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ZPRÁVY Z RADNICE 

____________________ 

 
Tak jsme konečně  po mnoha letech bez dluhů. Ano, městys Velký 

Újezd jiţ nic nesplácí. Podařilo se přesvědčit Ministerstvo financí, 

aby znovu otevřelo problém úhrady penále (ve výši cca 5 mil. Kč) 

spojené s  bytovým domem. Velkému Újezdu tak bylo 

prostřednictvím tzv. veřejné podpory, poskytnuté z Ministerstva 

financí,  toto penále prominuto. 

Ale situace ještě před několika měsíci nebyla zdaleka růţová. 

Přislíbená dotace na energetické úspory v základní škole ve výši cca 

16 mil. Kč předpokládá také spolufinancování ze strany městyse ve 

výši cca 3 mil. Kč. Městys měl tedy hradit penále 5 mil. Kč  a dokrýt 

dotaci 3 mil. Kč, coţ by se dalo uskutečnit jen  pomocí  úvěru            

a tedy dalším dluhem obce. 

Nyní, kdyţ je jiţ penále úspěšně zaţehnáno a městys má vytvořenu 

dostatečnou finanční rezervu, by neměl být finanční problém 

s realizací oprav v základní škole. 

Ing. Jiří Čekan 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Městys Velký Újezd a členky kulturní a sociální komise děkují panu 

Alexandru Macháčkovi (Mach company) a všem jeho 

spolupracovníkům za zajištění hodů.  

Poděkování jim  patří také  za organizování dalších kulturních akcí 

pro naše spoluobčany, a to i pro ty nejmenší. 

Jsou jistě zajímavým oţivením společenského dění v našem městysu, 

proto přejeme hodně elánu, lepší počasí  a stoupající zájem občanů. 
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POPLATKY 

 
 Vodné, stočné 

 

Během měsíce května letošního roku prováděli zaměstnanci městyse 

odečty stavu vodoměrů. Úřad městyse ţádá ty občany, kteří doposud 

vodné a stočné neuhradili, aby tak neprodleně učinili. 

 

 

 Místní daňové poplatky 

 

Podle Obecně závazné vyhlášky obce Velký Újezd č. 2/2003 je 

poplatek ze psů splatný nejpozději do 30. 6. příslušného 

kalendářního roku (čl. 8)  a poplatek za provoz systému 

shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání                      

a odstraňování komunálních odpadů nejpozději do 31. 3. 

příslušného kalendářního roku (čl. 25). Vznikne-li poplatková 

povinnost po lhůtě splatnosti, je poplatek splatný do 30 dní od vzniku 

poplatkové povinnosti. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) 

včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním 

výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich 

nezaplacenou (neodvedenou) část můţe obec zvýšit aţ na trojnásobek 

(čl. 27).   

         
   

 

OBČANSKÉ  PRŮKAZY 

 
Blíţí se konec platnosti občanských průkazů BEZ STROJOVĚ 

ČITELNÝCH ÚDAJŮ, vydaných do 31. 12. 2003 – viz  

podrobnosti  na  informačním letáku.      

                                  

 

      V. Bednaříková 
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VÝPIS  USNESENÍ 

ze zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva městyse („ZM“) Velký 

Újezd, konaného dne 17. 9. 2008 v obřadní síni Úřadu městyse 

Velký Újezd 

_______________________________________________________ 

 

 

Usnesení  k bodu 2: 
Zastupitelstvo městyse schvaluje zápis z  8. zasedání ZM Velký 

Újezd ze dne 4. 6. 2008. 

 

Usnesení k bodu 3: 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu kontrolního výboru    

o plnění usnesení z  8. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 4. 6. 2008. 

 

Usnesení k bodu 4: 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro 

rozvoj městyse od 8. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 4. 6. 2008. 

 

Usnesení k bodu 5: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje zprávu o činnosti rady městyse  za 

období od 8. zasedání ZM Velký  Újezd ze dne 4. 6. 2008.  

 

Usnesení  k bodu 6: 

Zastupitelstvo městyse vyhlašuje záměr prodeje pozemku parcela    

č. 447 k.ú. Velký Újezd o výměře 82 m
2
. 

 

Usnesení k bodu 7: 

Zastupitelstvo městyse vyhlašuje záměr prodeje části pozemku 

parcela č. 465/3 díl a) v k.ú. Velký Újezd o výměře 24 m
2
. 

 

Usnesení k bodu 8: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje ustavení odborné komise pro 

kompletní řešení zeleně v městysi Velký Újezd, jejíţ sloţení navrhne 

výbor pro rozvoj městyse. 
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Zastupitelstvo městyse ukládá výboru pro rozvoj městyse zajistit do 

15. 10. 2008 odborný posudek, který bude řešit kácení stromů ve 

vytypovaných lokalitách (u kapličky, u hřbitova, u Dolního rybníka, 

na náměstí, podél varhošťské cesty) a následnou výsadbu nových 

dřevin. 

 

Usnesení k bodu 9: 

Řešení problematiky zahrnuje usnesení k bodu 8. 

 

Usnesení k bodu 10:   

Zastupitelstvo městyse schvaluje pořadník na přidělení garsoniéry 

v domě č. 135 dle přílohy k pozvánce na 9. zasedání ZM Velký 

Újezd. Podle tohoto pořadníku zastupitelstvo městyse přiděluje 

garsoniéru v přízemí domu č. 135 slečně Lence Vavrouchové a panu 

Romanu Talandovi. 

 

Usnesení k bodu 11: 

Zastupitelstvo městyse ukládá úřadu městyse připravit anketu, jíţ 

osloví všechny občany a zajistí jejich názory na případnou stavbu 

větrných elektráren v lokalitě Bělá. Anketní lístky připraví úřad 

městyse ve spolupráci s výborem pro rozvoj městyse do 15. 10. 2008. 

 

Usnesení  k bodu 12: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu s Olomouckým krajem 

podle přílohy č. 6  k pozvánce na 9. zasedání ZM Velký Újezd           

o poskytnutí příspěvku na vybavení JSDH Velký Újezd. 

 

Usnesení k bodu 13: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje jednorázovou úhradu za regulační 

jednotku veřejného osvětlení od firmy ALSICO s.r.o. ve výši 

113.050,- Kč. 

 

Usnesení k bodu 14: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2008 podle 

přílohy k pozvánce na 9. zasedání ZM Velký Újezd.  
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Usnesení k bodu 15: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje darovací smlouvu s Olomouckým 

krajem na pozemek parcela č. 2449 v k.ú. Velký Újezd o výměře 

2433 m
2
 s pozemní komunikací – původně silnice III/03554, včetně 

mostu pův. ev. č. 03554 - 3, uvedenou v příloze č. 7 k pozvánce na   

9. zasedání ZM Velký Újezd. 

 

Usnesení k bodu 16: 

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 k.ú. Velký Újezd v majetku prof. PhDr. 

Pavla Zatloukala, Velký Újezd 9. 

 

Usnesení k bodu 17: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku p. č. 3215 v k.ú. 

Velký Újezd o výměře 919 m
2
 za cenu podle vyhlášky o oceňování 

nemovitostí panu Svatoplukovi Kleinovi (ročník 1984), Velký Újezd 

27.  

 

Usnesení k bodu 18: 

Zastupitelstvo městyse vyhlašuje záměr prodeje části pozemku 

parcela č. 111 v k.ú. Velký Újezd o výměře 2 m
2
. 

