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ZPRÁVY Z RADNICE 

________________________ 

 

 Mnoho objektů a zařízení městyse Velký Újezd je jiţ na 

hranici ţivotnosti, zastaralé a nevyhovující, je nutno přistoupit 

k jejich inovaci. Jedná se však o finanční částky jdoucí do miliónů                   

a pochopitelně z rozpočtu městyse nelze s jejich pokrytím uvaţovat. 

Proto v počátku letošního roku byla, prostřednictvím renomované 

agentury, podána ţádost o dotaci z Operačního programu ţivotního 

prostředí včetně spolufinancování ze SFŢP na energetické úspory 

v základní škole. Řečeno laicky na výměnu oken a zateplení. Na 

celkový rozpočet 19,531 mil. Kč byla Městysu Velký Újezd přiznána 

dotace ve výši 15,733 mil. Kč. Rozdíl bude nutno dokrýt z vlastních 

zdrojů, a to i případným úvěrem. 

Prakticky souběţně nám byla přiznána další dotace ve výši 0,5 mil. 

Kč z Programu obnovy venkova, udělená KÚOK, na opravu 

komunikací. Jmenovitě od Červeného kříţe  po odbočku k lokalitě 

„Čtvrtky“ , na cestu přes hráz Vrchního rybníka  a dále na konečnou 

úpravu uličky od kostela k Vrchnímu rybníku v délce 48m. Tyto 

opravy  musí  městys rovněţ dofinancovat. 

Voda a její zásobování si s ohledem i na nárust počtu obyvatel 

vynucuje naši pozornost, bylo jiţ v zastupitelstvu městyse schváleno 

uvolnění financí pro podání ţádosti o dotaci z fondu Ministerstva 

zemědělství na rekonstrukci úpravny vody. Jen pro ilustraci dle 

rozpočtu z května 2007 byla hodnota rekonstrukce včetně DPH        

7,387 mil. Kč, avšak dle aktualizace rozpočtu, nutné k ţádosti           

o dotaci, se hodnota rekonstrukce navýšila na 8,862  mil. Kč. 

 

 Od  5. května se pracovní skupina Úřadu městyse rozrostla      

o tři pracovníky – dva muţe a ţenu, kteří byli uvolněni z Úřadu práce 

Olomouc. Městys Velký Újezd bude tyto, dříve nezaměstnané, 

vyuţívat po dobu 1 roku, kdy veškeré finanční náklady hradí Úřad 

práce. 

Lubomír Bršlica 
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Nová úřední deska 

  Městys Velký Újezd pořizuje novou úřední desku. Hlavním 

důvodem je stávající malá kapacita, následně pak špatné technické 

parametry (deska se zamlţuje, rám je zrezivělý, dokumenty jsou po 

vyvěšení špatně čitelné atd.). 

Funkcí úřední desky je doručování. Kaţdý správní orgán zřizuje 

úřední desku, která musí být nepřetrţitě veřejně přístupná. Pro orgány 

územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Obsah 

úřední desky se zveřejňuje i způsobem umoţňujícím dálkový přístup. 

Úřad městyse zajišťuje zveřejňování dokumentů (doručování) i pro 

jiné instituce.  

                         E. Tomanová 

 

P O D Ě K O V Á N Í 

Chceme poděkovat občanům, kteří se zúčastnili jarního úklidu 

okolí obce ve dnech 18. a 19. dubna 2008. Zvláště členové 

rybářského spolku Čochtan udělali velký kus práce. Zapojili se také 

naši nejmladší – sourozenci Denisa a Kája Domesovi, Edita a Lukáš 

Maříkovi, Kristýnka Pazderová,  Kája Okleštěk a Adam Richter. 

      

Členky sociální komise Rady městyse Velký Újezd  

 

 

 

AKCE MIKROREGIONU BYSTŘIČKA 

 

V pátek 23. května 2008 se konal třetí ročník cyklistické poznávací 

jízdy mikroregionem Bystřička, která je určena pro zastupitele           

a zaměstnance obcí sdruţených v tomto mikroregionu. Letošní ročník 

této jiţ tradiční akce byl věnován poznání krásného údolí řeky 

Bystřice od Moravského Berouna do centra mikroregionu – Velké 

Bystřice, odtud jsme pokračovali aţ do Tršic, kde naše společné 

cestování skončilo. Účastníci byli seznámeni se společným 

dlouhodobým záměrem sdruţení obcí mikroregionů 

Moravskoberounsko a Bystřička zpřístupnit tuto část regionu pro 

cyklistickou dopravu a zvýšit tak atraktivnost celého území. 
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V pátek ráno jsme se přepravili vlakem – někdo z Olomouce, někdo 

z Velké Bystřice – do Moravského Berouna. Zde nás přivítal tamní 

starosta a spolu s námi pokračoval na kole do Domašova nad 

Bystřicí. Na obecním úřadě jsme dostali mnoho zajímavých 

informací o projektu cyklotras obou jmenovaných mikroregionů.       

I domašovský starosta usedl na bicykl a všichni jsme vyšlapali pěkný 

kopeček do obce Jívová. Před obecním úřadem nás jiţ očekávala       

(i kdyţ trochu neplánovaně) paní starostka a povyprávěla nám           

o současnosti i historii této pěkné vesnice. Pak jsme 

několikakilometrovým lesním sešupem přijeli k Seminárnímu hotelu 

Hrubá Voda. Zde byl polední odpočinek s občerstvením, byla 

moţnost nechat si zde poměřit krevní tlak, hladinu cholesterolu a tuk 

v krvi. Krásným terénem jsme se dostali do Velké Bystřice. 

V Přáslavicích  jsme vyslechli informaci o plánované cyklostezce 

Přáslavice – Velký Újezd. Pak uţ nás čekalo zhodnocení celé akce 

v Tršicích na nádvoří zámku. Všichni zúčastnění (cca 110 lidí) 

obdrţeli diplom a malý dárek.  

Zaměstnanci městyse 
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VÝPIS  USNESENÍ 
Ze zápisu z  8. zasedání Zastupitelstva městyse  Velký Újezd, 

konaného dne 4. 6. 2008 v obřadní místnosti Úřadu městyse 

Velký Újezd 

___________________________________________________ 

 

Usnesení č. 1 

Zastupitelstvo městyse schvaluje zápis ze 7. zasedání ZM Velký Újezd 

ze dne 27. 2. 2008. 

 

Usnesení č. 2 
Zastupitelstvo městyse  bere na vědomí zprávu kontrolního výboru         

o plnění usnesení ze 7. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 27. 2.  2008. 

 

Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro 

rozvoj městyse od 7. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 27. 2. 2008.  

 

Usnesení č. 4 

Zastupitelstvo městyse schvaluje zprávu o činnosti rady městyse za 

období od 7. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 27. 2. 2008.  

 

Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo městyse schvaluje poskytnutí účelové bezúročné finanční 

půjčky ve výši 30.000 Kč p. Drahomíře Viesnerové, trvalé bydliště 

Velký Újezd č.p. 188. Poskytnutá půjčka bude splácena v pravidelných 

měsíčních splátkách od 1. července 2008 po dobu nejvýše 4 let.  

 

Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo městyse vyhlašuje záměr prodeje pozemků parcelní číslo 

3215 v k. ú. Velký Újezd o výměře 919  m 2  . 

