Z divadelního představení komedie „Ženitba“

ZPRÁVY Z RADNICE
________________________

Slovo starosty
Jak jistě všichni víte, díky dotaci z evropských peněz, s přispěním
SFŢP a dofinancováním z peněz městyse, se v loňském roce podařilo
uskutečnit zateplení školy s výměnou všech oken a rekonstrukcí
plynové kotelny.
Velkým přínosem je značná úspora spotřebovaného plynu i lepší
prostředí osazenstva školy, ale velkým mínusem je hospodaření
a činnost poskytovatele dotací, který dosud nebyl schopen uvolnit
všechny vykázané náklady stavby.
I přes tyto problémy – s ohledem na skutečnost, ţe z vlastních peněz
bychom řešili tyto akce etapovitě po dobu více let – jsme uplatnili
další dva dotační tituly, a to:
1) Rekonstrukce úpravny vody za cca 10 mil. Kč, neboť
stávající je – řečeno lapidárně – v doběhu,
2) Zateplení mateřské školy s výměnou oken za cca 4,5 mil.
Kč, neboť zde je situace obdobná jako byla v základní škole –
okna netěsní a v budově je zima.
U první akce je ţádost směrována na Ministerstvo zemědělství
a současně je podána ţádost na KÚOK o spolufinancování (mimo
peněz městyse). Ţádost druhé akce jde opět na SFŢP.
Jsou připraveny i další projekty, jejich podání je však odvislé od výše
poskytnutých dotačních prostředků a nutností dokrytí z „vlastní
kapsy“.
Mimo tyto „větší“ akce byla podána ţádost na KÚOK o příspěvek max. 50 tis. Kč na opravu hlavního kříţe na hřbitově, neboť po
provedené odborné expertize bylo zjištěno, ţe kříţ je v havarijním
stavu a hrozí nebezpečí jeho zřícení.
V rámci Mikroregionu Bystřička se naskýtá moţnost společné
dotační ţádosti z PRV na bezdrátový rozhlas, kde poskytnutá dotace
můţe činit 90% a dokrytí městyse 10%. (Předpokládaný rozpočet
cca 300 tis. Kč.)
Lubomír Bršlica
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Stavební úřad
Zaměstnankyně stavebního úřadu
paní Marie Metelková odchází
k 31. březnu letošního roku do
důchodu. Za její nelehkou práci na
tomto oddělení jí patří obrovský
dík a zároveň přání, ať si dlouho
bezstarostně, spokojeně a ve
zdraví uţívá svůj zaslouţený
odpočinek.
Na její místo od začátku letošního roku, po výběrovém řízení,
nastoupil pan Tomáš Smékal z Olomouce – Svatého Kopečku. Jemu
přejeme zejména mnoho úspěchů a radosti z práce.
Kominické práce
Podle současných předpisů si čištění a kontrolu komínů
prostřednictvím kominické firmy musí zajistit majitelé objektů sami,
protoţe dnes jiţ neplatí, ţe kominík obcházel dům od domu a sám si
hlídal svůj rajón.
Přesto městys Velký Újezd kontaktoval jednu z kominických firem –
pana Šefčíka z Olomouce, zda by na základě seznamu zájemců
provedl ve Velkém Újezdě prohlídky a revize komínů. Byl dohodnut
termín 15. a 16. dubna 2010. Kdo z obyvatel má zájem o tyto
práce, může se do uvedeného data nahlásit na Úřadu městyse
Velký Újezd.
Předběţně je dohodnuto, ţe další kominické práce by se mohly
provést v září 2010.
Eva Tomanová
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Poplatky
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů na letošní
kalendářní rok je splatný 31. března 2010. Výše poplatku je 400,Kč/1 osobu.
Poplatek ze psa je splatný 30. června 2010 a činí 60,- Kč za
prvního psa a 120,- Kč za kaţdého dalšího.
Vodné a stočné bude třeba uhradit do konce měsíce
následujícího po měsíci, v němţ byl proveden odečet stavu
vodoměru. Přepokládaný termín provádění odečtů vodoměrů je
květen – červen 2010. Cena vodného je 20,- Kč za odebraný 1 m3
pitné vody z obecního vodovodu, cena stočného je 15,- Kč za
vypuštěný 1 m3 odpadní vody do kanalizace, pevná sloţka vodného
za rok 2010 činí 120,- Kč.
Věra Bednaříková

JARNÍ ÚKLID
Sociální komise Rady městyse Velký Újezd opět organizuje akci

jarní úklid okolí obce.
Sraz je na náměstí v pátek 16. dubna 2010 odpoledne v 15,00
hodin
a v sobotu 17. dubna 2010 dopoledne v 9,00 hodin.
Rukavice a pytle budou zajištěny.
Informace u Ivany Novákové, tel. č. 732 160 762.
Přijďte nás podpořit.
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VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd
(dále jen „ZM“), konaného dne 24. 3. 2010 v obřadní síni Úřadu
městyse Velký Újezd
_______________________________________________________
Usnesení k bodu 2:
ZM schvaluje zápis z 15. zasedání ZM ze dne 16. 12. 2009.
Usnesení k bodu 3:
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení
z 15. zasedání ZM ze dne 16. 12. 2009.
Usnesení k bodu 4:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro rozvoj městyse.
Usnesení k bodu 5:
ZM schvaluje zprávu o činnosti rady městyse
15. zasedání ZM.

za období od

Usnesení k bodu 6:
ZM schvaluje rozpočtový výhled městyse Velký Újezd na období
2011 – 2012.
Usnesení k bodu 7:
ZM odkládá zahájení prací na změně územního plánu městyse Velký
Újezd do příštího zasedání ZM.
Usnesení k bodu 8:
1) ZM schvaluje na základě všech právních posouzení otázky
„výše škody a případný nárok na její úhradu vůči bývalému
starostovi panu Václavu Solařovi“ tuto kauzu ukončit.
2) ZM bere na vědomí, ţe v souvislosti s investicí do bytového
domu vznikla obci přímá škoda ve výši 6 mil. Kč.
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Usnesení k bodu 9:
ZM schvaluje vyhlášení ankety pro obyvatele nad 18 let a majitele
rekreačních objektů k pojmenování ulic v městysi Velký Újezd
v termínu duben 2010.
Usnesení k bodu 10:
ZM schvaluje rozpočtové opatření
č. 3 k pozvánce na 16. zasedání ZM.

