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Slovo úvodem 
 
 V závěru roku 2010 byl v zastupitelstvu městyse schválen 
rozpočet na letošní rok. Jelikož každý má možnost zasedání 
zastupitelstva navštívit a rovněž je rozpočet vystaven na úřední desce, 
má každý možnost porovnat výši příjmů a výdajů a snadno laickými 
počty si může vypočítat, kolik v běžném roce zbývá na různé 
neplánované akce.  
 Jistě každý ví, že v roce 2009 bylo dokončeno zateplení školy, 
kde rozpočtové náklady byly cca 19 mil. Kč. Žádná dotace není 100%, 
navíc se objeví spousta věcí, které jsou jako neuznatelné náklady a je 
nutno je uhradit z vlastních peněz. Na škole to udělalo cca 6 mil. Kč. 
Jistě, bylo to už v roce 2009, ale vyrovnání příjmů a výdajů pro příští 
rok se provádí z úspor z roku předešlého.  
 V roce uplynulém 2010 se podařilo získat další dotace na „Rek. 
úpravny vody“ a „Zateplení MŠ“. I zde je množství prací, které se 
nevejdou do uznatelných nákladů, ale přesto je nutné je udělat. 
V polovině roku budou obě tyto stavby dokončeny a bude zřejmé, zda 
budou peníze na cokoliv jiného než na běžný chod obce.  
 Víme, že je spousta věcí, které tzv. „hoří“. Na prvním místě 
poslední nekulturní část povrchů v Zákostelí, úprava dvora v MŠ, 
předlažba chodníků, oprava radnice, která vypadá jako pastouška 
a spousta dalších.  
 Věříme, že každý pochopí, že z toho mála, co v obecní kase je, 
se nedají dělat zázraky. Jen pokud se objeví vhodný dotační titul 
a budou peníze na dokrytí, bude možno v současnosti pokračovat 
v naplánovaných akcích.  
 

Lubomír Bršlica 
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Záhada hraběcí korunky  
 

 
      V roce 2008 zde byla do rodinné 
hrobky Podstatských-Liechtensteinů 
pohřbena členka rodu, hraběnka 
Leopoldina.  Po mnoha letech proto 
do Velkého Újezda zavítala i širší 
rodina Podstatských-Liechtensteinů 
jednak z Rakouska, ale také 
z Velkého Meziříčí, kde byl rodině navrácen veškerý majetek včetně 
velkomeziříčského zámku. Při pozdější návštěvě rodiny na zámku ve 
Velkém Meziříčí mi bylo vytknuto, že erb jejich hraběcí rodiny 
umístěný na zábradlí chóru zdejšího kostela nemá korunku s devíti 
stopkami s perlami, ale pouze se sedmi, což není hodnost hraběcí, ale 
pouze baronská.   
      Hodnostní koruny se používají pouze v heraldice a slouží              
k označení šlechtické hodnosti nositele erbu. Reálně nikdy 
neexistovaly a nenosily se na hlavě. Obecná hraběcí koruna sestává ze 
zlatého kruhu ozdobeného drahokamy, z nějž vychází devět 
viditelných stopek s perlami. Některé staré rodiny používají jako 
hraběcí korunu zlatý kruh, z nějž vychází rovněž devět vývodů, 
střídavě pět listů a čtyři perly.  
      Tato výtka mne překvapila, protože jsem sice o hodnostních 
korunách věděl, ale v našem kostele 
jsem se s ní nikdy nesetkal. 
Nepamatuji, že by dřevěný 
polychromovaný erb rodu ve zdejším 
kostele korunku někdy nesl. Po 
návratu domů jsem dokonce prohledal 
všechny fotografie interiéru  kostela se 
zachycenou podobou erbu, nejstarší už 
z padesátých let min. stol., ale na 
žádné fotografii korunka zachycena 
nebyla, takže cca po roce 1945 erb 
žádnou korunku nenesl. A přece korunka při zmíněném pohřbu na 
erbu byla.  
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      Krátce před pohřbem byla korunka nalezena v kapli sv. Antonína 
Paduánského ve Výklekách. Kdo a kdy tam korunku odnesl, se už 
nedozvíme, ale korunka byla patrně kdysi použita jako koruna pro 
tamní sochu Panny Marie Sedmibolestné, takže z koruny byly z toho 
důvodu odříznuty dvě krajní stopky s perlami. Podobnost řezby 
korunky a erbu byla více než patrná a po přiložení korunka také 
okamžitě zapadla do úchytu na své místo. Odstranění krajních stopek 
nebylo na první pohled patrné, takže nikoho nenapadlo, že umístěním 
korunky došlo k heraldické hodnostní degradaci rodu Podstatských – 
Liechtensteinů.  
      Následně proto došlo k vyřezání dvou nových stopek a jejich 
připevnění na korunku. Po generální opravě varhan, kdy byl erb ze 
zábradlí odstraněn, aby nepřekážel stěhování varhanního stolu, byla 
celá dřevořezba erbu odborně opravena a vyčištěna. Po navrácení 
varhanního stolu byl na své místo vrácen i erb původních stavebníků   
a patronů kostela. Náklady opravy erbu uhradila rodina Podstatských-
Lichtensteinů z Velkého Meziříčí. 

Naopak na Veselíčku zbývají 
z hraběcí korunky právě jen ty dvě 
krajní stopky.  
 

 
J. Richter 

 
 
 
 
 
 

 