 

Usnesení č. 7 

Zastupitelstvo městyse schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi obcí 

Hlubočky a městysem Velký Újezd o úkolech obecní policie.  Změněno 

bude: „obec Velký Újezd“ na „městys Velký Újezd“ a v čl. VI upraveno 

datum z „1. 4. 2008“ na „1. 7. 2008“. 
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Usnesení č. 8 
Zastupitelstvo městyse schvaluje směnu pozemků   p. č. 1597, 1598         

a 1599 v k. ú. Velký Újezd v majetku městyse Velký Újezd za pozemky 

p. č. 1653 a 1724 v majetku p. prof. PhDr. Pavla Zatloukala, V. Újezd 9. 

 

Usnesení č. 9 
Zastupitelstvo městyse schvaluje zakoupení: 

- regulační jednotky ALSICO: typ DRVO 3 x 40A vč. GSM 

komunikace,  

- 1 ks skříně pro DRVO: provedení polyuretan (vč. podstavce) za cenu 

95.000 Kč bez DPH. 

Způsobem úhrady a uzavřením smlouvy pověřuje zastupitelstvo Radu 

městyse Velký Újezd. 

 

Usnesení č. 10 
Zastupitelstvo městyse neschvaluje záměr  odprodeje části pozemku   

p. č. 143 v k. ú. Velký Újezd v majetku městyse Velký Újezd.  

 

Usnesení č. 11 
Zastupitelstvo městyse schvaluje bez výhrad závěrečný účet městyse 

Velký Újezd za rok 2007 dle přílohy č. 8 pozvánky ZM.  

 

Usnesení č. 12 
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtový výhled městyse Velký 

Újezd na období 2009 – 2010 dle přílohy č. 9 pozvánky ZM. 

 

Usnesení č. 13 
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2008.  

 

Usnesení č. 14 
Zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje bez výhrad závěrečný 

účet Sdruţení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2007.  

 

Usnesení č. 15 

Zastupitelstvo městyse souhlasí s přijetím  avizované dotace na 

realizaci úspor energie na budově ZŠ Velký Újezd a pověřuje RM 

Velký Újezd jednáním o uzavření úvěrové smlouvy, potřebné k dokrytí 
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investice. 

 
Usnesení č. 16 
Zastupitelstvo městyse nevyhovuje ţádosti p. Jiřího Hostáška, trvalý 

pobyt Přerov, Jiţní čtvrť 1/11, o poskytnutí půjčky ve výši 150.000 Kč. 

 

Usnesení č. 17 
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části pozemku č. 56 manţelům 

Peroutovým, Velký Újezd č. p. 22 za cenu dle vyhlášky o oceňování 

nemovitostí. 

Náklady s touto koupí spojené hradí kupující.  

 

Usnesení č. 18 
Zastupitelstvo městyse  

a) neschvaluje žádost p. Marka Jedynáka,  Heyrovského 37, 
Olomouc o   koupi pozemku p. č. 1944/1 a 1941 v  k. ú. Velký 
Újezd  

b) vyhlašuje   záměr  pronajmout  pozemky   p. č.  1944/1  a  1941      

v k. ú. Velký Újezd  v majetku městyse Velký Újezd 

 

Usnesení č. 19 
Zastupitelstvo městyse schvaluje výměnu obecního bytu p. Jaroslava 

Bicana za uvolněný byt po manţelích Maříkových v domě č. p. 135. 

 

Usnesení č. 20 
Zastupitelstvo městyse schvaluje podání ţádosti o poskytnutí dotace na 

rekonstrukci úpravny vody . Pro přípravu podkladů nutných pro podání 

ţádosti uvolňuje částku 105.000 Kč.  

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Jan Heger 

 

            Stanislav Tomek 

 

Starosta:  Lubomír Bršlica  
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Pracoviště Czech POINT ve Velkém Újezdě 

______________________________________ 
 
 Kontaktní místo Czech POINT (Český podací ověřovací informační 

národní terminál) poskytuje občanům ověřené výstupy z informačních 

systémů veřejné správy na jednom místě, aniţ by občan musel navštívit 

několik různých úřadů státní správy. V současné době je moţné získat na 

tomto pracovišti ověřené výpisy z Katastru nemovitostí, z Obchodního 

rejstříku, ze Ţivnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů. Tato sluţba není 

určená k nahlíţení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu 

z příslušného registru. Tento ověřený výstup v listinné podobě je veřejnou 

listinou. 

 Výpisy z veřejných evidencí (není ověřována totoţnost ţadatele): 

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

 Co dostanete: 
 výpis listu vlastnictví  

 Co potřebujete vědět: 
 název  katastrálního  území  a  číslo  listu  vlastnictví   nebo číslo 

 parcely   nebo číslo popisné  

 Kolik to bude stát: 
 100,- Kč za první stránku 

   50,- Kč za kaţdou další i započatou stránku  

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU 

 Co dostanete: 
 výpis z Obchodního rejstříku  

 Co potřebujete vědět: 
 IČ (identifikační číslo subjektu)  

 Kolik to bude stát: 
 100,- Kč za první stránku 

   50,- Kč za kaţdou další i započatou stránku  
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VÝPIS ZE ŢIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU 

 Co dostanete: 
 výpis ze Ţivnostenského rejstříku  

 Co potřebujete vědět: 
 IČ (identifikační číslo podnikatele/fyzické osoby)  

 Kolik to bude stát: 
 100,- Kč za první stránku 

   50,- Kč za kaţdou další i započatou stránku  

 Výpisy z neveřejných evidencí: 

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ 

 Co dostanete: 
 výpis z Rejstříku trestů  

 Co potřebujete: 
 - platný občanský průkaz  nebo cestovní pas; 

 - vydat výpis lze pouze osobě, která má přiděleno rodné číslo (tedy 

 i cizincům, jimţ bylo rodné číslo přiděleno); 

 - pokud   někdo  ţádá  o  výpis  z  RT  v  zastoupení,  musí  doloţit  

 i   úředně   ověřené   pověření   k  tomuto  úkonu  (tedy plnou  moc             

 s ověřeným podpisem) a svoji totoţnost  

 Kolik to bude stát: 
 50,- Kč  

KDE NAJDETE PRACOVIŠTĚ CZECH POINT 

 Úřad městyse Velký Újezd 

 Velký Újezd 15 

 Telefon:  585 358 008,  585 358 107,  585 358 071,  585 358 254  

 Úřední hodiny: 
 pondělí,  středa    8 – 12 / 13 – 17 hodin;   ţádosti   vyřizují 

 všechny  úřednice.  

 

Ing. Jiří Čekan 
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ZE ŠKOLNÍ BUDOVY 

_________________________ 

 

 

Sportovní úspěchy ţáků ZŠ 

 
 30. dubna 2008 se zástupci naší školy zúčastnili "Expedice 

Karakoram" v LC (lanovém centru) Proud v Olomouci. Jedná se        

o soutěţ druţstev ve zdolávání lanových překáţek ve výšce 8 m nad 

zemí. 

Ţáci se zúčastnili jiţ třetího ročníku soutěţe a po 3. místě (2006)       

a 2. místě (2007) si letos přivezli cenný skalp v podobě VÍTĚZSTVÍ. 

 Úspěch je o to větší, ţe porazili druţstva 30 zúčastněných škol 

celého kraje. 