č.

1/2010

dle

přílohy

Usnesení k bodu 11:
ZM schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Velký Újezd, příspěvkové
organizace ve výši Kč 300.287,-. Tyto prostředky budou poukázány
na účet příspěvkové organizace bezprostředně po schválení ZM.
Příspěvková organizace je povinna uvedené prostředky zaúčtovat do
fondu investic a jeho pouţití konzultovat vţdy předem se
zřizovatelem.
Usnesení k bodu 12:
ZM schvaluje uzavření smlouvy s Olomouckým krajem na dotaci ve
výši Kč 50.000,- z programu „Obnova staveb drobné architektury
místního významu v Olomouckém kraji v roce 2010“ a současně
pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výpis vyhotovila: Eva Tomanová
Velký Újezd 26. 03. 2010
Ověřovatelé zápisu:
MUDr. Aleš Boháč
Stanislav Tomek

Starosta městyse:
Lubomír Bršlica
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
_________________________________

Lyţařský výcvik 2010
Lyţařský výcvik se uskutečnil za velmi dobrých sněhových
podmínek v Ludvíkově u Vrbna pod Pradědem.
Zúčastnilo se 26 ţáků sedmé třídy, kteří byli rozděleni do tří
druţstev. Všichni zvládli velmi dobře základní lyţařskou techniku.
Vyvrcholením výcviku byla soutěţ ve slalomu a půldenní výlety na
běţkách do okolí.
K dobré kondici přispěla i návštěva relaxačního centra
v lázeňském středisku v Karlově Studánce.
Mgr. Helena Resnerová
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Dětský karneval v druţině ZŠ
Ve čtvrtek 25. února se konal ve školní druţině dětský karneval.
I přes malé časové zdrţení při přípravě masek, které bylo způsobeno
technickými problémy na sociálním zařízení, všechno proběhlo ke
spokojenosti nás všech. Nakonec se sešlo přes šedesát různých
karnevalových masek. Princezny, vodníci, jeţibaby a další
postavičky si zahráli různé hry a zaskotačili v rytmu dětských
melodií. Nechybělo ani kulturní vystoupení maţoretek „Berušek“