   Tajemství kostelní věže 
 
Farní kostel sv. Jakuba Staršího ve Velkém Újezdě zde stojí už téměř 
260 let. Nejstarší publikovaná zmínka o stavbě pochází až 
z padesátých let 19. stol., tedy sto let po dostavbě kostela, a kostel 
uvádí jako novostavbu z roku 1751.  
      Z dokumentů vztahujících se ke stavbě kostela se  dochovala jen 
žádost veselíčské vrchnosti o  „r o z š í ř e n í“  stávajícího kostela. 
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Tato formulace žádosti byla dosud považována za žádost o zvětšení 
stavby z důvodu zvětšení kapacity, což bylo údajně řešeno úplným 
zbouráním starého menšího kostelíku a výstavbou celé nové větší 
budovy. Kostel je proto považován za novostavbu. Pravda je ale 
poněkud jiná.  
      Při opravě střechy kostela se 
opět po staletích dostalo do jeho 
půdních prostor denní světlo 
a ukázalo, že se stavbou to bylo 
poněkud jinak. Na půdu kostela, 
kde je podlaha tvořena především 
klenbou lodi, se chodí jen 
výjimečně a pokud už, tak jen po 
deskách položených na trámoví nad 
klenbou. Celý prostor rozlehlé půdy 
byl osvětlován pouze jednou slabou 
žárovkou na opačném konci 
půdního prostoru a ta poskytovala 
světlo jen k nejnutnější orientaci, 
takže dlouho nebylo řádně ani vidět, 
že krovy jsou v havarijním stavu.   
      Průnik denního světla na půdu 
při odkrytí krovů při opravě v roce 
2004 osvětlil i ta nejzapadlejší 
půdní zákoutí a ukázal i nové 
neznámé skutečnosti. Patrná je 
především zazděná horní zaklenutá 
část původního průchodu vedeného z věže kostela na půdu dřívější 
plochostropé lodi. Tento otvor byl umístěn níže než průchod současný 
a nyní je protknut uchycením klenby, což prokazuje, že zde skutečně 
dříve stála nižší loď, ale také dokazuje, že věž nebyla stavěna nová, 
ale zůstala buď celá nebo téměř celá původní. Při výstavbě nové vyšší 
klenuté lodi, a tím i zvýšení konstrukce střechy, došlo patrně jen 
k zazdění dříve funkčních oken střešní strany věže.   
      Ze struktury neomítnuté části věže a napojení kleneb lodi kostela 
v prostoru půdy je rovněž patrné, že původní nižší stavba lodi byla 
užší, takže skutečně šlo především o rozšíření stavby lodi, ale ne         
o novostavbu celého kostela.   
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      Tento vývoj stavby potvrzuje i to, že zdejší administrátor Ondřej 
Kellner, který přestavbu prováděl, později ve funkci faráře 
v Drahouších podobným způsobem postupoval i při přestavbě tamního 
kostela, tj. zůstala zachována větší část středověké věže a k té byla 
přistavěna nová širší a vyšší, v mnohém i zdejší stavbě podobná, loď.  
 

J. Richter 
 
 

Z činnosti výboru pro rozvoj městyse 
  

Již druhé volební období je zastupitelstvem ustaven Výbor pro 
rozvoj městyse (původně Výbor pro rozvoj obce). Po podzimních 
volbách se znovu pustil do práce v mírně pozměněné sestavě – 
z předchozího období zůstávají Ing. Jiří Roubík, Ph.D., Mgr. Ondřej 
Zatloukal, Josef Richter st. a Ing. Svatopluk Klein, nově zvoleni byli 
Mgr. Michaela Janotová, Ing. Jana Švarcová, Ing. Josef Jelen a Jan 
Polcer ml. Význam tohoto Výboru nejlépe vystihuje připravované 
memorandum: „Důvodem ke zřízení Výboru pro rozvoj městyse 
Velkého Újezdu je vytvoření orgánu samosprávy, který bude reagovat 
na krátkodobé i dlouhodobé úkoly související se všeobecným vývojem 
městyse, společnosti i širšího okolí. Jeho cílem je pak vytvářet 
podmínky pro koncepční územní rozvoj s ohledem na 
architektonickou a urbanistickou hodnotu zástavby, hledání možností 
pro další zvelebování městyse a mapování potřeb, jejichž uspokojením 
se dosáhne vyšší úrovně kvality života všech obyvatel jak v oblasti 
hmotné, jako je budování a oprava infrastruktury a zlepšování 
vybavenosti, tak v oblasti duchovní, zejména v obnovování souladu 
života s přírodou, oživování upadajících tradic a posilování povědomí 
o vlastní historii.“ 

K úkolům VRM patří tedy i zpracování vyjádření k záměrům 
Krajského úřadu, jakým je například studie „Posouzení kulturních 
a přírodních hodnot v území kulturních krajinných oblastí KH1-KH8“, 
která bude po zapracování připomínek sloužit jako územně plánovací 
podklad a při zásahu do krajiny tedy bude závazná. Katastru Velkého 
Újezda se týká oblast krajinného rázu „Přáslavické úbočí“ zasahující 
na jeho severní okraj. Hranice kulturně krajinné oblasti probíhá naším 
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katastrem podél lesa „U Isidorka“ směrem na Výletní a za Malým 
Bakalovem vede do údolí Kyjanky a překračuje hřeben k Vrchní pile. 
Zalesněné svahy nad touto hranicí spadají do zóny 2 – úbočí hlavních 
svahů, které musí podle této studie zůstat souvisle zalesněné.  Lokality 
Přední klče, Bláznův důl, Zadní klče a údolí kolem Vrchní pily spadají 
do zóny 1 – úpatí hlavních svahů, kde bude rovněž omezena zejména 
změna kultury a členění pozemku. V obou zónách pak bude omezena 
další výstavba.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o území přilehlé k vojenskému 
prostoru, není reálné, aby se tímto směrem rozrůstala zástavba. 
Chatová osada v Bláznově dole dle této studie by měla být 
omezována, což připouští možnost využít plochy dnes zahrnuté 
územním plánem jako plochy pro výstavbu rekreačních objektů 
k tomuto účelu. S dalším rozšiřováním ploch pro zástavbu se zde do 
budoucna nepočítalo. Proto jsme studii nepřipomínkovali. Omezení by 
zřejmě mohlo vzniknout pouze v případě, že by majitelé travních 
porostů chtěli tyto změnit v lesní plochy. 

V posledním půlroce rovněž probíhala jednání ohledně 
rozšiřování těžby lomu ve Výklekách. Původní záměr o doplnění 
těžby provozem obalovny živičných směsí by pro náš městys 
znamenal zhoršení životního prostředí a členové výboru se několikrát 
s těžaři setkali a dosáhli toho, že od záměru bylo upuštěno. Na úřední 
desce městyse byli občané seznámeni s projednáváním dokumentu: 
Posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí. V tomto 
dokumentu se záměr stavby obalovny objevuje. Podrobnou analýzou 
všech podkladů VRM zjistil, že se v dokumentu sčítají negativní vlivy 
těžby lomu se záměrem stavby obalovny na pozemcích, kde nyní stojí 
fotovoltaická elektrárna. Tento záměr musel být do posudku zahrnut 
z toho důvodu, že firma Swietelsky stavební s.r.o. neukončila proces 
posuzování vlivu na životní prostředí a ministerstvo ŽP tuto kauzu 
vede jako neuzavřenou. Můžeme tedy občany ujistit o tom, že 
v současné době žádná výstavba obalovny živičných směsí v okolí 
našeho městyse nehrozí. 

          Ing.Jiří Roubík 
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Vstup do VVP Libavá v době střeleb 
 
 Informace poskytuje dispečer střeleb na telefonu 973 423 300. 
Plán střeleb nebude obci zasílán.  
 
 
 

Upozornění na nezaplacení poplatků za 
komunální odpad do 31. 3. 2011  

Sazby a splatnost poplatků v roce 2011 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Sazba poplatku: 
400,- Kč/fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; 
400,- Kč/fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou 
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému 
pobytu žádná fyzická osoba. 
Splatnost poplatku: 
Do 31. 3. 2011. 
 
