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ZPRÁVY Z RADNICE 
________________________ 

 

Pejskaři 
 

V minulém čísle Ţibřidu jsme na opakované podněty obyvatel 

připomínali dodrţování zákazu volného pobíhání psů. A se psy 

souvisí i další problém, o kterém jiţ proběhla diskuze na 

internetových stránkách městyse. Jde o psí exkrementy, které po 

venčení zůstávají všude po Velkém Újezdě. Obracíme se tímto na 

majitele psů, aby po svých miláčcích toto uklízeli. Doporučujeme, 

aby si na vycházku se psem vzali mikroténový sáček a ten pak 

v případě potřeby pouţili. Sáček s obsahem je moţno dát do 

jakékoliv nádoby na komunální odpad, tedy do košů a popelnic. 

Městys za tímto účelem dokoupí potřebný počet odpadkových košů, 

které budou vhodně rozmístěny po obci. Zakoupení speciálních 

kontejnerů  a sáčků na psí exkrementy se jeví jako zbytečně nákladné 

a bylo by nezbytné i patřičně upravit výši poplatků ze psů. Věříme, 

ţe zvýšení  počtu odpadkových košů zároveň přispěje i k větší 

celkové čistotě v obci. 

 

 

 

 

Hlášení místního rozhlasu 
 

Zhruba od poloviny února lze na 

internetových stránkách městyse také 

sledovat hlášení místního rozhlasu. 

K dispozici je v  rubrice              

„Hlášení rozhlasu― tzv. výpis 

z hlášení, kde je moţné seznámit se 

s tím podstatným, co bylo daný den 

hlášeno. 
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Změna ve svozech odpadů 
 

Z důvodu zachování pravidelného 14-ti denního svozu odpadů 

dochází ke změnám termínů svozů odpadů v měsících dubnu             

a prosinci 2009. V měsíci dubnu 2009 se svoz odpadů uskuteční ve 

dnech 3. 4., 17. 4. a 30. 4.  (24. 4. se svoz nekoná),  v měsíci prosinci 

2009 se svoz uskuteční  ve dnech  11. 12. a 23. 12. (18. 12. se svoz 

nekoná).  

 

Poplatky 

 

Připomínáme termíny splatnosti jednotlivých poplatků: 

 Vodné, stočné – poslední kalendářní den v měsíci 

následujícím po měsíci, v němţ byl proveden odečet 

vodoměru; 

 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů – do 31. března příslušného kalendářního roku 

(poplatky, které nejsou zaplaceny včas, můţe obec zvýšit aţ 

na trojnásobek); 

 Poplatek ze psa – do 30. června příslušného kalendářního 

roku (poplatky, které nejsou zaplaceny včas, můţe obec 

zvýšit aţ na trojnásobek). 

 

 

Jarní úklid 
 

I v letošním roce organizuje sociální komise Rady městyse 

Velký Újezd akci 

jarní úklid obce a okolí. 
Sraz na náměstí v pátek 24. dubna v 15,00 hodin a v sobotu        

25. dubna 2009 v 9,00 hodin. 

Rukavice a pytle budou zajištěny.  

Informace u Ivany Novákové, tel. č. 732 160 762. 

Kaţdá pomocná ruka bude dobrá!  
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Dětské  hřiště 

 
Městys Velký Újezd zakoupil různé sportovní a herní prvky pro děti, 

které se v současné době instalují na travnatém pozemku u příjezdové 

cesty k základní škole za stánkem „Florenc―. Na toto staveniště je 

zatím vstup zakázán. O zprovoznění tohoto areálu, který budou děti 

moci vyuţívat pouze v doprovodu rodičů, budou občané včas 

uvědoměni.   

 

Městys Velký Újezd 
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VÝPIS  USNESENÍ 
ze zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva městyse  Velký Újezd, 

konaného dne 25. 3. 2009 v obřadní místnosti Úřadu městyse 

Velký Újezd 

_______________________________________________________ 
 

 

Usnesení č. 1 

Zastupitelstvo městyse schvaluje zápis z 10. zasedání ZM Velký Újezd ze 

dne 11. 12. 2008. 

 

Usnesení č. 2 

Zastupitelstvo městyse  bere na vědomí zprávu kontrolního výboru            

o plnění usnesení z 10. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 11. 12. 2008. 

 

Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro 

rozvoj městyse od 10. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 11. 12. 2008.  

 

Usnesení č. 4 

Zastupitelstvo městyse schvaluje zprávu o činnosti rady městyse za období 

od 10. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 11. 12. 2008.  

 

Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo městyse vyhlašuje záměr prodeje pozemku p. č. 921           

v   k. ú. Velký Újezd dle přílohy č. 2 pozvánky s tím, ţe bude zachována 

šíře veřejného prostranství minimálně 8 m. 

  

Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo městyse schvaluje  uzavření smluv o zřízení věcných 

břemen (přípojky NN) na p. č. 924 a p. č. 1081 v k. ú. Velký Újezd za cenu 

10.000 Kč/1 přípojku. 

 

Usnesení č. 7 

Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě             

o partnerství a spolupráci v rámci realizace cyklostezky v kat. území 

Přáslavice u Olomouce, kat. území Daskabát  a kat. území Velký Újezd dle 

přílohy č. 3 dnešní pozvánky. 
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Usnesení č. 8 

Zastupitelstvo městyse schvaluje Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace 

v rámci integrovaného operačního programu, prioritní osa 2, oblast 

intervence 2.1 v rámci výzvy č. 02 „eGoverment v obcích – Czech POINT―. 

 

Usnesení č. 9 a 

Zastupitelstvo městyse schvaluje kácení stromů: 

- u Korandového, parc. č. 868, aktát – 1 ks 

- na náměstí, parc. č. 1047, lípa – 1 ks 

- u č. p. 44 (bývalý Sepas) parc. č. 34, lípa – 2 ks 

- u Dolního rybníka, parc. č. 287/1, suchý strom 

- Varhošťská cesta, parc. č. 3461, suché a poškozené stromy vč. 

všech křovin (vyznačeno v podání ČZS) 

- lipová alej k Výletnímu místu, parc. č. 1789, lípa 1. strom vpravo 

 

Usnesení č. 9 b 

Zastupitelstvo městyse  schvaluje jako realizátora obnovy skupiny stromů  

u kapličky p. Marie Lourdské firmu Zahrada Olomouc s.r.o. za cenu    

85.843 Kč vč. DPH. 

 

Usnesení č. 10 

Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2009 s příjmy    

a výdaji ve výši 70.000 Kč dle přílohy dnešního zasedání. 

 

Usnesení č. 11 

Zastupitelstvo městyse schvaluje výsledek hospodaření Základní školy       

a Mateřské školy Velký Újezd, příspěvkové organizace, za rok 2008.  

 

Usnesení č. 12 

Zastupitelstvo městyse schvaluje odpisový plán Základní školy a Mateřské 

školy Velký Újezd, příspěvkové organizace, ve výši 300.287 Kč. Tyto 

prostředky budou poukázány na účet příspěvkové organizace bezprostředně 

po schválení ZM. Příspěvková organizace je povinna uvedené prostředky 

zaúčtovat do fondu investic a jeho pouţití konzultovat vţdy předem se 

zřizovatelem.  

 

Ověřovatelé zápisu:  Ivana Nováková 

            Marie Oklešťková 

Starosta:  Lubomír Bršlica  
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OD  NAŠICH  HASIČŮ 

____________________________ 
 

S rokem 2008 se stejně jako s těmi předešlými rozloučili hasiči          

u Kamenné boudy. 