 Reprezentovali nás: R. Bartošek, O. Fryštacký, M. Matěj,                 

J. Amoussa, B. Gregorová,  A. Kolářová, N. Kopečná, O. Koranda, 

K. Minarovič. 

 

 Krásného úspěchu dosáhla také A. Krčková, která v atletické soutěţi 

"Kinderiáda 2008" vybojovala 1. místo v běhu na 60 m (28 

zúčastněných). 

 Blahopřejeme  

a děkujeme za 

reprezentaci 

naší školy. 

 

                          

         

 

 

 

 

               

  Mgr.  Anna 

Fryštacká 
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Pohádková škola 
 

Ve středu 7. 5. 2008 proběhla společná akce pro rodiče a děti 

nazvaná  „Pojďte 

s námi do 

pohádky aneb 

Pohádková škola“. 

Zástupci rodičů, 

učitelů a ţáků 

vyšších ročníků 

přichystali pro děti 

řadu úkolů, které 

souvisely 

se známými 

pohádkami. Děti 

se setkaly 

s Otesánkem, 

Červenou Karkulkou, Jeníčkem a Mařenkou, čertem, vodníkem         

a mlynářem z pohádky Princezna ze mlejna, Hurvínkem a Spejblem, 

Křemílkem  a Vochomůrkou a dalšími pohádkovými bytostmi. 

Pohádkovou školu navštívilo velké mnoţství pohádkových postav, 

z nichţ porota na závěr vybrala tři dětské a tři dospělácké pohádkové 

bytosti, které byly oceněny. 

Všichni 

zúčastnění dostali 

účastnický list      

a malou sladkost, 

kterou věnovali 

sponzoři. 

Patří jim všem 

dík. 

O výzdobu školy 

a pohádkových 

tříd se postarali 

samotní ţáci. 
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Pochodové cvičení 

 
V pátek 9. 5. 2008 v rámci pochodového cvičení se 1.-3. třída vydala 

na pochod k chatě Harynce, která patří rybářskému spolku Velkého 

Újezdu. 

 

 

Pro ţáky zde byl panem Galáskem nachystán oheň a tyčky na 

opékání. P. Galásek ţákům povykládal o významu jejich spolku. 

Seznámil je s chovem ryb v místním rybníku, s vysazováním 

polodivokých kachen na rybník a vypouštěním divokých králíků do 

přírody. 

Připomněl ţákům, jak je důleţité se v přírodě správně chovat. 

Po příchodu porybného p. Kuči si ţáci mohli prohlédnout i obrázky 

potočních ryb.  Pan Kuča jim vysvětlil, proč jsou některé ryby dravé 

a čím krmí ryby v jejich rybníce. 

Ţáci si pochvalovali čaj, který jim rybáři uvařili. 

Všichni byli velmi spokojeni, při odchodu poděkovali za pěkné          

a zajímavé povídání a vydali se na zpáteční cestu do školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslava Krbečková 
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Sportovní hry základních škol  Mikroregionu Bystřička  

     Ve čtvrtek 29. 5. 2008 se uskutečnil  III. ročník sportovních her 

základních škol Mikroregionu Bystřička.  Sportovního klání se 

zúčastnilo 445 soutěţících ţáků od prvních do devátých tříd               

z 9 základních škol (viz tabulky níţe). Své síly ţáci změřili                 

v 8 sportovních disciplínách a soutěţe se uskutečnily na                      

3 sportovištích - v areálu ZŠ Velký Újezd, na hřišti TJ Sokol Velký 

Újezd a na hřišti na Daskabátě. O výsledcích rozhodovalo                 

16 rozhodčích a akci zajišťovala řada pomocníků. 

     Všem děkujeme za reprezentaci škol, za příjemné sportovní 

setkání a za pomoc, kterou poskytli při organizaci her. 

Bodování škol: 

1. stupeň: 

  
Malá kopaná Vybíjená Štafeta 

Body Pořadí 
1. - 3. 4. - 5.  1. - 3. 4. - 5.  1. - 3. 4. - 5.  

Bystrovany 2           2   

Daskabát     2       2   

Doloplazy         2 1 3 4. 

Hlubočky   2         2   

Mariánské Údolí         1 3 4 3. 

Přáslavice   3   2     5 2. 

Tršice 1     1     2   

Velká Bystřice 3 1 3 3 3 2 15 1. 

Velký Újezd     1       1   
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Celkové pořadí:     1.    Velká Bystřice 

                                2.     Přáslavice 

                                3.     Mariánské Údolí 

  

2. stupeň: 

  

MK 

Př V S P T Body Pořadí 

6. - 7. 8. - 9. 

Hlubočky 2   3 1     3 + 2 11 2. 

Tršice 3 2     3     8 4. 

Velká Bystřice 1 3 1   2 2 + 1   10 3. 

Velký Újezd   1 2 3 + 2 1 3 1 13 1. 

(MK - malá kopaná; Př - přehazovaná; V - volejbal; S- streetball; P - 
petanque; T - tur. běh) 

 

Celkové pořadí:      1.     Velký Újezd 

                                 2.     Hlubočky 

                                 3.     Velká Bystřice  

 

Blahopřejeme a těšíme se na další setkání. 

Mgr. Helena Resnerová 
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Den dětí 
 

V pátek 30. května uspořádal Sbor dobrovolných hasičů  s pomocí 

ţáků a učitelů naší školy „Den dětí“.  

Hasiči přijeli na školní hřiště, kde se akce konala, aby ukázali, 

předvedli a seznámili děti s profesionálním vybavením hasičů. Děti 

měly i moţnost nechat se vyzvednout vysokozdviţnou záchrannou 

plošinou nebo vyzkoušet hasičskou hadici, kterou nás mimochodem 

zlily od hlavy k patě. 

 

 

 

 

A jak se na 

akci 

podíleli 

ţáci naší 

školy?  

 

 

 

 

 

 

 

Připravili si stanoviště se soutěţními úkoly s bonbónem či lízátkem 

jako odměnou za výhru. 

 

Co si všechno mohly děti na stanovištích vyzkoušet?: 

 

- Skákání v pytli kolem kuţelů, kde závodily  v rychlosti skoků          

a rovnováze. 

- Provazovou síť, kde si ověřovaly mrštnost   a obratnost, kdyţ se 

snaţily nedotknout se provázků. 

- Přenášení vody ve sklenici, kde zjišťovaly, jak moc se jim třesou 

ruce. 
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- Přecházení laviček s míčkem a pálkou, kde se testovala hlavně   

rovnováha, ale taky soustředěnost. 

- Házení míčků do vlčí tlamy jako zkouška přesnosti. 

- Shazování pyramidy plechovek, také na přesnost. 

- Lovení ryb, u kterých musela pomoci jen motorika   a cit prstů. 

- Skládání kostek, kde zkoušely poslepu postavit komín z kostek. 

- Házení mincí do hrnku ve vodě, kde si děti prověřovaly svůj odhad. 

 

                                               A. Benová, 9. tř 

 
 

Z MŠ Velký Újezd 

_____________________ 
 

2. a 3. 6. 2008 proběhly sportovní hry v naší mateřské škole a 15 nejlepších 

dětí změřilo své sportovní síly ve čtvrtek 5. 6. 2008 na hřišti v Daskabátě 

mezi MŠ Daskabát, Kozlov a Velký Újezd. 