(M. Liškové a I. Hnilicové) na skladbu „Last Christmas“, za kterou
sklidily velký potlesk. Kaţdá postavička si odnesla spoustu sladkých
odměn a malý dárek z tomboly. Ty nejkrásnější masky získaly
hodnotnější ceny a diplomy, vyrobené dětmi ze školní druţiny.
S dobrou náladou nám karnevalové odpoledne uteklo jako voda.
Markéta Kuchařová
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Ţáci a učitelé opět fit
Dne 4. března 2010 opět proběhla v prostorech Základní školy
Velký Újezd a Středního odborného učiliště sluţeb Velký Újezd s.r.o.
úspěšná akce spojená se zdravým ţivotním stylem a zdravou výţivou
– Den granátového srdce. Společný projekt obou škol si kladl stejně
jako loni za cíl vytvořit populárně-naučné pásmo her a přednášek,
prostřednictvím kterých by se ţáci i dospělí bez ohledu na věk
dozvěděli zábavnou formou něco o zdravém stravování a základech
zdravého způsobu ţivota. Odbornou garanci nad celým dnem letos
převzaly organizace Poradna pro rodinu a Vital life centrum zdraví,
s.r.o., které přímo na akci zastupovaly PhDr. Jaroslava Kušnierová
a Hana Sovišová. Za obě školy pak převzaly starosti s organizováním
celého dne Mgr. Jaroslava Krbečková a Mgr. Renata Čecháková.
Celá akce znovu probíhala ve dvou částech. První, dopolední,
patřila zejména ţákům; druhá, večerní, pak byla určena veřejnosti. Ve
škole neprobíhala po celý den výuka, alespoň ne v tom klasickém
smyslu slova. Místo toho byli všichni ţáci rozděleni do skupin
a spolu se svými vyučujícími pracovali v týmu na plnění úkolů, které
na ně čekaly na jednotlivých stanovištích. Ta byla celkem tři. Na
prvním z nich například ţáci zkoušeli sestavit potravinovou
pyramidu, základní doporučení výţivy, dále si vyzkoušeli své fyzické
schopnosti na opičí dráze a nakonec si mohli odpočinout
u uklidňující hudby a svíček, kde se dozvěděli o důleţitosti relaxace
v našem uspěchaném ţivotě. V rámci druhého stanoviště plnili
studenti praktický úkol ve cvičné kuchyni, pracovali se zajímavými
tematickými texty a pro zábavu vlastní i ostatních připravovali krátké
divadelní scénky, jeţ poté s velkým úspěchem předvedli. Na třetím
stanovišti se pak seznámili se současnými módními trendy, mohli se
zúčastnit besedy s kulturistou Romanem Vrábelem nebo pracovníky
firmy Oriflame a také si vyzkoušeli relaxační cvičení pod vedením
paní Hanky Sovišové. Vítězové soutěţí a úkolů byli odměněni
drobnými cenami a diplomy. Večerní program pro dospělé zahrnoval
módní přehlídku, ochutnávky zdravé kuchyně (a to jak studené, tak
teplé) a besedu o zdraví a české kuchyni. Navíc si mohli návštěvníci
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nechat přeměřit tlak, objem tuku v tkáních či zjistit mnoţství
cholesterolu v krvi.
„Akce splnila naše očekávání. Atmosféra tam byla opravdu
skvělá,“ shodují se pořadatelé. „Velmi nás také potěšilo, ţe mnoho
z těch, kteří se akce účastnili i v minulém roce, si dobře
zapamatovalo, co jsme se jim tehdy snaţili přiblíţit. Úkoly se zčásti
proměnili, tudíţ se nikdo nenudil, zároveň jsme však získali zpětnou
vazbu, která nám potvrdila, ţe tato akce má opravdu svůj smysl, totiţ
osvětu spojenou s příjemnou zábavou a kontaktem učitelů s ţáky na
ne tak formální úrovni,“ dodává Renata Čecháková z organizačního
výboru. „Večerní část byla také velice příjemná, navštívilo ji určitě
více osob neţ loni, přišel i pan starosta městyse Velký Újezd, přesto
by však účast mohla být ještě o něco lepší,“ podotýkají s úsměvem
pořadatelé.
Mgr. Renata Čecháková
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Dětský maškarní karneval
V sobotu 27. 2. 2010 uspořádala mateřská škola Velký Újezd
v kulturním sále ZŠ Velký Újezd maškarní karnevalové
odpoledne. Účast dětí i rodičů byla obrovská, přišlo
neuvěřitelných 99 masek. Součástí karnevalu byl dvouhodinový
program „Františkova veselého divadla“ Františka Denka –
pásmo vyprávění, scének, pohádek a soutěţí pro děti. V průběhu
karnevalu probíhala malá tombola, kde si děti ihned cenu
vyzvedávaly a na závěr se losovala velká tombola se
zajímavými cenami.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě
a sponzorování karnevalu (za ceny do tomboly, za dobré
napečené cukroví a za pomoc při přípravě), bez nichţ by se tato
zajímavá akce nedala zrealizovat.
Jana Drahokoupilová
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NAŠE ULICE BUDOU MÍT JMÉNA
_________________________________________
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd (ZM) rozhodlo 16. prosince
2009 o zavedení názvů ulic s tím, ţe další postup bude řešen na
pracovních schůzkách ZM. V tomto článku bych chtěl občany
informovat o postupu prací a o předběţném harmonogramu zavedení
názvů ulic.
V úvodu se několika větami zmíním o „historii“ snah o pojmenování
ulic. Stranou ponechám prvorepublikové dílčí názvy jako je
Masarykovo náměstí, Horecko apod. Jiţ před více jak deseti lety
zpracoval pan Pavel Coufal komplexní návrh, který, stejně jako
pozdější návrhy na označení ulic, odmítli vţdy konzervativní odpůrci
s odůvodněním, ţe by to bylo administrativně velmi náročné,
například kvůli výměně všech občanských průkazů atd. Proto jsem
uvítal iniciativu Výboru pro rozvoj městyse, který publikoval
v Ţibřidu č.3/2009 návrh názvů ulic. Tento návrh je velmi podobný
původnímu návrhu p. Coufala a je dobrým základem pro konečné
rozhodnutí. Navrhl jsem proto Radě městyse Velký Újezd (RM),
abychom pro získání informací se zaváděním názvů ulic navštívili
Městys Protivanov, který je členitostí ulic a počtem obyvatel
srovnatelný s Velkým Újezdem a kde názvy ulic zavedli loni.
Návštěva Protivanova byla uţitečná, získal jsem konkrétnější
představu o tom, co všechno je potřeba při zavádění názvů řešit.
Proto jsem RM navrhl, abychom na prosincové jednání ZM tuto
otázku zařadili do programu ZM. Ještě před jednáním zastupitelstva
jsme poţádali Ministerstvo vnitra ČR o stanovisko k nutnosti
výměny občanských průkazů po označení ulic. Dnes máme písemně
potvrzeno, ţe zavedení názvů není zákonným důvodem pro výměnu
občanských průkazů, kdo však o nový občanský průkaz poţádá, bude
mu vyměněn bezplatně.
A nyní k dalšímu postupu:
První pracovní schůzka ZM se uskutečnila 20. ledna; ZM na ní
projednalo a schválilo:
a) Úřad městyse zorganizuje anketu občanů, v níţ se občané
vyjádří k názvům ulic. V anketním lístku budou pro kaţdou
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ulici uvedeny názvy ulic schválené ZM a kaţdý občan bude
mít moţnost navrhnout i vlastní název. Ke kaţdé ulici bude
uveden seznam popisných a orientačních čísel k ní
přiřazených a majitelé nemovitostí se budou moci vyjádřit
k přiřazení svých nemovitostí k ulici či náměstí.
b) Seznam názvů ulic, které budou uvedeny v anketě (1 nebo
2 názvy).
Jednání RM: RM na svém jednání 8. 3. stanovila následující postup
prací:
- v dubnu příprava a distribuce anketních lístků
- v květnu pracovní schůzka ZM, vyhodnocení ankety
a stanovení konečných názvů ulic
- v červnu na řádném zasedání ZM definitivní schválení názvů
ulic
Dále pak bude následovat výběr zhotovitele tabulí, uzavření smlouvy
na jejich dodávku. Úřad městyse projedná záleţitost se
zainteresovanými státními úřady a institucemi (Evidence obyvatel,
katastrální úřad, Krajský soud apod.).
Na závěr bych chtěl zdůraznit, ţe RM povaţuje za mimořádně
důleţité, aby rozhodující slovo při výběru názvů ulic měli občané,
kteří s nimi budou trvale „ţít“. Připravovaná změna přinese jistě
i problémy a komplikace (např. bude nutné vyměnit Ţivnostenské
listy), budeme však usilovat o to, aby jich bylo co nejméně.
V návaznosti na označení ulic vydáme reprezentativní plán
městyse. Věřím, ţe názvy ulic budou přínosem.
Ing. Jan Heger, člen RM Velký Újezd
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OKÉNKO PRO RODIČE
_____________________________
Milí rodiče.
Tak uţ je to pět měsíců, co se scházíme s některými Vašimi dětmi ve
Cvrčku. Za tu dobu se změnilo pár věcí, které stojí za zmínku.
V první řadě je to místo našich schůzek. Jelikoţ farní budova bude
svoje prostory vyuţívat ke svým účelům, bylo nám doporučeno si
hledat jiné místo. Obrátili jsme se tedy na Radu městyse Velký Újezd
a ta nám vyšla vstříc. Můţeme vyuţívat prostory místní klubovny
k našim druţinovkám. Moc děkuji všem, kteří nám tímto
rozhodnutím velmi pomohli.
Co se týká samotných dětí a programu ve Cvrčku, tak to nejlépe
posoudíte vy rodiče. Podle toho, jak moc jsou děti spokojené nebo
naopak. Náplň jednotlivých druţinovek je podobná. Stavíme na
stejných opěrných bodech, které se osvědčily. A zároveň přihlíţíme
k tomu, co děti baví, co by chtěly dělat a i k jejich věku.
Myslím si, ţe letošní rok jsme
zahájili celkem dobře. Společně
jsme objevili pár krmelců pro
lesní zvěř. A protoţe děti
věděly, co mohou do krmelce
dodat, aniţ by někomu ublíţily,
vydali jsme se na malou
procházku do lesa.