Silvestrovská akce byla mimořádně zdařilá. Den sice mrazivý, ale 

v celé své délce slunečný, a moţná proto „vytáhl― ke zdravotní 

procházce takovou spoustu lidí nejen z okolních obcí, ale i měst 

(Olomouce, Přerova), aţ z toho byl rekord v počtu návštěvníků 

tohoto silvestrovského setkání. Na Bělé se od rozednění do setmění 

vystřídalo téměř 2800 účastníků. Silvestr v roce letošním bude 

„jubilejní― – 10 let pod vlajkou hasičů z Velkého Újezda – a doufám, 

ţe návštěvnost bude dále stoupat. 

První akcí letošního roku – pracovně-společenskou – byl hasičský 

ples, který se konal poslední lednovou sobotu. I tato akce byla velmi 

úspěšná. Dle slov návštěvníků byla spokojenost s průběhem celého 

plesu a hlavně s novou kapelou. 

První plně pracovní akce letošního roku byla v době školních jarních 

prázdnin, kdy se uskutečnil výlet 19 mladých hasičů za dozoru          

6 dospělých do Radvanic, coţ je obec zhruba v půli cesty mezi Policí 

nad Metují  a Trutnovem. Je to sídlo našeho přátelského hasičského 

sboru, jehoţ členové nám zajišťují ubytování i pomoc při organizaci 

náplně této akce. Spokojenost byla všestranná. 

A jelikoţ mladých hasičů má náš sbor kolem čtyřiceti a k tomu jsou 

na poli soutěţním velmi úspěšní, je dobré je za jejich činnost 

odměnit. A právě na finanční dokrytí těchto „odměnkových― akcí, 

jako jsou zimní i letní rekreační pobyt v Radvanicích, návštěvy 

bazénu v Olomouci, soutěţní akce v Praze s prodlouţeným pobytem, 

opakovaná návštěva HZS Olomouc a jiné slouţí výnosnost akcí 

uvedených v úvodu. 

Cvičební rok v terénu bude zahájen hned, jak to počasí dovolí, 

soutěţní rok zahájí mladí hasiči jiţ 19. 4. soutěţí CTIF okresu 

Olomouc na školním hřišti ve Velkém Újezdě a 16. 5. proběhne 

rovněţ na našem školním hřišti vyhodnocení okresní soutěţe 

PLAMEN za období 2008-2009. Všechny vás na tyto akce zveme, 

přijďte povzbudit naše úspěšné mladé hasiče.               Lubomír Bršlica 
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ŠKOLNÍ   ŘÁDKY 

________________________ 

 

 

KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ 

 

 Ve čtvrtek 26. února 2009 se uskutečnil v naší školní druţině 

„Karneval“. Neobyčejnou atmosféru této akce dotvářela výzdoba, 

která byla vyhotovena z různých barevných balonků, vějířů a stuh. 

Zahájení karnevalu proběhlo společným tancem všech princezen, 

strašidel, čarodějnic, skřítků a jiných pohádkových bytostí. 

Následovala „Kloboučková―,  při které nikdo neodešel  „s prázdnou―! 

Nejkrásnější masky byly později odměněny diplomem a medailovým 

oceněním „s Fidorkou―.     
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Na výrobě těchto odměn se velkou měrou podílely všechny děti 

školní druţiny. Vybrat deset nejhezčích masek byl nadlidský úkol. 

Ještě ţe nám s tím pomohly děti z vyšších ročníků. 

Některé děti se zase rozhodly u soutěţí vybrat zásoby bonbonů, takţe 

pokud budou mít zubaři v těchto dnech plné ordinace malých 

pacientů, bude to naše vina. O přestávce navíc nechybělo ani malé 

občerstvení, které si všichni přinesli z domu.  

Na závěr proběhla pro všechny masky tombola plná úţasných            

a neprozkoumaných věcí, kde vyhrával kaţdý. Na úplný konec 

zazněly diskotékové skladby našich dětí s nacvičenou choreografií     

a dětmi tolik oblíbené pojídání pudinku ve dvojicích se zavázanýma 

očima. Při této akci došlo k definitivnímu překročení všech 

dosavadních zábran a k vytvoření záţitků, na které se pak dlouho 

vzpomíná!!! 

 

 

 

Chtěly bychom také touto cestou 

poděkovat rodičům, malým              

i velkým dětem, panu učiteli 

Skulovi a všem ostatním, kteří se 

podíleli na  přípravě karnevalu, jeho 

organizaci a úklidu. Doufáme, ţe je 

aspoň zahřeje tato věta. Děkujeme. 

Karneval je jednoduše o spoustě 

lidí, kteří nejsou vidět, ale bez nich 

by nebyl. 

                                                                                                         

 

Vychovatelky školní družiny 
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ŢÁCI SE UČILI JAK BÝT FIT 

 

 Dne 17. února 2009 proběhla v prostorách Základní školy 

Velký Újezd a Středního odborného učiliště sluţeb Velký Újezd s.r.o. 

akce spojená se zdravým ţivotním stylem a zdravou výţivou – Den 

granátového srdce. Jednalo se o společný projekt obou škol, jehoţ 

cílem bylo na základě vzájemné spolupráce vytvořit populárně-

naučné pásmo her a přednášek, prostřednictvím kterých by se ţáci       

i dospělí bez ohledu na věk dozvěděli zábavnou formou něco             

o zdravém stravování a základech zdravého způsobu ţivota. Z této 

myšlenky také vyplynul název celé akce, ve kterém se skloubila 

symbolika srdce, které představuje ţivot, a  granátu – pevného 

rudého kamene bez jediného kazu.  Odbornou garanci nad celým 

dnem převzaly organizace Poradna pro rodinu a Státní zdravotní 

ústav, které přímo na akci zastupovaly PhDr. Jaroslava Kušnierová     

a Hana Sovišová. Za obě školy pak převzaly starosti s organizováním 

celého dne Mgr. Jaroslava Krbečková a Mgr. Renata Čecháková. 
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 Celá akce probíhala ve dvou částech. První, dopolední, patřila 

zejména ţákům; druhá, večerní, pak byla určena veřejnosti. Ve škole 

neprobíhala po celý den výuka, alespoň ne v tom klasickém smyslu 

slova. Místo toho byli všichni ţáci rozděleni do skupin a spolu se 

svými vyučujícími pracovali v týmu na plnění úkolů, které na ně 

čekaly na jednotlivých stanovištích. Ta byla celkem tři. Na prvním 

z nich například ţáci zkoušeli sestavit potravinovou pyramidu, 

základní doporučení výţivy, dále si vyzkoušeli své fyzické 

schopnosti na opičí dráze a nakonec si mohli odpočinout                     

u uklidňující hudby a svíček, kde se   dověděli o důleţitosti relaxace 

v našem uspěchaném ţivotě. Na druhém stanovišti si mohly týmy 

vyslechnout přednášku o zdravé výţivě a správných způsobech 

stolování a následně plnily praktický úkol, spočívající v přípravě 

zdravého ovocného nebo zeleninového salátu podle vlastní fantazie. 

Na třetím stanovišti se pak seznámily se současnými módními trendy 

a mohly se zúčastnit besedy s kulturistou Romanem Vrábelem. 

Vítězové soutěţí a úkolů byli odměněni drobnými cenami a diplomy.  
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Večerní program pro dospělé zahrnoval módní přehlídku, ochutnávku 

zdravé kuchyně a besedu o zdraví. Navíc si mohli návštěvníci nechat 

přeměřit tlak, objem tuku v tkáních či zjistit mnoţství cholesterolu 

v krvi.  

„Akce splnila naše očekávání, zejména pokud se jedná o dopolední 

část. Atmosféra tam byla opravdu skvělá,― shodují se pořadatelé. 

Ţáci uvítali moţnost zapojit se do různých aktivit, stejně jako 

moţnost dozvědět se něco o zajímavém tématu zábavnou formou. 