Poplatek ze psů 
Sazba poplatku:   60,- Kč za prvního psa; 120,- Kč za druhého 
a dalšího psa téhož držitele. 
Splatnost poplatku: 
Do 30. 6. 2011. 
 
Vodné, stočné 
Sazba poplatků: 
Vodné: 20,- Kč/1 m3 odebrané pitné vody z obecního vodovodu 
(včetně DPH). 
Stočné: 15,- Kč/1 m3 vypuštěné odpadní vody do obecní kanalizace 
(včetně DPH). 
Splatnost: 
Poslední kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, v němž byl 
proveden odečet vodoměru. 
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Poplatky je možno uhradit:  

• v hotovosti na Úřadu městyse Velký Újezd (pondělí, středa 8,00 
- 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin); 

• poštovní poukázkou (k převzetí na ÚM Velký Újezd); 
• převodním příkazem na účet městyse Velký Újezd (potřebné 

údaje sdělí na vyžádání pracovnice ÚM Velký Újezd - osobně 
nebo elektronickou poštou). 

Podrobnější informace podá: Věra Bednaříková, tel./fax: 585 358 107, 
email: matrika@velkyujezd.cz 
 
 

Třídění odpadů 
 
1. Tříděný odpad se ukládá do těchto obalů: 
- sklo bílé (lahve a skleněné nádoby) – síťované plastové pytle 
červené, 

- sklo barevné (lahve a skleněné nádoby) – síťované plastové pytle 
červené, 

- SKLO BÍLÉ A SKLO BAREVNÉ SE UKLÁDÁ SAMOSTATNĚ! 
- SKLO TABULKOVÉ A SKLENĚNÉ STŘEPY SE UKLÁDAJÍ 

DO ZVLÁŠTNÍCH SBĚRNÝCH NÁDOB UMÍSTĚNÝCH VE 
DVOŘE RADNICE (DOBA UKLÁDÁNÍ – V ÚŘEDNÍ DNY A 
HODINY ÚŘADU MĚSTYSE) 

- papír - plastové pytle modré; případně lze časopisy, noviny, 
letáky svazovat do balíků, 

- plasty - plastové pytle žluté - (tj. i nápojové kartony např. od 
mléka, džusů apod. - OBAL VYPLACHNOUT!!!, i polystyren je 
plast, ale je potřeba ho vkládat samostatně do pytlů. 

 
Svoz tříděných odpadů od domů a od rekreačních objektů provádějí 

zaměstnanci městyse Velký Újezd. Nové obaly na odpad budou 
předávat při svozu. Nové obaly si lze vyzvednout i v kanceláři úřadu 
městyse. 
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2. Směsný odpad  (tj. zbylý komunální odpad po vytřídění - tříděného 
odpadu, objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního 
odpadu) se ukládá takto: 
Směsný odpad se ukládá do popelnic a kontejnerů; u rekreačních 
objektů umístěných ve vyjmenovaných částech městyse (kde svoz 
zajišťují zaměstnanci městyse) do popelnic a pytlů, případně do jiných 
nádob.  

Popelnice, kontejnery si pořizuje občan sám. 
 

Svoz směsného odpadu v městysi zajišťuje firma REMIT s.r.o., 
člen skupiny Marius Pedersen Group, Uničovská 64, 785 01  
Šternberk (svozy mohou začínat již v ranních hodinách; pro firmu 
REMIT s.r.o. musí být směsný odpad uložen jen v popelnicích nebo 
v kontejnerech); svoz směsných odpadů z vyjmenovaných částí 
městyse zajišťují zaměstnanci městyse. 
 

Svoz dalších částí komunálního odpadu - velkoobjemného 
a nebezpečného (tj. nebezpečných složek komunálního odpadu) se 
uskuteční v sobotu  14. května 2011 a v sobotu 24. září 2011. Bližší 
údaje o místě a hodině svozů budou aktuálně sděleny na úřední desce 
a místním rozhlasem. Svoz tohoto odpadu zajišťuje firma REMIT 
s.r.o. 

Velkoobjemným odpadem se zejména rozumí takový odpad, 
který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných 
nádob (např. koberce, matrace, nábytek, oděvy a textilní materiály 
větších rozměrů, kovový odpad).  

Nebezpečným odpadem se zejména rozumí autobaterie, baterie 
ostatní, barvy a laky včetně obalů, prázdné obaly od barev a laků, 
rozpouštědla, staré léky, zářivky a výbojky, motorové oleje, textil 
znečištěný ropnými látkami, ostatní oleje a ropné produkty, 
elektrospotřebiče. 

 
MĚSTYS ZAJIŠŤUJE SVOZY POUZE FYZICKÝM OSOBÁM 

NEPODNIKAJÍCÍM !!! 
PŘIPOMÍNÁME DŮSLEDNÉ  TŘÍDĚNÍ ODPADŮ DLE VÝŠE 

UVEDENÉHO POPISU,  
protože docela velké množství odpadů není stále řádně tříděno !!! 
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TŘÍDĚNÝ ODPAD JE ODVÁŽEN SVOZOVOU FIRMOU 
ZDARMA,  

ZA KAŽDÝ KILOGRAM SM ĚSNÉHO ODPADU JE NUTNO 
PLATIT  

A ČÁSTKY ZA ODVOZNÉ A SKLADNÉ SE STÁLE ZVYŠUJÍ !!! 
Pro informaci v roce 2010 se odvezlo 251 t směsného komunálního 

odpadu a 45 t velkoobjemného odpadu. 
 

         Lubomír Bršlica   
 
 

Jarní úklid 
 
 Sociální komise pořádá již tradiční jarní úklid okolí městyse 
Velký Újezd ve dnech 8. – 9. dubna 2011. V pátek 8. 4. máme sraz na 
náměstí v 15:00 hodin a v sobotu 9. 4. v 9:00 hodin. Informace 
u Ivany Novákové tel: 732 160 762.  
 Všem, kteří se zapojí do této úklidové akce, předem děkujeme. 
 