 

 

Výpis vyhotovila: Eva Tomanová 

Velký Újezd, 26. září 2008 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ivana Nováková    

   Ing. Jiří Roubík, Ph.D 

 

Starosta městyse: Lubomír Bršlica 
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ANKETA VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY 
_______________________________________ 

 
Olomoucký kraj zpracovává novou územní studii věnující se 

problematice větrných elektráren,  zpracovává lokality vhodností       

a moţností umisťování větrných elektráren na území Olomouckého 

kraje.  

 

Tyto lokality jsou rozděleny do tří skupin: 

1. území nepřípustná  - cca 67,50% 

2. území nevhodná – výjimečně podmíněně přípustná  - cca 31,10 % 

3. území přípustná  - cca 1,4 % 

Stát se zavázal EU určitým procentem výroby elektrické energie 

z tzv. obnovitelných zdrojů, tedy také energií z větrných elektráren    

a je zřejmé, ţe tyto „větrníky― budou muset být umístěny i na tzv. 

územích nevhodných. Také katastr Velkého Újezda je zařazen do 

tohoto území. 

 

Velký Újezd byl osloven zájemcem, který hodlá postavit na katastru 

Velkého Újezda větrné elektrárny,  a to v lokalitě za dálnicí  - u Bělé. 

Záměr je postavit 2 (moţná 3) elektrárny (větší počet tam nelze 

z důvodu malé plochy umístit). 

Po prostudování materiálů týkajících se větrných elektráren, jsem 

došel k závěru,  ţe větrné elektrárny na katastru Velkého Újezda  je 

potřeba posuzovat ze dvou hledisek (názory na větrníky se různí, jsou 

zastánci i odpůrci větrné energie): 

 

PRO 

Finanční přínos do obecní pokladny,  a to několik set tisíc Kč (za dvě 

elektrárny 300 aţ 400 tis. Kč) ročně  po dobu  aţ 20 let. 

 

PROTI 

Zachovat  v okolí Velkého Újezda krajinný ráz, nedopustit další  

technické zásahy do krajiny. 
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Potštátsko a Odersko má v současné době 5 větrníků  a je tam 

plánovaná výstavba dalších 29 větrných elektráren. V zahraničí jsou 

tyto elektrárny v lokalitách bez osídlení  a bez významného zásahu 

do krajiny. Takováto  místa v ČR snad ani nejsou a elektrárny budou 

tudíţ umísťovány  na kopce, do lesů, do blízkosti lidí. K přírodním 

lesům tak s největší pravděpodobností přibudou lesy větrníků. Tedy 

v obcích  kolem Velkého Újezda elektrárny jiţ jsou a budou (jsou to 

také dle studie území nevhodná) a tyto obce zcela jistě budou mít 

finanční přínos z těchto větrníků.    

 

V nejbliţších dnech obdrţíte do Vašich domovních schránek anketní 

lístky,  kde můţete (a měli byste) vyjádřit svůj  názor, zda souhlasíte  

s umístěním větrných elektráren na území Velkého Újezda u Bělé. 

 

Takováto anketa orientačně probíhala i na internetových stránkách 

městyse Velký Újezd, ale rozhodující stanovisko pro výstavbu 

větrných elektráren bude záviset právě na výsledku této připravované 

písemné ankety, proto nezapomeňte předat své stanovisko.  

 

Ing. Jiří Čekan 
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ZE ŢIVOTA ŠKOLY 

____________________ 

 

1. září se otevřely dveře školy dokořán. Pracovní ruch 

řemeslníků  a správních zaměstnanců byl vystřídán ruchem 239 ţáků, 

jejich pedagogů a také mnohých rodičů. Vţdyť ti nejmenší měli 

školní premiéru a bylo potřeba, aby při prvních školních krůčcích 

byli i jejich nejbliţší, jejich rodiče. Kdyţ jsem v první třídě poloţil 

otázku, kdo se do školy netěšil, ţádná ruka se nezvedla a byl jsem 

tomu opravdu rád. Při sledování jejich práce je patrné, ţe odpověděli 

pravdivě a opravdu se do nové školního prostředí těšili. 

 Doufám, ţe letošní školní rok 2008/2009 bude alespoň stejně 

plodný jako ten předchozí. Ţákům se dařilo ve srovnávacích testech, 

při přijímacích řízeních, ve sportovních soutěţích i na vědomostních 

olympiádách. Učitelům se podařil vstup do nového školního 

vzdělávacího programu. Všem se vyhnuly závaţnější problémy, které 

by výrazněji narušily chod školy a velké akce pořádané školou se 

povedly také. K těm největším patřilo bezesporu pořádání III. ročníku 

sportovních her Mikroregionu Bystřička. Tyto hry, které hostily 

přibliţně 400 účastníků se pořádaly ve spolupráci naší základní školy 

s městysem Velký Újezd,  obcí Daskabát a  SOU Velký Újezd. Dle 

ohlasu zúčastněných sportovců, jejich pedagogů a zástupců obcí vše 

dopadlo na jedničku. 

 V letošním školním roce nás takto rozsáhlé přípravy nečekají, 

přesto máme naplánovánu řadu aktivit pro děti, rodiče a vůbec 

všechny, kteří ke škole patří. Mimo tradiční vánoční besídku              

s jarmarkem, chceme obnovit soutěţ Karaoke a zrealizovat třetí řadu 

celoškolního projektu, který vyvrcholí odpolednem plným 

překvapení. V minulých letech to byl Slet čarodejnic, Pohádková 

škola a letos? Nechte  se překvapit, co pro vás bude přichystáno.  

 Kromě neustálého zdokonalování výchovně vzdělávacího 

procesu je potřeba také školu rozvíjet v oblasti technického zázemí, 

vybavenosti pomůckami a údrţby. Chceme, aby prostory budov 

působily příjemným a podnětným dojmem. Doufáme, ţe se podaří 

dotáhnout do zdárného konce rekonstrukci šatních prostor                  

a sociálních zařízení. Také máme v plánu realizaci multimediální 
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učebny, která bude slouţit pro výuku všech ročníků, a dokončení 

nových sportovišť v areálu školy. 

 Kdo chce získat podrobné informace o aktivitách, které se 

odehrávají na půdě školy – školní akce, nabídka volnočasových 

aktivit atp., můţe navštívit naše pravidelně aktualizované webové 

stránky (zs.velkyujezd.indos.cz). Zde se také dozvíte, jaké sluţby 

škola poskytuje pro širší veřejnost. Jedná se o pronájmy sportovního 

areálu, společenského sálu, učeben, sauny  a posilovny. 

 Přeji všem čtenářům Ţibřidu, ať se jim daří a škola, i kdyţ jiţ 

nejsou její přímou součástí, jim přináší jen samé radostné a příjemné 

chvíle. 

 

 

S pozdravem  Mgr. Petr Konečný, ředitel školy 
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Děvčátko z Haiti 

 

 

      Na druhém zasedání školního 

parlamentu ve škol. roce 

2007/2008 byl podán dotaz, zda 

bychom jako škola mohli 

adoptovat dítě na dálku. Jedná se 

o finanční příspěvek na školné, 

školní pomůcky, povinnou školní 

uniformu, základní zdravotní péči 

a jedno jídlo denně pro dítě 

z rozvojové země. Po 

odsouhlasení  v jednotlivých 

třídách jsme oslovili Arcidiecézní 

charitu Olomouc, která tyto 

adopce zajišťuje. 