Aktivně  a s radostí plnili zadané úkoly, byli pozorní a hodně věcí si 

zapamatovali. Tato akce jim také umoţnila jiný, bliţší kontakt se 

svými učiteli. „Doufáme, ţe nabyté vědomosti dále vyuţijí k lepší 

organizaci svého volného času a vlastního ţivota,― doufají 

organizátoři. „Večerní část byla také velice příjemná, pouze nás 

trochu zklamala nevelká účast veřejnosti, přestoţe program byl 

poměrně atraktivní,― dodávají pořadatelé.  

 

Mgr. Jaroslava Krbečková a Mgr. Renata Čecháková 

 

 

 

Kulturní a školská komise rady městyse Velký Újezd spolu se ZŠ      

a MŠ Velký Újezd  
 

pořádá 
 

společnou akci pro rodiče a děti – 2. ročník 

„Sletu čarodějnic―. Uskuteční se 25. 4. 2009 

v době od 17.00 do 22.00 v budově ZŠ ve Velkém 

Újezdě. Na programu budou různé soutěţe               

a k vidění zajímavé koutky týkající se 

čarodějnictví. Přijďte v převleku za čarodějnice, 

jeţibaby a čaroděje. Na závěr budou vyhodnoceny   

a odměněny nejzajímavější čarodějky a zapálen 

čarodějnický oheň.   

          

Všichni jste srdečně zváni, těšíme se na vaši účast. 
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NAŠI VÁLEČNÍ HRDINOVÉ BUDOU MÍT POMNÍK 

I VE SKOTSKU 

_______________________________________________________ 

 

 Před dvěma lety jsme slavnostně odhalili památník našim 

rodákům, kteří bojovali za naši svobodu v zahraničí. Bude trvale 

připomínat hrdinství škpt. Bohumila Bednaříka, škpt. Aloise 

Fröhlicha a pplk. Jaroslava Švarce, kteří nasadili své ţivoty za 

svobodu vlasti. Dnes můţeme občanům Velkého Újezda s hrdostí 

oznámit, ţe dva z našich hrdinů, škpt. Bednařík a pplk. Švarc, budou 

mít pomník v oblasti, kde absolvovali náročný výcvik před 

vysazením v protektorátu.  

Charitativní sdruţení „Czech Memorial―, v jehoţ čele stojí honorární 

konzul České republiky ve Skotsku, brněnský rodák  Dr. Paul Millar, 

hodlá postavit pomník připomínající několik set československých 

vojáků, kteří prošli tvrdým výcvikem ve střediscích na západním 

pobřeţí Atlantiku ve Skotsku. Pomník bude vybudován nejen jako 

připomínka jejich hrdinství, ale i jako pietní místo a válečný hrob 

těch, kteří jsou uloţeni k věčnému odpočinku neznámo kde. Pomník 

by měl mít tvar přistávajícího padáku, bude u přístavu Arisaig, 

severně od města Fort William a bude stát asi 2,5 mil. Kč. 

 Rada městyse Velký Újezd tento záměr uvítala, vyhověla ţádosti 

pana konzula o finanční příspěvek a rozhodla přispět částkou 25 tis. 

Kč. Zároveň rada rozhodla, ţe je nutné prověřit, zda se nejedná         

o  podvod – denně vidíme nejrůznější pokusy podvodníků  o vylákání 

peněz.  Protoţe stavbu pomníku má zaštítit prezident republiky 

Václav Klaus, poţádali jsme o stanovisko jeho kancelář. Prezidentská 

kancelář  nám potvrdila legitimitu této akce, obratem jsme proto 

poukázali peníze na bankovní účet „České rady pro oběti nacismu―, 

která tuto veřejnou sbírku organizuje v České republice. Sbírka se 

koná i ve Skotsku.  

Pokud by někdo z občanů, nebo nějaká organizace působící v obci 

chtěli přispět na stavbu pomníku československým parašutistům ve 

Skotsku, mohou na Úřadu městyse Velký Újezd získat příslušné 

bankovní spojení. 

Ing. Jan Heger 
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Z NAŠÍ FARNOSTI  - TKS 2009 
_____________________________________ 

 
Letos 10. ledna 2009 proběhla v naší farnosti jiţ 10. Tříkrálová sbírka 

pro Českou katolickou charitu. Za celou farnost koledníci vybrali 

48.150,- Kč. Z toho Velký Újezd 21.092,- Kč, Daskabát 18.108,- Kč 

a Výkleky 8.950,- Kč.  

Ve Velkém Újezdě pod vedením dospělých vedoucích koledovaly 

čtyři skupinky dětí, ve Výklekách dvě a na Daskabátě skupina 

starších ţen. 

Finanční prostředky budou pouţity jako spoluúčast pro projekt 

zavádění pečovatelské sluţby do obcí v okolí Olomouce. Projekt je 

financován z prostředků EU. Na farách v Těšeticích, Tršicích a ve 

Velké Bystřici vzniknou díky němu prostory pro pečovatelskou 

sluţbu. Část prostředků bude určena na humanitární, rozvojovou        

a přímou pomoc. 

Ani se to nezdá, ale od 1. Tříkrálové sbírky v roce 2000 uplynulo 

opravdu jiţ 10 roků. Olomoucká arcidiecéze pořádala sbírku jako 

první z popudu arcibiskupa Jana Graubnera. Teprve v následujícím 

roce se sbírka rozběhla v celé ČR. První ročníky TKS byly těţké. 

Lidé o sbírce nebyli mnoho informováni, a tak se všude muselo 

vysvětlovat, o co vlastně jde. Ze strany koledníků bylo vynaloţeno 

maximální úsilí, ale prostředků se mnoho nevybralo. Úplně první 

skupinu u nás vedla Lenka Navrátilová. Za krále byla Eva Tomková, 

Kateřina Riedelová a František Tomek. Od roku 2002 jako vedoucí    

a místní asistent TKS pracuje Eva Tomková st. (č. 33). Aţ do roku 

2004 po celé obci chodila koledovat jen jedna skupina. Chodili jsme 

dva dny vţdy 7 hodin i s harmonikou. Chodili jsme v – 20 °C mraze, 

větru, dešti a po ledovici, na které byl velký problém udrţet se na 

nohou. Tehdy králové honili pokladničku, která vypadla z rukou 

vedoucí při pádu na kopanině a jela jak divá z kopce dolů. Dostihli ji 

aţ v půli kopce. 

Kdyţ se harmonikářka Eva chtěla v – 20 °C ohřát někde v kuchyni, 

tak harmonika musela zůstat venku. Stálým střídáním teplot by se 
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byla zničila. Kdyţ je velký mráz nebo vítr nebo obojí, je strašně 

náročné zpívat. Pod deštníkem koledování taky není zrovna ono. Je 

to fakt někdy o zdraví!  

Většina lidí nás vítala s nadšením, ale byli i tací, kteří nás vyhodili. 

Tam jsme jiţ další roky nešli. Od roku 2004 se nám podařilo získat 

další skupinky koledníků ve Velkém Újezdě a začalo se koledovat      

i ve Výklekách a na Daskabátě. Během deseti let se při koledování ve 

farnosti vystřídalo téměř 5 desítek dobrovolníků. 

 

 

 

SEZNAM DOBROVOLNÍKŮ 

 

VELKÝ ÚJEZD 

Vedoucí skupin a králové: Navrátilová Lenka (Edita), Tomková 

Eva st., Tomková Eva ml., Skotáková Jasna st., Regentová 

Vladimíra, Bittnerová Libuše, Tomek František ml. 