Hodně nadšeně se pustily do výběru šatstva a hraček pro děti, které
na tom nejsou tak dobře jako my. Tyto věci jsme odevzdali na
sobotní sbírce šatstva, kterou pořádala Základní organizace svazu
postiţených civilizačními chorobami.
Nesmím zapomenout zmínit putování dětí do země Watanai
a záhadný pergamen, který nám zanechal na jedné schůzce ještě
- 14 -

záhadnější stopař. Ale víc uţ Vám o tom neprozradím. Přijďte se
podívat.
Protoţe máme rádi přírodu, naplánovali jsme si první vycházku do
okolí. Dorazily na ni jen tři děti, ale náladu nám to nepokazilo. A tak
jsme měli o čem zase psát do kroniky. Doufáme však, ţe jarní počasí
vyţene děti ven a při další výpravě nás bude mnohem více.
Tímto závěrem bych chtěla pozvat kluky a holky, kteří se nebojí
investovat trochu času a námahy pro společné zážitky, aby se za
námi přišli podívat každou středu od 16 hodin v místní klubovně.
Za všechny se těší a srdečně zdraví Liba Bittnerová a celý Cvrček
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TJ SOKOL VELKÝ ÚJEZD
_____________________________
V neděli 21. 3. 2010 se konala valná hromada TJ Sokol.
Zhodnotili jsme činnost v roce 2009, ve kterém se konaly tradiční
akce jako krajský pohár v turistických závodech, MJŠ, fotbalový
turnaj, štafetový maraton se ZŠ, večerní pochod a turnaj ve stolním
tenise. Uskutečnily se tři autobusové zájezdy, a to na Pálavu, do
Horního Újezda u Třebíče na fotbalový turnaj Újezdů a na Hrčavu,
nejvýchodnější obec ČR. Ve školní tělocvičně probíhalo cvičení
rodičů s dětmi, ţákyň, ţáků, seniorek, ţen a dorostenek. Tereza
Krbečková úspěšně absolvovala školení cvičitelů a v turistických
závodech byli nejúspěšnější Ondřej, Zuzana a Anna Fryštačtí. Oddílu
kopané se podařilo dát dohromady muţstva ţáků a benjamínků. Byla
opravena střecha nad sokolovnou poškozená
vichřicí,
komíny a střecha skladu
sokolovny. Výbor TJ Sokol byl doplněn
o nové členy: Mgr. Kateřinu Herinkovou –
cvičitelku rodičů s dětmi, ţen a dorostenek,
ing. Jaroslava Tylicha – nově zvoleného
předsedu oddílu kopané, ing. Františka
Boháče a Richarda Zigmunda. Plánované
akce TJ Sokol v roce 2010 byly uvedeny jiţ
v Ţibřidu č. 4/2009, opravujeme pouze
termín fotbalového turnaje na 26. 6. 2010 (bylo uvedeno 26. 7. 2010).
Tohoto turnaje se zúčastní také ţáci a benjamínci.
Ve stejný den, kdy se konala valná hromada, se uskutečnilo
setkání ke 40. výročí zaloţení odboru turistiky TJ Sokol ve Velkém
Újezdě. Setkání se zúčastnili nynější i dřívější členové odboru.
Všichni obdrţeli broţuru „40 let odboru turistiky KČT TJ Sokol
Velký Újezd“, jejíţ vydání finančně podpořil Městys Velký Újezd.
Dále byla moţnost si prohlédnout malou výstavu a zalistovat si
v kronikách odboru, které jsou vedeny po celých 40 let a zápisy
pokračují i nadále.
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Turistika
První akcí našich turistů byl 2. 1. 2010 novoroční výstup na
Helfštýn. V sobotu 17. 4. 2010 uspořádá náš odbor turistický závod
krajského poháru Olomouckého kraje a 24. 4. 2010 se naši závodníci
zúčastní Mistrovského závodu Olomouckého kraje v Nedvězí. Dále
to bude účast 8. 5. 2010 na závodech Českého poháru pro rok 2010
v Českém Brodě, 22. 5. 2010 v Malenovicích u Frýdlantu nad
Ostravicí a 5. 6. 2010 v Týnci nad
Sázavou. Z těchto závodů se postupuje na
Mistrovství ČR, které se koná 19. 6. 2010
ve Frýdlantu nad Ostravicí. Doufáme, ţe
tam budeme mít i naše závodníky.
TJ Sokol bude pořádat i tradiční
jarní a podzimní autobusové zájezdy. Jarní
se uskuteční v sobotu 29. 5. 2010
a pojedeme do oblasti pohoří Chřiby, kde
navštívíme známá místa, např. Bunč
(chata), Brdo (rozhledna), Buchlov (hrad),
trasa měří celkem asi 15 km. Podzimní zájezd je naplánován na
sobotu 18. 9. 2010 do Beskyd nebo Jeseníků. Další zájezd se
uskuteční společně s fotbalisty do Pleteného Újezda u Kladna, kde se
24. 7. 2010 pořádá fotbalový turnaj o Újezdský pohár. Odjede se jiţ
v pátek 23. 7. 2010 odpoledne, návrat bude v noci ze soboty na
neděli.
MEMORIÁL JAROSLAVA ŠVARCE
42. ročník proběhne v sobotu 12. 6. 2010, trasy budou obvyklých
délek – 50, 35, 25, 17 a 6 km. Všechny trasy mimo 6 km povedenou
tradičně kolem pramene řeky Odry. Start a cíl je opět na fotbalovém
hřišti. Všichni účastníci v cíli obdrţí keramickou medaili a pamětní
list. Občerstvení zajistí bufet paní Jitky Kováčové. Loňského ročníku
se zúčastnilo 354 turistů, z toho 83 z naší obce.
Jaroslav Bican
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FOTBALOVÁ SOUTĚŽ - JARO 2010

Den
so
ne
so
ne
so
ne
ne
ne
so
ne
ne
ne
so

Den
ne
so
ne
ne
ne
ne
ne

Muži III.třída
Domácí
Dl. Loučka
Hlubočky B
Slavonín B
Hlubočky B
Libavá
Hlubočky B
Jívová
Hlubočky B
Náměšť na Hané
Hlubočky B
Újezd u Uničova
Hlubočky B
Grygov

Datum
20.3.
28.3.
3.4.
11.4.
17.4.
25.4.
2.5.
9.5.
15.5.
23.5.
30.5.
6.6.
12.6.