Roční příspěvek 6 500 Kč byl vybrán mezi ţáky naší školy. 

      V květnu nám byla charitou přidělena holčička Manoucheka 

Sainte Juste z Haiti. Děvčátku je 7 let, v systému školní docházky 

navštěvovala třídu 1.A. Jejím oblíbeným předmětem je matematika. 

Má ještě tři sestry. 
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Na začátku září 2008 nám přišel dopis, ve kterém je fotka třídy, 

obrázek od malé Justi a dopis od  studentky, která tráví na Haiti praxi 

v rámci studia. Z dopisu cituji: 

„Několik dní jsem teď strávila s třídou 1.A,  kterou navštěvuje dítě, 

jeţ podporujete. Děti jsem navštívila ve třídě, abych viděla, jak 

probíhá jejich výuka. Děti ze školy Sainte Maria Goretti mají tuto 

školu velice rády a jsou vděčné, ţe ji mohou díky vám navštěvovat. 

Zasílám obrázek, který Justinka namalovala.― 

      Jsme rádi, ţe tímto příspěvkem můţeme pomoci získat takové 

vzdělání, aby děti v dospělosti byly schopny samostatně pracovat       

a ţivit sebe i svou rodinu bez závislosti na rozvojové pomoci.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslava Krbečková 
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MLADÍ HASIČI 

________________ 

 

V kolektivu mladých hasičů se pořád něco děje, s mladými 

hasiči máme spoustu práce a slovo NUDA neznáme. Na konci 

školního roku jsme byli na výletě v Olomouci. Zašli jsme si do 

Bowlandu zahrát bowling a potom zaplavat do plaveckého stadionu.                    

Tento výlet dostali mladí hasiči za odměnu, protoţe tvrdě pracovali    

a dosahovali samých vynikajících úspěchů. 

             

 Další odměnou za tvrdou práci byl letní tábor, který se konal 

v termínu od 3. 8. 2008 do 13 .8. 2008. Byli jsme u našich kamarádů 

hasičů v Radvanicích. Na toto místo jezdíme i o jarních prázdninách. 

Je to v horách, a tak sem jezdíme v zimě lyţovat. A protoţe se nám tu 

moc líbí,  rozhodli jsme se, ţe sem pojedeme i v létě na letní tábor.              

O spoustu záţitků jsme neměli nouzi. Hned první den při cestě na 

místo našeho pobytu nám začala hořet lokomotiva a byli jsme            

v hlavních zprávách na TV NOVA. Třetí a čtvrtý den tábora si pro 

nás naši kamarádi z Radvanic  připravili výlet na Číţkovy kameny. 

Kdo chtěl, si zde  mohl zalozit po skalách. Potom jsme se přesunuli 

do vesničky, která se jmenuje Morkoušovice. Zde jsme přespali pod 

stany, abychom se mohli další den přepravit na rozhlednu Altman. 

Odtud byl  krásný rozhled, ale nejen to, kdo chtěl, mohl po rozhledně 

lézt a dolů se spouštět po laně. Další dny jsme jeli na výlet do zoo ve 

Dvoře Králové, Babiččina údolí a Teplicko - Adršpašských skal, 

které jsme celé prošli a povozili se na lodičkách ve skalním jezírku. 

Letní tábor se nám líbil a článek se svými záţitky z tábora, který si 

zde můţete také přečíst, napsal Kuba Perutka a Marťa Frydryšek. 

            

  Sotva nám skončily prázdniny, tak šup rovnýma nohama 

jsme skočili na další závody a daří se nám hned od začátku. V sobotu 

6. 9. 2008 se ve Smetanových sadech v Olomouci konal závod 

"Olomoucký drak". Je to běh na 60 m s překáţkami, kde soutěţí 

kaţdý sám za sebe. Vynikajícího úspěchu dosáhl Dušan Sedláček, 

který se v kategorii mladší chlapci umístil na třetím místě. 

První závody v poţárním útoku po prázdninách se konaly v neděli 
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14. 9. 2008 v Mezicích. Byla sice velká zima, ale závody stály za to, 

protoţe jsme si přivezli spoustu cen a nádherný pohár za první místo. 

           Do začátku zimy nás ještě čeká pár závodů a všichni doufáme, 

ţe dopadnou co nejlépe. 

 

 

Za všechny mladé hasiče s pozdravem vedoucí kolektivu mladých 

hasičů Veronika Čurdová Pacáková. 
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NĚCO  O  PĚSTOVÁNÍ  CHMELE  U  NÁS 

_______________________________________ 
 

Jestliţe chceme zavzpomínat na staré 

časy, nesmíme zapomenout na pěstování 

chmele v naší obci. Vrchnost, která měla na 

Veselíčku svůj pivovar, pěstovala v naší 

oblasti chmel pro svou potřebu jiţ za doby 

feudalismu. Po zrušení pivovaru v roce 1848 

zaniklo zde i chmelařství. 

Aţ teprve roku 1861 zaloţil novodobé chmelařství Hynek 

Floryk, rolník z Tršic. Z Tršic se pěstovaní chmele rozšířilo postupně 

do okolních obcí. Roku 1882 byla zaloţena první chmelnice také ve 

Velkém Újezdě. Prvním pěstitelem chmele u nás byl tehdejší starosta 

Karel Richter (č. 99). První tyčková chmelnice byla vysazena v polní 

trati „Dílnice― ve výměře 4 ha. Roku 1913 zde jiţ bylo 6 ha. Chmel 

se česal na sále. Sušil se na prostorné půdě hostince U Zlatého jelena 

a na půdě „špitálu―. 

Desítka dalších drobných pěstitelů je důkazem, ţe pěstování 

chmele bylo v té době celkem výnosné. Bohuţel během I. světové 

války bylo pěstování chmele ve Velkém Újezdě úplně zrušeno. Bylo 

obnoveno aţ roku 1926 domkářem Karlem Domesem (č. 150) na 

výměře 1 měřice (=1/5 ha) v trati „U sv. Jána.― Roku 1930 vysadil 

další chmelnici o 1 měřici domkář Adolf Ţák (č. 26) v trati „Za 

humny―. Obě tyto chmelnice byly zrušeny počátkem II. světové 

války. Znova byla chmelnice vysázena roku 1950 místním národním 

výborem na místě první Richterovy chmelnice „Na dílnici― o výměře 

2 ha. Tato chmelnice byla uţ postavena jako drátěnka a to úzkospon. 

Musela se ve všem obdělávat malou, ale uţ motorovou technikou -  

traktorky zn. „Holder.― Této stavby se povinně, rozhodnutím MNV, 

musel zúčastnit určený počet fyzicky zdatných muţů. Stavbu vedl 

mistr kovářský Josef Brodecký z Doloplaz. V roce 1957 byla 

chmelnice předána nově vzniklému JZD, které ji postupně rozšířilo 

na 7 ha.  

V roce 1967 postavilo JZD za humny u varhoštské silnice 

vlastní, v té době moderní, sušárnu, která se mimo sezónu vyuţívala 
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také na sušení léčivých bylin. Sušárnu obsluhoval Ignác Richter (č. 

18). Chmel se sušil horkým vzduchem na čtyřech výklopných sítech 

nad sebou. Horký vzduch stoupal z kotlů, ve kterých se topilo uhlím 

a dřevem.  