                Ivana Nováková  
 
 

Nabídka služeb 
 

MILAN LEŽATKA – MASO  UZENINY 
 

Velký Újezd 345, IČO:12678635,  www.sluzbyvelkyujezd.cz.  
Činnost: Prodej - potraviny, smíšené zboží, drogerie, krmivo pro 
zvířata, prodej tekutých plynů, kontejnerová přeprava.  
Výkup surovin, léčivých rostlin, ovoce. 
Zpětný odběr  elektrozařízení - velké i malé domácí spotřebiče, nářadí 
a nástroje.  
Pronájem vysokozdvižné pracovní plošiny na podvozku AVIA 
s dosahem 14 m.                            
      Chtěli bychom Vám na tomto místě ve zkratce nabídnout nové 
služby, které od tohoto roku připravujeme… 
…A hned na počátku dobrá zpráva snad pro všechny. Konečně 
bychom mohli znovu otevřít výkupnu Na Rychtě; snad se podaří 
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odstranit všechny problémy a nedostatky, které tomu úspěšně více jak  
s e d m  let bránily. Bez pomoci Výboru pro rozvoj obce a některých 
dalších členů „zelených“ by se nám to nemohlo podařit. Za to jim 
patří dík.  
    Provoz výkupny by byl celoroční. Bude sloužit jako dříve k výkupu 
surovin, ale také nově ke sběru nepotřebných elektrospotřebičů, jako 
např. ledniček, mrazáků, bojlerů, televizorů a počítačů, ale také 
vysavačů a dalších domácích spotřebičů. Po dohodě s obcí i dalších 
komodit. Tato služba bude bezplatná, každý bude moci zde odložit 
nepotřebné spotřebiče po celý rok. V letním období bychom znovu 
vykupovali ovoce jako dříve. 
   Další připravovanou službou bude možnost zajištění odvozu 
sběrných surovin (železo, papír a jiné po domluvě) přímo od Vás        
z domu. Tato služba bude bezplatná a mohou ji využívat naši 
spoluobčané, kteří nemají z jakéhokoliv důvodu možnost odvézt sběr 
do výkupny. Ani zde však nepřijdou zkrátka. Za odvezenou surovinu 
jim budou přiděleny „body“, které si budou moci po nastřádání 
vyměnit podle množství např. za novou popelnici, kompostér, ale 
také přepravky pro potřeby zahrádky a domácnosti. Tyto věci obdrží 
bezplatně v naší výkupně. 
    V ostatních činnostech, které provozujeme bez přerušení, budeme  
i nadále pokračovat. Jedná se především o prodej potravin, drogerie, 
prodej krmiva pro hospodářská i okrasná zvířata, výkup železa na 
Lipenské u Hronova, dovoz písků a kameniva občanům, odvoz 
odpadu a stavební suti na skládku do Mrskles za velmi výhodné ceny 
a další osvědčené služby. 
    Z nových činností za zmínku ještě stojí zavedení půjčování 
vysokozdvižné plošiny pro potřeby občanů a zřízení tržnice vedle 
potravin Na Rychtě na Náměstí. Plošina byla pořízena poté, co jsme 
zjistili, že pořízení nebo výpůjčka je velmi drahá, a pro většinu lidí 
tudíž nedostupná. Proto jsme se rozhodli tuto činnost lidem přiblížit, 
avšak za zlomek běžné ceny tak, aby si ji mohli dovolit všichni. 
Protože údržba a provoz plošiny je velmi finančně náročný, zavedeme 
tuto službu pouze pro občany naší obce. 
Bližší informace na našich provozovnách nebo na tel: 734 550 383. 
 
                                                                                 Manželé Ležatkovi 
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Pozvánka na Bílý kámen 2011 
 

Tento cyklistický a turistický svátek se i letos uskuteční, a to 
hned ve dvou termínech. Jarní proběhne v neděli 1. května a druhý – 
letní v sobotu 27. srpna 2011.  

Závěrem několik podstatných informací. Pro letošní rok budou 
účastníci na stanovištích odbavováni od 7.00 hod. Pro účastníky není 
omezena doba ukončení vjezdu do VVP Libavá, avšak je nutné 
nejpozději v 16.00 hod. prostor opustit.  

Další novinkou, a to v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
sportu, je povinné použití přileb. Dbejte tedy na bezpečnost sebe 
i svých blízkých, nutno zde mít vždy na vědomí skutečnost, že terén 
v prostotu je náročný, pro účastníky často i neznámý a především 
obtížně přístupný pro záchrannou službu.  
          Ing. Josef Jelen 
 
 

Projekt „Zmizelí sousedé na naší škole“ 
 

Počátkem listopadu 2010 jsme se v Praze zúčastnili konference 
Zmizelí sousedé po deseti letech… 

Projekt Židovského muzea v Praze s názvem „Zmizelí sousedé“ 
vybízí mladé lidi (ve věku 12-18 let) k pátrání po sousedech, kteří 
z jejich nejbližšího okolí zmizeli převážně v období 2. světové války.  
Jde o samostatný literárně - dokumentační projekt, který byl oficiálně 
vyhlášen pod záštitou Kanceláře prezidenta republiky v rámci 
Konference Fenomén holocaust Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy v roce 1999. 
Několik měsíců zpět… 

Myšlenka zorganizovat tento projekt na naší škole se zrodila 
díky náhodě. V jednom výjimečně klidném popoledni jsem si doma 
pročítala  Olomoucký den. Na druhé straně novin se objevil článek     
o projektu Židovského muzea v Praze, který právě realizovali na ZŠ 
Milady Horákové v Olomouci. Jelikož tematika projektu je mi velmi 
blízká /dodnes nevím proč/, bylo již v průběhu čtení v mé mysli 
rozhodnuto pokusit se projekt realizovat i na naší škole. S mým 
plánem jsem záhy obešla všechny třídy druhého stupně a získala jsem 
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celkem čtrnáct dobrovolníků. Jako počáteční motivaci jsem použila 
nálezu židovských dokumentů z konce devadesátých let již minulého 
století, které jsou v osobním vlastnictví mé rodiny. Plánem bylo 
dopátrat se a zjistit ještě další možné skutečnosti a dále vymyslet 
a zrealizovat doprovodné akce, které by svou autentičností vtáhly žáky 
do tematiky holocaustu a období války. Mým cílem bylo přivést žáky 
k částečnému prožitku určitých životních situací tehdejší doby 
a uvědomění si teoretické možnosti jejich opakování.  

 
Čím vším jsme v rámci projektu prošli: 

Květen 2008 - Projekt vagon, Olomouc 

Byli jsme na prohlídce dvou železničních vagónů - tzv. 
dobytčáků, které byly vyrobené ve dvacátých letech 20. století. 
Jednalo se o  typ vagónů, který se používal k transportům lidí do 
koncentračních táborů. V prvním ukázkovém voze byla instalována 
výstava o holocaustu na Slovensku. Druhý vagon byl prožitkový - 
každý se zde mohl nechat zavřít s figurínou a dvěma kbelíky /tehdy 
jeden na výkaly a jeden na vodu k pití/, navíc zde byly na zemi 
vyznačeny malé čtverce = vymezená plocha pro jednoho převáženého 
člověka, budoucího vězně a oběti. Ve druhém voze byl také ke 
zhlédnutí dokument o holocaustu. Po návratu do školy jsme provedli 
zhodnocení. 

Červen 2008 - Seznámení s nalezenými dokumenty rodiny 
Pretznerovy 

Žáci rozdělení do skupinek se fyzicky seznámili ve škole s částí 
nalezených dokumentů /ty, které byly čitelné a nejméně poškozené/. 
V dokumentech vyhledávali informace o rodině Emila Pretznera. Také 
jsme si dali dobrovolné úkoly na prázdniny /vyhledávání čísel 
transportů, informace o koncentračních táborech, .../. 