Začátek
15.00
15.00
15.30
15.00
14.00
15.00
16.00
15.00
16.30
15.00
16.30
15.00
16.30

Datum
4.4.
10.4.
18.4.
25.4.
2.5.
9.5.
16.5.

Mladší žáci II.třída
Začátek Domácí
Velký Újezd
12.45
09.00
Kožušany
Velký Újezd
13.15
14.15
Dub nad M.
Velký Újezd
13.15
Velký Újezd
13.15
volno
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Hosté
Hlubočky B
Šumvald B
Hlubočky B
Náklo
Hlubočky B
Blatec
Hlubočky B
Vilémov
Hlubočky B
Střeň
Hlubočky B
Odrlice
Hlubočky B

Hosté
Doloplazy
Velký Újezd
Nedvězí
Velký Újezd
Nové Sady B
Velká Bystřice

Váţení sportovní přátelé,
zase něco o fotbálku. Zimní příprava naší mládeţe je v plném proudu.
Benjamínci i mladší ţáci vyuţívají místní školní tělocvičnu kaţdou
středu. Mladší ţáci začínají sezónu 4. 4. 2010 s muţstvem Doloplaz
na domácím hřišti. Další domácí zápasy jsou 18. 4. Nedvězí, 2. 5.
Nové Sady B, 9. 5. Velká Bystřice. Bliţší informace budou
vyhlášeny místním rozhlasem.
Tímto srdečně zveme všechny příznivce kopané. Benjamínci se
zúčastní turnaje v Hlubočkách, dále sehrají nějaká přátelská utkání.
Opět budete včas informováni. Dále se připravuje turnaj ve Velkém
Újezdě, kde se naši nejmenší také představí. Předběţný termín je 26.
6. 2010.
Stále platí nábor ţáků jak mladších, tak benjamínků. Nábor začíná
6. 4. 2010 v 16.30 hod. na hřišti TJ Sokol, následně kaţdé úterý.
Klimek Karel
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DIVADELNÍ SOUBOR „PODHORAN“
__________________________________________

Divadelní ochotnický soubor „PODHORAN“ při TJ Sokol ve
Velkém Újezdě sehrál pro širokou veřejnost ve dnech 27. – 28. 2.
a 6. – 7. 3. 2010 čtyři divadelní představení komedie N. V. Gogola
„ŢENITBA“. Všechna představení byla plně vyprodána a pro velký
zájem občanů bylo uvedeno ještě jedno představení v neděli 21. 3.
2010.
Reţie komedie se ujal Václav Solař a zhostil se své nové povinnosti
na výbornou. Nutno vyzvednout, ţe se svou manţelkou Olgou
vytvořili i profesionální scénu. Patří jim za to dík.
Chceme touto cestou poděkovat městysi Velký Újezd za sponzorskou
finanční pomoc a podporu, TJ Sokol Velký Újezd, která nám
umoţnila realizaci představení v místnostech sokolovny, prodejně
CEDRO sole s.r.o., ţe nám umoţnila prodej vstupenek.
Nutno poděkovat všem hercům, technickému zázemí, nápovědám,
kostymérce, vizáţistkám a všem, kteří se na úspěchu divadla
nezištně podíleli.
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Všichni členové divadelního souboru „PODHORAN“ chtějí
poděkovat skvělému obecenstvu za vytvoření výborné atmosféry. Je
to pro nás závazek a povzbuzení do další činnosti.
Jarmila Wolfová
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ZPRÁVY ZE ZBROJNICE
_____________________________
SDH Velký Újezd má spoustu mladých hasičů, kteří téměř kaţdý
víkend jezdí na soutěţe a velmi úspěšně reprezentují náš sbor. Tohle
je radostné konstatování, horší je to však s dopravou takovéhoto
mnoţství dětí (současný počet 34) na tyto soutěţe. Proto hasiči
zapátrali na internetu a po prozkoumání nabídek poţádali městys
Velký Újezd o zakoupení autobusu AVIA pro 20 osob. Rada
městyse schválila částku 25 tis. Kč a autobus byl zakoupen. Jistěţe
nepojme všechny děti, ale přece jen více neţ současná AVIE
zásahová, kde dopravu dokrývalo mnoho rodičů vlastními osobními
auty. Zakoupený autobus nyní stojí odstrojen ve zbrojnici, kde
vlastními silami i financemi je toto vozidlo uváděno do stavu
schopného zdárné technické prohlídky s moţností vyuţití
k poţadovanému účelu.
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Poslední akce roku 2009 v podání SDH – silvestr u Kamenné boudy
– byla ve znamení psího počasí, které se také podepsalo na značně
menší návštěvě v porovnání s rokem předcházejícím, kdy bylo přes
2700 lidí. Návštěvníkům, v počtu něco přes 1700, však patří dík,
neboť díky zlepšené organizaci, dokázali vypít a sníst stejná mnoţství
jako v tom roce předcházejícím. Podstatně menší mnoţství
přítomných
však
znamenalo
podstatně
menší
spotřebu
čaje
s rumovou
přísadou,
coţ
se
projevilo ve
sníţené
trţbě.

