Obsahuje dárek letecký
snímek Velkého Újezda

ZPRÁVY Z RADNICE
________________________
Dotační titul zateplení základní školy je jiţ z větší části hotov, také
spolufinancování městyse na této akci je jiţ z větší části uhrazeno.
V současné době jsme se zaměřili na přípravu dalších projektů,
zejména zateplení mateřské školky, kde je situace obdobná, ne-li
tíţivější, neţ byla u základní školy. Dalším projektem, který byl
nedávno zadán, je úprava malého náměstíčka v zákostelí, včetně
přilehlých ulic a jejich odvodnění. Rekonstrukce úpravny vody má
dokumentaci hotovou a jiţ z kraje roku byla podána ţádost o dotaci
na tuto stavbu. Je předpoklad, ţe by mohla být zařazena do dotačního
programu v příštím roce. Také revitalizace Dolního rybníka má
hotový projekt a je nutné zajistit stavební povolení.
Všechny tyto projekty, s poskytnutím dotací, předpokládají
spolufinancování za strany městyse ve výši cca 20% uznatelných
rozpočtových nákladů. Tedy jejich realizace bude závislá na přísunu
peněz do rozpočtu městyse v příštích letech.
Lubomír Bršlica, starosta
PODĚKOVÁNÍ
Kulturní a školská komise děkuje všem,
kteří se postarali o zábavu
a občerstvení po všechny tři dny
hodových oslav – p. Macháčkovi,
občerstvení Florenc, restauraci
U Jelena i restauraci na Lapači.
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POPLATKY
Vodné, stočné:
- městys Velký Újezd ţádá ty občany, kteří dosud nezaplatili
poplatky za odebranou vodu a stočné, aby tak neprodleně
učinili buď v hotovosti (pondělky, středy 8,00-12,00 a 13,0017,00 hodin), nebo po domluvě s pí Bednaříkovou poštovní
poukázkou, či bankovním převodem;
- od data 1. listopadu 2009 se stane městys Velký Újezd
plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), a to na základě
novely k zákonu o DPH. Z tohoto důvodu bude nutné provést
znovu odečty všech vodoměrů, vystavit a odeslat všem
odběratelům faktury. S touto změnou souvisí i povinnost
uzavřít se všemi odběrateli nové smlouvy, příp. dodatky ke
stávajícím smlouvám;
- v souvislosti s výše popsanou situací schválila Rada městyse
Velký Újezd s účinností od 1. 11. 2009 nové ceny vodného
a stočného následovně:
za 1 m3 odebrané vody 20,- Kč (současná cena je 18,- Kč)
za 1 m3 vypuštěné odpadní vody do kanalizace 15,- Kč
(současná cena je 14,- Kč)
pevná sloţka (tzv. nájem vodoměru) za kalendářní rok zůstává
ve stejné výši 120,- Kč.
Poplatek za komunální odpad, poplatek ze psa:
- těm občanům, kteří z a p o m n ě l i , ţe splatnost poplatku za
komunální odpad je 31. března a poplatku ze psa 30. června,
připomínáme, aby úhradu v co moţná nejbliţším termínu
provedli. Správa těchto poplatků se řídí zákonem „o správě
daní a poplatků“, jsou tedy samy o sobě tzv. „daňové“, DPH
se z nich odvádět tedy nebude. Jejich platby má městys dle
uvedeného zákona povinnost vymáhat, a nejsou-li včas
zaplaceny, můţe hodnotu nedoplatku ztrojnásobit.
V. Bednaříková
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VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd –
mimořádné zasedání, konané 16. 9. 2009 v obřadní síni Úřadu
městyse Velký Újezd
_______________________________________________________

Usnesení k bodu 1:
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje předloţenou
Smlouvu č. 0800893 o poskytnutí podpory se Státního fondu
ţivotního prostředí České republiky Kč 822.222,95 a z Fondu
soudrţnosti (státní rozpočet) maximálně Kč 13,977.790,15 za akci
„Realizace úspor energie na budově ZŠ Velký Újezd“.
Usnesení k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje Rozpočtové opatření
č. 6/2009, kde se výdaje na zateplení budovy ZŠ (akce „Realizace
úspor energie na budově ZŠ Velký Újezd“) zvyšují z původně
plánovaných 2 mil. Kč pro letošní rok na částku 3,6 mil. Kč.
Usnesení 3:
Zastupitelstvo městyse Velký Újezd pověřuje členy výboru pro
rozvoj městyse pana Ing. Jiřího Roubíka, Ph.D. a pana Mgr. Ondřeje
Zatloukala zastupováním městyse Velký Újezd při veřejném
projednání Změny č. 1 územního plánu obce Výkleky.
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jiří Roubík Ph.D.
Marie Oklešťková

Starosta městyse:

Lubomír Bršlica
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VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd
(dále jen "ZM"), konaného 30. září 2009 v obřadní místnosti
Úřadu městyse Velký Újezd
_____________________________________________________

Usnesení č. l (k bodu č. 2):
ZM Velký Újezd schvaluje zápisy z 12. zasedání ZM Velký Újezd
ze dne 24. 6. 2009 a 13. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 16. 9.
2009.
Usnesení č. 2 (k bodu č. 3):
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
o plnění usnesení z 12. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 24. 6. 2009
a 13. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 16. 9. 2009.
Usnesení č. 3 (k bodu č. 4):
ZM Velký Újezd bere na vědomí ústní zprávu o činnosti výboru pro
rozvoj městyse od 12. zasedání ZM Velký Újezd, přednesenou
Ing. Roubíkem, Ph.D.
Usnesení č. 4 (k bodu č. 5):
ZM Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse Velký
Újezd za období od 12. zasedání ZM Velký Újezd a pověřuje Úřad
městyse Velký Újezd jednáním s firmou REMIT, s. r. o. o sníţení
ceny odpadů o hodnotu platby za papír.
Usnesení č. 5 (k bodu č. 6):
ZM Velký Újezd schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky 100.000,Kč TJ Sokol Velký Újezd na opravu střechy sokolovny a souhlasí
s navrţeným splátkovým kalendářem:
rok 2010 – splátka 30.000,- Kč; rok 2011 – splátka 30.000,- Kč; rok
2012 – splátka 40.000,- Kč.
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Usnesení č. 6 (k bodu č. 7):
ZM Velký Újezd schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 2498
ost. plocha o výměře 2623 m2 a p. č. 2503 ost. plocha o výměře 24
m2, oba v k. ú. Velký Újezd, oba z vlastnictví Olomouckého kraje,
ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví městyse Velký Újezd.
Usnesení č. 7 (k bodu č. 8):
ZM Velký Újezd schvaluje zahájení prací na zpracování 1. změny
územního plánu Velkého Újezda a s ohledem na usnesení č. 4 ze
zasedání Zastupitelstva obce Velký Újezd z 21. června 2006
pověřuje Radu městyse Velký Újezd jednáním s firmou PRO-SIN,
s. r. o. – ředitelem RNDr. Matějkou o postupu prací a případném
spolufinancování.
Usnesení č. 8 (k bodu č. 9):
ZM Velký Újezd schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2009 dle přílohy
k zápisu ze 14. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 30. 9. 2009.
Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Aleš Boháč
Pavel Riedel

Starosta městyse:

Lubomír Bršlica
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OHLÉDNUTÍ ZA VELKOÚJEZDSKÝMI HODY
__________________________________________________
Váţení přátelé i nepřátelé Újezdských hodů,
letošní hody se jako vţdy konaly od pátku 14. 8. do neděle
16. 8. v reţii p. Macháčka a za pomoci „spřízněných duší.“
Páteční příjemné odpoledne začalo se skupinou Trifid. Na
tuto skupinu, tak jako kaţdý rok, přišla spousta příznivců. Tento
skvělý den přinesl mnoho radosti a záţitků nejen dospělým, ale
hlavně dětem, kterým jsme umoţnili uţívat si pěkného odpoledne.
Zakončení pátečního večera bylo znepříjemněno
stěţovatelem, kterému se nelíbilo, ţe se hudební produkce protáhla
o pouhých 10 minut.
Sobotní odpoledne začalo ve 14 hodin vystoupením skupiny
Elixír. Po roční přestávce jsme uspořádali tradiční hodovou zábavu,
tentokráte na školním hřišti. I kdyţ byl přesun z náměstí na hřiště
velmi náročný, jsme rádi, ţe k vaší spokojenosti jsme to zvládli
a zábava mohla pokračovat se skupinou Galaxy a Fórum II. Všichni
jsme se příjemně bavili aţ do pozdních nočních hodin. Nedělní ráno
začalo poslechem cimbálovky. Od 14 hodin začala hrát k tanci
i poslechu skupina Galaxy, která nás provázela celým nedělním
odpolednem. Po celé tři dny bylo připraveno bohaté občerstvení
(např. 14 druhů piva) a kaţdý den se losovala hodnotná tombola,
která zahrnovala i dětskou tombolu.
Počasí hodům tentokrát přálo a my se mohli těšit z toho, ţe se
návštěvníci letošních hodů dobře bavili a byli spokojeni s obsluhou
i připraveným programem.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem lidičkám, kteří se na
přípravě letošních hodů podíleli. Věnovali těmto přípravám všechen
svůj volný čas, abyste byli s tímto třídenním maratonem spokojeni
a abyste se cítili báječně. Dík patří i ředitelům ZŠ a SOU
a samozřejmě všem sponzorům, kteří nám přispěli hodnotnými
cenami do tomboly. Hody jsou za námi a my se budeme těšit za rok
nashledanou.
Bára Kittlová
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BAREVNÁ ŠKOLA
________________________
Zdravím všechny čtenáře Ţibřidu.
Název tohoto článku jsem zvolil záměrně a jiţ určitě tušíte proč. Ten
z vás, kdo pohleděl na novou fasádu a okna, ví, ţe pěkné barvy škole
sluší. Díky vstřícnosti a kvalitní práci pana starosty a jeho týmu se
letos po mnoha letech plánování podařilo zrealizovat celkové
zateplení školní budovy. Součástí této akce je také vybudování nové
kotelny, která jiţ byla po mnoho let za zenitem své ţivotnosti
a efektivity. Všechny práce ve vnitřních prostorách, tedy výměna
oken, parapetů, vymalování a úklidové práce, byly dokončeny do
1. září.
Netradičně v úterý začal nový školní rok a s vypětím všech sil jsme
mohli přivítat naše ţáky. Provozní zaměstnanci, brigádníci a učitelé,
ti všichni se zaslouţili o to, aby se školní prostory mohly rozezvučet
hlaholem dětí. Jsme rádi, ţe se rekonstrukce pomalu chýlí ke konci,
a všichni doufáme, ţe takovýto ozdravný proces bezesporu zvýší
hodnotu školy, jak po stránce uţitkové, tak estetické. Ţivotní
prostředí nebude tolik zatíţeno energetickým provozem jako
doposud. Věřím, ţe i provozní problémy kotelny budou minulostí
a umývání oken jiţ nebude noční můrou pro naše paní uklízečky. Ke
konci minulého školního roku se podařilo zkolaudovat nové hřiště na
pláţový volejbal, které dělá radost mnoha příznivcům tohoto
atraktivního sportu a je téţ plně vyuţíváno v hodinách tělesné
výchovy.
Nechci se rozepisovat pouze o budování materiálního zázemí, ale
také chci zmínit další aktivity, které nás čekají. Kromě toho hlavního,
a to je výuka a podíl na výchově našich ţáků, budeme realizovat
projektový Den zvířat v průběhu měsíce října. Na tuto akci jsme
získali finanční dotaci z Olomouckého kraje. Ţáci se budou účastnit
výtvarné a vědomostní soutěţe, exkurze do ZOO a odborné
prezentace ve školním zoo-koutku. Obdrţeli jsme také finance na
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nákup nových zajímavých ţivočichů, kteří poslouţí k zatraktivnění
výuky řady předmětů a budou rozvíjet pozitivní vztah našich ţáků
k ţivým organizmům a k přírodě. Do konce kalendářního roku
proběhne řada sportovních soutěţí a besídek zaměřených na ochranu
zdraví a ţivota. Tradičně se bude konat vánoční besídka, na kterou
se jiţ určitě těší příbuzní účinkujících dětí.
Co nabízíme širší veřejnosti? Pronájmy společenského sálu,
sportovního areálu, tělocvičny, posilovny a sauny. Provozní
informace a ceníky za poskytované sluţby jsou umístěny
na webových stránkách školy.
Závěrem přeji všem čtenářům vše dobré, hodně pohody a klidu.
Petr Konečný, ředitel školy
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Z NAŠÍ FARNOSTI
______________________