Děti soutěţily v hodu do dálky, skoku do dálky, běhu na 20 m, pětiskoku, 

kelímkové a štafetě. Výsledky : 

Věková kategorie :  

3-4 roky :    Zdeněk Sýkora         2. místo    hod do dálky 

 2. místo    skok do dálky 

4-5 let   :     Tereza Šestáková                   1. místo    skok do dálky 

                    Zuzana Rutterová                  2. místo    skok do dálky 

                    Jakub Fojtík                            2. místo    hod do dálky 

                    Jaroslav Kuča                       3. místo    hod do dálky 

 

5-6 let          Richard Praţan         1. místo     běh na 20m 

             Kateřina Polcrová     1. místo     pětiskok                                                           

Lukáš Wolker           1. místo    skok do dálky  

                    Dominika Vlčková   2. místo    skok z místa                 

Adéla Galásková        3. místo    skok do dálky 

 

Ve štafetě získaly děti 1. a 2. místo. 

Všem dětem blahopřejeme! 
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Za zvířátky do ZOO 

19. 6. 2008 odjely děti na školní výlet do Lešné, kde strávily několik hodin    

v pěkném prostředí ZOO. Nejvíc je zaujali sloni, dovádějící lachtani             

v bazéně a medvědi. 

K dobré náladě přispělo prolézání stromu, chůze na provazových ţebřících, 

jízda na ponících aj. Výlet jsme zakončili nákupem drobných dárků. 
 

 

Rozloučení se školáky 
V pátek 20. 6. 2008 jsme se v odpoledních hodinách sešli v MŠ, abychom      

s rodiči společně zakončili školní rok. Děti zpívaly, recitovaly a tancovaly. 

Po programu bylo ostuţkováno našich 14 předškoláků, kteří po prázdninách 

usednou do školních lavic. 

Na závěr jsme poseděli na zahradě u ohně, kde si děti a rodiče opekli 

špekáčky. 

 

 

 

Jana Drahokoupilová 
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TJ SOKOL VELKÝ ÚJEZD 

_____________________________ 

 

Vyhodnocení  

 jubilejního 40. ročníku Memoriálu Jaroslava Švarce 2008. 

 

MJŠ se konal 7. června 2008 a trasy pochodu byly obvyklé – 50 km, 

35 km, 25 km, 17 km a 6 km. Start i cíl se uskutečnil na fotbalovém 

hřišti TJ Sokol Velký Újezd, účastníci prošli kontrolou u památníku – 

pamětní desky Jaroslava Švarce, Aloise Fröhlicha a Bohumila 

Bednaříka. Počasí bylo  turistické, sluníčko i trochu deště.  MJŠ byl 

zařazen mezi akce IVV a také do „dvoustovky“ tj. 200 akcí v ČR. 

Jubilejní ročník připravoval organizační výbor – Miroslav Dobisík, 

ing. František Boháč, Jasna Skotáková a Jaroslav Bican. Propozice 

byly rozeslány všem dřívějším účastníkům na náklady Městyse 

Velký Újezd. V cíli kaţdý účastník obdrţel pamětní list a medaili, 

městys věnoval všem zúčastněným odznak. K zajištění dobrého 

průběhu MJŠ přispěly: NUTREND (pití a tyčinky), CEDRO sole 

s.r.o., ALSIKO, Hostinec U Zlatého jelena, MERIT, Pekárna 

Tiefenbach, Pila Koš, Machovský (tiskárna), MUDr. Aleš Boháč.  Na 

prodej byla trička ve třech barvách s natištěným znakem jubilejního 

MJŠ. 

 

Jaké byly počty : 

50 km  14 z toho 12 muţů a 2 ţeny 

35 km  8 z toho 7 muţů a 1 ţena 

25 km  84 z toho 59 muţů a 25 ţen      16 z Velkého Újezda 

17 km  213 z toho 95 muţů a 118 ţen     28 z Velkého Újezda 

6 km  93 z toho 42 muţů  a 51 ţen      34 z Velkého Újezda 

 

Nejstarší účastník :  Mojmír Soukeník,   85 let  z  Háje ve 

    Slezsku    (6 km) 

Nejvzdálenější účastník : manţelé Jaroslav a Blaţena Kučerovi 

    z Děčína  (6 km) 

 

Účastníci přijeli z 68 míst ČR a SR. 
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TJ Sokol Velký Újezd a všichni pořadatelé, kteří obětavě celou akci 

zajišťovali, se jiţ nyní těší na 41. ročník MJŠ, který se uskuteční     

13. 6. 2009. 

 

 

 

 

 

 

Výsledky letošních turistických závodů  
 

19. 4. 2008  Nedvězí, krajský přebor 

1. místo Radka Konečná (mladší ţákyně), Štěpán Řehák 

(mladší ţáci), Radka Dobisíková (starší ţákyně), 

Kateřina Dobisíková (starší dorostenky) 

 

3. 5. 2008 Bohumín, Český pohár 

4. místo Miroslav Dobisík (muţi) 

9. místo Štěpán Řehák (mladší ţáci) 

14. místo Radka Dobisíková (starší dorostenky) 

 

21. 6. 2008 Ivančice u Brna, Mistrovství ČR 

5. místo Radka Dobisíková (starší ţákyně) 

4. místo  Miroslav Dobisík  (muţi) 

 

Celkové umístění v Českém poháru: 

Radka Dobisíková pátá, Miroslav Dobisík osmý. 

Blahopřejeme k úspěchu! 

 

Fotbal 
 

Muţi se zúčastní 2. 8. 2008 turnaje Újezdů v Horním Újezdě, okr. 

Přerov. Bude uspořádán zájezd, odjezd z autobusového stanoviště 

v 6.30 hodin, poplatek 50 Kč, přihlášky na Florenci. Turnaje se 

zúčastní 6 Újezdů z ČR. 

Jaroslav  Bican 
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Mezinárodní zahradnická výstava 

FLORA  OLOMOUC  2008  -  letní etapa 
bude pro veřejnost otevřena ve dnech 

21. – 24. srpna 2008, denně od 9 do 18 hodin. 

 
 Letos uplyne 50 let od první české květinové výstavy, která se 

konala 24. srpna 1958 v parkovém areálu dnešního Výstaviště Flora 

Olomouc. V tomto jubilejním roce na letní etapě výstavy FLORA 

OLOMOUC mj. naleznete: 

 Velkou přehlídku letních květin (gladioly, jiřinky, růţe aj.) ve 

společné expozici ČZS 

 Okrasné stromy, keře a trvalky v expozici Svazu školkařů ČR 

 Orchideje aj. vzácné rostliny v pavilonu Unie botanických 

zahrad ČR s názvem „Ţivot v mokřadech“ 

 Celostátní přehlídku kaktusů a sukulentů vč. odborné 

poradenské sluţby 

 Soutěţ v aranţování „Přivítání miminka“ (květinová dekorace 

historických kočárků a kytice pro maminku) 

 LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY 2008, bohatý zábavný 

doprovodný program aj. 

 

 

* OKNO * SOUTĚŢ * BALKON * SOUTĚŢ * 

*ZAHRÁDKA * 

 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velký Újezd 

a městys Velký Újezd vyhlašují soutěţ o nejkrásnější okno, 

balkon či zahrádku. Komise bude posuzovat pouze ty objekty, 

jejichţ majitelé nebo uţivatelé se sami přihlásí u paní Novákové 

nebo Bednaříkové na Úřadu městyse Velký Újezd do 31. 