Králové: Riedelová Kateřina, Ciróková Kateřina, Domes Karel ml., 

Hegerová Veronika, Klimek Ladislav, Koky Dominik, Koky Jan, 

Krnoš Martin , Mařík Lukáš, Zolotěnko Dan, Bednaříková Kristýna, 

Domesová Denisa, Maříková Edita, Oklešťková Markéta, Pazderová 

Kristýna, Skotáková Jasna ml., Skoták Přemysl, Boháčová Monika, 

Fryštacká Zuzana, Regentová Lenka, Regentová Eliška, Konečná 

Radka, Koprnová Lenka, Bittnerová Adéla (4 roky) , Bittnerová Sára 

(7 let), Herinková Eliška (3 roky) 

 

 
DASKABÁT 

Vedoucí skupin a králové: Maráčková Jana 

Králové: Melničuková Eva, Špaková Bohumila 
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VÝKLEKY 

Vedoucí skupin a králové: Švarcová Lenka, Tylichová Tamara, 

Tylich Ladislav  st., Tylich Ladislav ml. 

Králové: Tylich Štěpán, Tylichová Radka, Řehák Štěpán, Švarcová 

Alena, Švarcová Olga, Kuchařová Anna, Dobisíková Radka, 

Himrová Anna, Lišková Marie 

 

Bohuţel děti nám odrůstají a je těţké získat někoho dalšího místo 

nich. Věřím, ţe ti nejmenší, kteří se k nám přidali v letošním roce 

vydrţí pomáhat ještě hodně dlouho! S příchodem P. Františka 

Pěnčíka do farnosti začalo ţehnání tříkrálovým koledníkům. Při mši 

svaté v kostele P. František poţehná všechny skupiny a křídy pro ně. 

Svěcenými křídami se pak označují domy, všem jiţ známým 

K+M+B. Králové koledují pro ČKCH zároveň ovšem oznamují 

radostnou zprávu o narození Jeţíše Krista, Spasitele světa. 

Vedoucí skupin mají pokladničky s logem ČKCH a průkazku 

podepsanou arcibiskupem Janem Graubnerem. Pokladničky, které 

byly zapečetěné na obecních úřadech, se na nich po ukončení sbírky 

zase rozpečeťují a počítají. O kaţdém sčítání se napíše protokol. 

Za všechny roky koledování se ve farnosti vybralo asi 280.000,- Kč. 

 

Děkujeme  Všem,  kteří  se  na  zdárném  průběhu TKS podílejí,        

a těšíme se na další spolupráci 

 

Eva Tomková (č. 33) 
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CESTA K VELIKONOCŮM 

_______________________________ 

 

 

Svátkem Tří králů končí doba vánoční a začíná období 

MASOPUSTU. Je to doba bujarého veselí, plesů, karnevalů                  

a zabíjaček. Poslední dny masopustu známe z naší oblasti jako vodění 

medvěda nebo fašank. Masopust končí v noci před POPELEČNÍ 

STŘEDOU, kdy nastává DOBA POSTNÍ. Popeleční středa je 

prvním dnem našeho putování k Velikonocům. V kostele dostávají 

lidé na čelo znamení kříţe popelem. Slyší přitom slova z Bible: 

„Pamatuj, ţe prach jsi a v prach se obrátíš!― Církev tak lidem před 

Velikonocemi připomíná, ţe den za dnem ubíhá vzácný čas ţivota. 

Jednoho dne zemřeme. A jak ţijeme? Křesťané věří, ţe se všechno 

dobré, co obstojí před Jeţíšem, neztratí. Všechno zlé se však promění 

v popel. Proto se snaţí obrátit k dobrému. Jeţíš Kristus je k tomu 

volá! Postní doba trvá 40 dní a člověk v ní má pracovat na obnově 

svého ţivota. Nejedná se jen o zdrţení se jídla, ale můţe zahrnovat 

různé skutky milosrdenství (např. almuţny). Neţ v neděli po prvním 

jarním úplňku přijdou Velikonoce, chtějí se křesťané dobře připravit. 

Mívají mezi sebou i někoho, kdo bude na Velikonoce pokřtěn            

a pomáhají mu. Všichni společně hledají, co je v ţivotě opravdu 

důleţité. Aby měli nesobecké a poctivé srdce a aby je nic 

nerozptylovalo, snaţí se ţít těch 40 dní střídmě. Odkládají třeba 

zábavy, oslavy, televizi, kino, vyvařování dobrého jídla, kávu, 

cigarety a výpravy za nakupováním. Říká se tomu půst. Vrací 

lidským srdcím prostotu a radost. Příkladem je nám Jeţíš, který se 40 

dní postil na poušti a teprve pak vyšel, aby se setkával s lidmi             

a vyprávěl o svém Otci. 

Mezi dny postní doby, které nesou tradiční označení, patří ještě        

4. neděle postní, zvaná Laetare (růţová, veselá) a 6. neděle postní, 

běţněji Květná nebo Pašijová. Touto nedělí začíná SVATÝ TÝDEN    

a připomínáme si na ní vjezd Jeţíše do Jeruzaléma. Název Květná má 

připomínat palmové ratolesti, kterými ho lid vítal. Tuto neděli se 

v kostele světí jívové ratolesti, tzv. kočičky. (Popel z těchto ratolestí 

se pouţije příští rok na Popeleční středu). Pašijová neděle se jí říká 
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proto, ţe se na ní čtou pašije, tj. příběh o Kristově umučení ze 

synoptických evangelií (Matouš, Marek, Lukáš). Dalšími dny ve 

Svatém týdnu jsou: Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota. 

 

ZELENÝ ČTVRTEK je památný den poslední večeře Páně, na 

které Jeţíš ustanovil Svátost Oltářní, tj. proměňování chleba a vína 

v jeho tělo a krev. Tak nám sám ukázal způsob, jakým se chce s námi 

setkávat. Vzal chléb a řekl: „Vezměte a jezte z toho všichni, toto je 

moje tělo, které se za vás vydává.―  Potom nad kalichem s vínem řekl 

slova: „Vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která 

se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva 

nová a věčná, to konejte na mou památku.― Po večeři se odebral na 

Olivovou horu, kde se chodíval modlit. Vzal sebou tři učedníky, aby 

s ním bděli. Učedníci ale usnuli. Najednou se v Getsemanské zahradě 

objevili vojáci, které vedl Jidáš (učedník, který ho zradil). Vojáci 

Jeţíše zajali, spoutali a odvlekli ho k veleknězi. Velekněţí chtěli 

Jeţíše zabít, ale rozhodnout o tom musel ten, kdo v zemi vládl. Byl to 

Pilát Pontský, římský prefekt Judska. Ten, na základě falešných 

obvinění a na nátlak velekněţí a lidu, Jeţíše nespravedlivě odsoudil 

k potupné smrti na kříţi. 

V kostele při večerní mši naposledy před Velikonocemi při Gloria (tj. 

Sláva = část mše sv.) zazní varhany a zvony. Zvuk zvonů aţ do 

Gloria Velké noci (z Bílé soboty na neděli Vzkříšení) nahrazují 

klapačky a řehtačky.  Po mši svaté zůstane oltář a svatostánek 

odstrojen na památku, ţe Pán Jeţíš při svém umučení za nás vše 

obětoval a byl ode všech opuštěn. 

 

VELKÝ PÁTEK je připomínkou smrti Jeţíše Krista na kříţi. Jeţíš 

umřel, proto je oltář beze světla a ozdob. Kněz si lehá tváří k zemi na 

stupně oltáře, potom se čtou Janovy pašije, často předvedené 

dramaticky. Zvláštní součástí obřadu jsou dlouhé přímluvy za církev, 

papeţe, sluţebníky církve, všechny věřící, katechumeny, jednotu 

křesťanů, ţidy; za ty, kdo věří v Boha, ale nevěří v Krista; za ty, kdo 

nevěří v Boha; za politiky, státníky a za ty, kdo trpí. Pouze v tento 

den je součástí liturgie uctívání kříţe a neslaví se v něm mše svatá. 

