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ZPRÁVY Z RADNICE 

__________________________ 

 

Vítání  dětí 
 

V pondělí 3. května 2010 přivítala členka Rady městyse Velký Újezd 

paní Pavla Dohnalová  do svazku obce pět nových občánků – dva 

chlapce a tři děvčátka. Čtyři z nich byli narozeni v loňském a jeden 

v letošním roce. Tuto malou slavnost připravila opět paní Jana 

Kovaříková, která za pomoci paní Marie Kovaříkové vytvořila 

pěknou atmosféru celé akce. Milým vystoupením k ní přispěly i děti  

ze základní školy a z mateřské školky pod vedením svých učitelů.   

Dalších šest nově narozených dětí čeká přivítání na podzim. 

V prvním pololetí letošního roku se tedy narodilo celkem sedm dětí. 

Z toho je patrné, ţe porodnost v naší obci se opět pomalu zvyšuje.   

          

 

Poplatky 
 

Připomínám termíny splatnosti jednotlivých poplatků: 

 Vodné, stočné – poslední kalendářní den v  měsíci 

následujícím po měsíci, v němţ byl proveden odečet 

vodoměru; v letošním roce byly odečty v domácnostech 

provedeny během června, splatnost je tedy k 31. 7. 2010,       

u právnických a fyzických osob podnikajících budou 

vodoměry odečteny začátkem měsíce července; 

 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů – do 31. března příslušného kalendářního roku 

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

na trojnásobek); 

 Poplatek ze psa – do 30. června příslušného kalendářního 

roku (poplatky, které nejsou zaplaceny včas, můţe obec 

zvýšit aţ na trojnásobek). 

 

 Věra Bednaříková 
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World  Harmony Run  
 

V neděli 6. 6. 2010 proběhl naším městysem Světový běh harmonie, 

který dále pokračoval přes Olomouc, Pardubice a Prahu do Děčína. 

Na kraji městyse přivítali běţce zástupci ZŠ a MŠ Velký Újezd  a  na 

náměstí byla krátká přestávka, během které proběhly krátké soutěţe    

a starosta nabídl drobné občerstvení. 

Cílem tohoto běhu s  pochodní je posílit mezinárodní přátelství            

a vzájemné porozumění mezi lidmi. 
 

Jaroslav Bican 

 

 

 

P O D Ě K O V Á N Í 

 

Ráda bych  tímto poděkovala členkám sociální komise, dále           

Ing. Stanislavě Kličkové, paní Pavlíně Kneipové a Ing. Josefu 

Jelenovi za pomoc při jarním úklidu okolí obce ve dnech 16. a 17. 

dubna. V pátek se nás  brigádníků sešlo několik, ale mrzí mě, ţe na 

sobotní úklid  jsme zůstali pouze dva.  

 

       Ivana Nováková 
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Názvy ulic ve Velkém Újezdě 
 

Zastupitelstvo městyse Velký Újezd, na základě výsledků provedené 

ankety s  přihlédnutím k připomínkám občanů, schválilo konečnou  

podobu názvů ulic ve Velkém Újezdě takto: 
 

Čtvrtky  Na Flíčku   Nechvátalova  

Jílová   Ke Koupališti  Kopanina 

Ke Chmelníku  Za Hřbitovem  Lipenská 

Malá strana  Náměstí  Na Kamenici 

Na Nivách  Na Sušírně  Na Výletním 

Olešnická  Olomoucká  Přerovská 

Špitální  Tršická  Oderská 

Válečných hrdinů Varhošťská  Mlýnská 

Navrátilova  Za Humny  Zákostelí 

Za Lapačem  Za Školou  Za Obecním lesem 

Vrchní pila    

 
 

 

 

Anonym v poštovní schránce úřadu městyse  
(ve znění, tak jak jej úřad obdržel. Zcela jistě to k zamyšlení je!!!)  

------------------------------------------------------------------------------------ 

Jen tak – k zamyšlení 

Dne 17. června 2010 v podvečerních hodinách, při cestě autobusem 

z Olomouce jsem vyslechl rozhovor dvou obyvatel našeho městyse, 

sedících za mnou. 

O úryvek se s Vámi podělím: 

Kam chodíš venčit psa? 

Mám strach, aby mi neutekl, tak jej venčím na školním hřišti. 

Chodím tam zadem po těch betonových schodech. 

No uznejte – není to geniální řešení? 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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M I K R O R E G I O N    B Y S T Ř I Č K A 

 

V pátek 11. června 2010 se konal V. ročník cyklistické poznávací 

jízdy mikroregionem Bystřička. Start byl v Tršicích na nádvoří 

zámku. Přes les Bělá se cyklisté dostali do Velkého Újezda, kde 

proběhla první soutěţ – jízda zručnosti na kole. Odtud výlet 

pokračoval přes Daskabát, Mrsklesy, Hlubočky, Velkou Bystřici, 

Přáslavice a Svésedlice do Doloplaz, kde bylo závěrečné zhodnocení. 

V jednotlivých obcích byly připraveny soutěţe, např. šplh po laně, 

orientační běh, kopy na upravenou fotbalovou branku, vědomostní 

soutěţ o mikroregionu apod. Přesto, ţe po celý den bylo úmorné 

vedro, počet účastníků se pohyboval kolem 100. Do cíle dorazili 

všichni v pořádku. 

        

 Zaměstnanci městyse 

trasa jízdy mikroregionem 
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KŘÍŽ OBRANY STÁTU 

_________________________ 

 

Místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták pozval               

starostu p. Lubomíra Bršlicu k slavnostnímu převzetí  Kříţe obrany 

státu Ministerstva obrany České republiky in memoriam pplk. 

Jaroslavu Švarcovi. 

Slavnostní převzetí proběhlo v sobotu 8. května 2010 ve 14.30 hodin 

v pravoslavném katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje – krypta 

v Resslově ulici v Praze 2. 
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VÝPIS  USNESENÍ 
ze zápisu ze 17. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd 

(dále jen "ZM"), konaného 19. května 2010 v obřadní místnosti 

Úřadu městyse Velký Újezd 

_______________________________________________________ 

 

Usnesení k bodu č. 2: 
ZM schvaluje s výhradou závěrečný účet dle „Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření městyse Velký Újezd za rok 2009.“ Závěr 

této zprávy: Při přezkoumání hospodaření městyse Velký Újezd za 

rok 2009  

 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 

3 písm. b) zákona): územní celek nedodrţel druhové třídění 

rozpočtové skladby. 

 byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst.            

3 písm. c ) zákona: – c5) neodstranění nedostatků zjištěných 

při dílčím přezkoumání 

 

ZM přijalo systémové opatření k odstranění nedostatků. Jedná se           

o zpětně neodstranitelný nedostatek. Účetní byla poučena o správném 

účtování a zastupitelstvo jí uloţilo účtovat v souladu s vyhláškou. 

Současně vyzvalo finanční výbor k provádění častějších                     

a důslednějších  kontrol finančního hospodaření se zpětnou vazbou 

na zjištěné nedostatky.  

 

Usnesení k bodu č. 3: 

a) ZM schvaluje zpracování projektu čerpací stanice ve výši 

50.000,- Kč + DPH 

b) ZM doporučuje příští podobné akce řešit oslovením 

minimálně tří firem. 

     

Usnesení k bodu č. 4: 

ZM schvaluje poskytnutí zálohy na náklady exekuce ve výši 

200.000,- Kč dle Usnesení určení výše zálohy oprávněného na 

náklady exekuce a lhůtě k její úhradě vydaného Exekutorským 

úřadem Olomouc dle přílohy č. 2 zápisu ze 17. zasedání ZM. 



- 8 - 

Usnesení k bodu č. 5: 

ZM schvaluje: 

a) přijetí neinvestičního příspěvku ve výši 23.000,- Kč na 

zajištění akceschopnosti jednotky SDH Velký Újezd 

b) spolufinancování městysem Velký Újezd ve stejné výši 

c) uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku mezi 

městysem Velký Újezd a Olomouckým krajem. 