července 2008. Vyhlášení výsledků proběhne během 

velkoújezdských hodů v neděli 17. srpna na náměstí.  
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VÝSTAVA  HUB,  OVOCE  A  ZELENINY 

 
Velkoújezdští zahrádkáři plánují uspořádání výstavy hub, ovoce   

a zeleniny dne 28. září 2008 na malém sále sokolovny. Součástí 

bude i odborná přednáška o houbách. Zajištěna bude tombola       

i občerstvení. Organizátoři budou rádi, kdyţ spoluobčané přispějí 

svými výpěstky. 

          

 

 Výbor ZO ČZS  

 



- 22 - 

SKROMNÁ V ŢIVOTĚ, VELKÁ V LÁSCE 

______________________________________________ 

 

Na svátek Nanebevstoupení Páně 

dne 1. května 2008 si Bůh povolal 

k sobě nejstarší občanku Velkého 

Újezda naši babičku Ludmilu 

Kolářovu. 16. června by se doţila 97 

roků. Uzavřel se jeden dlouhý těţký 

ţivot prosté vesnické ţeny. Narodila 

se v rodině kamnářského mistra 

Aloise Fröhlicha z č. 95 v roce 1911. 

Měla čtyři sourozence, z toho tři 

nevlastní. Otec se vrátil z 1. světové 

války jako invalida se zraněnou 

nohou. Lékaři nohu léčili, ale veškeré 

jejich úsilí bylo marné. Museli ji 

amputovat. Rána se stále nehojila       

a léčení stálo rodinu všechny peníze, 

které nakonec rozhodly o ţivotě člověka a o dalším osudu celé rodiny. 

Otec zemřel, kdyţ bylo babičce 10 roků. Matka zůstala sama s pěti 

dětmi. Protoţe otec nepadl v boji, neměli nárok ani na ţádnou podporu 

ze strany státu. Zůstali bez otce a bez prostředků. Bylo to kruté.  Ţivilo 

je malé hospodářství, které ale obnášelo velké pracovní nasazení pro 

všechny. Aţ po práci u sedláků se teprve dostalo na všechno doma. Po 

večerech a v noci se starali o zahrádku, aby produkty doma vypěstované 

mohli prodat na trhu v Lipníku nebo Přerově. Stejně tak v létě lesní 

plody. Se vším se do trhu chodilo pěšky. Za utrţené peníze se koupilo 

to, co se nedalo doma vypěstovat. Sedlák, u kterého pomáhali, jim na 

oplátku zase zoral, zasel pole, pomohl s bramborami nebo vyvezl hnůj. 

Bez této spolupráce by se jejich hospodářství neobešlo. Doma byla 

prasnička, kráva s telátkem, koza a samozřejmě slepice a králíci. Mléko, 

máslo, tvaroh, selátka, kůzlata a další produkty z hospodářství se zase 

z velké části prodaly. Vţdyť děti potřebovaly boty, šaty, věci do školy… 

Bylo třeba udrţovat chalupu a taky něčím topit.  
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Lidka, jak jí všichni říkali, se musela od dětství umět ohánět. 

Příkladně se starala o svého mladšího bratra Aloise. Od 10-ti let sekala 

kosou jako kluk. Ve škole se dobře učila, ale na studia nebyly doma 

peníze, a tak od 18-ti let šla slouţit do Olomouce. Na léta, kdy slouţila, 

vzpomínala ráda. Měla štěstí. Dostala se k hodným lidem, kteří uměli 

ocenit její práci a dobré srdce. V roce 1932 se provdala za Leopolda 

Koláře z č. 183, se kterým měla pět dětí – tři dcery a dva syny.  První 

nejstarší dcerka se nedoţila ani jednoho roku. Zemřela na zápal plic. 

Kdyby tehdy existoval penicilin, moţná by tu dnes ještě byla s námi. Její 

manţel pracoval jako státní cestář a ona mu v jeho těţké práci pomáhala. 

Například v  zimě, kdy se cesty musely udrţovat sjízdné, kopali 

krumpáčem zmrzlý štěrk a na kolečkách jej rozváţeli po „Říčáku“ (táhlý 

kopec z kostek do Staměřic) nebo po kopci na Kozlov. Takovou práci 

v mrazu a fujavici, ve dne v noci, si dnes nikdo nedovede představit. 

Počasí se neptalo, jestli náhodou není Štědrý den nebo Silvestr. 

Cestmistr chtěl mít silnici sjízdnou  a nezajímalo ho, jak se to udělá. 

Někdy to bylo nadlidské úsilí. Děti doma čekaly se štědrovečerní večeří, 

ale rodiče se mohli vrátit domů, aţ se počasí umoudřilo. Doma se starali 

o malé hospodářství. S polními pracemi chodili pomáhat 

k Nádvorníkům na vrchní konec č. 4 a k „dolním“ Talandům, kteří jim 

zase na oplátku udělali pole. Babička vţdy vzpomínala, jak u Talandů 

děti dostaly velké dobré koláče. 

 Manţel byl vyučený stolářem, a tak po chvílích dělal lidem okna, 

dveře, nábytek, saně a lyţe. Byl taky muzikantem. Hrál na klarinet, 

saxofon a housle. Kdyţ mu to jeho povolání dovolilo, chodil hrát na 

zábavy, plesy, svatby, pohřby a různé výlety, aby pro rodinu obstaral 

nějakou korunu navíc.  

Ţili ještě s maminkou Lidky a mladším bratrem Aloisem, kterého 

podporovali na studiích. Byla to pro ně velká rána, kdyţ Alois, její 

vlastní bratr, na sklonku  2. světové války 6. 10. 1944 padl při 

osvobozování Československa v Dukelském průsmyku. Je pohřben na 

Dukle ve společném hrobu s Vítem Nejedlým, hudebním skladatelem    

a zakladatelem uměleckého souboru našich jednotek v SSSR (Armádní 

umělecký soubor Víta Nejedlého). Pokud babička mohla, jako čestný 

host bývala u zahájení Memoriálu Aloise Fröhlicha, který kaţdoročně 

pořádal Svazarm na místním koupališti. Jednalo se o překáţkový závod 

branné zdatnosti. Jako oko v hlavě střeţila vzácné dokumenty a osobní 



- 24 - 

věci svého bratra Aloise, které jim po válce poslalo Ministerstvo vnitra 

ČR. Byla šťastná, kdyţ v roce 2007 byla ve Velkém Újezdě odhalena 

s velkou slávou pamětní deska jejímu bratrovi a jeho kamarádům, kteří 

bojovali za svobodu vlasti.   

Po zaloţení JZD v roce 1957 babička pracovala jako skupinářka 

v rostlinné výrobě. Práce bez mechanizace byla těţká, a tak tvrdá dřina 

byla zase jejím denním chlebem, přesto byla vţdy usměvavá, 

dobrosrdečná a laskavá ke kaţdému, kdo se s ní setkal. Ráno vstávala 

brzo, uţ po 4. hodině. Obstarala malé hospodářství, vypravila členy 

rodiny do práce nebo do školy a pak uţ honem do druţstva. Vedoucí 

rostlinné výroby Kamil Kubajura jí vţdycky zadal práci, na kterou 

musela sehnat určitý počet lidí, většinou ţen. Ţenské objíţděla na kole. 