Podává se však svaté přijímání (z hostií, jeţ byly proměněny na 
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Zelený čtvrtek). Velebnou svátost kněz uloţí na boční oltář, jenţ 

představuje Boţí hrob. Velký pátek je den přísného postu! 

BÍLÁ SOBOTA je památný den odpočinku Krista v hrobě. Nekonají 

se ţádné obřady ani mše svaté.  Je zvykem během dne tzv. bdění       

u Boţího hrobu. Končí doba postní. Po západu slunce začínají noční 

bohosluţby zvané Velikonoční vigilie. Bohosluţba začíná zapálením 

velikonočního ohně, který symbolizuje vítězství Jeţíše Krista nad 

temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se zapaluje velikonoční svíce 

(paškál). Takto zapálená svíce se v průběhu velikonoční bohosluţby 

noří do křestní vody. Je ozdobena kříţem a symboly A  a  Ω, tj. 

začátku a konce věků, jimiţ je Kristus. Tato svíce se potom zapaluje 

celou dobu velikonoční, aţ do Letnic a při kaţdém křtu, aby se 

naznačilo, ţe křest patří k Velikonocům, a při pohřbu na znamení 

toho, ţe zemřelý prošel stejně jako Kristus branou smrti, aby vstal 

k novému ţivotu. Po litaniích (zpívaných prosbách) ke všem svatým 

kněz slouţí mši svatou. Při Gloria se zase rozezvučí varhany a zvony 

a ozve se radostné Aleluja, tj. chvalte Pána! 

Jeţíšova smrt byla skutečnou smrtí. Ukončila lidský ţivot Krista. 

Věta, ţe Jeţíš „sestoupil do pekel― znamená, ţe Jeţíš skutečně zemřel   

a přemohl smrt a ďábla, který měl nad tou smrtí vládu. Kristova duše 

sestoupila do místa pobytu mrtvých a otevřela bránu nebe všem 

spravedlivým. Třetího dne vstal Jeţíš z mrtvých! Zde je vrchol 

radostné zvěsti celé naší víry. Jeho vzkříšení nám ukazuje, ţe ve 

smrti není jen zánik a temnota. Kristovo vzkříšení se týká kaţdého, 

kdo v něho věří! On jiţ za ţivota slíbil: „ Kdo ve mně věří, bude ţít,   

i kdyţ zemřel!― 

 

Vigilií NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ začínají katolické VELIKONOCE, 

které jsou největším křesťanským svátkem v roce a trvají padesát dní, 

aţ do Letnic (slavnosti Seslání Ducha Svatého). Na mši svaté na Boţí 

hod velikonoční kněz světí lidem pokrmy. Čtyřicátý den Velikonoc 

se koná slavnost Nanebevstoupení Páně, která připomíná Jeţíšův 

výstup ze země a jeho oslavení u Otce.  
 

 

Velikonoční pondělí slavíme všichni jako svátek jara a oslavu 

probouzejícího se nového ţivota. V Česku je prastarou tradicí 
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hodování a pomlázka. Muţi a chlapci chodí po domácnostech            

a šlehají ţeny a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. 

Při tom pronášejí koledy. Dívky a ţeny mají být na Velikonoce 

vyšlehané, aby zůstaly po celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. 

Z téhoţ důvodu dávají ţeny muţům jako odměnu vajíčko, které je 

symbol nového ţivota a plodnosti. V křesťanství se vejce vykládá 

jako symbol uzavřeného hrobu, z něhoţ vstal Kristus, jako symbol 

nesmrtelnosti a vzkříšení. Dalším velikonočním symbolem je 

Beránek. Představuje vlastně Jeţíše Krista, neboť obrazně podle 

křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa. 

Nejdůleţitějším symbolem křesťanských Velikonoc je kříţ, protoţe 

Kristus byl odsouzen k smrti ukřiţováním. Tento trest patřil k trestům 

nejvíce krutým a poniţujícím. 

 

Své připomínky a dotazy můţete napsat do návštěvní knihy na 

nových  webových stránkách farnosti Velký Újezd:     

www.farnostvelkyujezd.wz.cz  

 

Všem přejeme veselé Velikonoce a radost ze Zmrtvýchvstalého 

Krista! 

 

Použitá literatura: 

Věřím, věříme – biskup Josef Hrdlička 

Katechismus katolického náboženství – Dr. V. Kubíček 

 

 

 

Eva Tomková (č. 33) 

 

 

http://www.farnostvelkyujezd.wz.cz/
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Z A H R Á D K Á Ř I 

_______________________ 

 

 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu pracuje 

ve Velkém Újezdě nepřetrţitě jiţ 69 let, zpočátku pod názvem 

Jednota zahrádkářů. V současné době má 

64 členů. 

 Dne 15. února 2009 odsouhlasili 

členové přítomní na výroční schůzi plán 

činnosti na letošní rok, a to péči o stromy 

kolem varhošťské silnice, podzimní 

moštování, účast na výstavě Flóra Olomouc 

a také uspořádání dalšího zájezdu společně 

s místní organizací včelařů. Zájezd bude 

v červnu, snad bude lepší počasí neţ vloni 

v září a moţná se přihlásí  i více zájemců. 

Kdo ví? Výletníci by měli mimo jiné 

navštívit arboretum s alpiniem v Borotíně    a zahradnictví 

v Boskovicích.   

       Výbor ZO ČZS 

 

 

 
 



- 22 - 

ČINNOST  TJ Sokol Velký Újezd 

________________________________________ 

 

FOTBAL 

Fotbalisté zahájí jarní soutěţ doma v sobotu 4. 4. 2009, dorost hraje 

od 13.45 hod. s Újezdem u Uničova a muţi Hlubočky B od 16 hod. 

s Nedvězím. 

 

Fotbalová soutěţ – jaro 2009 

 
Muži 

So   4. 4. 16.00 hod. Hlubočky B - Nedvězí 

Ne 12. 4. 16.00 hod. Hlubočky B - Střeň 

So 18. 4. 16.30 hod. Slavonín B - Hlubočky B  

Ne 26. 4. 16.30 hod. Hlubočky B - Náklo 

So   2. 5. 16.30 hod. Šumvald B - Hlubočky B  

Ne 10. 5. 16.30 hod. Hlubočky B - Odrlice 

Ne 17. 5. 16.00 hod. Jívová - Hlubočky B 

Ne 24. 5. 16.30 hod. Hlubočky B - Mladějovice 

Ne 31. 5. 16.30 hod. Újezd u Uničova - Hlubočky B 

Ne   7. 6. 16.30 hod. Hlubočky B - Drahanovice 

Ne 14. 6. 16.30 hod. Střelice - Hlubočky B 

 
Dorost 

So   4. 4. 13.45 hod. V. Újezd - Újezd u Uničova  

Ne 19. 4. 14.15 hod. V. Újezd - Blatec 

Ne 26. 4. 14.00 hod. Medlov - V. Újezd  

Ne   3. 5. 14.15 hod. V. Újezd - Doloplazy 

Ne 10. 5. 14.15 hod. V. Újezd - Šumvald 

So 16. 5. 14.15 hod. Přáslavice - V. Újezd 

Ne 24. 5. 14.15 hod. V. Újezd - Hněvotín 

Ne 31. 5. 14.00 hod. Příkazy - V. Újezd 
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TURISTIKA 

Turisté zahájili letošní rok výstupem na Helfštýn 3. 1. 