Načesaný chmel se v ţocích vytahoval kladkou nad první horní 

síto, kde se vysypal a postupně se přesypával do 2., 3. a 4. síta. Pod 

posledním čtvrtým sítem byl šuplík, do kterého se usušený chmel 

vysypal a odvezl na patra stodoly, kde se rozloţil. Později, aţ tak 

v roce 1974, byl na vytahování ţoků s chmelem vybudován výtah. 

Neţ začala práce na sušičce, bylo třeba chmel očesat. Práce na 

chmelnici začínala po 15. srpnu a končila okolo 5. září. Česání 

probíhalo ručně přímo ve chmelnici nebo opraty  chmele rozváţel     

J. Sýkora (č. 17) s koňmi po obci lidem, kteří pracovali doma. Pak 

zase jiţ očesané chmelové šišky sváţel na sušičku. Skupina ţen za 

špatného počasí česala ve stodole u sušičky, aby se sklizeň 

nezdrţovala. Sklizeň chmele zajišťovali především důchodci              

a mládeţ. Ve chmelnici si kaţdý strhl opratu a pak sedě na stoličce  

z ní obíral šišky do koše.  

S plným košem se šlo na určené místo ve chmelnici, kde 

manţelé Segeťovi (č. 257) měřili, kolik kdo načesal! Měřilo se na 

věrtele (1 věrtel je 24 l). Mládeţníci za den natrhali tak 3 věrtele, ale 

zkušení důchodci i deset. Za kaţdý věrtel byl lístek určité hodnoty. 

Ve všední den byl věrtel za 3,- Kč, v sobotu za 4,- Kč a v neděli za 

5,- Kč. Načesaný chmel se zase v ţocích odváţel na sušičku 

k usušení. 

Ve stínu chmelnice panovala celkem pohoda. Charakteristická, 

nezapomenutelná vůně se linula celou chmelnicí a mladí rádi 

poslouchali vyprávění babiček o starých časech. Někdy došlo ale i na 

hádky, například kdyţ mladí moc nahlas pouštěli tranzistoráky, nebo 

kdyţ někdo z nich shodil  naráz více oprat. Zhoupnutí se na oprati byl 

totiţ dost lákavý záţitek, hlavně pro děti. Někdy bohuţel spadl           

i velký kus chmelnice. Shozená oprata se musela rychle očesat, jinak 

šišky zrezavěly, a tím se sníţila kvalita chmele.  

Do chmelnice většinou všichni brigádníci jezdili na kolech. 

Jezdilo se přes ulici Tršická a dál přes betonku po rozbité cestě aţ na 

místo. Přes příkopu u betonky byly mostky z vlnitého plechu, které 
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bylo vhodné přejít pěšky, protoţe kolo jelo v plechové dráţce jako 

v kolejnici, ze které se nedalo vyjet. Někteří nepoučitelní výrostci 

pak  při  otočení  řídítek  skončili  ve  škarpě  s  kolem  na zádech. Do  

práce si kaţdý vozil svačinu a nějaké pití. Venku na čerstvém 

vzduchu všem obzvlášť chutnalo  a někdy brigádníci dostali výborné 

ţluté sodovky. 

 

V roce 1974 vzniklo JZD 

Tršicko.  Bylo to seskupení 

zemědělských podniků z několika 

obcí s vedením v Tršicích. V nově 

vzniklém druţstvu se pěstování 

chmele začalo více soustřeďovat 

jen na tršickou oblast a ve 

vzdálenějších obcích byly 

chmelnice postupně zrušeny.      

U nás byla chmelnice zrušena 

v roce 1977. Ve Velkém Újezdě 

nebyla česačka a chmel se musel 

vozit do vzdálenějších obcí, to byl 

prý jeden z důvodů zrušení 

chmelnice. Jako další důvod se 

udávala špatná kvalita chmele. 

Dle pamětníků to bylo ale tím, ţe 

se sklizeň naší chmelnice vţdy 

nechala nakonec, a tak se sníţil obsah alfahořkých kyselin ve chmelu. 

Dalším důvodem byl i způsob obdělávání malou technikou z důvodu 

úzkosponu porostu. 

Chmelnice patřila k naší obci a většina občanů se s jejím 

zrušením smiřovala jen těţko. Práce pro druţstevníky ale bylo dost     

i v jiných odvětvích zemědělství, a tak se na chmel postupně 

zapomnělo. Většina velkoújezdských občanů se v dnešní době 

setkává s chmelem jen při sklenici dobrého piva. A pamětníci mohou 

ještě s nostalgií vzpomínat na tu zvláštní vůni, která celou sklizeň 

chmele provázela. 

Eva Tomková 
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Z ČINNOSTI  TJ SOKOL 

________________________ 

 

V sobotu 2. 8. 2008 se naši fotbalisté zúčastnili 5. ročníku turnaje 

Újezdů o Újezdský pohár v Horním Újezdě, okr. Přerov. Obsadili 

pěkné druhé místo, vítězem se stalo domácí druţstvo. 

 

Celkové pořadí:  1. Horní Újezd, okr. Přerov 
 

2. Velký Újezd, okr. Olomouc 
 

3. Újezd u Uničova, okr. Olomouc 
 

4. Horní Újezd, okr. Třebíč 
 

5. Horní Újezd, okr. Svitavy 
 

6. Pletený Újezd, okr. Kladno 

 

Na programu bylo také setkání zástupců jednotlivých obcí                 

a procházka obcí Horní Újezd. V roce 2009 se turnaj o Újezdský 

pohár bude konat v Horním Újezdě, okr. Třebíč. 

 

 

 

Podzimní akce TJ Sokol : 
 

Tradiční podzimní akcí je večerní pochod. Letošní 32. ročník se 

uskuteční v pátek 17. 10. 2008. Přihlášky se budou přijímat od 16:45 

hodin v sokolovně a start je odtud v 17:30 hod. Startovné je 10,- Kč, 

v cíli kaţdý obdrţí čaj, oplatek a medaili.  Trasa měří asi 6 km a vede 

od sokolovny k bývalému koupališti, dále kolem Sušírny a věţe 

„Eurotelu― k  Pěti smrkům. Zpět půjdeme kolem Vyroubaného           

a zahrad do uličky /Kořínkovi, Friedlovi, Dobisíkovi/, pokračujeme 

dále přes silnici do uličky /Solařovi, Doleţelovi/ směr pálenice. 

Odtud míříme na hřiště TJ Sokol, kde je cíl pochodu a zde si budete 

moci zakoupit drobné občerstvení v bufetu. 
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Další podzimní akcí je štafetový maratón, který pořádá základní 

škola společně s TJ Sokol. Na školním hřišti se poběţí v pátek           

3. 10. 2008, fotbalisté s ostatními sportovci budou běhat v týdnu od 

6. 10. do 10. 10. 2008 na hřišti TJ Sokol. Kaţdý běţí 1 km, měří se 

čas a na závěr se vyhodnotí 42 nejlepších závodníků. Součet jejich  

časů je  časem uběhnutého  maratónu, tj. 42 km 195 m. 