      

Výpis vyhotovila: Věra Bednaříková 

Velký Újezd, 20. května 2010 

 

Ověřovatelé zápisu:    Starosta městyse: 

Ivana Nováková     Lubomír Bršlica 

Marie Oklešťková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝPIS  USNESENÍ 
ze zápisu z  18. zasedání Zastupitelstva městyse  Velký Újezd, 

konaného dne 30. 06. 2010 v obřadní místnosti Úřadu městyse 

Velký Újezd 

______________________________________________________ 

 
 

Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky 

a) Zastupitelstvo městyse schvaluje zápisy z 16. a 17. 

zasedání ZM Velký Újezd ze dní 24. 3. 2010 a 19. 5. 2010. 

b)  Zastupitelstvo městyse  bere na vědomí námitku k zápisu 

č. 16 bodu č. 8 z 16. zasedání zastupitelstva městyse Velký Újezd        

a tato námitka bude prozkoumána do příštího zasedání ZM. 
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Usnesení č. 2 k bodu č. 3 pozvánky 

Zastupitelstvo městyse  bere na vědomí zprávu kontrolního výboru   

o plnění usnesení z 16. a 17. zasedání ZM Velký Újezd ze dní         

24. 3. 2010 a 19. 5. 2010. 
 

Usnesení č. 3 k bodu č. 4 pozvánky 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí ústní zprávu o činnosti 

výboru pro rozvoj městyse od 16. zasedání ZM ze dne 24. 3. 2010. 
  

Usnesení č. 4 k bodu č. 5 pozvánky 

Zastupitelstvo městyse schvaluje zprávu o činnosti rady městyse 

Velký Újezd  za období od 16. zasedání ZM Velký Újezd. 
 

Usnesení č. 5 k bodu č. 6 pozvánky 

a) Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zápis z jednání 

mezi zástupci městyse Velký Újezd a zástupci Českomoravského 

štěrku a. s. ohledně rozšíření těţby v  dobývacím prostoru lomu 

Výkleky a vybudování obalovny ţivičných směsí v  prostoru lomu 

Výkleky, tak jak je uveden v příloze č. 3 pozvánky ZM Velký Újezd. 

b) ZM Velký Újezd  schvaluje  zahájení prací na Změně        

č. 1 územního plánu Velký Újezd. 
 

Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky 

Zastupitelstvo městyse  schvaluje jména ulic v městysu Velký Újezd 

dle přílohy č. 4 pozvánky na ZM Velký Újezd s tím, ţe uvedený 

název Lipnícká se mění na Lipenská. 
 

Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky 

Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2010 dle 

návrhu v příloze č. 5  k pozvánce na ZM Velký Újezd. 
 

Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky 

Zastupitelstvo městyse schvaluje čerpání finančních zdrojů 

z investičního fondu na pokrývačské a klempířské práce a malířské   

a natěračské práce v  budově ZŠ Velký Újezd v celkové částce 

96.326,- Kč. 
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Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky 

Zastupitelstvo městyse schvaluje provedení geometrického zaměření 

dle skutečné zástavby na p. č. 123 a 121 v  k. ú. Velký Újezd na 

náklady městyse Velký Újezd. 
 

Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky 

Zastupitelstvo městyse Velký Újezd nepřijalo k tomuto bodu ţádné 

usnesení. 
 

Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky 

Zastupitelstvo městyse schvaluje  

a) přijetí daru od Olomouckého kraje dle přiloţeného soupisu 

darovaného majetku.  

b) schvaluje znění darovací smlouvy. 
 

Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky 

Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí dotace na „Rekonstrukci 

úpravny vody Velký Újezd“ ve výši 4 193 tis. Kč, městys dodá 

stejnou částku. Stavba bude končit v  r. 2011, v letošním rozpočtu je 

na stavbu 1 mil. Kč. 
 

Usnesení č. 13 k bodu č. 14 pozvánky 

Zastupitelstvo městyse schvaluje provedení opravy střechy dětského 

zdravotního střediska. RM Velký Újezd osloví 3 dodavatele na 

kompletní práce a z  těchto  dodavatelů vybere realizační firmu.  
 

Usnesení č. 14 k bodu č. 15 pozvánky 

Zastupitelstvo městyse schvaluje poskytnutí účelové bezúročné 

půjčky ve výši 50.000,- Kč Jitce a Jiřímu Dohnalovým, Velký Újezd 

č. p. 337 na výměnu oken. Smlouva bude upravena na základě 

návrhu jednoduchého ručení AK Ritter-Šťastný.  
 

Usnesení č. 15 k bodu č. 16 pozvánky 

Zastupitelstvo městyse schvaluje nájemní smlouvu o nájmu pozemků 

pod cyklostezkou  mezi obcí Přáslavice a městysem Velký Újezd na 

dobu 5-ti let,  tj. do 31. 12. 2015. 

Kopie smlouvy je nedílnou přílohou zápisu ZM ze dne 30. 6. 2010. 
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Usnesení č. 16 k bodu č. 17 pozvánky 

V souvislosti s výkupem pozemků dotčených cyklostezkou (části 

pozemků parc. č. 640, 641, 642, 643/1, 643/2, 644, 645, 646, 647, 

648, 3459/2 a pozemek parc. č. 3389/2 v  k. ú. Velký Újezd) 

schvaluje zastupitelstvo městyse, ţe městys Velký Újezd za všechny 

účastníky tohoto řízení: 

 a) uhradí veškeré náklady spojené s  výkupem pozemků          

a s  řízením o povolení vkladu práva vlastnického do katastru 

nemovitostí. 

b) uhradí veškeré náklady spojené s následným uzavřením 

smluv o zřízení věcného břemene a s  řízením o povolení vkladu 

práva vlastnického do katastru nemovitostí. 

c) podá „Přiznání k dani z převodu nemovitostí“ na Finanční 

úřad v Olomouci a tuto daň za prodávající uhradí. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:     Starosta:  

Jaroslav Bican     Lubomír Bršlica 

Stanislav Tomek 
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

ve dnech 28. a 29. května 2010 ve volebním okrsku Velký 

Újezd  
_______________________________________________________ 

 

Účast voličů ve volbách   61,7 % 
 

Vylosované  

číslo 

pro  

hlas. 

lístek      Politická strana, politické hnutí nebo koalice   Počet hlasů 
 

1 OBČANÉ.CZ     000 

4 Věci veřejné      068 

5 Konzervativní strana    000 

6 Komunistická strana Čech a Moravy   079 

7 Koruna Česká     001 

(monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 

9 Česká strana sociálně demokratická  147 

12 Moravané      002 

13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI  033 

14 STOP       000 

15 TOP 09      125 

17 Křesťanská a demokratická unie –  

 Československá strana lidová   027 

18 Volte Pravý Blok – stranu za snadnou a rychlou 

 ODVOLATELNOST …    002 

20 Strana zelených     017 

21 Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana  

 zdravého rozumu     024 

23 Česká pirátská strana    001 

24 Dělnická strana sociální spravedlnosti  008 

25 Strana svobodných občanů    004 

26 Občanská demokratická strana   081 
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ZŠ A MŠ VELKÝ ÚJEZD 

_____________________________ 

 

Pojďte s námi do školy 
 

26. 5. 2010 proběhla akce ZŠ a MŠ Velký Újezd -  Den otevřených 

dveří pod názvem „Pojďte s námi do školy.“ 

Rodiče i jiní přátelé školy mohli v dopoledních hodinách zhlédnout 

koncert skupiny Réva a vstoupit do výuky na ochutnávku 

jednotlivých předmětů. Odpoledne byly nachystány soutěţe pro 

rodiče a děti, různé dílny – výtvarná, historická. Kaţdý si mohl ověřit 

svou zručnost na různých hlavolamech, pohrát si ve fyzice, vyřešit 

zeměpisné hádanky. Příjemný čas mohli také rodiče i děti strávit při 

sportovních soutěţích v tělocvičně. V multimediální učebně se 

seznámili s mezinárodním projektem „Zmizelí sousedé“. Odpoledne 

bylo zakončeno besedou vedenou pedagogickou a školní 

psycholoţkou na téma „Podpora efektivního učení“ (Jak se učit 

s dětmi doma). Beseda byla přínosem pro rodiče, kteří mají zájem 

pomoci dětem doma při učení. Po celou akci zajišťovali ţáci            

II. stupně občerstvení. 

 

Akce se zdařila a doufáme, ţe její pokračování přiláká ještě více 

rodičů a dětí. 
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Adopce na dálku 
 

 

Jiţ třetím rokem přispíváme na 

naše adoptivní děvčátko z  Haiti. 

Pro zjednodušení jejího jména 

Manoucheka Sainte Juste  jí 

říkáme Justinka. V  březnu nám 

byl doručen vánoční pozdrav,  na 

jehoţ výrobě se podílela, a její 

nová fotografie.   

