Lazníček, Lazník, Buku, Bystrovan, Přerova a Olomouce. Všichni naši včelaři však mají
svá včelstva umístěna v katastru Velkého Újezdu a okolních obcí. Celkem se staráme
o více než 430 včelstev, která poskytují radost, med a další včelí produkty našim členům a prostřednictvím opylování zvyšují úrodu v okolních sadech, zahradách a na
polích.
V letošním roce jsme se kromě obvyklých schůzí a brigád při údržbě spolkového včelína sešli i na dvou společenských akcích: v červnu jsme se vypravili na
společnou exkurzi na včelí farmu pana Juráně ve Skaličce, kde jsme strávili příjemné
dopoledne, dozvěděli se, jak se ošetřuje několik set včelstev, a seznámili se s několika technickými novinkami našeho oboru. Na zpáteční cestě jsme se pak zastavili na
prohlídce místního větrného mlýna, k jehož historii a zařízení nám jeho majitel poskytl taktéž krátkou přednášku. V září jsme se pak při příležitosti letošního 115. výročí
včelařského spolku sešli na spolkovém včelíně při přednášce inženýra Petra Ženčici na
téma biologie včel a ošetřování včelstev v průběhu roku.

Za ZO ČSV Velký Újezd Jakub Hadam
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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
Plán akcí leden – březen 2018

Použité zkratky:
Daskabát = DA, Doloplazy = DO, Mar. Údolí = MU, Přáslavice = PR,
Velká Bystřice = VB, Velký Újezd = VU
13. 1.:
20. 1.:
27. 1.:
27. 1.:
27. 1.:
27. 1.:

Ples mysliveckého spolku VU
Hanácké bál
DO
Dětský karneval
DA
Obecní ples
PR, VB
Maškarní karneval ZŠ Na Letním
MU
Hasičský ples VU

3. 2.:
3. 2.:
10. 2.:
10. 2.:
10. 2.:
17. 2.:
23. 2.:
24. 2.:
24. 2.:

Veverkovský bál
DA
Sokolský ples
DO
Vodění medvěda
DA
Hasičský ples
PR
Bystřičský masopust se zabijačkou. Ples SRPŠ VB
Ples mikroregionu
DO
Ples SRPŠ VU
Dětský karneval VU
Hasičský ples
VB

3. 3:
17. 3.:
17. 3.:
21. 3.:
23. 3.:
25. 3.:
?. 3.:

Hasičský ples
DO
Josefovské šibřinky VB
Posezení seniorů VU
Den otevřených dveří ZŠ a MŠ VU
Noc s Andersenem
DA
Velikonoční dílničky pro děti VU
Ples malé kopané VU

Úřad městyse a redakční rada prosí jednotlivce i spolky o průběžné nahlášení jednotlivých akcí na úřad městyse tak, aby se mohly uveřejnit v dalším
čísle Žibřida.
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KRONIKA MĚSTYSE
V roce 2011 jsem převzala štafetu po paní Věrce Bednaříkové, která kroniku vedla
svědomitě a pečlivě. A rokem 2017 musím skončit, protože už si moje ruka při psaní
občas píše, kam chce a při psaní na stroji malíčky míří na jiná písmena. Proto poslední dva roky i tento psala záznam na stroji moje sestra Marie Ludínová, já ručně do
Kroniky městyse.
Chci poděkovat vedení městyse, všem spolkům, kteří mně půjčovali výroční zprávy na poklady do Kroniky, řediteli SOU a SOŠ, Míše Janotové za činnost v MŠ
a ZŠ, Vlastovi Himrovi za sledování srážek a všem občanům, kteří mně občas informovali o dění v našem bydlišti. Důležitým pomocníkem byl také Žibřid. Je podivuhodné
a obdivuhodné jak rozsáhlou činnost rok od roku jak vedení městyse, tak spolky
aktivně produkují. Snad něco poslouží i do připravované knihy o Velkém Újezdu.
Využívám této příležitosti a přeji všem spoluobčanům zdraví, pohodu, klid
a mír v duši, krásné Vánoce a vše nej do dalšího roku.
Příštímu kronikáři přeji trpělivost a dennodenní prostor času pro sledování
zpráv a jejich zpracování.