2009. Další akcí bude turistický závod krajského 

poháru Olomouckého kraje v sobotu           

18. 4. 2009. Start je na hřišti TJ Sokol        

v 9 hod. a závodit se bude v okolí Velkého 

Újezda. Turistický závod má kontrolní 

stanoviště – odhad vzdálenosti, hod míčkem, 

plíţení, lanová lávka, vázání uzlů, orientace 

mapy, azimutové úseky, určování dřevin, 

turistických  a  topografických značek, 

poznávání kulturních památek. 

Měří se čas strávený na trati a za nesprávně splněné úkoly jsou 

trestné minuty. 

 

 

 

ZÁJEZDY 

TJ Sokol připravuje tradiční jarní a podzimní autobusové zájezdy. 

Jarní zájezd se připravuje na sobotu 16. 5. 2009, kdy navštívíme 

oblast Pálavy, a podzimní zájezd se plánuje do Beskyd na  sobotu  

19. 9. 2009. Společně s fotbalisty se turisté mohou v termínu 

červenec – srpen (zatím neupřesněno) zúčastnit zájezdu na turnaj      

o Újezdský pohár do Horního Újezda, okr. Třebíč. 

 

 

 

MEMORIÁL  JAROSLAVA  ŠVARCE 
Tradiční MJŠ 41. ročník se bude konat v sobotu 13. 6. 2009. Start je 

na hřišti TJ Sokol od 6.30 do 9 hod. a cíl pochodu bude opět na hřišti 

do 18 hod. Trasy jsou obvyklé -  50, 35, 25, 17 a 6 km. Startovné     

20 Kč, odměnou v cíli bude  tradiční keramická medaile a pamětní 

list. 

 

      Jaroslav Bican 
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Termíny kulturních akcí, které se uskuteční v tomto 

roce na náměstí  a hřišti ZŠ Velký Újezd 

____________________________________________________ 

  

Náměstí 
 

2. 5.  Slet čarodějnic  

14
00

 – 20
00

 hraje GALAXY 

- čarodějnické soutěţe, vyhlášení nejlepší čarodějnice 

- karaoke show, soutěţ   miss čarodějka  2009 v  kategorii dětí             

i dospělých 

- moderuje Dušan Alka – Rádio Apollo 

- info: www.velkyujezd.cz nebo tel.: 721 077 667, 733 661 973, 

SmatlakZdenek@seznam.cz, mach.company@email.cz 
 
 

 

31. 5.  Dětský den  a  Kácení máje 

14
00

 – 20
00

 hraje ELIXÍR 

- tradiční akce se spoustou soutěţí pro děti 

- velká dětská tombola 

- novinkou je kácení máje 

- moderuje Dušan Alka – Rádio Apollo 

- info: www.velkyujezd.cz nebo tel.: 721 077 667, 733 661 973, 

SmatlakZdenek@seznam.cz, mach.company@email.cz 
 
 

 

14. 6.  Country odpoledne 

14
00

 – 20
00

 hraje CARANTÉNA 

- příjemné posezení u coutry muziky 

- info: www.velkyujezd.cz nebo tel.: 721 077 667, 733 661 973, 

SmatlakZdenek@seznam.cz, mach.company@email.cz 
 

 

 

5. 7.  Začátek prázdnin aneb léto začíná 

14
00

 – 20
00

 hraje GALAXY 

- rodinné odpoledne se soutěţemi rodičů s dětmi i dětí proti rodičům 

http://www.velkyujezd.cz/
mailto:SmatlakZdenek@seznam.cz
mailto:mach.company@email.cz
http://www.velkyujezd.cz/
mailto:SmatlakZdenek@seznam.cz
mailto:mach.company@email.cz
http://www.velkyujezd.cz/
mailto:SmatlakZdenek@seznam.cz
mailto:mach.company@email.cz
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- soutěţ  miss blondýna 

- moderuje Dušan Alka – Rádio Apollo 

- info: www.velkyujezd.cz nebo tel.: 721 077 667, 733 661 973, 

SmatlakZdenek@seznam.cz, mach.company@email.cz 
 

 

 

1. 8.  Crazy odpoledne I. 

14
00

 – 20
00

 hraje ELIXÍR 

- první ročník netradičních a bláznivých soutěţí jako je například 

pojídání knedlíků na čas a  mnoho dalších 

- moderuje Dušan Alka – Rádio Apollo  

- info: www.velkyujezd.cz nebo tel.: 721 077 667, 733 661 973, 

SmatlakZdenek@seznam.cz, mach.company@email.cz 
 

 

 

14. 8. – 16 .8.  Hodové oslavy 

14. 8. 14
00

 – 20
00

 hraje TRIFID 

15. 8. 14
00

 – 20
00

 hraje ELIXÍR 

16. 8. 14
00

 – 20
00

 hraje GALAXY 

- tradiční akce pořádaná v rámci újezdských hodů  

- info: www.velkyujezd.cz nebo tel.: 721 077 667,  733 661 973, 

SmatlakZdenek@seznam.cz, mach.company@email.cz 
 

 

 

30. 8.  Guláš párty II. 

14
00

 – 20
00

 hraje GALAXY 

- druhý ročník soutěţe o nejlepší újezdský guláš 

- přihlášky do soutěţe odevzdejte nejpozději do 25. 8. 2009 do baru        

na náměstí, kde obdrţíte propozice k soutěţi 

- moderuje Dušan Alka – Rádio Apollo 

- info: www.velkyujezd.cz nebo tel.: 721 077 667, 733 661 973, 

SmatlakZdenek@seznam.cz, mach.company@email.cz 

 

 

Na všech akcích pořádaných na náměstí bude tradičně vstupné 

dobrovolné. 

http://www.velkyujezd.cz/
mailto:SmatlakZdenek@seznam.cz
mailto:mach.company@email.cz
http://www.velkyujezd.cz/
mailto:SmatlakZdenek@seznam.cz
mailto:mach.company@email.cz
http://www.velkyujezd.cz/
mailto:SmatlakZdenek@seznam.cz
mailto:mach.company@email.cz
http://www.velkyujezd.cz/
mailto:SmatlakZdenek@seznam.cz
mailto:mach.company@email.cz
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Akce hřiště ZŠ 
 

22. 5.  - 23. 5.  Beat párty 

Devátý ročník populární akce bude pojat jako v posledních ročnících 

pro všechny generace. Doufáme, ţe se pobavíte všichni a program 

Vás zaujme.  

Páteční akce se zalíbí především rockovým fanouškům. Od 20
00

 

vystoupí skupina NEGATIV. Od 22
00

 zahraje legendární skupina 

ABRAXAS, pro kterou to bude uţ druhý koncert na půdě hřiště 

základní školy, ale pro velký úspěch jsme se rozhodli pro 

zopakování. Zhruba o půlnoci přijde na řadu největší hvězda páteční 

noci. Po náročné operaci se v rámci republikového turné  představí 

jeden z nejlepších kytaristů u nás, bývalý člen skupin Praţský výběr, 

Stromboli a jiných, pan MICHAL PAVLÍČEK se skupinou. Věříme, 

ţe se bude jednat o jeden z největších záţitků a rockerovo srdce 

zaplesá. 

Sobotní program začne oblíbená skupina GALAXY, která bude na 

podiu od 13
00

 do 20
00

. V rámci odpoledního programu vystoupí 

mateřské školky z našeho regionu, které budou mít připraveno 

soutěţní vystoupení. Během odpoledne by měl vystoupit divadelní 

soubor z Troubek. 

Večer bude jiţ klasický, vystoupí skupiny THE FIREBALLS, THE 

GLASS ONION a překvapení večera. Asi v deset hodin proběhne 

velký ohňostroj. 

Předprodej vstupenek začne v  březnu.  