A první akce roku letošního – hasičský ples – byla opět úspěšná jako
v letech minulých, i kdyţ i zde se projevila současná situace
v nezaměstnanosti a i zde byl také menší finanční přínos proti
minulému roku.
Přesto chceme poděkovat všem, kteří se těchto akcí zúčastnili, neboť
získané finance budou pouţity právě na kvalitní opravu autobusu, na
činnost mladých hasičů a jejich dovybavení potřebnými prostředky.
A závěrem pozvání na sobotu 15. května na školní hřiště, kde opět
proběhne okresní kolo Hry Plamen – soutěţe mladých hasičů. Přijďte
zhlédnout jejich akceschopnost a povzbudit je v jejich soutěţení.
Lubomír Bršlica, starosta hasičů
- 23 -

MLADÍ HASIČI
__________________

Zimní tábor Radvanice 13. 2. - 20. 2. 2010

Uţ se stalo tradicí, ţe o jarních
prázdninách jezdíme s mladými hasiči
z Velkého Újezda na týden lyţovat do
Radvanic. Radvanice leţí v Jestřebích
horách, tj. v okrese Trutnov, v kraji
Královéhradeckém.
Letos se zimní tábor konal od soboty 13. 2. 2010 do soboty 20. 2.
2010 a snad poprvé jsme neměli strach, ţe nebudeme mít sníh
a nebudeme moci lyţovat.
Jezdíme vţdy vlakem a cesta nám trvá přibliţně pět hodin, neţ
dorazíme na místo. Z Olomouce jedeme do Pardubic, zde přesedáme
na vlak do Hradce Králové, v Hradci Králové opět přesedáme na vlak
do Trutnova a z Trutnova jedeme konečně přímo do Radvanic.
Bydlíme zde na hasičárně u našich kamarádů dobrovolných hasičů.
Snídaně a večeře si děláme sami a na obědy jsme chodili do
penzionu. Celý týden jsme lyţovali a večer měli večerní program.
V pondělí jsme hráli různé hry, v úterý CASINO a ve čtvrtek jsme si
dělali Vánoce i s dárečky .
Tábora se zúčastnilo 17 dětí, z toho bylo 12 mladých hasičů
z Velkého Újezda a 5 dětí z Velké Bystřice.
Myslím si, ţe se nám tábor povedl a všem se nám líbil.
Za všechny účastníky zimního tábora hlavní vedoucí tábora
Veronika Čurdová Pacáková
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ZAHRÁDKÁŘI
_______________________

Rady na duben:
Ovoce a zelenina v dubnu
 Zkontrolujeme podmínky, ve kterých skladujeme jablka
a hrušky.
 Ovocné stromy v dubnu potřebují k novému růstu zvýšené
dávky ţivin. Ty jim můţeme poskytnout ve formě
organických hnojiv (kompostu) nebo prostřednictvím umělé
výţivy.
 Do konce dubna můţeme ještě vysazovat ovocné stromky.
U starších stromů je důleţitý důkladný postřik proti
přezimujícím
škůdcům
kombinovaný
s preventivním
postřikem proti houbovým chorobám.
 V první polovině dubna na záhony vysévejme mangold,
v polovině dubna můţeme také bob zahradní, šalotku,
čekanku salátovou, salát. Po celý duben se na venkovní
záhony vysévá černý kořen, hrách, karotka, kopr, lebeda
zahradní, špenát, ředkvička, červená řepa. Na volné záhony se
vysazuje předpěstovaná sadba kedluben, květáku, brokolice.
Ke konci dubna je vhodná doba pro výsev cukrové kukuřice
a dalších teplomilných zelenin do kontejnerů pro venkovní
záhony.
 V dubnu začínáme řezat peckoviny, jestliţe jsme to nestihli
jiţ v předchozím roce po sklizni. Pokud bylo koncem března
ještě chladno, pokračujeme s výsadbou slabě narašených
broskvoní, meruněk a vinné révy.
 Rané brambory nakopčeme, abychom je chránili před světlem
a mrazem.
Pokojové a balkónové rostliny v dubnu
 V dubnu končí zimní klid kaktusů. Správná péče o ně
rozhoduje o násadě květů. Po částech zvyšujeme zálivku
- 25 -

vlaţnou odstátou měkkou vodou. Druhy v příliš těsném
květináči přesadíme.
Cibuloviny
 Od dubna do května můţeme vysadit do zahrady cibuloviny
kvetoucí v létě. Uskladněné hlízy mečíků, frézií, letních
hyacintů a lilií vyneseme ze zimního úkrytu
a překontrolujeme, zda jim zima příliš neublíţila. Plesnivé,
shnilé či suché cibulky odstraníme a případně koupíme nové.
 Cibuloviny a hlíznaté rostliny po odkvětu přihnojíme, protoţe
po vyčerpávajícím kvetení doplňují zásoby ţivin.
Bylinky
 Zkontrolujeme bylinky ve skleníku. Potřebují občas zalít.
 Právě nyní je správný čas pro předpěstování paţitky
v truhlících za oknem, fóliovnících nebo sklenících. Paţitka
přirychlená časně zjara je významná pro obsah biologicky
cenných látek.
Ostatní dubnové práce na zahradě
 Z trávníku vyhrabeme starou uschlou trávu, dále trávník
provzdušníme a nakonec přihnojíme, těmito úkony docílíme,
ţe bude během vegetace pěkně hustý a zelený. Chceme-li si
zaloţit nový trávník, od poloviny dubna můţeme začít
s výsevem, nebo poloţíme trávníkový koberec. Osivo musí
být čerstvé, protoţe trávy ztrácejí jiţ druhým rokem klíčivost.
Vyséváme do předem připravené odplevelené půdy.
 K vytrvalým záhonovým rostlinám, které potřebují vyvázat,
umístíme opěry.
 Můţeme začít vysazovat rostliny, nejlépe v kontejnerech,
s teplomilnými ještě počkáme.
 Je také zapotřebí provést zmlazovací řez a řez keřů, které
kvetou „na novém dřevě“.
 V průběhu března a dubna nastává ideální doba k přesazování
dřevin.
 Okrasné keře a záhony s trvalkami pohnojíme v březnu,
nejpozději v dubnu proleţelým kompostem.
- 26 -









Mladé semenáčky a řízkovance protrhejme a přesaďme včas,
neţ si budou vzájemně konkurovat.
Pokračujeme v postřiku angreštu proti americkému padlí.
Aplikujeme poslední postřik proti kadeřavosti broskvoní.
Jakékoliv ošetření později, neţ v době květu, je jiţ neúčinné.
Duben je ideální čas k výsadbě a řezu růţí. Nově vysazené
růţe zkrátíme na tři očka, zakořeněné na tři aţ osm oček.
Kontrolujeme výskyt chorob a škůdců, zejména slimáků
a hlemýţďů.
Zkontrolujeme nádrţe na dešťovou vodu, zda přes zimu
neproděravěly, a umístíme je pod okapové roury.
Vyčistíme zahradní jezírko a vysázíme do něj některé baţinné
rostliny.