Září 2008 - Kontrola vypracovaných úkolů z prázdnin. Vycházka 
na místo nálezu dokumentů. 

Vycházku jsme směrovali přesně na místo, kde stávala stará 
stodola, do které byly ukryty dokumenty. 
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Říjen 2008 - Pátrání po domu rodiny Pretznerovy v Uničově 

Podle informací z dokumentů dostala dvě děvčata za úkol oslovit 
Městský úřad v Uničově s prosbou o pomoc při identifikaci domu 
Emila Pretznera, který zde s rodinou žil na náměstí do roku 1938. 
Děvčata obdržela odpověď i s fotografií možného domu /o několik 
týdnů později  bylo však při jiném pátrání zjištěno, že Pretznerovi 
vlastnili dům v jiné části náměstí/. 

Listopad 2008 - Beseda s pamětníkem holocaustu 

V listopadu jsme na půdě naší školy přivítali pana ing. Jiřího 
Schreibera z Pardubic, který byl ochoten nám povyprávět osobní 
zkušenosti s dopadem Norimberských zákonů a tzv. "konečným 
řešením židovské otázky". Na tuto besedu jsme pozvali všechny žáky 
devátých tříd a paní Annu Boháčovou. Beseda byla tím pravým 
zážitkem pro mnohé.  

Prosinec 2008 - Zpracování příběhu od Dory Samojlovičové 

Dora se skvěle zapojila do projektu a postupně již od počátku 
přicházela se zajímavými zjištěními týkajících se osudu její vzdálené 
rodiny. Dokázala zajistit i fotografie osob, kterých se příběh týkal, 
pomohl jí také místní pamětník pan Novotný, který svými 
vzpomínkami  oživil již téměř zapomenutou tragédii rodiny 
Löschnerovy a jejich babičky Karoliny Epsteinové z Doloplaz. 

Leden 2009 - Rozhovor s paní Annou Boháčovou. Realizace 
tematické nástěnky.   Doloplazy. 

Dva žáci uskutečnili rozhovor s paní Annou Boháčovou o tom, 
jak se kdysi seznámila  na návštěvě rodiny Schreiberových s jejich 
synem Jirkou a také s děvčetem Zuzkou Bursteinovou. Jiní dva žáci 
vytvořili nástěnku ke Dni památky obětem holocaustu. V tomto měsíci 
byl pořízen videozáznam v Doloplazích s Dorou Samojlovičovou 
/dům a obchod rodiny Löschnerovy, místní památník/. 
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Únor 2009 - Zpracování tras transportů. Pátrání po likérce         
E. Redlich a po domu /Lipník n. B./, výstava Místa utrpení, smrti 
a hrdinství. 

Na podkladě materiálů, které nám zaslalo Židovské muzeum 
v Praze jeden žák vypracoval plánek tras, jakousi mapu transportů, do 
kterých byly zařazeny rodiny z našich příběhů. Jednalo se o trasy: 
Olomouc-Terezín-Malý Trostinec /Pretznerovi/; Olomouc-Terezín-
Osvětim  /Löschnerovi, K. Epsteinová/. Další žák měl za úkol opět 
oslovit Městský úřad v Uničově s prosbou pomoci nám lokalizovat 
místo, kde stojí či stávala likérka E. Redlich, neboť Emil Pretzner se 
v jedné z úředních korespondencí označuje jako majitel firmy Eduard 
Redlich - výroba likérů v Uničově. Do pátrání se v Uničově postupně 
zapojilo více osob a teprve člověk na konci řetězce nám pomohl. Pan 
ing. Stanislav Kostka Doležal, sběratel starých pohlednic, zjistil, že 
výsledek našeho původního pátrání po domě E. Pretznera byl mylný. 
Na základě svých zdrojů nám vše nově pozjišťoval a zaslal obrázky 
uničovského náměstí i s novým označením domu E. Pretznera. 
Likérka zůstala však dále s otazníkem - pravděpodobně byla součástí 
domu. Také jsme zjišťovali, kde stojí /nebo stával/ dům, do kterého se 
rodina odstěhovala po nuceném opuštění Uničova v. r. 1938. Jeden 
žák proto oslovil Městský úřad v Lipníku nad Bečvou. Zde nám vyšla 
vstříc paní Mgr. Blanka Prudilová, dům vypátrala a poslala jeho 
fotografii. Dalším bodem byla výstava Místa utrpení a smrti 
v Olomouci. Výstava se týkala zmapování koncentračních táborů, do 
kterých byli posíláni lidé z našich zemí. Žáci měli předem připravené 
úkoly, které zpracovávali na základě nalezených informací z panelů 
výstavy. Ještě na místě jsme vyhodnotili správnost odpovědí a žáci 
zhodnotili výstavu formou krátké výpovědi v dotazníku. 

Březen 2009 - Panel. Přednáška a proškolení žáků jako průvodců 
výstavy. Putovní výstava. 

Výsledky naší celoroční práce jsme hodlali prezentovat na 
panelu tak, aby mohl být součástí putovní výstavy. Proto byl zvolen 
rozměr souhlasný s rozměrem panelů z výstavy. Z elektronického 
návrhu jsme nechali vytisknout plakát daných rozměrů a ten se pak 
nalepil na tvrdou lepenku. Panel byl také součástí proškolení žáků. 



 - 17 -

Proškolení žáků jako průvodců výstavy s tematickou přednáškou 
provedla paní ing. Eva Kuželová ze  Židovského muzea v Praze. Žáci 
mile překvapili prezentací nastudovaných panelů jiných škol /i když 
se toho nejdříve trošku obávali/, Dora prezentovala vlastní příběh. 
O dva dny později se konala úvodní putovní výstava "Zmizelí 
sousedé" a "Pocta dětským obětem holocaustu". Výstavu uvedl 
krátkým slovem ředitel školy, atmosféra byla doladěna kulturním 
minivstupem žáků - báseň, hra na příčnou flétnu, ... Přišlo asi 40 lidí. 
Výstavy se zúčastnili i zástupci z Českého svazu bojovníků za 
svobodu a  Židovské obce Olomouc. 

 

Duben, květen 2009 - Pokračování putovní výstavy. Exkurze 
v Lipníku nad Bečvou. 