Informace na: www.velkyujezd.cz nebo tel.: 721 077 667, 

733 661 973, SmatlakZdenek@seznam.cz, mach.company@email.cz 
 

26. 6.  Rock legend III. 

Jiţ po třetí u nás vystoupí skupina TURBO, která opět nezklame        

a zahraje své největší hity a ve dvouhodinovém koncertu přidá i další 

známé písně. Jako hosta si přiveze dnes uţ také legendu 

s romantickými písněmi skupinu ARGEMA a jako hlavní host 

vystoupí v koncertním programu všech svých největších hitů 

slovenská legenda, která jiţ v dnešní době koncertuje minimálně 

PETER NAGY se skupinou Indigo. 

http://www.velkyujezd.cz/
mailto:SmatlakZdenek@seznam.cz
mailto:mach.company@email.cz
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Předprodej vstupenek začne v dubnu. 

Informace na: www.velkyujezd.cz nebo tel.: 721 077 667, 

733 661 973, SmatlakZdenek@seznam.cz, mach.company@email.cz 
 

25. 7.  I. Folkový festival  a  pivní slavnosti 

Pro příznivce folkové a country hudby jsme připravili koncerty šesti 

skupin. Akce začíná ve 13
00

 a na podiu se vystřídají skupiny 

A.M.Úlet, Bokomara, Šediváci, Western a hlavními hvězdami budou 

špičky ţánru – NEZMAŘI a KAMELOT. 

Součástí festivalu budou také pivní slavnosti. Točit se bude aţ 15 

druhů piva včetně piv speciálních. Pivní soutěţe a tombola, ve které 

bude moţné vyhrát sudy piva či reklamní předměty, proběhnou 

během akce. Na tuto akci budou vyrobeny jako upomínkové 

předměty pivní sklenice s logem akce. 

Předprodej vstupenek začne v květnu. 

Informace na: www.velkyujezd.cz nebo tel.: 721 077 667, 

733 661 973, SmatlakZdenek@seznam.cz, mach.company@email.cz 
 

15. 8.  Hodová zábava 

Po roční odmlce, kdy se hodová zábava nekonala, se budeme pro Vás 

snaţit připravit poprvé tuto akci na školním hřišti. Hrát bude oblíbená 

skupina Galaxy  a v jednání je i vystoupení populárního hosta 

(Michal David). 
 

5. 9.  Hudební slavnosti III. 

Třetí ročník akce, ve které se snaţíme oslovit všechny generace. 

Letošní ročník nebude výjimkou. Účinkující a skupiny se 

domlouvají. 

Předprodej vstupenek začne v červenci.  

Informace na: www.velkyujezd.cz nebo tel.: 721 077 667, 

733 661 973, SmatlakZdenek@seznam.cz, mach.company@email.cz 
 

Závěrem bych chtěl poděkovat lidem, kteří naše akce pravidelně 

navštěvují. Díky patří také všem našim kamarádům a známým, kteří 

nám při přípravách a organizacích těchto náročných akcích pomáhají.  

 

Alexandr Macháček 

http://www.velkyujezd.cz/
mailto:SmatlakZdenek@seznam.cz
mailto:mach.company@email.cz
http://www.velkyujezd.cz/
mailto:SmatlakZdenek@seznam.cz
mailto:mach.company@email.cz
http://www.velkyujezd.cz/
mailto:SmatlakZdenek@seznam.cz
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PRAKTICKÝ  LÉKAŘ 

___________________________ 

 

1. Změna ordinační doby v ordinaci praktického lékaře od 1. 1. 2009: 

 

pondělí  11.30 – 18.00  Velký Újezd 

úterý     12.00 – 17.00  Přáslavice 

středa          7.30 – 12.00  Velký Újezd 

čtvrtek        7.30 – 12.00  Velký Újezd 

pátek          7.30 – 12.00  Přáslavice 

 

 

 

 

2. Praktický lékař MUDr. Keller oznamuje všem svým pacientům, ţe 

z prostředků vybraných regulačních poplatků zakoupil do ordinace 

přístroj AED (automatizovaný externí defibrilátor) v hodnotě 

60.000,-Kč. Jedná se o přístroj, který se pouţívá při resuscitaci 

pacienta v případě srdeční zástavy nebo komorového míhání. Tímto 

vrátil vybrané peníze do systému financování zdravotnictví. Další 

vybrané prostředky budou pouţity podobným způsobem. 

 

MUDr. Keller 
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PODNIKÁNÍ  V OBCI 
________________________ 

 

 

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. - další firma v našem 

městysi 

 

V roce 2007 zakoupila společnost ROTHLEHNER pracovní plošiny 

s.r.o. objekt bývalé stolárny, dříve sušička léčivých bylin.   

Byla to jedna z prvních firem, která se rozhodla vyuţít pro svoji 

činnost plánovanou průmyslovou zónu v naší obci. Objekt stolárny je 

proto  jiţ delší dobu v rekonstrukci, na které se podílejí firmy             

a dodavatelé z blízkého okolí. Kompletní rekonstrukce střech, 

vyztuţení obvodového zdiva, nové podlahy, zateplení, výplně 

stavebních otvorů, systém vytápění a moderní technologické 

vybavení včetně kamerového zabezpečení umoţní jiţ v jarních 

měsících letošního roku přiblíţit firmě ROTHLEHNER obchodní       

a servisní činnost spojenou s pracovními plošinami i zákazníkům na 

severní a jiţní Moravě. Výhledově aţ 15 zaměstnanců můţe v novém 

objektu provádět předvádění nových strojů, jejich přípravy pro 

prodej, následný záruční i pozáruční servis v moderním prostředí        

a vysoké kvalitě. Objekt je rozdělen na tři samostatné celky. Servisní 
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dílna je pro sníţení hlukové zátěţe zaměstnanců vybavena 

protihlukovými obklady, skladová část umoţňuje parkování řadě 

nových strojů  a administrativní část poskytne pohodlí pro výuku        

a školení majitelů a obsluhovatelů pracovních plošin a současně bude 

slouţit jako zázemí zaměstnancům servisu a obchodu. Venkovní 

prostory s celkovou plochou 6 500 m2 jsou jiţ oplocené a čekají na 

jarní zahradnickou úpravu. Více neţ 2/3 plochy zůstanou nezpevněné         

a zeleň bude tvořit příjemné prostředí pro zaměstnance i návštěvy 

zákazníků. 

Společnost ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. se zabývá 

prodejem a servisem pracovních plošin. Činnost navazuje na 

dlouholeté zkušenosti německé mateřské firmy, která svoje sluţby 

nabízí od roku 1974. Česká pobočka vznikla v roce 1992 a za 16 let 

své činnosti si vybudovala velmi silnou pozici na českém                   

a slovenském trhu  pracovních plošin.  

Jednatel společnosti nám o společnosti ROTHLEHNER řekl 

následující: 

Na český a slovenský trh dodáváme výhradně výrobky předních 

evropských výrobců.  Pro všechny typy plošin, kterých je přes dvě 

stě, poskytujeme servis a dodávky náhradních dílů. Za celou dobu 

naší činnosti jsme prodali přes 1600 pracovních plošin a pomohli 

řadě menších firem vybudovat 

funkční půjčovny plošin.  

V roce 2003 jsme vybudovali 

nákladem 40 miliónů korun 

novou centrálu naší 

společnosti  v  Praze - Horních 

Počernicích. Ta patří 

k nejmodernějším servisním 

střediskům pracovních plošin 

ve střední Evropě. V naší 

provozovně jsou prováděny 

běţné servisní údrţby všech 

typů plošin, repase, rozsáhlé opravy po haváriích a montáţe nových 

pracovních plošin na podvozky automobilů. K dispozici je také 10 

servisních vozidel a sklad náhradních dílů  s 3500 poloţkami. 
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Součástí areálu je např. myčka pracovních plošin nebo i rozsáhlé 

parkoviště s dobíjecími místy pro stroje našich partnerů v pronájmu. 