 

 

 

 

Fotbalová soutěţ – podzim 2008 

                                                             

 

 

 

 

 

 

Muţi 

Ne 5. 10. 15.30 hod. Hlubočky B – Jívová 

So 11. 10. 15.00 hod. Mladějovice – Hlubočky B 

Ne 19. 10. 15.00 hod. Hlubočky B - Újezd u Uničova 

Ne 26. 10. 14.30 hod. Drahanovice – Hlubočky B 

Ne 2. 11. 13.30 hod. Hlubočky B – Střelice 

Ne 9. 11. 13.30 hod. Hlubočky B – Blatec 

So 15. 11. 13.00 hod. Dlouhá Loučka – Hlubočky B 

 

Dorost 

Ne 5. 10. 13.15 hod. V. Újezd – Příkazy 

Ne 12. 10. 12.30 hod. Újezd u Uničova – V. Újezd 

Ne 19. 10. 12.45 hod. V. Újezd – Drahlov 

Ne 26. 10. 12.15 hod. Blatec – V. Újezd 

 

Jaroslav Bican 
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ZAHRÁDKÁŘI  AKTUÁLNĚ 

___________________________ 

 

* OKNO * SOUTĚŢ * BALKON * SOUTĚŢ * ZAHRÁDKA  

 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velký Újezd 

a městys Velký Újezd vyhlásily soutěţ o nejkrásnější okno, 

balkon či zahrádku. Pro velmi malý počet přihlášených 

soutěţících musela být bohuţel celá akce zrušena.  

 

STROMY  KOLEM  VARHOŠŤSKÉ  CESTY 

 

V sobotu 31. května se konala plánovaná obhlídka stavu stromů 

kolem varhošťské cesty a také kontrola celkové údrţby aleje, tj. 

jak je vyčištěna zeleň, vysekány podrosty u stromů, prořezány 

suché větve a posekána a uklizena tráva pod stromy, které byly 

zahrádkářům přiděleny k údrţbě městysem Velký Újezd. Ač byla 

celá akce odsouhlasena včetně pevného termínu na únorové 

výroční členské schůzi a připomenuta písemně týden před jejím 

konáním všem členům-zahrádkářům, kteří předmětné stromy 

obhospodařují,  dostavilo se pouze 5 členů výboru (2  z nich se 

zde o stromy starají).  

Po projití celé trasy od Boháčového aţ k lesu – Izidorku bylo po 

zjištění aktuálního stavu Úřadu městyse Velký Újezd navrţeno 

vykácení celkem 6 stromů po levé straně cesty od vesnice             

a 9 stromů po pravé straně vzhledem ke špatnému stavu (suché, 

nerodí).      

Z Á J E Z D 

 

V sobotu 20. září uspořádaly místní základní organizace včelařů   

a zahrádkářů pro své členy a jejich rodinné příslušníky tématický 

zájezd s návštěvou 6. ročníku podzimní výstavy pro zahrádkáře, 

včelaře a floristy „Ţivot na zahradě― na výstavišti Černá louka 

v Ostravě. Výstava se všem zúčastněným líbila, výborný 

společný oběd v Hrabyni vylepšil náladu kaţenou nevlídným 

počasím. 
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VÝSTAVA  HUB,  OVOCE  A  ZELENINY  
 

V neděli 28. září zorganizovali velkoújezdští zahrádkáři výstavu 

hub, ovoce a zeleniny na malém sále sokolovny. Součástí byla      

i odborná přednáška o houbách a poradenská sluţba, kterou měl 

ve své reţii Ing. Lazebníček. Spoluobčané přispěli svými 

výpěstky.  

                                                              V. Bednaříková

  

 

 

MOR VČELÍHO PLODU VE VELKÉM ÚJEZDĚ 

____________________________________________
      

V srpnu t. r. byl laboratorně potvrzen výskyt původce mimořádně 

závaţného onemocnění včel, moru včelího plodu, ve včelstvech 

chovatele pana Z. Z. , umístěných na Slačích ve Velkém Újezdě. 

Mor je neléčitelná nemoc, a proto pro zamezení jejího šíření 

nařídila Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj provedení 

řady opatření,  z nichţ některá jsou velmi drastická (Nařízení 

KVS č. 26/2008 z 5. září 2008). 

 Jiţ v úvodu bych rád zdůraznil, ţe původce moru včelího 

plodu (Paenibacillus larvae) je pro lidi naprosto neškodný            

a likvidace všech produktů od postiţených včelstvech (med, vosk, 

propolis, mateří kašička) se provádí jen pro zamezení šíření 

nákazy. 

Co je třeba dělat pro zdolání nákazy: 

- KVS stanovila ohniskem nákazy stanoviště včelstev na 

Slačích a kolem ohniska vymezila ochranné pásmo  zahrnující 

katastrální území Velký Újezd, Daskabát, Výkleky, 

Staměřice, Zavadilka, Skoky, Dolní Újezd, Bohuslávky, 

Slavkov, Kozlov, Kyjanice a Ranošov. 
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- V ohnisku nákazy se musí: 

 - urychleně utratit a spálit všechna včelstva 

  - spálit    všechny  zásoby,  souše,  úly, včelařské  pomůcky,         

 u nichţ nelze provést  vyţíhání plamenem nebo účinnou 

 chemickou dezinfekci. Spálení se provádí komisionálně za 

 účasti pracovníka úřadu městyse 

 - provést účinnou dezinfekci půdy před vlety do úlů 

-  V ochranném pásmu se provede: 

 - vyšetření „měli― od všech včelstev 

 - platí zákaz přemísťování včelstev, a to jak uvnitř ochranného 

 pásma, tak i mimo pásmo        

 - med a další produkty od včelstev v ochranném pásmu se smí 

 uvádět do oběhu jen po jejich vyšetření na původce moru 

Úspěch v boji s nemocemi  včel je velmi závislý na důsledném  

provádění preventivních i léčebných úkonů. Je  skutečností, ţe ne 

všichni naši členové mají v tomto směru čisté svědomí. Pro 

úplnost bych ještě uvedl, ţe výskyt moru ve Velkém Újezdě není 

nijak výjimečný, ohniska moru jsou v řadě obcí ve všech 

okresech Olomouckého kraje. Loni a letos byl mor zjištěn např.   

v Mrsklesích, Velké Bystřici a Přáslavicích. „Karanténní― 

opatření platí 1 rok  od prokázání moru, tzn.,  ţe med  z  příští 

snůšky v roce 2009 lze prodávat  aţ po negativním výsledku jeho 

vyšetření. 

Poslední  včelařský rok byl v České republice velmi nepříznivý, 

v některých krajích uhynulo na varroázu (napadení včel 

roztočem) aţ 50 % včelstev. Ztráty včelařů  naší ZO byly 

podstatně niţší, a tak hlavním problémem zůstává  stárnutí            

a přirozený úbytek  včelařů. Jednou z mála letošních dobrých 

zpráv je Program podpory včelařů (zejména začínajících), 

vyhlášený Krajským úřadem Olomouckého kraje, dotovaný půl 

miliónem Kč. Přístup kraje je nutné ocenit také proto, ţe po 

radikálním sníţení rozpočtu (návrhu) Ministerstva  zemědělství 

lze očekávat  další sníţení státních dotací pro včelaře. 

 

Ing. Jan Heger 

Jednatel ZO ČSV Velký Újezd 
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Přinášíme 1. článek z knihy „LIPNÍK NAD BEČVOU, MĚSTO           

A OKRES“ vydáno pod protektorátem městské rady v Lipníku               

a starostenského sboru na Lipensku  roku 1933. 