Jiţ brzo na jaře začaly vybírat brambory na sázení, pak se ořezoval, 

drátkoval a zaváděl chmel. Mezitím se musel rozházet hnůj, aby se 

mohly zaorat brambory. Pak přišlo na řadu přetrhávání řepy. A to nebyl 

jeden řádek, ale hned několik měřic pro kaţdého. Neţ se všichni nadáli, 

uţ se muselo sušit seno. Mezitím se dodělávala řepa a okopávaly 

brambory. Přišlo léto a s ním ţně. Obilí se sekalo kosami nebo tzv. 

lopaťákem. To byla ţačka, kterou táhli koně. Ţeny obilí odebíraly           

a svazovaly do snopů, ze kterých pak skládaly panáky. Formani úrodu 

sváţeli ke třem mlátičkám. Mezitím uţ dozrál chmel, a tak se šlo do 

chmelnic. Chmelové šišky se trhaly ručně. Chmel škrábal, ale jinak ve 

stínu chmelnice bylo docela příjemně. Po práci ve chmelnici přišla na 

řadu sklizeň brambor a řepy, která skončila aţ v listopadu. Ještě před 

zimní orbou se na část polností zaorával hnůj, který zase musel někdo 

rozházet. Kdyţ počasí dovolilo, sbíralo se kamení. Je třeba zdůraznit, ţe 

všechna práce se dělala ručně jen s pomocí koní. Při zaloţení JZD nebyl 

v obci ţádný traktor. Práce, shánění a zařizování měla babička hodně. 

Kaţdý měsíc ještě doma po několik večerů chystala pro rostlináře 

podklady na výplaty. Vţdycky říkala, ţe všechno dělala ráda a ţe jí to 

bavilo. V JZD prý bylo dobře. Druţstevníci občas jezdili do divadla 

nebo na zájezdy. Jako samostatně hospodařící by se doma udřeli             

a nikam by se nepodívali.  

I v důchodu chodila do druţstva pomáhat. Ruční práce v řepě byla 

nenahraditelná. Chodila česat heřmánek a doma se obíral chmel z oprat, 

které rozváţel Josef Sýkora z č. 17. Při obírání chmele jí pomáhala 
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všechna její vnoučata, která zde byla na prázdninách. Přitom jsme moc 

rádi poslouchali její vyprávění o starých zašlých časech.  

Vyprávěla například o svém dětství, o staříčkovi, který jezdil 

s poštou jako postilión, a dokonce se setkal s císařem, nebo o tom, jak je 

přišlo vyslýchat gestapo, kdyţ její bratr Lojzík odešel do emigrace. 

Zajímavé vyprávění bylo zase o tom, jak děda koupil výhodně na 

Kozlově krávu, která se ale ráno nedala podojit, jak kopala. Kdyţ ji totiţ 

večer přivedl, byla úplně opilá a do rána vystřízlivěla. Pak ji jen těţko 

vracel. Taky nám zpívala písničky. Nejraději měla píseň „Malý hošík 

černovlasý.“  

V roce 1989 jí zemřel manţel, o kterého se v jeho nemoci několik 

let s vypětím sil a s láskou aţ do konce starala. Další těţkou ránu jí ţivot 

zasadil hned v následujícím roce, kdyţ jí po těţké nemoci zemřel 

nejstarší syn Leoš. Útěchu vţdy hledala v našem kostelíčku a v další 

obětavé práci pro druhé. Tak, jak pomáhala vychovávat vnoučata, 

věnovala se i pravnoučatům. A těšila se jiţ  i z prapravnoučat. Aţ ve 

vysokém věku se teprve dostala ke čtení knih. Dříve na to nebyl čas. 

Ráda četla především vesnické romány, které jí připomínaly její mladý 

ţivot. Nejprve přečetla knihy, které byly doma, a pak jsme jí je půjčovali 

od hodných spoluobčanů. Aţ do svých 90 let se starala o svého druhého 

těţce nemocného syna Zdeňka, který zemřel v roce 2002. Přesto 

nepropadla beznaději. Její víra jí vţdy dodávala sílu k dalšímu ţivotu. 

Nikdy nechtěla nic pro sebe, vţdy jen pro druhé. Ctila tradice, ale na 

druhé straně byla pokroková a vţdy se dokázala přizpůsobit době            

a jejímu vývoji.  

 

Byla to vzácná ţena a byla pro nás příkladem vzájemné lásky          

a úcty mezi lidmi. Kaţdému dokázala odpustit, ať jí ublíţil sebevíc. Jak 

tiše ţila, tak tiše zemřela. Skromná ve svém ţivotě a veliká ve své 

dobrotě     a lásce. Bude nám chybět. S láskou na ni budeme  vzpomínat.  

 

 

 

 

vnučka Eva Tomková 
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Třetí setkání „parohatých měst a obcí“ – JEDOVNICE 

23. - 25. května 2008 

_______________________________________________________ 

 
 Setkání zástupců měst a obcí, které mají ve znacích jelena nebo 

paroţí se konají vţdy po dvou letech. Po úvodní akci v Semilech         

v r. 2004 a úspěšné repríze v Horním Jelení na Pardubicku, se letos sešli 

zástupci „parohatých“ v Jedovnicích  na Blanensku. Za náš městys se 

setkání zúčastnil  Lukáš Mařík a autor těchto řádek, protoţe starosta       

a místostarosta se ve stejném termínu zúčastnili jiných významných 

akcí, starosta akce pořádané mikroregionem Bystřička. 

 Nejdříve několik základních informací o pořadateli. Jedovnice 

leţí asi 25 km severovýchodně od Brna a okolní lesy tvoří vstupní bránu 

do Moravského krasu. Stejně jako Velký Újezd jsou Jedovnice od 

minulého roku městysem, v němţ ţije asi 2700 obyvatel. Jsou                 

i v zahraničí známé svým autokempem  a rybníkem Olšovec, na němţ se 

pravidelně konají závody motorových člunů. V Jedovnicích pracuje 

dobře řada organizací a spolků. Kromě tradičních jako je Sokol, 

fotbalový klub, Skaut, Sbor dobrovolných hasičů mají špičkový ţenský 

pěvecký sbor „Píseň“ (zvítězil i na festivalu v Olomouci v r. 2005), 

výborné divadelní ochotníky, dvě dechové kapely a další kulturní 

soubory. Pro svoji činnost mají zmíněné organizace výborné podmínky 

ve velkém kulturním domě. Za nejvýznamnější kulturní památku je 

povaţován farní kostel sv. Petra a Pavla. Jeho klasicistní podoba  

pochází z let 1783 – 85, autory moderní výzdoby  z let 1963 – 65 jsou 

Mikuláš Medek, Karel Nepraš, J. Koblasa a J. Istler. 
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 A nyní k programu. Pořadatelé připravili mimořádně pestrý, 

bohatý a zajímavý program, z něhoţ nás zaujalo: 

- slavnostní večer, kde vystoupili ţáci místních škol, ţenský pěvecký 

sbor, dechové kapely, hudební tělesa ZUŠ, ale také např. kouzelník - ţák 

místní střední školy. Vrcholem večera bylo vystoupení divadelního 

ochotnického spolku „Vlastimil“. Zahráli vlastní parodii „Vyšehrad“, 

v níţ svým brilantním výkonem nadchli všechny diváky a sklidili 

dlouhotrvající ovace. Na závěr večera rozhodl „parohatý parlament“       

o místě příštího setkání  v r. 2010. Z řad zájemců uspěla obec Praţmo, 

která leţí v Beskydech v údolí řeky Morávky. Na tamním hřbitově je 

údajně pohřbena Maryčka Magdónová z Bezručovy básně. Další setkání 

budou postupně v Doksech, Šumperku a Ţelezné Rudě 

- tradiční parohatý průvod ulicemi městyse 

- varhaní koncert v kostele sv. Petra a Pavla 

- sobotní Gala odpoledne u kulturního domu, kde mimo domácí soubory 

vystoupili hosté z dalších zúčastněných měst: z Jaroměře nad Rokytnou, 

Horního Jelení a ze Semil 

- mimořádným záţitkem byly i návštěvy dvou nedalekých 

archeologických lokalit: 

 Býčí skála – jeskyně osídlené jiţ ve starší době kamenné        

 s významnými nálezy ml. doby halštatské (500 let př. n. l.) - 

 ţároviště se zbytky vozu, kovářská dílna, bronzové ozdoby         

 a další 

 Bystřec – osada zaniklá ve 14. století, která je archeologickou 

 lokalitou světového významu. 