Po silných zemětřeseních, která 

v letošním roce Haiti postihla, 

jsme  s  netrpělivostí čekali na 

zprávy z  této oblasti. Velmi jsme 

se zaradovali při zjištění, ţe 

zemětřesení se oblasti Baie de 

Henne, odkud Justinka pochází, 

vyhnulo a Justinka je v pořádku. 

 

 
Mgr. Jaroslava Krbečková 

 

 

 

 

 

Rozloučení s předškoláky 
 

Červen je kalendářní měsíc spojený s  koncem školního roku. V naší 

mateřské škole se kaţdým rokem uskutečňuje tradiční 

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY. Letos toto rozloučení  proběhlo 

s velkou účastí široké veřejnosti na školní zahradě mateřské školy 
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třetí červnový pátek. Úvod byl ve znamení pohybového doprovodu 

mladších dětí mateřské školy  k  hudební skladbě  z  filmu „Ať ţijí 

duchové“. Potom uţ přišli na řadu naši budoucí prvňáčci, kteří  byli 

obdarováni kniţní upomínkou a stuţkou. Průběh této akce nám sice 

překazila malá dešťová přeháňka, ale nic nám v tento den nedokázalo 

ubrat  na naší pohodové atmosféře. Po obdrţení upomínkových 

předmětů jsme byli nuceni z  důvodu nepříznivého počasí se 

přesunout do horního oddělení mateřské školy, kde posezení 

pokračovalo do pozdních odpoledních hodin. Zároveň děkujeme 

sponzorům, organizátorům a rodičům dětí mateřské školy za zdárný 

průběh této akce. A našim budoucím prvňáčkům uţ můţeme jen 

popřát hodně úspěchů v novém školním roce. 

 

Zaměstnanci MŠ Velký Újezd 
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4. SETKÁNÍ PAROHATÝCH MĚST A OBCÍ 

_______________________________________________ 

 

Zástupci měst, městysů a obcí, které mají ve znaku jelena či jelení 

parohy, anebo mají jelena ve svém názvu, se 28. a 29. května sešli 

v obci Praţmo ke svému jiţ tradičnímu setkání, které se koná vţdy po 

dvou letech. Po Semilech, kde tradice začala v  r. 2004, Horním 

Jelení a Jedovnicích jsme se sešli na severovýchodní Moravě. Účast 

na letošním setkání byla niţší neţ na předcházejících akcích, coţ bylo 

způsobeno tím, ţe do dlouhodobě stanoveného termínu vyhlásil 

prezident volby do Poslanecké sněmovny.  Velký Újezd na setkání 

reprezentoval starosta Lubomír Bršlica  a autor těchto řádek.   

A nyní pár slov o pořadatelské obci. Leţí na úpatí Beskyd mezi 

Nošovicemi se známým pivovarem a automobilkou Hyunday a obcí 

Morávka s přehradou stejného jména. Praţmo je nevelká obec, a to 

jak velikostí katastrálního území, tak i počtem obyvatel – 355 ha, 

necelá tisícovka obyvatel. O to víc vyniká perfektní příprava              

a zajištění pestrého a bohatého programu. Hlavní zásluhu na tom má 

mladý agilní starosta  Marek Kaniok, ale také místní spolky, škola      

a školka, folklórní soubor Ondrášek a především Sbor dobrovolných 

hasičů. K pořádání takovýchto akcí, na které přijede i několik set 



- 17 - 

účastníků, má Praţmo dobré materiální podmínky. V obci jsou dva 

hotely a rozsáhlý areál u sv. Floriána pro pořádání společenských 

akcí, další hotely jsou v  přilehlé rekreační oblasti. Na místním 

hřbitově se nachází skutečný hrob Maryčky Magdonové, známé 

postavy Bezručových Slezských písní. 

Stručně  k  programu: pořadatelé připravili mimořádně pestrý 

program, v němţ byly soutěţe pro děti, prodejní jarmark, májový 

koncert v  kostele sv. Jana Nepomuckého, vystoupení folklórního 

souboru  Ondrášek, hasičská soutěţ o pohár starosty  a  řada dalších 

akcí. V hlavním kulturním odpoledni vystupovali především hosté 

z parohatých měst, tradičně vysokou úroveň měla vystoupení souborů 

z  Jaroměřic nad Rokytnou, Horního Jelení, Semil a Jedovnic. 

Součástí programu byl parohatý průvod obcí  a slavnostní odhalení 

desky paroháčů, kde je 

zachycen i znak Velkého 

Újezda,  a dřevěné sochy  

s  jelení hlavou na pahýlu 

lípy ve středu obce (viz 

foto). Oficiální program 

skončil  kácením máje 

s májovou veselicí. 

Na závěr bych chtěl 

zdůraznit, ţe na 

„parohatých“ setkáních 

nejde     o    setkávání 

oficiálních delegací, je to 

vţdy příleţitost poznat jak, 

kde a co dělají. Znovu jsme 

si potvrdili, ţe většina měst 

a obcí „ţije“ obdobnými 

problémy, kardinálním je dnes pokles finančních příjmů. V Praţmu 

se  nám  opravdu líbilo! 

Příští setkání parohatých měst a obcí se uskuteční za dva roky 

v Doksech u Máchova jezera. 

 

Ing. Jan Heger 
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MYSLIVOST VE VELKÉM ÚJEZDĚ 

________________________________________ 

 

 Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ), kde je 

organizována většina myslivců, tedy i myslivci z Velkého Újezda      

a Daskabátu, je dobrovolnou organizací, která své zájmy uplatňuje ve 

shodě se zákony ČR.  

 ČMMJ svým odborným a výchovným působením dbá 

zejména o vytváření předpokladů pro ochranu zvěře, další rozvoj 

myslivosti a ochranu ţivotního prostředí. Svou činnost vyvíjí ve 

smyslu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a dalších prováděcích 

předpisů.  

 Působnost Mysliveckého sdruţení Daskabát – Velký Újezd je 

v tomto smyslu vymezena honitbou honebního společenství Daskabát 

– Velký Újezd, která byla schválena příslušným orgánem státní 

správy myslivosti v  Olomouci a podle smlouvy pronajata majiteli 

pozemků Mysliveckému sdruţení Daskabát – Velký Újezd do        

31. 3. 2013. Velikost honitby je stanovena na 652 ha v  hranicích 

katastrálního území Velký Újezd a Daskabát nad dálnicí k hranicím 

Vojenského Újezdu Libavá.  

 Myslivecké sdruţení Daskabát – Velký Újezd je občanským 

sdruţením podle zákona č. 83/1990 Sb., o slučování občanů, 

sdruţující jeho členy ke společnému výkonu práva myslivosti 

v honitbě a řídí se stanovami schválenými Ministerstvem vnitra ze 

dne 2. 10. 2003. Členem tohoto sdruţení se můţe stát osoba starší 15 

let, která si podá písemnou přihlášku místně příslušnému sdruţení.  

 Hlavním posláním sdruţení je společné provádění myslivosti 

v honitbě, které se řídí příslušnými právními předpisy, rozhodnutími 

a pokyny příslušných správních úřadů a podmínkami smlouvy            

o nájmu honitby. Jménem sdruţení jedná jeho statutární orgán, 

tj. předseda mysliveckého sdruţení.  

 

 Myslivci se v průběhu mysliveckého roku řídí plánem práce, 

který schvaluje členská schůze. Plán práce obsahuje nejrůznější 

druhy činností, které myslivci v  průběhu roku vykonávají, a to 

zejména péče o zvěř a krajinu, budování mysliveckých zařízení – 
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krmelců, zásypů, sušení sena, nákup jadrného krmiva pro zimní 

přikrmování, coţ představuje stovky brigádnických hodin.  

 

 Nedílnou součástí činnosti myslivců je organizování 

kulturních a společenských akcí pro naše spoluobčany. Mezi ty 

vyhlášené a oblíbené jiţ po několik let patří ples mysliveckého 

sdruţení, organizovaný pravidelně v polovině února. Součástí plesu 

je oblíbená bohatá zvěřinová tombola, pro labuţníky vybrané 

zvěřinové speciality a  kvalitní občerstvení.  