V současné chvíli zaměstnává naše společnost 20 servisních techniků 

a 14 osob v administrativní a obchodní části. Servis plošin mimo naši 

servisní halu je v současné chvíli poskytován převáţně z Prahy. My    

i naši zákazníci se proto jiţ velmi těšíme na zahájení činnosti 

střediska ve Velkém Újezdě.  

Zaloţení servisní pobočky na Moravě plánovala naše společnost jiţ 

delší dobu. V roce 2006 jsme nakonec vybrali Velký Újezd jako 

vhodné místo pro vybudování servisního střediska jednak 

z geografického hlediska, téţ kvůli dojezdové vzdálenosti jiţ 

zaměstnaných servisních techniků, kteří v okolí Velkého Újezda 

bydlí,  ale i díky aktivnímu přístupu správních orgánů obce.  Podobné 

středisko vzniká od roku 2008 také na Slovensku ve výstavním městě 

Nitře. 

 

Doufáme, ţe firma ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. přispěje 

svým dílem k oţivení další obchodní činnosti v našem regionu            

a v naší obci. Dle příslibu můţeme vysokozdviţné pracovní plošiny 

vyuţít i pro výpomoc obci a s pracovními plošinami se budeme určitě 

setkávat i na různých sportovních a kulturních akcích.  

 

 

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. 

Velký Újezd 373  

Odpovědný vedoucí pan Daniel Sláma tel. 725 517 508 
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Přinášíme 3. článek z knihy „LIPNÍK NAD BEČVOU, MĚSTO           

A OKRES“ vydáno pod protektorátem městské rady v Lipníku               

a starostenského sboru na Lipensku  roku 1933 (zachován původní 

pravopis). 

 

R O L N I C K Á  Z Á L O Ţ N A  V E  V E L K É M  

Ú J E Z D Ě .  

olnická záloţna ve Velkém Újezdě zaloţena byla v roce 1870 
Tomášem Kovaříkem, rolníkem z Vel. Újezda, aby tento 
zemědělský kraj měl svůj vlastní peněţní ústav — Prvním 

ředitelem záloţny byl Tomáš Kovařík, místoředitelem Josef Nekoksa, 
pokladníkem Hynek Šubrt a jednatelem Fabian Nekoksa. — 
Nynějším ředitelem záloţny jest Ign. Richter, pokladníkem František 
Koš a kontrolorem Josef Smejkal, všichni z Velkého Újezda. 
Rolnická záloţna ve Velkém Újezdě náleţí k nejstarším českým 
peněţním ústavům v okrese a působila v místě i okolí velmi zdárně 
ku povznesení zemědělství, ţivností a průmyslu. 

Úřaduje v obecní budově pravidelně kaţdou neděli a středu. — 
Povinnou revisi provádí Ústřední svaz českých hospodářských 
společenstev v Brně. 

 

Ř E D I T E L S T V Í  R O L N I C K É  Z Á L O Ž N Y  V E  V E L K É M  Ú J E Z D Ě .  

R 

Josef Smejkal                                   Ignác Richter                                  František Koš 
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Přehled o vkladech, půjčkách, podílech a fondech za kaţdých 10 let: 

R o k       V k l a d y  P ů j č k y     Z á v o d n í  p o d í l y     F o n d y  

Z l .  Z l .  Z 1 .  Z l .  

1870 7.622 ´39     8 .081 ´—      617 ´—  146 ´47  
1880 94.666 ´75          111.030 ´—      17.700 ´21  3 .083´77  
1890        142.752 ´01          190.980 ´—     32.921 ´97        11.581 ´47  

K  K  K  K  

1900 634.527 ´05      494.864 ´—         46.387 ´—  40.412 ´—  
1910        978.004 ´10      925.870 ´—         54.886 ´13 53.186 ´64  

K č  K č  K č  K č  

1920        2 ,096.457 ´66      372.367 ´—         90.400 ´—         80.663 ´86  
1930      6 ,627.279 ´07   5 ,105.414 ´—      114.800 ´—       200.000 ´—        
1932        6 ,261.177 ´35   5 ,516.836 ´—      120.200 ´—       276.920 ´—  

 
Roční  obrat  v roce  1870  čini l    z l .     41.827 ´44  
Roční  obra t  v  roce  1932  činil  Kč   9 ,819.762 ´22

T O M Á Š  K O V A Ř Í K ,  zakladatel Rolnické 

záložny ve Velkém Újezdě. 
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PARNÍ  PILA A PARNÍ MLÝN, KYJANICE, POŠTA V. ÚJEZD. 

V roce 1892 koupil zakladatel závodu František Losert od        

p. Schwarze usedlost Kyjanici. 

Podnikavostí a neúnavnou pílí vybudoval na tomto místě závod 

na zpracování dřeva,  který  nejen  v  okolí,  ale i za hranicemi poţívá  

té   nejlepší    pověsti.    Závod    nepostačoval   k   uspokojení  všech, 

naň kladených nároků a proto zakladatel rozhodl se zaloţiti pobočný 

podnik v Hranicích, v bezprostřední blízkosti dráhy, která dovolovala 

přímé expedování zásilek na delší vzdálenosti a do ciziny. 
Leč bohuţel, tento jeho úmysl se jen částečně uskutečnil, neb 

smrt v roce 1915 přerušila navţdy jeho plodnou činnost. 

 
P A R N Í  P I L A   A  M L Ý N   V   K Y J A N I C I  
 

Od roku 1915 — 1921 utvořena byla veřejná společnost              

z dědiců, od r. 1921 — 1922 byl představeným firmy nejstarší syn 

zesnulého, František Losert a počínaje roku 1922 aţ podnes jest 

majitelem závodu na Kyjanici nejmladší syn Otto Losert. Podnik se 

dále slibně, přes veškerá úskalí dnešní kritické doby vyvíjí a zůstal 

věren tradici zakladatele. 
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OBYTNÝ DUM.  
VELKÝ ÚJEZD. 

(Doplněk.) 

Dějiny. Městečko má jméno původu právního, kdy však bylo 

zaloţeno, zatím není známo. Roku 1324 připomíná se zeman Ţibřid  

z Újezda. R. 1364 platil Vel. Újezd 7 gr. mýtného v Olomouci,           

v r. 1381 nazýván je jiţ městýsem. Roku 1447 se nazývá Volavý        

a patřil k zboţí Helfštýnskému, roku 1510 se jmenuje Svrchní,          

r. 1548 Horní Újezd.Tohoto roku prodal a v zemské desky zapsal Jan 

z Pernštýna mimo jiné H. Újezd s podacím Erasmovi z Bobolusk, 

pánu Veselskému. Roku 1610 se jmenuje Újezdec. Za války 30 leté 

mnoho vytrpěl a zpustl, ţe byl nazýván jen vsí. Roku 1637 obdrţel 

pečeť, která představuje muţskou hlavu s plnovousem a tento 

letopočet. V letech 1671 a 1705 píše se o Velkém Újezdě jako           

o městečku. Roku 1892 byly povoleny obci 4 výroční trhy.V obvodu 

obce stávaly dvě vsi Meziříčí nebo Mezřícko a Provdov. Meziříčí,     

o němţ se ví, ţe tam byl lom na kámen, stálo asi poblíţe údolí 

Mezihoří. O Provdově není známo nic, co by mohlo jeho polohu 

objasniti. 
(přepis Ing. Jiří Čekan) 
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Grafická úprava a tisk Ing. Jiří Čekan 
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