Dr. Jarka Kováříková Kubajurová č.p. 19

Výpis usnesení
ze zápisu z 14. zasedání Zastupitelstva městyse
Velký Újezd (dále jen „ZM“), konaného dne 12. 12. 2017
Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zápis z 13. zasedání ZM VÚ ze dne 12. 9. 2017.
Usnesení č. 2 k bodu č. 3 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM VÚ.
Usnesení č. 3 k bodu č. 4 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu finančního výboru ZM VÚ.
Usnesení č. 4 k bodu č. 5 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro rozvoj městyse ZM VÚ.
Usnesení č. 5 k bodu č. 6 pozvánky
ZM VÚ schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse VÚ za období od 13. zasedání ZM
VÚ.
Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
ZM VÚ neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemků v lokalitě Na Sušírně
parcelní č. 1945/1 a 1944/1 o výměře cca 64 m2 v k. ú. Velký Újezd v majetku městyse Velký Újezd.
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Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
ZM VÚ neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemků v lokalitě Na Sušírně
parcelní č. 1945/1 a 1944/1 o výměře cca 68 m2 v k. ú. Velký Újezd v majetku městyse Velký Újezd.
Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
ZM VÚ neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku v lokalitě Na Sušírně
parcelní č. 1944/1 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Velký Újezd v majetku městyse Velký Újezd.
Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky
ZM VÚ neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemků v lokalitě Na Sušírně
parcelní č. 1944/1 a 1945/1 o výměře cca 700 m2 v k. ú. Velký Újezd v majetku městyse Velký Újezd.
Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Smlouvu o společné úhradě nákladů na projekt: „Doplnění sběru
separovaných odpadů v obcích mikroregionu Bystřička“ a prohlašuje, že souhlasí se
zahrnutím do projektu, a že souhlasí s umístěním nádob a kontejnerů na separovaný
odpad na svém území a jeho údržbou po dobu pěti let od ukončení realizace projektu.
Městys Velký Újezd se zavazuje, že Sdružení obcí mikroregionu Bystřička uhradí podíl
na projekt „Doplnění sběru separovaných odpadů v obcích mikroregionu Bystřička“
v celkové částce 202.219,-Kč.
Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky
ZM VÚ schvaluje schodkový rozpočet městyse na rok 2018 s příjmy ve výši
33.272.545,80 Kč a výdaji 42.272.545,80 Kč. K překlenutí schodku bude použit předpokládaný zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2017 ve výši 9.000.000 Kč. Nedílnou
součástí tohoto rozpočtu je rozpočet sociálního fondu městyse s přídělem ve výši
185.800 Kč a výdaji 185.800 Kč.
Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
ZM VÚ schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 13 k bodu č. 14 pozvánky
a) ZM VÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017 dle předloženého návrhu.
b) ZM VÚ pověřuje radu městyse projednáním a schválením rozpočtových změn, které vyplynou z hospodaření městyse do konce roku 2017 bez omezení částky.
Usnesení č. 14 k bodu č. 15 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Směrnici pro tvorbu a užívání sociálního fondu městyse Velký Újezd.
Usnesení č. 15 k bodu č. 16 pozvánky
ZM VÚ schvaluje finanční dar členům komisí rady a výborů zastupitelstva:
finanční výbor				
2.500,- Kč
kontrolní výbor				
2.500,- Kč
výbor pro rozvoj městyse			
2.500,- Kč
sociální komise				
3.750,- Kč
stavebně technická komise		
0,- Kč
kulturní a školská komise			
3.750,- Kč		
Celkem					
15.000,- Kč
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Tyto finanční dary se netýkají předsedů komisí a výborů, ani členů zastupitelstva.
Usnesení č. 16 k bodu č. 17 pozvánky
ZM VÚ schvaluje příspěvek Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na rok 2018 ve výši
25,- Kč /1 občan městyse/1 rok.
Usnesení č. 17 k bodu č. 18 pozvánky
ZM VÚ schvaluje příspěvek partnera místní akční skupiny (MAS) – organizační složky
Bystřička, o.p.s. ve výši 25,- Kč/1 občan městyse/1 rok.
Usnesení č. 18 k bodu č. 19 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí Důvodovou zprávu k stanovení místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2018. Poplatek pro rok 2018 zůstává ve stejné výši dle OZV č.
2/2015, tj. 500,- Kč na poplatníka za rok.
Usnesení č. 19 k bodu č. 20 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí Zprávu o činnosti JSDH Velký Újezd za období od 1. 1. 2017
do 29. 11. 2017.
Usnesení č. 20 k bodu č. 21 pozvánky
ZM VÚ schvaluje darovací smlouvu
Dárce: Městys Velký Újezd se sídlem úřadu městyse ve Velkém Újezdu, Olomoucká
15, 783 55 Velký Újezd, IČ: 00299677, zastoupený starostou městyse Ing. Josefem
Jelenem
Obdarovaný: Obec Troubky se sídlem Obecního úřadu v Troubkách, Dědina 286/29,
751 02, IČ: 00302104, zastoupená starostou obce Mgr. Radkem Brázdou
Dárce daruje obdarovanému movitou věc Sada vyprošťovací NARIMEX, Typ
RH1-32 výrobní číslo 086/90, NH 1-100 v.č. 093/90, Ha 5/70 v.č. 8802023, pořizovací cena: 98.484,- Kč, účetní hodnota předávaného majetku ke dni 30. 11. 2017 je
2.221,- Kč a Motorová jednotka Ham 63 v.č. 9204032, pořizovací cena: 72.000,Kč, účetní hodnota předávaného majetku ke dni 30. 11. 2017 je 1.680,- Kč a Nůžky
kombinované NHK 1-360 v.č. 027/92, pořizovací cena: 48.133,- Kč, účetní hodnota
předávaného majetku ke dni 30. 11. 2017 je 1.034,- Kč.
Účetní hodnota předávaného majetku k 30. 11. 2017 celkem činí 4.935,- Kč.
Usnesení č. 21 k bodu č. 22 pozvánky
ZM VÚ v souladu s novelou nařízení vlády č. 318/2017 Sb., stanoví odměnu za výkon
funkce:
místostarosta jako neuvolněného člena zastupitelstva městyse ve výši
9.150,- Kč měsíčně
člena rady městyse ve výši 1.460,- Kč měsíčně
předsedy komise rady městyse ve výši 1.460,- Kč měsíčně
předsedy výboru zastupitelstva městyse ve výši 1.460,- Kč měsíčně
neuvolněného člena zastupitelstva městyse ve výši 460,- Kč měsíčně
Odměna bude poskytována v této výši ode dne 1. 1. 2018.

Ověřovatelé zápisu: 		
			Starosta:
Ivana Nováková					
Ing. Josef Jelen
Marie Oklešťková
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