Další akce, které myslivci pořádají, jsou v měsíci listopadu a prosinci 

společné hony na baţanty a v měsíci listopadu i na kachny, které jsou 

vţdy zakončeny tzv. „Poslední lečí“ v sále Sokolovny.  I zde je 

moţné se příjemně pobavit při hudbě, ochutnat zvěřinový guláš 

a samozřejmostí je vţdy bohatá tombola a kvalitní pohoštění.  

 Ve výčtu některých mysliveckých aktivit bych mohl ještě 

pokračovat, ale budu za nás za všechny myslivce rád, kdybychom se 
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na některých z uvedených akcí v dnešní uspěchané a přetechnizované 

době sešli a příjemně si odpočinuli od kaţdodenního stresu.  

 

 Další součástí činnosti myslivců je i lov zvěře, který je přísně 

regulován zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Členové MS jsou 

zejména úkolováni k lovu prasete divokého, a to z toho důvodu, aby 

zabránili vzniku škod především na pozemcích drobných pěstitelů, 

ale i místního zemědělského druţstva. Samozřejmě nelze plně 

zabránit tomu, ţe někde k případné škodě dojde, ale i na tuto 

skutečnost myslivci odpovědně reagují a s  majiteli pozemků, na 

kterých zvěř škodu způsobila, jsme se vţdy domluvili a škodu 

uhradili.  

Do přírody zvěř také vypouštíme, v  letech 2008 – 2009 to 

kupříkladu bylo 40 zajíců a  200 baţantích slepic. O krajinu téţ 

pečujeme, a to především výsadbou nových plodin, jako např. v roce 

2008, kdy jsme v oblasti Chmelník, Harynka vysázeli 50 ovocných 

stromů, mezi kterými byly třešně, jabloně, hrušně, švestky a ořechy.  

 

Závěrem bych chtěl poděkovat především těm myslivcům, 

kteří myslivost ve Velkém Újezdě zakládali, ale i současným 

aktivním myslivcům za jejich obětavost, péči o zvěř, ale i za spousty 

hodin, které věnují ochraně přírody.   

 

S pozdravem myslivosti a lesu zdar! 

 

Předseda Ing. Josef Jelen  
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TJ SOKOL VELKÝ ÚJEZD 

_____________________________ 

 

Turistika 
 

Odbor turistiky se tradičně účastní turistických závodů jak v rámci 

kraje, tak  i  ČR. O Český pohár bojovali naši závodníci: 

  8.  5.  2010   Český Brod  

22. 5. 2010  Malenovice  -  Ondřej Fryštacký vyhrál v kategorii 

mladších dorostenců 

5. 6. 2010 Týnec nad Sázavou – Ondřej Fryštacký opět zvítězil 

v kategorii ml. dorostenců, Miroslav Dobisík byl v kategorii muţů 

druhý a Anna Fryštacká v kategorii ţen třetí. 

 

Mistrovství ČR se konalo ve Frýdlantu nad Ostravicí 19. 6. 2010 

a Ondřej Fryštacký se stal mistrem ČR a zároveň vyhrál celkově 

Český pohár. Ondra bude reprezentovat Českou republiku na 

mezinárodním mistrovství na Slovensku. Je to velký úspěch          

a gratulujeme!!! Blahopřejeme i Radce Dobisíkové, která jako 

mladší dorostenka skončila šestá, a Miroslav Dobisík také obsadil 

šesté místo.  
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42. ročník Memoriálu Jaroslava Švarce 
 

Tradiční pochod MJŠ se uskutečnil 12. června 2010 za 

krásného aţ příliš teplého počasí. Jeho pořadatelem je OT KČT TJ 

Sokol Velký Újezd a městys Velký Újezd, na jehoţ náklady byly 

rozeslány všem předchozím účastníkům propozice. Pro příští rok 

vyuţijeme emailových adres, které nám účastníci uváděli na 

přihláškách. 
 

MJŠ je zařazen mezi akce IVV a do „dvoustovky“, tj. 200 

akcí v ČR. Trasy, které vedly kolem řeky Odry částečně vojenským 

prostorem Libavá, měly obvyklou délku 50 km, 35 km, 25 km, 17 km 

a 6 km. Start a cíl byl na fotbalovém hřišti a všichni účastníci po 

ukončení pochodu obdrţeli keramickou medaili z dílny p. Antonína 

Moštěka z Vlčnova vyrobenou podle návrku Mgr. Jasny Skotákové. 

Akci zajišťoval tradiční pořadatelský kolektiv, který  se letos doplnil 

o nové a hlavně mladší členy. V roce 2011 se bude MJŠ konat jiţ     

30. dubna a bude probíhat v rámci velké akce v ČR „Voda ze střechy 

Evropy Eurorando 2011“ pod názvem „K prameni Odry“. Věříme, ţe 

i příští ročník bude tak úspěšný jako letošní. 

 

Počty účastníků : 50 km      8  V. Újezd      2 

   35 km    13  V. Újezd      - 

   25 km    38  V. Újezd      8 

   17 km  253  V. Újezd    47 

     6 km    45  V. Újezd    12 
 

  Celkem  357   V. Újezd    69 

 

 

Nejstarší účastník:       Otto Maleček, 77 let, Prostějov (35 km) 

Nejvzdálenější účastník:  Andrea Doleţalová, Jablonec nad Nisou  

        (17 km) 

Zahraniční účastník:      Wieslav Gruszecki, Bielsko-Biala 

 

       Jaroslav Bican 
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Jarní turistický zájezd do Chřibů. 
 

     Po sedmé hodině ranní v sobotu 29. 5. 2010 odjíţdí z poloviny 

zaplněný autobus (26 turistů) opět s řidičem p. Šťastným po trase 

Přerov, Kroměříţ, Zdounky do nevysokého pohoří Chřibů. Za 

oblačného počasí vystupujeme na hřebeni u  turistické chaty Bunč,      

a protoţe otvírají aţ v 9 hodin, vyráţíme rozchodit pohorky nejdříve 

na Komínské skály, odkud se zase vracíme občerstvit do jiţ otevřené 

restaurace. Pak se uţ vydáváme po červené turistické značce na 

plánovanou trasu, která je ovšem kvůli lesnímu stínu                           

a předcházejícímu dlouhodobě deštivému počasí v takovém stavu, ţe 

se dnes většinu cesty budeme klouzat po blátě. Nejvyšší vrchol 

Chřibů - Brdo 587 m. n. m   s   6  let „mladou“ kamennou rozhlednou 

poskytuje kromě kruhového výhledu a moţnosti občerstvení                

i výstavu fotografií stavebních prvků nedokončené prvorepublikové 

dálnice v okolí. Za stále se zlepšujícího počasí pokračujeme přes 

rozcestí se zaniklou hospodou Vlčák  kolem Buchlovských kamenů. 

Naše blátivé putování  končí po cca 17 km na hradě Buchlov, který 

kromě návštěvy hradních prostor nabízí i více moţností občerstvení. 

 

A na závěr ještě pozvánka pro 

všechny na podzimní 

turistický zájezd do Beskyd, 

který se uskuteční 18. 9. 2010. 

 

 

Miroslav Dobisík 
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Opět  něco  z  fotbálku 
   

       Zimní příprava našich nejmenších - tedy benjamínků – 

vyvrcholila turnajem v Hlubočkách. Na muţstvu se projevila dobrá 

práce trenérů a těsné prohry s  Náklem a Příkazy a vítězství nad 

muţstvem Dolan to jen potvrdily. Jediné, kdo naše borce výrazně 

převýšilo, bylo domácí muţstvo Hluboček. Takţe účast na turnaji 

byla přínosem a kluci si pomalu zvykají na zápasová klání.  

Dobrá zpráva je, ţe těch nejmenších stále přibývá. Dokonce 

můţeme otevřít i fotbalovou školku. Vyvrcholením jarní přípravy 

byl turnaj, který jsme uspořádali na vlastním hřišti pro ty nejmenší. 

Pozvána byla druţstva Dolního Újezda, Velkého Týnce a Tršic. 

Bohuţel borci z Tršic se nedostavili, a proto jsme operativně do 

turnaje nasadili naše mladší benjamínky, i kdyţ jsme věděli, ţe 

jejich naděje na úspěch je minimální. Ale aspoň si zahráli. Nutno 

podotknout, ţe jejich nadšení bylo obrovské.   