Putovní výstava byla v měsíci dubnu k dispozici zájmu z řad ostatních 
žáků a veřejnosti. Výstavu cíleně navštívili učni SOU a OU Velký 
Újezd a žáci 8. a 9. tříd naší školy. Dále pak již chodili se podívat 
jednotlivci z řad dětí a právě přítomných rodičů. Počátkem května se 
náš tým zúčastnil zajímavé exkurze s opravdu fundovaným 
průvodcem panem Jindřichem Kimlerem. Exkurze se týkala prohlídky 
židovské části města a starého židovského hřbitova. Během prohlídky 
jsme přišli i k domu, ve kterém žil E. Pretzner s rodinou od. r. 1938 do 
r. 1942, viděli jsme také bývalou "Juralitku" - chemičku Jiřího 
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Schreibera. S exkurzí jsme byli velmi spokojeni a všem ji 
doporučujeme.  

 

Březen, duben 2010 – příprava na konferenci „Fenomén 
holocaustu dnešníma mladýma očima“ 
 

Židovským muzeem v Praze jsme byli informováni o možnosti 
vystoupit na konferenci v Brně s příspěvkem našeho zapojení se do 
projektu. Možnost jsme využili. Připravili jsme si vystoupení 
a komentovanou prezentaci naší práce. Na konferenci jsme se setkali 
s paní Erikou Bezdíčkovou, jednou z aktérek dokumentu Sedm světel. 

 
Listopad 2010 – příprava na konferenci Zmizelí sousedé po deseti 
letech. 
 

Při příležitosti výročí vyhlášení projektu nás Židovské muzeum 
pozvalo na velmi vydařenou konferenci ve dnech 1. a 2. 11. 
v Richtrově domě. Pro tuto příležitost jsme od základu přepracovali 
prezentaci v jakýsi jednoduchý dokument. Důležitost akce podtrhli 
přítomní hosté – např. kulturní atašé velvyslanectví USA, ředitel 
Židovského muzea v Praze, … Přínosná byla i beseda s režisérem 
Lukášem Přibylem a projekce jeho dokumentu Zapomenuté transporty 
do Běloruska.  
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Rok 2011 -  prozatímní tečka 
 

Náš panel je zahrnut do putovní výstavy, která má svůj věhlas 
nejen u nás, ale i na Slovensku, v Německu, Rakousku, Itálii, Velké 
Británii, Kanadě, USA, … Z naší práce byla utvořena metodika 
a vlastní webové stránky.  

Podívejte se na vše: http://www.zmizeli-sousede.cz 
  

P.S. Příspěvek je dlouhý, ale projekt jsme dělali opravdu dlouho. ☺ 
 

                    Mgr. Jasna Skotáková 
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Nové vybavení školy – modernizace 
 

Řekni mi a já zapomenu.  
Uč mě a já si zapamatuji.  
Zaujmi mě a já se naučím. 

  B. Franklin 
           

Komenský by se asi... 
 

Jsem přesvědčená, že Komenský by se asi divil. Ty tam jsou doby, 
kdy stačilo ukázat dětem živou kočku nebo zazpívat písničku a úspěch 
hodiny byl zaručen. Dnešní „zhýčkaný“ divák - promiňte - žák si žádá 
mnohem víc. Časy se prostě mění a životní tempo se zrychluje. Děti 
21. století už „nemají čas“ se samy učit. Musí sledovat módní trendy, 
surfovat po internetu, zabít pár nepřátel v Call of duty a samozřejmě 
objevit se na Facebooku a pomluvit nějakou spolužačku z vedlejší 
třídy. Asi s tím nic nenaděláme…Většina učitelů tudíž konečně 
pochopila, že velká část jejich žáků bude vědět pouze to, co si 
zapamatuje přímo z hodiny, a nasměrovala své úsilí k dosti 
náročnému cíli – mládež zaujmout a hlavně její pozornost udržet.  

Náš svět je ovlivňován multimédii, která pochopitelně 
nekompromisně pronikají také do škol. Zatímco dataprojektory 
a různé typy přehrávačů spolehlivě vytlačily meotary a kazeťáky a už 
poměrně dlouho patří k běžnému 
standardu vybavení, o dalších 
technických novinkách si řada škol 
zatím hlavně kvůli napjatému rozpočtu 
může nechat jenom zdát. A přitom je 
na trhu tolik lákadel. Tím největším 
jsou v poslední době tzv. interaktivní 
tabule.  

Že nevíte, co to ty interaktivní 
tabule jsou? Nevadí. Stačí, když se 
zeptáte kteréhokoli žáka ZŠ Velký 
Újezd. Díky štědrosti svého zřizovatele 
– Městyse Velký Újezd – mohla totiž 
škola dvě takové tabule pořídit a žáci 
je tak již od ledna letošního roku mají 
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k dispozici. A čím jsou tak skvělé? „Jdou na ní dělat věci, které na 
normální dělat nejdou,“ odpověděli by vám šesťáci. Vzhledem se 
interaktivní tabule od té klasické až tak moc neliší, její využití je ale 
několikanásobně větší. V podstatě jde o velkou světlou plochu 
s dotykovým senzorem, ke které je připojen počítač s 
dataprojektorem. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule 
a přes ni lze prstem, speciálními fixy nebo dalšími nástroji ovládat 
počítač a pracovat s jakýmkoli softwarem, který je k dispozici, včetně 
internetu.  
 

Přestože příprava materiálu na počítači je alespoň ze začátku 
poměrně náročná, i učitelé si pochvalují, že výsledek stojí zato. Hlavní 
výhodu vidí ve značné úspoře času a mnohonásobné variabilitě 
a pestrosti aktivit při opakování a procvičování již probrané látky. 
Vybírat mohou z různých doplňovaček, skládaček, přiřazovacích 
cvičení... Nesporným kladem je také oživení výkladu při seznamování 
s novým učivem. Právě střídání aktivit napomáhá udržování 
pozornosti dětí a vede k lepšímu pochopení látky. Součástí hodiny se 
tak může stát práce se zvukovými nahrávkami, obrázky, 
videosekvencemi nebo simulace určitých situací - deváťáci například 
s velkým nadšením a bez újmy na zdraví rozpitvali v jedné 
z ukázkových hodin virtuální žábu.   

Po dvou měsících jsou žáci stále 
stejně nadšení a jejich ohlasy jsou 
veskrze pozitivní. Dětem se líbí, že se 
mohou do výuky aktivněji zapojit, 
zkoušet, co všechno ta nová věcička 
dokáže, že mohou pracovat samostatně 
i v týmu, že spolu soutěží i společně 
objevují nejlepší řešení, a že tak 
vlastně kreativně a s chutí spoluvytváří 
hodinu. Přáli by si, aby tyto tabule 
byly v každé třídě, což je také vizí do 
budoucna i pro vedení školy. 

Koupí dvou interaktivních tabulí se 
ovšem proces modernizace v základní 
škole Velký Újezd nezastavil. Díky 
evropským dotacím na podporu vzdělávání (konkrétně projektu „EU 
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peníze školám“) byla v průběhu měsíce února zprovozněna nová 
počítačová učebna s 25 výkonnějšími počítači; vybavení funkčním 
nábytkem zafinancoval opět Městys Velký Újezd.  