KU  PRAMENŮM  ODRY 

Za vesnicí Loučkou od loučského revíru vine se lesem cesta po 

březích zurčivého, ale bez-rybého potůčku, po níţ po 

půldruhahodinném, mírném stoupání dorazíme aţ na návrší                

k německé vesnici Slavkovu (Schlock), s roztroušenými skupinami 

domků na svazích Slavkovského potoka, který vzniká ve studánce 

nad dědinou. 

Slavkov, stává se zejména v zimě, dík příhodnému terénu          

s povlovnými svahy i sráznějšími úbočími lesních údolí                     

a lyţařskému můstku, střediskem lyţařů ze širokého okolí, jichţ 

desítky brázdí tu sníh po polích i v lesních zákoutích. 

Z návrší nad osadou, 

zvaného Milchhübel 

(Mléčná) ve výši 680 

metrů nad mořem, 

otevře se nám krásný 

výhled široko, daleko. 

Hluboko pod námi leţí 

jako v plastické mapě 

vymodelována, 

geologicky neobyčejně 

zajímavá, příkopová 

propadlina řeky Bečvy. 

 
      MĚSTSKÁ MYSLIVNA ZA LOUČKOU 

 

Na horizontě rýsuje se Hostýn a Kelčský Javorník. Na východ 

zaletí pohled přes Moravskou Bránu u Hranic aţ ke skupině Rad-

hoště a k Lysé hoře, na západ přes širé roviny Hané k Drahanské 

vysočině a Chřibům. 

Na tomto návrší a pak u Ranošova a Staré Vsi našel před lety 

vídeňský geolog profesor Camerländer částečky vyvřelé horniny 
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kersantitu a to ve slepencích. Ţíly této eruptivní horniny nebyly tu 

však dosud nalezeny. 
Sestoupíme u Slavkova vozovou cestou do širokého údolí, jímţ 

protéká níţe potok zvaný Řika, svlaţující pahorek posetý v letní 
době mnoţstvím květů. Zvláštností jsou tu květy upolínu. Přejdeme-
li vesničku Ranošov, stavěnou ve volném typu horském,                    
s   roztroušenými jednotlivými domky nebo skupinami po úbočích 
údolí, vynoří se nám za nedlouho vesnice Kozlov, stavěná podél    
silnice   s obou stran. Silnice směřuje od Podštátu k Velkému Újezdu 
a dále k Přerovu.  

Z  Kozlova   dojdeme   za   malou   půlhodinku k pramenům 
Odry na slatinné náhorní rovině. Na ochranném přístřešku, 
sroubeném nad pramenem, je vyryta spousta jmen, nápisů                 
a nevhodných kreseb. Vlastní pramen Odry, leţící poněkud výše       
a vyznačený sloupkem  s obrazem Panny Marie, není na tom 
mnohem lépe. (První pramen, studánku vyloţenou kameny moţno 
nazvati skladištěm smetí  a odpadků). 
 
 

U PRAMENU ODRY  

 
To jsou tedy prameny řeky Odry, její počátek a potom — 

mohutná řeka ţenoucí se Ostravskem, Německem a vlévající se pak 
do Severního moře. 
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Od pramenů Odry jdeme dále lesním průsekem na nejvyšší vrch 
olomouckého kraje, na Fidlův kopec 681 metrů vysoký. Odtud 
prostírá se k severu moře lesů, kdeţto k západu se hlásí nový motiv, 
nová scenerie. To jiţ stojíme na okraji lesa, v dolině před sebou 
máme vesnici Varhošť a za ní za strání vykukují střechy domků        
a špička věţe kostela v Jestřabí, silhueta Sv. Kopečku a severnější 
hory Jedové s rozhlednou, osady roztroušené mezi lesy v horách        
i širokou rovinu Hané kolem Olomouce. 

Vděčná partie je odtud na Bílý kámen (t. j. /\ 650 metrů, 
Wachhübel) s pěknou vyhlídkou na Olomouc a okolí a odtud 
hlubokým, romantickým ţlebem k údolí Bystřičky, do Hlubočku        
a Mariánskéko Údolí. 

Od Varhoště staví se silnice k Velkému Újezdu, která vede 
lesnatým údolím s rozsáhlými pasekami. Z Velkého Újezda 
autobusem do Lipníka. 

Zvolíme-li si naopak Velký Újezd za východisko naší túry ku 
pramenům Odry, máme na vybranou tři směry. První cestou              
k Varhošti, ale pak lesní cestou přes kopec Mlýnský (Mühlberg)           
s pěknou výhlídkou a přes Fidlův kopec k prameni Odry, nebo od 
křiţovatky jihovýchodně k Velkému Újezdu, přes Horní pilu, 
lučinatým údolím potoka Řiky na Ranošov a přes Kozlov k Odře. 
Jinak se můţeme dáti po cestě do Kyjanice, pěkného, lesního zákoutí, 
v němţ je postavena parní pila firmy Losert. Závodní budovy, z nichţ 
vyniká dům majitele, jsou seskupeny kolem pily a nechybí tu ani 
restaurace pro občerstvení turistů. 

Po silnici dojdeme stále lesem na Kozlov a k Odře, odkudţ se 
vydáme podél potůčku k nejsevernějšímu cípu lipenského okresu na 
Liselsberg a lesní cestou k myslivně „U zeleného kříţe". Myslivna 
stojí na křiţovatce cest vedoucích k Libavé, na Podštát, k Přerovu      
a Lipníku. Červená značka, kterouţ tu vyznačil odbor turistů              
v Lipníku cestu k Odře, povede nás roznoţím k lesní boudě, odkud 
naskytá se oku půvabný pohled po zalesněných stráních. Značenou 
cestou přijdeme k hájovně „V Pekle" a dále polní cestou do Lipníka.       

 
Kpt. Jul. Vlček  (přepis Ing. J. Čekan) 
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OHLÉDNUTÍ ZA SOUTĚŢÍ VESNICE ROKU 
_________________________________________ 

 
 
Prodluţující se večery a nehostinné počasí zkrátily čas, který 

na venkově ještě stále trávíme více venku, a umoţnily přemýšlet         
a plánovat, co dalšího můţeme ještě u nás vylepšit.  

Soutěţ vesnice roku má za sebou jiţ mnohaletou historii, 
během které snad jiţ všichni pochopili, ţe vítěz není ten, komu se 
podaří sehnat peníze na novou kanalizaci či chodníky, ale ţe mnohem 
důleţitější je fungující komunita. Z toho, jak postupně přibývají 
barvy stuh a přidruţují se další ocenění, můţeme usuzovat, ţe pro 
venkovskou obec má význam fungující knihovna nebo dobrá 
spolupráce s místními zemědělci. Nejen pro ty, kdo se chystají 
v příštím roce přihlásit, je určeno následujících pár řádek.  

 Hodnota venkova je ve všem, v čem se odlišuje od města. Je 

to blízkost přírody, lidské měřítko staveb a prostranství a také 

společenství, v němţ se všichni navzájem alespoň od vidění znají. 

Díky své profesi architektky vnímám nejvíce vzhled obcí. Je 

potěšující, ţe se stále více objevují kvetoucí květinové záhony            

a ovocná stromořadí. Alespoň na obecních prostranstvích je vidět 

posun od dříve oblíbených jehličnanů, které mají své místo v lese,       

a tújí, které evokují vzhled hřbitova, k tradičním rostlinám. Bylo by 

krásné, kdyby si z toho vzali příklad i soukromí vlastníci pozemků, 

které sousedí s veřejnými plochami a oţivili své zahrady stromy         

a keři, které na vesnici vţdycky patřily. Při výběru ovocných stromů 

se dnes nabízí řada vyšlechtěných kultivarů s okrasnými listy a květy. 