Takţe z výsledků turnaje, zápas Dolního Újezda s Velkým Týncem 

skončil remízou 1 : 1, coţ nahrálo našim barvám. V zápase                

s Velkým Týncem, který byl vyrovnaný, jsme se nakonec radovali   

z vítězství 1 : 0. Podle předpokladu všechny týmy přehrály naše 

mladší benjamínky, takţe poslední zápas mezi Velkým Újezdem      

a Dolním Újezdem byl vlastně finálový. Našim borcům stačila 

remíza, ale obětavě hrající Dolní Újezd vedl o poločase 2 : 0.           

O přestávce trenéři naše hráče povzbudili, připomněli, ţe stačí 

remíza, ale i tak ţe je to velký úspěch. Kluci se pak vrhli do druhého 

poločasu jako vyměnění  a čtyřmi góly zápas zcela otočili a ovládli. 

Turnaj i zásluhou počasí se náramně vydařil. Jen škoda, ţe               

v dovednostních soutěţích o nejlepšího střelce a brankáře jsme 

neuspěli. Uţ se všichni těšíme, aţ se na podzim zapojí do okresního 

přeboru benjamínků.  

Mladší ţáci dohráli soutěţ okresního přeboru, kde skončili na 

předposledním místě. I kdyţ na jaře se projev hry výrazně zlepšil,    

o to, aby získali více bodů, je připravila neúčast některých klíčových 

hráčů v průběhu celého jara. Ze šesti zápasů jsme pouze dva hráli     

v nejsilnější sestavě. V některých zápasech se mi zdálo, ţe kluci se 

bojí vyhrát.  Za vše vypovídá poslední zápas s Velkou Bystřicí, kdy 
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jsme vyhrávali 4 : 0, nedali penaltu a nakonec prohráli 4 : 5. Ale 

doufejme, ţe to bude pro další zápasy ponaučení. Také mladší ţáci 

budou na podzim bojovat v okresním přeboru.  

I pro mladší ţáky jsme uspořádali turnaj na našem hřišti. Turnaje se 

účastnila muţstva Velké Bystřice, Nedvězí a Dubu na Moravě.        

V prvním zápase vyhrálo Nedvězí nad Dubem výrazně 9 : 0. 

V derby zápase jsme se střetli s Velkou Bystřicí. I kdyţ jsme skoro 

celý zápas vedli, konečná poráţka 2 : 1 byla smolná. Nutno 

podotknout, ţe ani na turnaji jsme se nesešli v nejsilnější sestavě.    

V boji o třetí místo jsme tentokrát uspěli a radovali  se z vítězství     

2 : 1. Ve finále ukázali mladší ţáci Nedvězí, ţe tentokrát byli 

nejlepší a hladce vyhráli nad Bystřicí 5 : 0. V dovednostních 

soutěţích o nejlepšího střelce a brankáře jsme měli opět trochu 

smůly, protoţe o prvním místu rozhodoval aţ rozstřel mezi naším 

Frydrýškem a Pavelkou  z  Nedvězí. Našemu borci vítězství uniklo  

o jednu branku. 

Celé jaro jsme také hledali hráče pro první muţstvo - tedy muţe. 

Tréninky probíhaly a i nadále probíhají v úterý v 17.30 hod. Tímto 

stále zveme nové zájemce. Účast na trénincích je uspokojivá, i kdyţ 

mi tu chybí stále hráči středního a staršího věku. I přesto, ţe je naše 

muţstvo mladé, jsme se rozhodli jej přihlásit do soutěţe. Takţe na 

podzim se můţeme těšit na tři naše muţstva - benjamínci, mladší  

ţáci a muţi. Opět se nám nepodařilo sestavit muţstvo starších ţáků. 

Ale narok se to určitě povede. I tak si myslím, ţe je to velký úspěch 

hlavně proto, ţe před rokem jsme neměli v soutěţi ţádné druţstvo. 

Stále se nedaří doplnit výbor o další členy, ani trenéři k mládeţi se 

nehrnou, i kdyţ malá naděje na trenéra hlavního muţstva se 

objevila, ale nechci ji zakřiknout.  

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se zapojili do přípravy 

muţstev. Bohuţel je nás stále málo. Takţe ještě jednou vyzývám 

všechny zájemce, kteří chtějí pomoci fotbalu ve Velkém Újezdě, ať 

se přihlásí buď přímo na tréninku nebo na telefonním čísle 603 894 

079. 

   

Klimek Karel 
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OKÉNKO PRO RODIČE 

____________________________ 

 

„Cvrček je náš kamarád, kterého má každý rád. Chceme radost 

rozdávat, druhým stále pomáhat. Dobrou partu mít a nikdy se 

nenudit.“ 

 

Milí rodiče, 
 

tímto pokřikem zahajujeme naše středeční schůzky ve Cvrčku. Nyní 

nás čekají dva měsíce odpočinku, a tak se můţeme poohlédnout, co 

jsme společně zvládli. 
 

Ráda bych Vám  krátce nastínila program našich letošních výprav do 

přírody. Ta první se konala v březnu a měla název Putování za 

jarními zázraky přírody. Cíl cesty byl stanoven k Pěti smrkům, kam 

jsme nakonec úspěšně dorazili. Během našeho putování jsme hráli 

slovní fotbal, pozorovali dalekohledem širé okolí  a  nakonec nás 

čekal přechod přes potok.  

Na místě určení přišlo vhod malé občerstvení v  podobě svačinek od 

našich maminek.  Posíleni jsme se dali do vypracování otisku kůry 

stromu. Pomocí voskovek a pečícího papíru se nám podařil otisk olše 

a smrku. Házením šišky na cíl se procvičila disciplína míření.            

A potom uţ si jen děti hrály v lese a u potoka.  

A co jsou vlastně ty zázraky přírody? Mláďata, květiny a byliny, 

bublající potok, barvy a vůně. Vše, co kolem nás funguje bez našeho 

přičinění. 
  

Datum pro druhou výpravu otvírání studánek se přesunovalo 

z jednoho měsíce na druhý. Aţ konečně v červnu ani nepršelo ani se 

nedělo nic nepředvídatelného. 

S holínkami v batohu jsme vyrazili  hledat studánku. Protoţe víme 

jen o jedné, tak nás nohy donesly  k  Izidorkovi.  A jak se taková 

studánka otvírá? Holky si po cestě natrhaly krásnou kytici lučních 

květin a kluci si vyrobili z přírodnin takovou lodičku. Při odříkávání 

následující básničky jsme kaţdý svým „klíčem“ otevřeli studánku. 
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Studánky chtějí být čisté, 

tak  jako děti vy  jste, 

i jim se stýskalo 

už po jaru.    

Nejedna studánka malá 

se o pramínek bála, 

aby nezapadl do kalu, 

do bahna do kamene, 

tak jako člověk do toužení, 

ani trochu vláhy  

by v ní nezbylo. 
 

 

 

Pak jsme jí poděkovali, ţe nám otevřela svou bránu a nabídla  své 

vodní bohatství. 

Co bychom však byli za skauty, kdyby u studánky a v  jejím okolí 

zůstaly leţet věci, které do lesa nepatří? Tak snad tam další 

nepřibyly. 
  

                        

Dvojité vé se stalo symbolem při putování do země 

Watanai. Nikdo přesně neví, kde se ta země nachází. 

Jen je nám známo, ţe je to země plná spokojených       

a usměvavých dětí.  

Takţe po této cestě společně putujeme. Plníme různé úkoly, které 

jsou odměněny korálkem. A tak se kaţdou překonanou překáţkou 

přiblíţíme k Watanai. 
 

A co nás čeká po prázdninách? Od září uţ nebudeme jen takový 

Cvrček, ale registrovaný skautský oddíl, který bude pracovat jako 

doposud, ale náš program obohatíme o nové věci. 
 

Tak nás prosím podpořte svou účastí a přijďte na první 

poprázdninovou druţinovku, která proběhne 8. 9. 2010 v 16 hodin 

v místní klubovně. 
 

                         Za všechny se těší Liba Bittnerová                           
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ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ 
____________________________________ 

 

V sobotu 15. 5. 2010 se konala na školním hřišti ve Velkém Újezdě 

hra Plamen. Je to okresní soutěţ mladých hasičů v poţárním sportu. 

Mladí hasiči soutěţili v těchto disciplínách: poţární útok, štafeta        

4 x 60 m a štafeta dvojic. Dobrovolná disciplína, která se 

nezapočítává do výsledků hry Plamen a kaţdý soutěţící ji plní sám za 

sebe, je běh na 60 m s překáţkami. 