Já vím, časy se mění. Komenský by se při pohledu na ty moderní 
vymoženosti ve škole asi chvilku divil. Věřím ovšem, že by hned 
vzápětí (věrný svému heslu „škola hrou“)  přiřadil k několika 
obrázkům na interaktivní tabuli jejich správné latinské názvy a pak... 
pak by si možná s chutí rozpitval i nějakou tu virtuální žábu. 
 
                                                                              Mgr. Lenka Jánošová 
 
 

Kompostování 
 

Každý člověk vyprodukuje za rok asi 400 kilogramů komunálního 
odpadu. Z toho asi 100 kilogramů tvoří organický odpad využitelný 
pro zpracování kompostováním. Během fáze rozkladu bioodpadu za 
vysokých teplot (až 70 °C) se procesu účastní bakterie a houby. Při 
nižších teplotách přicházejí malí živočichové, např. žížaly, 
chvostoskoci, svinky, stonožky, hmyz a jeho larvy. Tak se odpad 
postupně přemění až na humus, který je základem přirozené úrodnosti 
půdy. Živiny vázané na humusové částice se oproti živinám 
dodávaným průmyslovými hnojivy nevyplavují vodou a jsou dobře 
přístupné pro rostliny v době, kdy je právě potřebují. 

 
Kompostoviště 

Hromada je základem všeho kompostování. Na stavbu není potřeba 
žádný zásobník. Stačí materiál vhodně navršit a případně zakrýt. 
Hlavní nevýhodou je velký zábor půdy. Doporučuje se šířka okolo 
2 m. Časem lze hromadu prodlužovat tak, že se na jeden konec 
přidávají nové odpady a na druhém se odebírá hotový kompost. 

Zásobníky na kompost jsou vhodné hlavně tam, kde není dostatek 
místa. Jako stavební materiál je nejlépe použít materiál přírodního 
původu (dřevo, kámen), který svým vhledem zapadá dobře do 
zahrádky a vyzývá k uplatnění vlastní kreativity a zručnosti. Největší 
nevýhodu dřevěných zásobníků je nižší životnost, kterou můžeme 
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zvýšit nátěrem, ale je nutné dát pozor na jeho zdravotní nezávadnost. 
Zásobníky z plastu způsobují problémy pro snížení možnosti 
průchodu vzduchu, snadno v nich dochází k přemokření či naopak 
k přesušení. 

Kompostoviště by nemělo být daleko od domu (donášková 
vzdálenost), na druhou stranu by nemuselo být přímo ve středu 
okrasné zahrady. Nemělo by být také na přímém slunci. Vhodnou se 
jeví poloha pod stromem nebo keřem (podobnou funkci splní               
i zasazená dýně). Je možné přikrýt kompost speciální fólií 
propouštějící vzduch, ale ne vodu. 

Co kompostovat? 
    Ideální je směs nejrůznějších materiálů, neboť tím se vyrovnávají 
jednostrannosti v obsahu živin, vlhkosti a struktury kompostu. Co tedy 
kompostovat? 
    Zahradní odpady - trávu, zbytky rostlin, posekané kousky větví, 
zvířecí trus, slámu, zbytky ovoce a zeleniny apod. Problematické jsou 
jen části napadnuté nemocemi či cizopasníky. Většina z nich se při 
kompostování, zejména při rozkladu za tepla, může zničit, ale jsou 
i takové nemoci, které tyto podmínky přežijí, např. původce 
nádorovitosti zelí, bakteriózy jabloní a hrušek. Naproti tomu 
moniliózu - hnědou hnilobu ovoce - je možné při kompostování 
odstranit přídavkem mletého vápence. Také rizomy kořenových 
plevelných rostlin (např. pýru plazivého, svlačce rolního) jsou velmi 
houževnaté a podobně jako plevele se semeny se nedoporučují 
přidávat na kompost; kuchyňské a domácí odpady - zbytky zeleniny, 
ovoce, kávové sedliny, čajové sáčky, skořápky vajíček, uvadlé řezané 
květiny apod. Slupky jižního ovoce obsahují někdy velmi mnoho 
konzervačních prostředků a přípravků na ochranu rostlin, proto by se 
měly používat jen v malých dávkách, nebo raději vůbec ne. Zbytky 
vařených jídel se také nedoporučují kompostovat, ale pokud je tam 
chcete dát, promíchejte je se suchým a hrubým materiálem. Starý 
papír je lepší dát do sběru, ale v principu by se také mohl 
kompostovat. Z popelů je možné kompostovat pouze čistý dřevní 
popel, pokud dřevo nebylo napuštěno konzervačními přípravky. 
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    Rozklad probíhá optimálně, když organismy v kompostu mají 
k dispozici ve vhodném poměru látky bohaté na uhlík a na dusík (asi 
30:1). Mezi materiály bohaté na dusík patří např. močůvka, slepičí 
trus, kejda, tráva, zeleninové zbytky. Naopak na uhlík je bohatá 
hrabanka z listů lípy, dubu, topolu, rašelina, ovoce, sláma ječmene, 
luštěnin, ovsa, kůra apod. 

                Svatopluk Klein 
 
 

TJ  Sokol  Velký Újezd 
 
Memoriál Jaroslava Švarce 

Memoriál Jaroslava Švarce, 43. ročník, který pořádá TJ Sokol  
a Městys Velký Újezd,  se bude letos konat dříve, a to již 30. dubna 
2011. Je součástí celoevropské akce "EURORANDO 2011 - Voda ze 
střechy Evropy" - k pramenu Odry. V rámci našeho MJŠ bude 
proveden 30. 4. 2011 v 10.30 hodin slavnostní odběr vody z pramene 
Odry do zvláštní lahvičky a 16. 7. 2011 v Děčíně dojde ke slévání 
vody ze všech řek v Česku. 

Start MJŠ je průběžný od 6.30 hod. do 9.00 hod. na fotbalovém 
hřišti TJ Sokol Velký Újezd, kde je také cíl pochodu. Trasy jsou 6 km, 
17 km, 25 km, 35 km a 50 km, startovné činí 20,- Kč. Odměnou v cíli 
bude keramická medaile a pamětní list. Po celou dobu akce  bude 
možné využít občerstvení v bufetu paní Kováčové. 
Akce není určena cyklistům!!! 

 
Jarní turistický zájezd  

V sobotu 4. června 2011 pořádá TJ Sokol 
autobusový zájezd do Beskyd. Na trase Bumbálka - 
Soláň navštívíme oba prameny Bečvy - Rožnovský    
a Vsetínský. Další podrobné informace budou 
zveřejněny ve skřínce na sokolovně. 
 