Přílišná rozmanitost však můţe uškodit. Nesnaţme se z venkovských 

návsí dělat městské parky. 

 Venkovské prostředí také vytváří domy kolem ulic  a plácků. 
Při cestách s hodnotitelskou komisí Vesnice roku 2008 jsem viděla 
několik velice pěkně opravených historických stavení, ale stále ještě 
dost těch neopravených. Mnohdy jsou uţ tak zchátralé, ţe jejich 
oprava by nebyla ekonomicky výhodná. Pokud je mezi čtenáři 
vlastník takového objektu, nebudu ho k rekonstrukci nijak 
přesvědčovat, i kdyţ věřím, ţe jako zkušený odborník bych v domě 
našla řadu neopakovatelných detailů, které jinde uţ zanikly. Pro 
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zachování prostředí není nutné zachovat původní domy, je však 
velmi těţké najít odpovídající vzhled pro novostavbu. Ne vţdy se 
podaří postavit dům respektující původní venkovské prostředí.  

Nástrah číhajících na kvalitní tradičně postavenou stavbu je 
mnoho. Hned prvý je investor, co se zhlédl v katalogovém domě,         
a druhý je projektant, který se jen na skok zastaví do místa budoucí 
stavby a spěchá za dalšími "kšefty", aniţ by stačil nasát atmosféru 
místa. A další je lhostejnost těch ostatních, kteří mohli zasáhnout, ale 
byli příliš pohodlní nebo málo interesovaní vzhledem své obce. Nebo 
můţe jít o komerčně výhodný projekt – například sportovní nebo 
podnikatelské centrum, které vyřeší některé jiné problémy obce, ale 
ke krajině se chová necitlivě. Přitom zachovaný tradiční ráz 
s původními historickými objekty je tím největším bohatstvím, které 
jinak opomíjené vesnice mají. Tam, kde tuto skutečnost pochopili, 
probíhá obnova venkova zcela v souladu s památkovou péčí, která 
nemusí být pouze starostí státu, ale v mnoha případech, kdy se jedná 
o drobné stavby, především starostí samotné obce. V těchto 
případech se snaţí obce ze svého skromného rozpočtu hradit opravu 
boţích muk nebo přispívat majitelům domů se štukovou fasádou na 
jejich opravu nebo hradí architektonické zpracování návrhů úprav 
nevhodných objektů. 

Kaţdý, kdo s otevřenýma očima projíţdí krajinou naší krásné 

vlasti, vnímá nepřeberné mnoţství místních zvyklostí ve tvarování 

domů. Rozdíly, které vtiskly charakteristickou tvář kaţdé oblasti, by 

neměly být ignorovány. 

  

Cesta k prosperujícímu a krásnému venkovu jistě není jen 

jedna jediná. Ať uţ zvolíte kteroukoli a je lhostejno, zda se s ní 

pochlubíte v příštím ročníku soutěţe Vesnice roku, přeji vám, ať se 

vám po ní daří bez problémů jít. 
 

 
Ing. arch. Blanka Roubíková  

– členka hodnotitelské komise krajského kola 
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MIKROREGION BYSTŘIČKA 
_________________________________ 

 

 

Váţení občané mikroregionu Bystřička, 

 

Od konce roku 2005 funguje na území mikroregionu Bystřička 

(zahrnující v současnosti jiţ dvanáct obcí) tak zvaná „Místní akční 

skupina― – obecně prospěšná společnost Bystřička.  

Tato nezisková společnost byla zaloţena širším spektrem partnerů – 

obce, představitelé místních spolků a zájmových organizací                

i podnikatelé a vytkla si prioritní směry rozvoje našeho 

mikroregionu. Jedním z hlavních smyslů fungování společnosti je 

prostřednictvím vzájemné spolupráce získávat pro region finanční 

(dotační) prostředky, které budou následně rozdělovány podle 

transparentních pravidel na nejrůznější projekty z veřejného               

i soukromého sektoru. 

 

Pro období 2007 aţ 2013 uspěla Místní akční skupina Bystřička (dále 

jen MAS) spolu s dalšími obdobně fungujícími skupinami v rámci 

programu, Iniciativy Leader, který je součástí nového Programu 

rozvoje venkova ČR.  

Díky iniciativě Leader se přesouvá rozhodování o finančních 

prostředcích z centra do regionů. Jedinečnost této metody spočívá       

v tom, ţe lidé ţijící na venkově dokáţí sami nejlépe nastavit vlastní 

programy pro dané území a vybrat i nejlepší projekty. Cílem 

programu je realizovat místní zajímavé investiční i neinvestiční 

projekty, záměry, rozvojové strategie a spolupráci místních 

partnerství. 

Program Leader ve své původní podobě odstartoval v ČR jiţ v roce 

2004, Bystřička se přidala v roce 2005 a v následujícím období (do 

konce roku 2013) můţe naše společnost prostřednictví Leaderu 

rozdělit v regionu cca 45 milionů korun. 

 

V souvislosti se zapojením MAS Bystřička do Leaderu bylo 

zpracováno na základě široké diskuse 6 Fichí – dotačních programů: 
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Fiche 1 Rozvoj zemědělských podniků 

Fiche 2 Obnova a rozvoj vesnic  

Fiche 3 Podpora cestovního ruchu  

Fiche 4 Podpora podnikání v regionu  

Fiche 5 Rozvoj obcí, občanská infrastruktura 

Fiche 6 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským   

produktům  

 

První ţádosti o dotaci na projekty bude přijímat MAS Bystřička jiţ 

v období 18. srpna aţ 5. září tohoto roku. Veškeré potřebné 

informace týkající se MAS Bystřička můţete nalézt i na webových 

stránkách www.masbystricka.cz. 

 

Věříme, ţe i s pomocí programu Leader se nám podaří zpříjemnit       

a zkvalitnit ţivot obyvatel našich vesnic a vytvořit z venkova 

příjemné místo pro ţivot, práci i zábavu. 

 

Petra Janišová, projektový manažer MAS Bystřička, o.p.s. 
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PODNIKÁNÍ V OBCI  

_____________________ 
 

 

 

Nabídka sportovní    

a klasické masáţe 

 

Masáţ je jednou 

z nejstarších a zároveň 

nejúčinnějších metod předcházení potíţí bolesti zad a pohybového 

ústrojí.  

 
Sportovní a rekondiční masáţ má nevyčíslitelný kladný účinek na 

fyzický výkon sportovce. Je to jediný povolený doping, který má 

ovšem i navíc velice příjemné účinky na psychiku a soustředění. 

Udrţuje tělo a svaly v takovém stavu, aby nedocházelo k poranění     

a nataţení svalů a aby bylo připraveno k fyzické zátěţi. 

 
Klasická relaxační masáţ uvolňuje svalstvo, povzbuzuje krevní 

oběh, zlepšuje výţivu buněk, zvyšuje elasticitu svalstva. V rovině 

duševní má blahodárný vliv na nervovou soustavu a celkově 

pozitivně ovlivňuje psychický stav člověka. Odstraňuje únavu, stres, 

navozuje příjemné pocity a ve spojení s pouţitím různých 

osvěţujících, uvolňujících a povzbuzujících olejíčků působí velmi 

relaxačně. Klasická masáţ je prováděna celkově nebo jako částečná   

(záda + krk + šíje, horní + dolní končetiny). 