Kolektiv mladých hasičů Velký Újezd reprezentovala tři druţstva. 

Dvě druţstva z kategorie mladších ţáků a jedno druţstvo z kategorie 

ţáků starších. Druţstvo mladších ţáků Velký Újezd II tvořili naši 

nejmladší hasiči a v konečném umístění z celkového počtu 19 

druţstev skončili na krásném devátém místě. Naši favoriti Velký 

Újezd I se po těţkém boji umístili na místě druhém, a to jen z toho 

důvodu, ţe pokazili poţární útok. V disciplíně štafeta 4 x 60 m 

obsadili první místo, ve štafetě dvojic skončili na místě druhém          

a v poţárním útoku bohuţel aţ na místě desátém. 

Starší ţáci nás všechny velmi mile překvapili, kdyţ vyhráli první 

místo. Z titulu vítěze nejlepšího druţstva na okrese Olomouc 

postoupili do krajského kola, kde reprezentovali naši obec a náš sbor 

dobrovolných hasičů Velký Újezd. Krajské kolo se konalo 12. 6. 

2010 v  Prostějově. Kaţdý okres na krajské soutěţi reprezentují dvě 

druţstva z daného okresu. S námi na krajskou soutěţ postupovalo 

ještě druţstvo z Náměště na Hané, které ve hře Plamen obsadilo 

druhé místo. 

Dobrovolnou disciplínu běh na 60 m s  překáţkami plnili tito 

jednotlivci:  

- mladší hoši: Raďa Brunovský - skončil na 4. místě a Marťa 

Frydryšek - obsadil 5. místo z celkového počtu šestnácti účastníků. 

- mladší dívky: Terezka Jelenová – 9. místo, Aďa Krupičková –        

7. místo, Danuška Brlková – 3. místo a Alenka Krčková vyhrála 

místo první z celkového počtu dvanácti účastníků. 

Naši starší ţáci se této disciplíny nezúčastnili. 
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Druţstvo Velký Újezd I velice mrzel nepodařený poţární útok            

a kaţdému soutěţícímu ukápla nějaká ta slzička. Zato starší ţáci byli 

se svým výkonem velice spokojeni. 

V sobotu   12. 6. 2010  se  konala  krajská  soutěţ  v  Prostějově.  

Sraz  jsme  měli  v  7:15 hod.  a  odjíţděli jsme hasičskou Avií. 

Soutěţ probíhala v areálu gymnázia, kde mají nově vybudované 

hřiště s tartanovou dráhou. Po příjezdu jsme se šli prezentovat, potom 

následoval slavnostní nástup, trénink a vlastní soutěţ. Z celkového 

počtu desíti druţstev jsme skončili na pátém místě. V jednotlivých 

disciplínách jsme se umístili různě od třetího místa aţ po poslední. 

Moje pocity z celkové soutěţe z pohledu vedoucí kolektivu mladých 

hasičů Velký Újezd byly spíše záporné. Kdyţ jsem jezdila dělat 

rozhodčí na krajské soutěţe v minulých letech  a viděla jsem, jak se 

rozhodčí chovají nespravedlivě k cizím druţstvům, tak jsem  se  

necítila  tak  stísněně  jak  teď,   kdyţ   jsem   byla   na   soutěţi  se  

svým druţstvem a nespravedlivost jsem pocítila na vlastní kůţi. 

V disciplíně štafeta CTIF jsme neprávem obdrţeli trestné body. 

S mým manţelem a zároveň trenérem druţstva jsme podávali 

protesty proti nesprávnému hodnocení našeho druţstva, ale rozhodčí 

nás odmítli. Po jejich rozhodnutí jsme skončili na 6. místě. Kdyby 

nám neprávem nedali trestné body, tak jsme byli na místě třetím. 

Zklamaní jsme byli všichni, jak mladí hasiči, tak my dospělí.  

Připadá mi, ţe čím je soutěţ na vyšší úrovni, tím menší je 

spravedlnost. Rozhodčí si upravují pravidla ke své potřebě a nehledí 

na soutěţící (děti),  jak to vnímají.  

Starší ţáci byli za své krásné výsledky odměněni výletem na 

paintball a do kina.  

Od 2. 5. 2010 objíţdíme se všemi mladými hasiči jako kaţdý rok 

poţární útoky, které jsou zařazeny do okresní ligy okresu Olomouc. 

Máme dvě druţstva v kategorii mladší ţáci a dvě druţstva v kategorii 

ţáci starší. Mladší ţáky druţstvo Velký Újezd II tvoří stejně jako ve 

hře Plamen naši nejmladší hasiči a momentálně jsou na 13. místě. 

Mladší ţáci Velký Újezd I soupeří s druţstvem z Doloplaz, a protoţe 

nás Doloplazy na posledních dvou závodech předběhly, tak je naše 

druţstvo v tuto chvíli na místě druhém.  
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Starší ţáci Velký Újezd II jsou na 8. místě a Velký Újezd I pro 

změnu soupeří s mladými hasiči z Hluboček, ale naši starší ţáci se 

zatím drţí na 1. místě. Zapomněla jsem dodat, ţe okresní ligy 

v kategorii mladší ţáci se účastní 25 druţstev a v kategorii starší ţáci 

19 druţstev.  

Všem rodičům od mladých hasičů moc děkuji za jejich podporu. 

Těm, kteří s námi objíţdí všechny závody, děkuji za jejich fandění. 

Mladým hasičům patří velký dík za to, ţe nás reprezentují v tom 

nejlepším světle a za pevné nervy, které mají s námi vedoucími . 

Úplně všem, ať rodičům či dětem, přeji krásné proţití letních 

prázdnin a šťastný návrat domů z dovolené.  

 

Vedoucí kolektivu mladých hasičů Mgr. Veronika Čurdová Pacáková 

 

 

P. S.        Na 

internetové adrese 

www.rajce.net jsou 

k vidění fotky ze 

všech našich akcí  

a závodů, které 

jsme za posledních 

7 let pořádali 

s mladými hasiči.  

Do vyhledávače 

zadáte: 

 sdh-velkyujezd 

Objeví  se  vám:  

něco  by se našlo    

i mezi uţivateli 

sdh-velkyujezd, to 

rozkliknete  

a můţete si naše 

fotky prohlíţet. 

 

http://www.rajce.net/
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ZAHRÁDKÁŘI 

_________________ 

 

Rady na prázdniny – ochrana rostlin na zahrádce 

 

 Od začátku července začínáme u jabloní s opakovanými 

postřiky v  pravidelných čtrnáctidenních intervalech 

vápenatými solemi proti vzniku hořké pihovitosti.  Začínáme 

s niţšími koncentracemi, tyto pak postupně zvyšujeme aţ do 

období před sklizní. Velmi důleţité je pak poslední ošetření 

14 dnů před sklizní. 

 Začátek července je rozhodující k zabránění výskytu padlí 

na jabloních v příští sezóně, jako ochranu aplikujeme v prvé 

polovině měsíce buď obojetné přípravky (působící jak proti 

padlí, tak proti strupovitosti), nebo raději pouţijeme 

specifické přípravky proti padlí. 

 Koncem července (nejpozději začátkem srpna) musíme ošetřit 

jabloně proti druhé generaci obaleče jablečného a švestky pak 

proti druhé generaci obaleče švestkového, abychom zabránili 

pozdní červivosti plodů.  

 U bobulovin musíme provést po sklizni ošetření keřů              

a stromků. U samotného angreštu především likvidujeme 

hnědé padlí; ostříháme napadené větvičky, prosvětlíme 

korunky a ošetříme stromky. Červený rybíz po sklizni 

ošetříme proti antraknóze, černý rybíz po sklizni ošetříme 

jak proti antraknóze, tak i proti hnědému padlí a červený  

a zvláště pak černý rybíz musíme po sklizni postříkat 

přípravkem OMITE 570 EW vţdy tehdy, kdyţ se na jaře 

objevily zvětšené pupeny vlivem poškození vlnovníkem 

rybízovým. 

 Po sklizni jahod je třeba se postarat o jahodiště. Tříletý porost 

je třeba odstranit. Mladší kultury, které chceme uchovat do 

příští sezóny, mohou být postiţeny jednak fytoftorovými 

hnilobami (buď kořenů nebo rhizomů a plodů jahodníku, 

bílou nebo fialovou skvrnitostí listí, konečně i roztočíkem 

jahodníkovým). Proti bílé a fialové skvrnitosti listů se 
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doporučuje ihned po sklizni seţnout porost s následným 

přihnojením a chemickým ošetřením. Roztočík jahodníkový 

má během roku celkem sedm překrývajících se generací. 