Co dodat na závěr? Setkávání zástupců měst a obcí /nyní i městysů/, 

které mimo „jeleny“ ve znacích nemají nic společného, jsou velmi 

přátelská a cenná tím, ţe při nich nikdy nejde o politiku ani o peníze, ale 

jen o neformální vzájemné poznávání – jaké mají kde problémy, jak je 

řeší a čím se můţeme vzájemně inspirovat. 

 

 Jedovničtí se pořadatelství zhostili na výbornou, právem jim 

proto patří naše poděkování. Svým následovníkům „nastavili laťku“ 

hodně vysoko. Jedovnice jsou atraktivní pro turisty, proto jejich 

návštěvu můţeme spoluobčanům upřímně doporučit. 

 

Ing. Jan Heger 
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JAK SE CHODILO NA VÝLETNÍ MÍSTO 

______________________________________ 
 

 Odjakţiva se lidé chtěli bavit. Ať uţ to byly svatby či pohřby, 

oslavy různých svátků v  roce spjaté s  dobrou úrodou  nebo 

v dřívějších dobách i s pohanskými zvyky. Slavilo se na různých 

místech. V domech statkářů, ve stodolách, v hostincích, na náměstí   

a nebo také na tzv. výletních místech, která se koncem 19.                 

a začátkem 20. st.  stavěla mimo vesnice, aby zřejmě přílišný hluk 

nerušil obyvatele v okolí. 

  

Velký Újezd měl v dřívějších dobách více výletních míst        

- všechna byla orientovaná směrem k Oderským vrchům. Během 

času však zanikla, někdy dříve, jindy později a dnešní občané uţ ani 

nevědí, ţe někdy existovala. Nynějším velkoújezdským rodákům 

však  nejvíce v paměti zůstalo výletní místo, které bylo vytvořené 

nad vesnicí ve výběţku lesa vlevo od silnice na Sušírnu a Kozlov. 

Vedla k němu polní cesta, která byla osázená po obou stranách 

lípami, jeţ časem vytvořily krásnou zelenou klenbu. Místo určené pro 

výlety sokolů a hasičů bylo mírně svaţité, coţ umoţňovalo dobrý 

výhled na účinkující. Na vyvýšené straně směrem k lesu byl 

postavený dřevěný přístřešek  -  podle místních tzv. pavilon - a vedle 

něj malý výčep. Vše ze dřeva. Tam se čepovalo pivo a limonáda         

a o kousek níţ byl přístřešek, kde se ve velkém polním kotli ohřívaly 

párky pro účinkující, kteří jiţ měli odcvičené a zaslouţili si malé 

občerstvení. Na výletním místě nechyběl ani bufet, kde se prodávaly 

napečené koláče a cukroví místních hospodyněk, které měly někoho 

v Sokole nebo u hasičů. 

Uprostřed výletiště byl do roviny srovnaný cvičební plac - udusaná 

hlína a na vyvýšených stranách byly zabudované dřevěné lavičky. 

 Na výletní místo se chodívalo průvodem od sokolovny, kde se 

shromáţdili místní nebo i přespolní sokoli, aby předvedli občanům 

své nacvičené sestavy. Újezdští hasiči předváděli zase pomoc při 

poţárech nebo záchranu lidí z hořících objektů, či novou hasičskou 

techniku. Na výletním místě se sešlo vţdy plno zábavychtivým lidí, 
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kteří se po vystoupení svých blízkých a známých sami potěšili 

tancem při muzice místního kapelníka aţ do brzkých ranních hodin.  

  

Neméně zajímavou podívanou pro újezdské občany byly  také 

benátské noci. Jednou ročně v létě se tato estráda pořádala na Košově 

rybníku u Záhumenského mlýnu. Benátská noc byla akcí újezdských 

ţivnostníků, kteří měli větší moţnosti jak finanční, tak i materiálové. 

Uprostřed rybníku vyrostlo na kůlech malé dřevěné podium, na 

kterém tančily mladé újezdské ,,baletky" nebo ,,víly" svá vystoupení. 

Místo bylo osvětlené ,,laterňami“, aby bylo na účinkující dobře vidět 

i za tmy. Předváděly se různé hry a naučené scénky třeba                    

o hastrmanech a bludičkách. V Záhumenském mlýně se za                

1. republiky pořádala nedělní posezení, kde újezdská muţská 

smetánka hrávala v altánku na zahradě karty a ţeny se léčily 

v lázních baňkami. Přitom hrála k tanci a poslechu místní kapela. 

  

Sousední vesnice měly také svá výletní místa. Staměřičané 

chodívali na svátek sv. Antonína ke svatému Antoníčku, coţ byla 

dřevěná soška v lese východně od Staměřic. Tam se konala lidová 

zábava, která byla vyhlášená v celém okolí. Snad nejdéle si uchovalo 

svou ţivost výletní místo u Výklek. Nacházelo se v krásném 

březovém hájku kousek od výkleckého kamenolomu za vesnicí 

směrem k Dubovici. Opět se zde pořádaly lidové veselice a zábavy, 

kam chodívali lidé, zejména mládeţ, i z Velkého Újezdu a okolních 

obcí. Pamětníci také vzpomínají na poměrně častá vojenská cvičení, 

která se konávala na blízké vojenské střelnici u Daskabátu. Aţ 

z Hodonína k nám jezdívali s koňmi vojáci-dragouni, kteří bývali 

ubytováni u místních sedláků, kteří měli dostatek píce a místa ve 

svých chlévech pro jejich koně. O svém volném čase chodívali tito 

vojáci na výletní místa, kde si mohli pořádně povyrazit z kopýtek 

s místními děvčaty. A ţe nenechali na pokoji jedinou volnou ţenskou 

sukni je prý stoprocentní pravda, jak vzpomíná jedna místní 

pamětnice. 

  

Válka a následné společenské změny všechno změnily a tato 

výletní místa i jejich ţivot pomalu upadal. Později přišly do módy 
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tzv. odpolední čaje, při kterých nová generace řádila v nově 

zbudovaných kulturních domech a v nových restauracích a nutno 

podotknout, ţe i při zcela jiné hudbě. Éra výletních míst byla 

nenávratně u konce a dnes nám naše výletní místo uţ připomíná jen 

ta krásná lipová alej, která vede směrem k lesu do chatové čtvrti u 

Bláznova dolu.  