 
Masáţ, která zaručuje, ţe Vás zbaví stresů kaţdodenního ţivota,         

a která působí jako opravdový lék na různé bolesti, je CHAMPI - 

indická masáţ hlavy. Touto masáţí se zbavíte napětí, které se 

hromadí v ramenou, krku a částech hlavy, má účinek na podpůrný 

růst vlasů a současně hraje neocenitelnou úlohu při léčení problémů 

spojených se stresem. Těmi jsou bolesti hlavy, nespavost a příliš 

namáhané oči. Tato masáţ se provádí na místech, která jsou 
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důleţitými energetickými centry. Pokud je člověk ve stresu, hromadí 

se v těchto oblastech napětí a zapříčiňuje spoustu dalších bolestí. 

Pokud je masáţ dobře provedena a hlavně klientem dobře přijata, 

působí antistresově na celé tělo, přináší pocit klidu a harmonie. 

Masáţe, ať klasické nebo specializované, jsou jednou                         

z nejpřirozenějších léčebných metod, které Vám mohou pomoci 

udrţovat  zdraví v přirozeném stavu. Ať uţ zvolíte jakýkoli druh 

masáţe, Vaše tělo bude uvolněnější, aktivnější a dovolí vám 

dosáhnout Vašich denních cílů s větším klidem, bez stresu,  depresí    

a migrén, bez bolesti zad, kloubů či svalů. 

Kontakt : Pavla  a  Romana  Dohnalovy – tel. 728058799 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

 

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE  ve 4. čtvrtletí 2008 

_______________________________________________ 
 

Říjen  3. 10 Štafetový maratón  (ZŠ a TJ) 

           17. 10 Turistický večerní pochod 

 

Listopad        15. 11.   Poslední leč 

 

Prosinec        13. 12.  Poslední leč 

           31. 12.  Silvestr u Kamenné boudy  

           Vánoční turnaj ve stolním tenise 

           Vánoční koncert pěveckého sboru ZŠ 

           Vánoční besídka ZŠ a MŠ 
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NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ 

_________________________ 

 
 

P. číslo Autor Název 

1709755  Nevěsta z Perlovky 

1709182 Adamová, Anna Na lásku se neumírá 

1709319 Antonín, Vladimír, Houby 

1709521 Arnold, Nick, 1961- Praštěné vynálezy 

1709349 Barrett, Maria Utajené touhy 

1709876 Bass, Jefferson Oltář v jeskyni 

1709376 Becnel, Rexanne Na první pohled 

1709392 Berger, Margot, Naděje v hedvábné hřívě 

1709709 Berry, Steve, 1955- Benátská zrada 

1709192 Blobel, Brigitte, Záblesk hněvu 

1709739 Booth, Stephen, Krev na jazyku 

1710126 Brodrick, William, Zahrady mrtvých 

1709640 Cartland, Barbara, Polibek v poušti 

1708948 Cartland, Barbara, Škola lásky 

1709660 Cassidy, Cathy, Scarlett 

1709168 Ciprová, Oldřiška, Čas ţít, čas milovat 

1708966 Cornwell, Patricia V ohroţení 

1710141 Coulter, Catherine Kouzlo noci svatojánské 

1709787 Courths-Mahler, Krásná slečna 

1709717 Crosse, Tania                                          Anne Dívka od řeky 

1709861 Crusie, Jennifer, Nešťastné slečny šťastné [i.e. Šťastné] 

1709906 Däniken, Erich von,                                Vzpomínky na budoucnost 

1708807 De la Cruz, Melissa,                               Au pair: koupání na adama 

1709946 Dreyer, Eileen Budu tvůj stín 

1709460 Dreyer, Eva-Maria Bylinky do kuchyně a jejich jedovatí dvojníci 

1708976 Durek, Zdeněk, Velká Puritánie 

1709921 Fielding, Joy, 1945- Zachráníš mé ráno 

1709405 Fokt, Michael 
Zoologické zahrady České republiky a 
okolních zemí 

1709457 Francis, Dick, 1920-                                Mrtvý dostih 

1708817 Friedrich, Joachim, Čtyři a půl kamaráda 

1709511 Gier, Kerstin, 1966- Důvěrnosti pod plachtami 

1710443 Goldstone, Nancy Čtyři královny 

1709767 Granger, Ann, Vraţda mezi námi 

1709685 Gregory, Philippa Královský rozmar 

1709607 Gross, Andrew Modrá zóna 

1709656 Hardenová, Helena Příliš mnoho strašidel 

1709282 Hoag, Tami, 1959- Minulá provinění 

1709312 Hofman, Robert Cesta černého zlata 

1709675 Howard, Linda, Dokonalý muţ 

1709334 Hoyt, Elizabeth, Havraní princ 

1709531 Child, Lincoln Hlubinná bouře 

1709222 Christie, Agatha, Sešli se v Bagdádu 
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1708884 Jackson, Lisa Na prahu smrti 

1709302 Kabátová, Zita, Bez servítků- 

1709382 Karpatský, Dušan, Labyrint literatury 

1709620 Kessler, Leo, Operace Glenn Miller 

1710090 Kleypas, Lisa, Půlnoční romance 

1709821 Koudelková, Návrat do českého pekla 

1710043 Koudelková, Útěk z afrického pekla 

1709831 Kuťák, Jaroslav, Bota v písku 

1709425 Lanczová, Sandra, Lásky a nelásky 

1709400 Liparulo, Robert, Virus 

1709733 Lorentz, lny, 1949- Kastrátka 

1709961 Lowell, Elizabeth, Safírová kletba 

1709473 Ludlum, Robert, Agent bez minulosti 

1709851 Lutz, John, 1939- Na zabití 

1709262 MacGregor, Kinley, Návrat krále 

1709805 Manfredi, Valerio Korouhev slávy 

1709813 Martin, Kat, 1947- Náhrdelník lásky 

1709931 Martini, Manuela, Záře purpurové hory 

1709566 Mawer, Simon, Jidášovo evangelium 

1709541 McBain, Ed, Jehlový podpatek 

1709891 McNaught, Judith, Ráj 

1709797 Monyová, Simona, Matka v krizi 

1709725 Moss, Tara, 1974- Fetiš 

1709990 Patterson, James, A pavouk přichází 

1709292 Plaidy, Jean, Lví srdce 

1710078 Plaidy, Jean, Princ temnot 

1709435 Plaidy, Jean, Vzbouření orlíků 

1708904 Ráţ, Roman, 1935- Prodavač humoru 

1710453 Reilly, Matthew, Posvátné kameny 

1709242 Sandford, John, Oběť v pasti 

1710005 Schlogel, Gilbert, Doktorka Valérie 

1709207 Schrůder, Rainer M.                              Valérie, dědička plantáţí 

1709597 Small, Beatrice Nevěsta z hranice 

1709556 Steel, Danielle, Její královská výsost 

1709590 Svobodová, Vlasta, 
Láska přichází po špičkách anebo udeří jako 
blesk 

1709227 Štekl, Jiří, 1956- Rájem rozhlednovým 

1708827 Vandenberg, Faraonka 

1709580 Vondruška, Krev na lopuchu 

1708977 Vondruška, Vládcové ostatků 

1709486 Wilson, Steven Čluny útočí 
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Studie  umístění  větrných  elektráren 
 

 

 
Grafická úprava a tisk Ing. Jiří Čekan 
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