Nejvíce se mnoţí v dubnu a na vrcholu léta. Je vhodné jednak 

v červenci odstranit zakrnělé, silně napadené trsy a navíc by 

bylo vhodné provést chemické ošetření. 

 V posledních letech se na listech a rubině plodů vlašských 

ořechů prakticky kaţdoročně objevují známky poškození od 

vlnovníků ořešákových. Oba spolu způsobují boulovitost      

a bradavičnatost listů a bradavičnatost rubiny ořešáků. Proti 

tomuto škůdci není u nás registrován zatím ţádný přípravek. 

Tito roztoči, podobně jako vlnovník rybízový, přezimují 

v pupenech, nikoliv na listech, takţe zde nepomůţe dokonce 

ani shrabování a pálení spadlých listů na podzim. Lze 

předpokládat, ţe proti těmto vlnovníkům by mohl být účinný 

specifický akaricid OMITE 570 EW. 

 U zeleniny a brambor je třeba i v červenci pokračovat 

v ošetřování proti plísním.  Universálním přípravkem proti 

plísni bramborové u brambor a rajčat, cibulové i okurkové 

před sklizněmi je systémový přípravek ACROBAT MZ. 

 Ze škůdců na košťálovinách škodí kromě mšice zelné, 

dřepčíků a květilky zelné v letním období hlavně molice 

vlaštovičníková, která můţe tuto zeleninu zcela znehodnotit. 

Při jejím výskytu je třeba okamţitě zasáhnout, nejlépe 

opakovaně v krátkém intervalu pouţijeme přípravek 

APPLAUD 50 WP. Na kapustě a zelí kromě patrných 

housenek běláska zelného na povrchových listech hlávek 

způsobují velké škody housenky můry zelné, můry 

kapustové a běláska řepového. Housenky těchto škůdců na 

rozdíl od předchozích ţijí skrytě a „provrtávají“ hlávky, které 

pak následně zahnívají. Na tyto škůdce je nutné včas 

aplikovat některý z povolených pyrethroidů s přídavkem 

smáčedla, dokud se housenky nezavrtají do hlávek (např. 

KARATE se ZEON technologií). Ochrana provedená později 

je jiţ prakticky neúčinná. 

Věra Bednaříková 
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PODNIKÁNÍ V OBCI 

________________________ 

 

Fotovoltaická elektrárna 1,91 MW, Velký Újezd 
 

Pár slov o fotovoltaice. 

Slunce je centrální hvězdou v našem 

planetárním systému. Bez Slunce by nebyl 

na zemi moţný ţivot. Slunce má průměr      

1 392 000 km, teplota jeho povrchu se 

pohybuje mezi 5700 K aţ 6000 K. Zdrojem 

energie Slunce je jádrová syntéza, kdy se 

vodík přeměňuje na hélium. Kaţdou vteřinu 

se 4000 tun hmoty Slunce přemění na 

energii, která se vyzáří do okolního vesmíru, přičemţ na Zemi 

dopadne přibliţně 45 miliardtin celkové vyzářené energie Slunce.  

Fotovoltaický jev byl objeven v roce 1839 Antoine - César 

Becquerelem (1788-1878). Na rozhraní dvou polovodičových 

materiálů, na něţ dopadá světlo, vzniká elektrické napětí. Světlo se 

skládá z nesčetných drobných nosičů energie, fotonů. Dopadnou-li 

tyto fotony na solární článek, budou uvolněny elektrony na n - vrstvě    

a budou se přesouvat  k  p - vrstvě křemíkového polovodiče. Tento 

přesun se nazývá průtok proudu a probíhá vţdy od  –  do  +. 

Slunce dodává denně 15 000 krát více energie neţ lidstvo potřebuje. 

Je tedy něco lepšího neţ získávat proud ze sluneční energie – 

fotovoltaiky? 

 

Greener s.r.o.  
 

Společnost Greener s. r. o. 

vznikla na základě dlouholetých zkušeností v oblasti energetiky. 

Zabýváme se dodáním fotovoltaických elektráren formou „na klíč“, 

řešením pro rodinné domy v oblastech vytápění tepelným čerpadlem 

či ohřevu vody (např. v  kombinaci s thermosolárním systémem či 
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s fotovoltaikou), poradenstvím, projektováním a také dálkovým 

dohledem těchto systémů. 

Těţištěm působení jsou dodávky fotovoltaických elektráren (FVE) na 

klíč, a to jak na pozemek, tak i na rodinné domy, zemědělské 

usedlosti, průmyslové objekty a na domy městské zástavby, budovy 

škol a úřadů. 

Naše společnost jiţ realizovala fotovoltaické elektrárny v lokalitách 

Vojkovice, Frýdek – Místek, Částkov a tento rok jsme generálním 

dodavatelem na projektech FVE ve Velkém Újezdě, Hustopečích       

u Brna, Těrlicku a např. Vendryni o celkovém instalovaném výkonu 

12 MW. 

 

 

Více informací na www.greener.cz 

 

 

FVE 1,91 Velký Újezd          

Investor Rolas FVE s.r.o. 

Generální dodavatel Greener s.r.o. 

Instalovaný výkon 1,97 MW 

Technologie FV panelů Polykrystalické - 230 Wp 

Roční výroba elektřiny 1970, 64 MWh 

Roční úspora CO2  1 674 500 Kg 

Úspora CO2 za 20 let* 33 490 tun 

* úspora počítána oproti výrobě energie z tepelných 

elektráren 

Na produkci stejného mnoţství el. energie, kterou 

vyrobí FV elektrárna za dobu 20 let, by v uhelné 

elektrárně bylo potřeba cca 36 tisíc tun uhlí, coţ 

představuje vlak dlouhý 14 km (vzdálenost Velký 

Újezd - Lipník nad Bečvou) 

 

 

Ing. Jaroslav Vašíček 

http://www.greener.cz/
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Krásy Bílého kamene, opředeného pověstmi, mohli turisté              

a cyklisté objevovat již po sedmnácté dne 1. května 2010. 

Ze stránek www.akcebilykamen.cz přinášíme pověst o Bílém kameni 

(v původním znění). 

Pověst o Bílém kameni 
 

 Před dávnými a dávnými lety, kdyţ snad ještě Pán Bůh se 

svatým Petrem chodili po zemi, aby odměňovali dobré a trestali zlé,    

a kdy Belzebub, pán pekel, posílal v jejich stopách své čerty, aby 

s tím dobrem a zlem hodně zamíchali, takţe vlastně nebylo moţno 

poznat, kdo je dobrý a kdo zlý, ţil v Mrsklesích kovář. Kovář 

Antonín. Chlapík jak buk na nepřívazských kopcích, kde to v létě 

fouká a v zimě mrzne, aţ praští, takţe buky jsou tam pevné                 

a houţevnaté jako ţelezo. Kovář Antonín měl taky svaly jako ze 

ţeleza, ale srdce měkké jako máslo stloukané v máji. Antonín je 

dobrák od kosti, říkávala kovářka Andulka, ţelezo dovede ohnout 

v rukách, ale by ohnul dluţníka, který uţ dva roky dluţí pár grošů za 

okutí kobyly nebo okování vozu, na to musí přijít ohebný ţenský 

jazyk. A potom mně říká, ţe jsem dračice. Ale to uţ se kovářka 

smála. 

     A smál se i Antonín. Jen kdyţ nám, Andulko, zdraví slouţí            

a máme s dětmi co jíst. A zvedl kovářku do výšky, aţ leknutím 

zavýskla. A kdyţ ji spustil na zem, přitiskla se k propálené koţené 

http://www.akcebilykamen.cz/
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zástěře, nic nedbajíc, ţe si zamaţe čerstvě vyprané a na slunci 

vybílené rukavice, a dýchajíc prudce, skoro zalykavě, dívala se 

svýma chytrýma, černýma očima do modrých kovářových očí pod 

světlou, trochu ohněm opálenou a začazenou čupřinou. Antonín ji 

objal tak něţně a jemně, jako by se ani v jeho rukou ţelezo 

neohýbalo jako těsto v rukou hospodyně. Neboť Antonín a Andulka 

se měli moc a moc rádi. Takové to uţ byly tehdy časy. Jako kdyby ve 

stopách Pána Boha a čertů chodila sama pohanská bohyně Lásky         

a snaţila se tu boţskou a čertovskou motaninu učinit lidem aspoň 

trochu snesitelnější. 