 

 

 

Hana Zlámalová 

 

 

 

 

 

 

 

Zastřešený pavilón na výletním místě – zrušen r. 1968 
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PODNIKÁNÍ V OBCI 

_______________________ 

 

 

 

 

Vrchnostenský špitál Velký Újezd 
 

 

    Budovu Vrchnostenského špitálu jsme koupili s manţelem 

v roce 1993 od obce V. Újezd. Obec v té době potřebovala peníze 

na financování důleţitějších akcí a hrozilo, ţe střecha budovy brzy 

spadne, některé trámy vypadaly jako z perníku. Byla to doba změn 

a chuti budovat, byla  to pro nás výzva… a moc jsme 

nepřemýšleli, co to přinese práce a jak budovu vyuţijeme. Práce   

a starostí  to přineslo skutečně dost, i kdyţ jsme získali část 

finančních prostředků ze státního fondu Památkového ústavu 

v Olomouci, od Okresního úřadu v Olomouci, referátu kultury       

a většina prací se prováděla svépomocí. Přineslo nám to také 

pěkné záţitky, a to z výletů po českých a moravských hradech       

a zámcích, zajímala nás hlavně černá kuchyně, snaţili jsme se vše 
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zachovat  v co nejvíce původním stavu. Věřte nevěřte  budova má 

pozitivní energii, mnozí návštěvníci nám to potvrdili.                                                                                                                                                                 

   Nyní  pravá část objektu slouţí jako „ubytovací zařízení 

s vlastním vařením“. K dispozici jsou čtyři pokoje, kuchyně 

spojená s jídelnou a černou kuchyní, sociální zařízení, loni přibylo 

venkovní posezení v malé zahradě za budovou. Spolupracujeme 

se Svazem podnikatelů ve venkovské turistice a agroturistice ČR   

a ECEAT CZ / Evropské centrum pro eko agro turistiku/, splnili 

jsme jejich poţadavky Standardů pro ubytování v soukromí. Tyto 

organizace nám pomáhají získávat klienty i ze zahraničí. Jsou to 

skromní a vstřícní lidé, kteří přijeli poznávat krásy naší země. 

Kromě ubytování pronajímáme také místnost s černou kuchyní 

pro různé oslavy a přátelská posezení. 
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  V levé části budovy jsme v prosinci 1997 otevřeli prodejnu 

vína, točených limonád a keramiky. Na vedení prodejny se podílí 

také paní Ivana Richterová. Začátky nebyly jednoduché, 

několikrát jsme  měnili dodavatele vína, nebyli jsme spokojeni 

s kvalitou,  hledali jsme další výrobce a prodejce keramiky. Odliv 

zákazníků znamenalo otevření Makra a později dalších nákupních 

center. Přesto nám prodejna přinášela radost, sortiment jsme 

obohatili   o koření Trumf, sypané čaje, svíčky a drobné dárkové 

předměty. Potěšila nás kaţdá pochvala od našich zákazníků, cítili 

jsme, ţe prodejna má své místo v našem ţivotě i ţivotě obce. 

S Ivanou Richterovou jsme také zorganizovaly dvě předvánoční 

výstavy Betlémů a řemesel a ohlasy návštěvníků – milé věty 

napsané v knize návštěv – jsou pro nás výzvou, abychom výstavu 

opakovaly. 

    V loňském roce uplynulo 10 let od zahájení prodeje, místo 

oslav však přišla krize, začaly ubývat síly, čas i chuť pokračovat, 

proto to rozhodnutí ukončit prodej. Na poslední chvíli nám svou 

pomoc nabídla paní M. Dostálíková a my se přece jen domluvili, 

ţe bude otevřeno. Od května nabízíme také řezané a hrnkové 

květiny, zahradnické zeminy, hnojiva pro květiny, plastové 

truhlíky a květináče. Přibylo elánu  a přesvědčení, ţe to má cenu. 

     

  

 

 Jsme s Ivanou rády , ţe společné podnikání naše přátelství 

ještě více utuţilo. Dokladem je i lípa, kterou Iva  vykopala 

v Hronově a zasadila před  budovou před pěti lety, kdyţ jsem byla 

nemocná. Staráme se o ni, letos poprvé pokvete, těšíme se, jak 

budeme sedět v jejím stínu.                                                                             

 

 

 

 

Ing. Jana Kleinová 
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ VELKÝ ÚJEZD 

_____________________________________________________ 

 

Přes zimu a na jaře se náš kolektiv rozrostl o devět členů. 

Někteří z nich jsou „staronoví“. To znamená, ţe do hasiče uţ chodili, 

potom z nějakého důvodu odešli a letošní rok do hasiče znovu chodit 

začali, jiní členové jsou úplně noví, a protoţe je nás tolik, vytvořili 

jsme tři soutěţní druţstva. Jedno starší a dvě mladší. 

Letošní sezóna závodů nám odstartovala v neděli 20. 4. 2008 

ve Velkém Újezdě štafetou a poţárním útokem CTIF. Jsou to 

disciplíny, které plní pouze druţstva starších ţáků, která mohou být 

doplněna maximálně čtyřmi ţáky mladšími. Naše druţstvo starších 

ţáků se umístilo na místě sedmém z patnácti druţstev, coţ je v lepší 

polovině.  

Poţární útoky jsou zařazeny do okresní ligy v okrese Olomouc, 

začaly v neděli 4. 5. 2008. Tuto disciplínu a další, které jsou zařazeny 

ve hře Plamen,  plní i kategorie mladších ţáků. 

Zatímco starší ţáci a druţstvo mladších ţáků, které je převáţně 

poskládáno z nových členů kolektivu, se společně sehrávají a stále 

zdokonalují své výsledky, „ostřílené“ druţstvo ţáků mladších 

vyhrává víkend  co víkend poháry.  

Na prvních závodech  

   4. 5. 2008 v Loučanech vyhráli pohár za 2. místo 

                       18. 5. 2008 v Dubu nad Moravou – 1. místo 

            25. 5. 2008 v Trusovicích – 3. místo 

              1. 6. 2008 v Hlubočkách – 1. místo 

                       15. 6. 2008 v Doloplazích – 1. místo  

Jediné závody, které se mladým hasičům opravdu nepovedly, byla 

hra Plamen, která se konala 10. 5. 2008 v Šumvaldu, kde se umístili 

na místě šestém. 

 Nesmím zapomenout také na úspěchy jednotlivců 

v POŢÁRNÍ OCHRANĚ OČIMA DĚTÍ, kam mladí hasiči posílají 

své výtvarné a literární práce, které se týkají hasičů. V této soutěţi 

stejně jako loni se v okresním kole na prvním místě a v krajském kole 

na místě druhém umístil Marťa Frydryšek, republikové kolo není 
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jestě vyhodnoceno, proto mu přejeme všichni mnoho úspěchů, a aby 

se umístil aspoň jako loni na místě druhém. 

 Prázdniny jsou před námi a polovinu závodů s mladými hasiči 

máme za sebou, přeji všem dětem i jejich rodičům, aby si prázdniny 

nádherně sluníčkově uţili, ve zdraví a v pohodě a „moje hasičské děti 

a mládeţ“, aby načerpali spoustu sil na vyhrávání dalších závodů . 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem vedoucí kolektivu mladých hasičů  

 

 

Mgr. Veronika Čurdová Pacáková.                                                                                                                  

   



- 36 - 

 
 

 

 
Grafická úprava a tisk Ing. Jiří Čekan 
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