Výstava „Vítání jara“
Dne 28. března 2010 proběhla
na malém sále sokolovny
předvelikonoční
výstava
„Vítání jara“ s květinami,
přísadou, kraslicemi, různými
velikonočními
vazbami
a výrobky ze dřeva. Zajímavá
byla
ukázka
paličkování
s výstavkou hotových výrobků.
Hned u vchodu si mohli
návštěvníci
prohlédnout
zajímavé práce dětí z mateřské
školy a prvního stupně základní
školy. Výbor ZO ČZS děkuje
všem, kteří se této jarní akce
v hojném počtu zúčastnili.
Věra Bednaříková
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PROBLÉMY VČELAŘENÍ NEKONČÍ
_________________________________________
Před dvěma týdny se uskutečnila výroční členská schůze Základní
organizace Českého svazu včelařů Velký Újezd, která hodnotila
posledních pět let činnosti včelařů ve Velkém Újezdě a okolních
obcích – Daskabátě, Lazníčkách, Staměřicích a Výklekách.
Konstatovali jsme, ţe toto období bylo pro nás mimořádně
obtíţné, protoţe k dlouhodobému problému stárnutí včelařů se
přidala katastrofa v podobě moru včelího plodu. Spóry moru
přeţívají desítky aţ stovky let, a proto jedinou cestou k potlačení
nákazy je usmrcení nakaţených včel a totální likvidace úlů a včech
dalších pomůcek a také dezinfekce půdy v okolí postiţených úlů.
Likvidace včelstev, úlů a ostatních včelařských pomůcek postihla
loni a předloni sedm našich členů a letošní lednové vyšetření
odhalilo zárodky moru včelího plodu u našich dalších pěti včelařů ve
Velkém Újezdě. Pokud jarní laboratorní vyšetření potvrdí nákazu,
zůstanou ve Velkém Újezdě jiţ jen tři aktivní včelaři! Obnovení
chovu včel v ohniscích nákazy je moţné aţ po jednoroční karanténě.
Je zřejmé, ţe ne všichni postiţení včelaři obnoví po karanténě své
chovy, s ohledem na věk a nutnost nakoupit nově veškeré vybavení.
Okamţité zlepšení situace je moţné jen cestou získání nových
včelařů z řad dospělých občanů. Pespektivním řešením je získávání
dětí pro tuto zajímavou činnost.
Proto je velmi ţádoucí, aby při
zdejší škole obnovil po
mnohaleté přestávce činnost
včelařský krouţek. Náš spolek
je připraven případný krouţek
všestranně
podporovat.
Podmínkou
pro
úspěšné
fungování krouţku je, aby byl
veden učitelem školy. Rada
městyse bude o moţnosti
včelařského krouţku jednat
s ředitelem školy.
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Pro ilustraci vývoje včelaření uvedu na závěr několik čísel:
Počet členů v r. 2005
40
Počet včelstev v r. 2005
360
Počet členů v r. 2009
26
Počet včelstev v r. 2009
199
Milovníci přírody a zdravého ţivotního stylu přijďte mezi nás!
Ing. Jan Heger, jednatel ZO ČSV Velký Újezd

- 29 -

PODNIKÁNÍ V OBCI
_______________________

OSVČ Karel Domes – vnitrostátní autodoprava
Začátek mého podnikání se datuje k 1. březnu 1999. Jiţ dříve jsem
byl zaměstnán jako řidič, ať uţ to bylo ve státní sféře, nebo později
v soukromých podnicích. Myšlenka na vlastní podnikání v tomto
oboru ve mně hlodala jiţ delší dobu.
Po vyřízení nezbytných formalit, jsem obdrţel koncesní listinu na
nákladní vnitrostátní autodopravu. Následovalo pořízení vozidla
a vytvoření určitých smluvních vztahů.
Úplné začátky byly přetěţké, fakturace pokrývaly pouze provozní
a splátkové výdaje. Postupem času se mi podařilo rozšířit síť
zákazníků nejenom o velkoobchodní potravinářské sklady, ale
i o drobné podnikatele v oborech stolařství, zámečnictví či větší
průmyslové podniky, kde jsem získal dlouhodobé zakázky a případně
status smluvního dopravce.
Protoţe práce bylo stále víc a moţnost rozšíření se zdála být reálná,
rozhodl jsem se od roku 2006 navýšit vozový park o další nákladní
auta a s tím související zaměstnance. V současnosti provozuji denně
4 směny nákladními vozy o celkové hmotnosti 6,5 tuny. Dva z nich
jsou valníky s plachtou, jeden skříňový a jeden otevřený valník,
abychom mohli pruţně reagovat na povahu a rozměry nákladu.
Hlavní činností je zásobování materiálu do průmyslových objektů,
převozy odlitků ze sléváren, expresní dodávky chybějícího materiálu
pro výrobu, převozy ADR barev a laků, zásobování menších staveb
materiálem, stěhování nábytku a v neposlední řadě také spolupráce
při přípravách hudebních akcí ve Velkém Újezdě.
Stěţejní úkol do budoucnosti je udrţení pracně vybudovaných pozic
v regionu, nezbytnou nutností je také postupná modernizace
vozového parku a rád bych se také pokusil rozšířit podnikání
o autodopravu mezinárodní.
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Karel Domes
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KULTURNÍ AKCE 2010
organizované p. Alexandrem Macháčkem
_____________________________________
8. 5. 2010 Beat party X.
Jubilejní desátý ročník Beat party proběhne v sobotu 8. 5. 2010, kdy
od 14 do 17 hodin vystoupí skupina FAMILY Pavla Nováka ml.
Bude to vzpomínkový pořad pro děti a dospělé na Pavla Nováka,
který několikrát koncertoval i u nás ve Velkém Újezdě. Od 17 hodin
vystoupí legenda českého popu Lešek Semelka se skupinou
v koncertním programu všech svých hitů. Večerní blok obstarají
stálice kaţdého ročníku Beat party skupiny THE GLASS ONION
a THE FIREBALLS. Součástí večera bude velký ohňostroj.
Informace a případné dotazy na www.machcompany.wz.cz.
25. 6. 2010 Rock Legend IV.
Největší letošní kulturní událost se bude konat v pátek 25. 6. 2010,
kde v programu čtvrtého ročníku Rock Legend k nám zavítají
největší legendy československého rocku. Vystoupí zde Kamil
Střihavka se skupinou LEADERS, který v rámci republikového turné
vystoupí v programu KAMIL BEST OF. Dále vystoupí legenda
českého gothic-rocku, skupina XIII. STOLETÍ, která koncertuje
převáţně na velkých festivalech v zahraničí a k nám přiveze velké
hity jako je Karneval, Justýna, Elizabeth atd.
Jako další vystoupí skupina TURBO, která na letošním festivalu
měla chybět, ale kvůli obrovskému zájmu a nutno podotknout, ţe
i samotná skupina TURBO vyslovila přání zde opět účinkovat,
nebude ani na tomto ročníku chybět. Jako největší hvězda čtvrtého
ročníku vystoupí v rámci turné k 25. výročí nazvaného „25 rockov“
legenda československého rocku skupina TUBLATANKA. Maťo
Ďurinda, který je uţ zdráv a v plné síle, slíbil, ţe v koncertu zazní
všechny hity Tublatanky a máme se ve dvouhodinovém programu na
co těšit.
Předprodej vstupenek jiţ probíhá, info a dotazy na
www.machcompany.wz.cz.
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17. 7. 2010 Turnaj v malé kopané + turnaj v beach volejbale
27. 7. 2010 Region fest + pivní slavnosti
Setkání regionálních skupin FORUM, FORUM II, TRIFID,
SPEKTRUM, NEGATIV. Hlavním hostem bude přerovská
legendární skupina PIRILLO, kterou Pavel Novák ml. znovu oţivil
a po roce zkoušení začnou v létě opět vystupovat se skladbami, které
hráli před 20-ti lety.
13 - 15. 8. 2010 Hodové oslavy
Náměstí:

- pátek 13. 8.
- sobota 14. 8.
- neděle 18. 8.

16:00 – 22:00 TRIFID
14:00 – 20:00 (v jednání)
14:00 – 20:00 GALAXY

Hodová zábava od 21:00 se skupinou GALAXY

Akce na náměstí:
2. 5. Slet čarodějnic – GALAXY
30. 5. Dětský den – ELIXÍR
13. 6. Country odpoledne – ( v jednání )
11. 7. Začátek prázdnin – GALAXY
1. 8. Crazy odpoledne – ELIXÍR
29. 8. Guláš párty III – GALAXY
19. 9. Loučení s létem – GALAXY
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XVI. HANÁCKÉ OKRUH
22. května 2010
Čekyně - OLOMOUC – Čekyně

Středomoravský Klub Automobilistů a Motocyklistů v Olomouci
Vás za spolupráce Statutárního města OLOMOUCE a starostů
vybraných průjezdních obcí zve na jiţ:

XVI. ročník “HANÁCKYHO OKRUHO”
v sobotu 22. května 2010
Jedná se o mezinárodní soutěţ historických vozidel - automobilů
a motocyklů, kterých bude celkem 80 s datem výroby do roku 1945
a budou soutěţit v těchto vybraných kategoriích:
• motocykly “řemenáče”
• automobily s loukoťovými koly
• motocykly Ariel
• automobily Tatra
• motocykly ČZ
• automobily Aero
• motocykly a automobily JAWA
• automobily Praga
• ostatní motocykly a automobily
• automobily Škoda
• uţitkové automobily
• automobily „Z“
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Soutěţ bude mít dvě etapy - dopolední a odpolední. Je koncipována
jako jízda dle jednoduchého itineráře doplněného orientační mapkou
trasy. Cestou účastníky čeká plnění různých zábavných úkolů
v několika průjezdních kontrolách. Start bude v Čekyni a pojede se
převáţně po silnicích II. a III. třídy v mírně zvlněném “hanáckym
teréno”. Dopolední etapa se startem v 9.30 v Čekyni povede přes
Nelešovice, Kokory, Brodek u Přerova, Rokytnici a Císřov do
Citova, kde bude 1. PK (průjezdní kontrola). Pak přes Věrovany,
Dub nad Moravou znovu do Brodku u Přerova, kde bude 2. PK.
Pro účastníky zde bude nachystáno malé občerstvení. Pak se
historické automobily a motocykly vydají přes Majetín do 3. PK
v Krčmani a 4. PK, která bude hned v následujícím Velkém Týnci.
Poté čeká účastníky průjezd Olomoucí směrem na Křelov
-Břuchotín a ve Skrbeni jiţ 5. PK. Trať se opět stočí přes 6. PK
v Horce nad Moravou do Olomouce, kde bude kolem 13 hodiny cíl
první etapy jiţ tradičně na Horním náměstí. Zatímco účastníci si
budou pochutnávat na hanácké specialitě, bude probíhat v prostoru
před orlojem divácká soutěţ elegance. Po vyhlášení vítězů v kategorii
auto a moto a vyhlášení nejelegantnější dobové posádky bude cca
ve 14.30 odstartována druhá – odpolední etapa. Podle opět
jednoduchého itineráře se přes Samotíšky a Svatý Kopeček vozidla
vyšplhají na nejvyšší bod trati v Lošově, odkud se bude sjíţdět do
Velké Bystřice, kde bude potřeba stroje i účastníky jistě vychladit.
PK 7 bude v Přáslavicích, kde bude také moţnost shlédnout Hanou
z nově otevřené rozhledny. Pak přes Daskabát přijedou automobily
a motocykly do Velkého Újezda, kde je poslední průjezdní kontrola
(PK 8). Pak uţ se přes Výkleky, Zákřov, Tršice a Penčice pojede
rovnou do cíle v Čekyni. Celková délka trati je zhruba 99,9 km.
Vyhlášení výsledků bude na společenském večeru, který bude
zahájen ve 20 hodin v tamním rekreačním středisku.
www.skam.cz
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