     Jenţe po zemi chodilo také neštěstí.  A to, jak je známo, nechodí 

po horách, ale po lidech. Pán na Hlubokém, pevném hradě na 

skalnatém ostrohu nad říčkou Bystřicí, se dal na řemeslo, které bylo 

tehdy v módě u urozených rytířů, hrabat a kníţat. Ostatně nejen 

tehdy. Prostě zjistil, ţe nejsnadnější cesta ke zbohatnutí je poloţit se 

zálohou někde u cesty, po které jezdili bohatí kupci z Prahy do 

polského Krakova s nákladem drahých suken, vonného, divného 

koření a jiného vzácného tovaru, zmordovat čeládku a od kupců si 

vzít jako výplatné za ţivot celé jejich bohatství. A kdyţ nebyli dost 

rychle svolní, rozvěsit je jako děsivou ozdobu staletých sosen kolem 

silnice. Někdy se rozjel aţ k  „jantarové“ cestě k Lipníku, ale tam se 

dostával do hájemství urozeného pana Friduše z Helfštýna a s tím 

nebyly ţádné ţerty ani spolky. Jednou na to urozený rytíř 

z Hlubokého zle doplatil. Čeládka páně Fridušova padla na koně 

holomků z Hlubokého, které zavedli hlouběji do lesa, aby řehtáním 

nevarovali kupce. Tehdy rytíř z Hlubokého ztratil všechny koně         

a ještě část čeledi, kdyţ chtěla na Fridušovcích koně vybojovat zpět. 

Jen tak tak uprchl se zbytkem zbrojnošů pěšky cestou necestou. 

Proklínal nebe i zemi, Boha i lidi. Ovšem urozený rytíř ani jeho 

druţina nechodí pěšky. A selští chámové koně nepotřebují. A protoţe 

mu Mrsklesy leţely právě v cestě, pobral zde všechny koně a krávy 

přibral navíc. Aby se odškodnil za nezdařený rytířský výboj. A kde  

sedlák či chalupník nebyl dost ochotný, ještě mu posadil ohnivého 

kohouta na doškovou střechu. Tak krutě si ještě nikdy nepočínal,        

i kdyţ s „desátky“ pro pána na Hlubokém muselo počítat celé okolí. 
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     V Mrsklesích bylo zle. Některá stavení nebo spáleniště byla 

opuštěná, kdyţ obyvatelé uprchli. A ti zbylí nemohli kováři 

Antonínovi ani zaplatit starý dluh, ani si objednat novou práci. Neboť 

navíc ten rok udeřila strašlivá sucha, na polích nic nevzešlo, a co 

vzešlo, uschlo. Také kupecké cesty byly prázdné, neboť kupci pro 

obavu o svůj majetek i ţivot volili jiné cesty. A tak, jestli si někdy 

kováři v Dolanech nebo Oujezdě dali zavolat Antonína na pomoc, 

kdyţ tam zastavila dlouhá řada kupeckých vozů a kupci hartusili, 

protoţe chtěli mít koně překovány a vozy opraveny co nejrychleji, 

čas je totiţ drahý a trhy nečekají, tato občasná výpomoc odpadla. 

Antonín jako pomocník byl oblíben u obou - kovářů i u kupců. 

Kobylky jako by mu kopyta samy nabízely a nikdy se nestalo, ţe by 

podkovu zakul a koně zchromil a práce mu v rukách jen hrála. To 

dovedli ocenit páni bratři cechu kovářského i kupci sami. A tak se 

Antonín vracíval vesele a v kapsáři mu cinkalo poctivé české stříbro. 

Jenţe to bývalo. 

     Dnes kovářská výheň pod přístěnkem vyhasla a zvonění kovadliny 

doznělo. Antonín chodil jako tělo bez duše. A nevěděl co s rukama, 

zvyklýma na těţké kladivo a ţhavé ţelezo. Nejhorší však bylo dívat 

se na bledé tváře a do smutných oček dětí. Hladových dětí. 

Nenaříkaly ani neplakaly. Ani Andulka, které jako by kordulka           

i fěrtošek byly najednou velké, neřekla jedno křivé slovo. Ale to bylo 

tím horší. Moci se vykřičet, vyplakat, aby hořké slzy netekly dovnitř, 

do duše, kde pálily jako jedovatá hadí slina. 

     Antonín utíkával do lesa. Aby aspoň na chvíli neviděl, aby mohl 

pálící oči a čelo poloţit na chladivý mech. A aby nasbíral houby, 

sladké maliny či borůvky, nebo dokonce poloţit pytlácká oka na 

zvěř. Uţ se ani krutých trestů za lesní pych nebál. Jen něco donést 

dětem k jídlu. Ale v tom suchém, krutém létě houby nerostly, jen 

červené vysměvačné muchomůrky, maliny a borůvky suchem 

nedozrály, scvrkly se a opadaly a pytlákem byl dobrák Antonín 

přešpatným. Jeho pasti zůstávaly prázdné. Jen jednou chytil hubenou, 

prašivou lišku, jíţ mu nakonec bylo líto. Tak byla hladem vyzáblá 

jako ty děti. 

     Jednou se zatoulal daleko, aţ do strání pod Varhoští. Byl horký 

srpnový den a Antonín byl unavený, ţíznivý a hladový, aţ se mu 
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hlava točila. Však také odešel před snídaní, aby neujídal dětem tu 

trochu prosné kaše, a za celý den dostal do úst jen několik suchých 

borůvek. Vyčerpaně se svalil na úpatí černé skály, která chmurně 

čněla ze stráně. Černý kámen říkali tomuto místu, a kdo mohl, raději 

se mu vyhnul. Antonínovi nevadila zlá pověst Černého kamene. Uţ 

mu skoro nic nevadilo. Divné a zlověstné myšlenky se mu honily pod 

zpoceným čelem. Koš, který poloţil vedle sebe, byl skoro po okraj 

naplněn červenými, bíle kropenatými muchomůrkami. Nic jiného 

nenašel od rána, jen několik scvrklých, dohněda spálených kuřátek. 

Aţ přijde domů, připraví k jídlu tuto zlověstnou  krásu a udělá konec 

všemu. A potom bude klid. Bude zbaven pohledu na hladovějící děti, 

které se mu ztrácejí před očima, i na usýchající krásu černooké 

Andulky. Jen aby to nebolelo, aby usínaly tak lehce, bez tíţe, jako 

teď usíná on. Antonín zavřel oči. 

     Z mrákotného usínání ho probudil uštěpačný smích. Antonín se 

prudce posadil a vytřeštil oči. Na černém balvanu proti němu seděl 

myslivec. Celý v černém, za kloboukem černé krkavčí péro, 

lesknoucí se do modra, na nohou měl vysoké černé boty. Jen levá 

noha měla divný tvar, jako by byla obuta na kopyto. Čert! blesklo 

Antonínovi hlavou a mrazivé zachvění mu proběhlo po zádech. Ale 

co! Čert, nečert, ani sám ďábel nemůţe být horší neţ bída! 

     Myslivec naň upíral své uhrančivé černé oči, na úzkých rtech 

výsměšný úsměv. Vlasy černé jako uhel se kroutily jakoby spálené. 

Antonínovi se zdálo, ţe se z nich ještě kouří. 

     Kováři, kováři, máš to nějaké roztodivné myšlenky! Odejít ze 

světa, abys se nemusel starat o děti. To je to nejlehčí. A vlastně bych 

tě měl v té myšlence utvrdit. Tak by nám tvá duše připadla bez 

námahy. Jenţe já tě znám, kováři. To bys se dal spíše k lapkům na 

Hlubokém, jen abys pro děti něco sehnal. Ale mám pro tebe jiný 

návrh. Upiš mně svou duši a já ti zajistím bohatství a štěstí pro tvé 

haranty i pro tvou krásnou, černookou Andulku. Bude to zas nejhezčí 

kovářka v celém okolí. Slovo čerta na to! Tady podepiš svou krví       

a do pěti let a do dne přijdi zase sem k Černému kameni. 

 

 

pokračování příště  
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Ze XVI. Hanáckého okruhu - zastávky ve Velkém Újezdě,   foto B. Šišma 
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