Jaroslav Bican 
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Opět něco z fotbálku 
 

Máme tady jaro a já zdravím všechny příznivce kopané. Protože 
jarní zápasy se již blíží a zimní příprava dopadla uspokojivě, čekáme 
dobré výkony a pěkné fotbalové zážitky, na které Vás samozřejmě co 
nejsrdečněji zveme. Ale pěkně popořádku. 

Muži si v rámci přípravy zahráli zimní turnaj v Lipníku a až na 
jedno utkání to nebyly špatné výsledky. Lipníku n. B. podlehli 1:0, ale 
šancí na vstřelení branky bylo dost. Výhra s družstvem Moštenice 
byla zasloužená, další dobrý zápas, tedy 75 minut zápasu, jsme 
odehráli s Újezdcem. 
Odveta s Moštenicí skončila remízou, do začátku soutěže jsou 
naplánované ještě další přátelské zápasy. 
První jarní zápas na našem hřišti je 10. 4. v 16.00 - soupeř FK 
Huzová. 
Další zápasy na našem hřišti se uskuteční: 
1. 5. v 16.30 - FC Jívová   
15. 5. v 16.30 - Sokol Babice 
29. 5. v 16.30 - Hra Petrovice 
12. 6. v 16.30 - Mladějovice 
Na tyto zápasy Vás srdečně zveme - občerstvení zajištěno. 
 

Mladší žáci trénovali v místní tělocvičně a až na výjimky to brali 
vážně. Postupem času se začalo trénovat na hřišti. Bohužel jediný 
turnaj, na který jsme byli pozváni, se nakonec nekonal, a tak nemáme 
žádné srovnání. Nicméně nějaké hodiny kluci odtrénovali, takže se 
uvidí. 
Jarní zápasy: 
10. 4. ve 13.45 - Libavá 
1. 5. ve 14.15 - Slavonín 
15. 5. ve  14.15 - Nedvězí 
29. 5. ve  14.15 - Tršice 
Na tyto zápasy Vás srdečně zveme - občerstvení zajištěno. 
 

Benjamínci trénovali také v tělocvičně a mimo jiné se zúčastnili 
turnajů v Lipníku, Uničově a Olomouci. Na tomto turnaji, který byl 
součástí zimní ligy mládeže, se naši borci předvedli v tom nejlepším 
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možném světle. Postoupili z něho do finálového turnaje, ve kterém se 
střetnou s opravdovou elitou. 
Ale ani jarní program nebude žádná sranda, protože jedním z našich 
soupeřů ve finálové časti, do které  jsme se probojovali na podzim, 
bude Sigma Olomouc. Takže se máme na co těšit a upřímně naši 
mladí hráči si to za svoji píli a snahu zaslouží. 
První turnaj u nás:  24. 4. v 9.00 
Druhý turnaj             5. 6. v  9.00 

Po skončení soutěží plánujeme fotbalové odpoledne s rodiči, 
turnaj mužů, žáků a benjamínků, takže fotbalové jaro bude hodně 
bohaté. 

                                                                                     Karel Klimek  
 
 
 

130 let SDH Velký Újezd 
 

V tomto roce slaví Sbor dobrovolných hasičů městyse Velký 
Újezd celých 130 let od založení. Proto není divu, že oslavy budou, 
jak se sluší a patří.  
 Dovolujeme si Vás pozvat v sobotu 28. 5. 2011 na oslavy 130 let 
SDH Velký Újezd, které se uskuteční na prostranství před školou ve 
Velkém Újezdě.  
Program: (zatím pouze orientační)  
12:00 – 16:00 Dechová hudba Dolanka  
13:00  Námětové cvičení (ukázka uhašení uměle založeného  

požáru zúčastněnými sbory)  
16:30 – 24:00  Hudební skupina RIO  
 
V průběhu dne:  
POLICIE ČR – ukázky policejního výcviku a vozového parku PČR,  
Pyrotechnická služby PČR – ukázky zásahu a technického vybavení,  
HZS Olomouc – ukázky profesionální hasící techniky a vozového 
parku, 
SDH Velký Újezd – ukázka vyproštění osob z havarovaného vozidla, 
prezentace současné i historické techniky SDH Velký Újezd.  
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Předpokládaná účast těchto sborů: Chválkovice, Troubky, 
Daskabát, Hlubočky, Doloplazy atd. (bude upřesněno)  
 

Bohaté občerstvení zajištěno. Akce se koná za každého počasí – 
místa k sezení zastřešena. Vstupné je dobrovolné a bude použito na 
činnost mladých hasičů a údržbu historické techniky.  
 
             SDH Velký Újezd 
 
 
 

Velikonoce 
 

Vážení přátelé, 
 
     v postní době od Popeleční středy do Bílé soboty se připravujeme 
na největší křesťanské svátky Velikonoce. A po Zeleném čtvrtku, 
Velkém pátku a Bílé sobotě se do ticha kostela opět ozve jásající 
Gloria-Sláva na výsostech Bohu a varhany hrají, kostelem znějí 
zvonky a zvony na věži, které po tři dny nezvonily, se opět rozhlaholí 
a s radostným zpěvem věřících zpívají velikonoční Aleluja. A co je 
podstatou Velikonoc? Velikonoční svátky nám připomínají skutečnou 
historickou postavu Ježíše Krista, Božího Syna, který z lásky k nám 
lidem zemřel na kříži  a třetího dne vstal zmrtvých. 
 
 Radostné Velikonoce plné pohody a Božího požehnání  
 Vám ze srdce přeje P. František Pěnčík. 
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 „BOHOSLUŽBY SVATÉHO TÝDNE A VELIKONO ČNÍ MŠE 
SVATÉ“ 

 v kostele sv. Jakuba Staršího ve Velkém Újezdě:  
 

17.4. KVĚTNÁ NEDĚLE – mše svatá v 8.00 hod., světí se jívové 
ratolesti, kočičky 
21.4. ZELENÝ ČTVRTEK  – připomínáme si poslední večeři Páně, 
na kterém Ježíš ustanovil eucharistii (sv. příjmání) 
22.4. VELKÝ PÁTEK  – uctívání sv. kříže, na kterém zemřel Ježíš 
(den přísného postu) 
23.4. BÍLÁ SOBOTA – vigilie „Vzkříšení „(svěcení ohně, který 
symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad smrtí) 
24.4. VELIKONOČNÍ NEDĚLE  - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v 
8.00 hod.  (kněz světí lidem pokrmy) 
25.4. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ  – mše svatá v 8.00 hod. 
 
Časy bohoslužeb budou upřesněny na dveřích kostela 17. dubna 2011 

na Květnou neděli. 
 

 
 

V neděli 8. května 2011  v 11.00 hod.  
bude v kostele sv. Jakuba ve Velkém 

Újezdě 
sloužena slavnostní mše svatá  

se svěcením zvonu  
„PANNA MARIA NANEBEVZATÁ“ 

Všichni jste srdečně zváni. 
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