VARHANY
(návaznost na článek uveřejněný v Žibřidu v prosinci 2007)
Koncem května letošního roku byla v našem kostele sv. Jakuba
Většího dokončena generální oprava varhan postavených v roce 1937
firmou RIEGER z Krnova. Kolaudace a předání varhan k uţívání
proběhlo v kostele 3. 7. 2009. Kolaudace se účastnili pan PhDr. Petr
Koukal, Ph.D. – organolog NPÚ úp Praha, Bc. Kamila Davidová –
památkář NPÚ úop Olomouc, Ivo Roháč – varhanář-restaurátor, Jan
Gottwald – arcidiec. organolog a za farnost Eva Tomková a varhaník
František Tomek.
Restaurátorské práce na varhanách probíhaly od srpna 2008. Tento
nástroj je v pořadí v kostele jiţ třetí. První varhany postavil v roce
1752 olomoucký varhanář Adam König. Druhé varhany z roku 1875
byly od firmy Rieger a druhý manuál od firmy Melzer z Kutné Hory.
Tyto varhany měly v I. manuálu osm rejstříků neúplných a II. manuál
měl tři rejstříky. Tyto byly velmi falešné, takţe se nepouţívaly. Za
1. světové války byly varhanám zrekvírovány hlavní píšťaly.
V roce 1937 se velkoújezdský kostel konečně dočkal nových varhan!
Varhany jsou od firmy Rieger z Krnova. Jsou dvoumanuálové se 16
znějícími rejstříky a 1 transmisí. Z nádraţí ve Velké Bystřici je
přivezl šofér Losert z Kyjanice. Montéři od firmy Rieger je stavěli od
27. 7. do 6. 8. 1937, kdy byly zkolaudovány P. Karlem Vlkem
a v tento den poprvé hrály při bohosluţbách. Protoţe ještě ale nešel
motor, hrál jen spodní manuál. Večer uţ byla zkouška i s motorem
a II. manuálem. 8. 8. 1937 uţ hrály celé varhany se všemi rejstříky
a hrají dodnes. Varhanář – restaurátor pan Ivo Roháč potvrdil, ţe
všechny komponenty varhan jsou vyrobené z kvalitního materiálu
a perfektně řemeslně zpracovány. Členové kostelního výboru té doby
s varhaníkem Františkem Bršlicou, kteří vybrali pro stavbu nových
varhan firmu Rieger z Krnova, si za toto osvícené rozhodnutí
zaslouţí poděkování!
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Původní rozpočet na opravu byl 580.000,- Kč. Nakonec je ale cena
niţší, protoţe se nedělala povrchová úprava varhanní skříně, která se
dá provést později. Konečná cena je tedy 544.010,- Kč. Peníze uţ
byly převedeny na účet firmy ORGAN – SERVIS pana Roháče.
Nejmenovanému věřiteli ale musíme vrátit půjčku 170.000,- Kč,
proto budeme vděčni za kaţdý finanční příspěvek.
Kaţdý, kdo by chtěl na opravu přispět, můţe odevzdat hotové peníze
v kostele nebo je poslat na účet farnosti u České spořitelny. Číslo
účtu je: 1800865349/0800. Na poţádání bude vystaven doklad
o poskytnutí daru. Všem, kteří přispějí, předem děkujeme!
Poděkování si zaslouţí samozřejmě i všichni ti, kteří jiţ na opravu
varhan přispěli. Za stálou finanční pomoc děkujeme zvláště Úřadu
městyse Velký Újezd, bez které by bylo těţké vůbec s opravou začít!
(městys daroval 250.000,- Kč).
Dle mínění arcidiecézního organologa jsou naše varhany RIEGER
op. 2798 jedny z nejlepších v okolí Olomouce a jsou vhodné i ke
koncertnímu vyuţívání. První tzv. kolaudační koncert jsme si mohli
vyslechnout 1. srpna 2009 v podání studentů KEA v Olomouci.
Doufáme, ţe se nám brzy podaří zorganizovat další koncerty a ţe
varhany u nás nebudou zahálet. Věříme také, ţe po nynějším
zrestaurování budou slouţit ještě pěknou řadu let.
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ZVONY
V poslední době si jistě řada lidí všimla nového zvonu v kostele pod
kůrem. Tento zvon sv. Jakub nechal pro náš kostel zhotovit pan
ing. Milan Naswetter, rodák z Velkého Újezda. Se svým návrhem
obnovit zvonový soubor našeho kostela přišel v pravou chvíli,
protoţe zvony na naší věţi jsou opravdu v ţalostném stavu.
Zvon, který nejčastěji slyšíme zvonit, je z bílé slitiny, cca 120 kg,
a byl pořízen za válkou zrekvírované zvony. V místě pod ranou úderu
je od doby lití vada způsobená nevylitím prostoru. Na obou stranách,
kde naráţí srdce zvonu do věnce, jsou z tohoto důvodu vytlučené díry
velikosti pěsti, a proto kaţdou chvíli můţe zvon prasknout. Dále zde
máme ocelolitinový zvon o hmotnosti cca 270 kg, který do farnosti
pořídil v roce 1994 dnes jiţ zemřelý P. J. Machač. Ve Vítkovických
ţelezárnách byl odlitý kolem roku 1946 a nemá valnou zvukovou
uměleckou hodnotu. Jediný hodnotný zvon je gotický zvon z konce
15. století o váze cca 150 kg s latinský nápisem: „ O rex gloriae, veni
cum pace, Mater Dei, memento mei, o Maria“ („Ó králi slávy, přijď
s pokojem, Matko Boţí, pamatuj na mě, ó Maria“). Tímto zvonem se
zvoní minimálně, protoţe je památkově chráněný. Elektrický pohon,
na který byly všechny zvony napojeny v roce 1991, nebyl udělaný
dobře, proto zvony zvoní nevyváţeně, a tak se ničí. Nové zapojení
zvonů bude přes elektromagnet a gotický zvon by památkáři nejraději
vrátili na ruční zvonění. Tento zvon jako jediný bude ve věţi
ponechán. Ostatní zvony dle doporučení zvonařů ze Zvonařské dílny
z Brodku u Přerova, kteří provedli odbornou prohlídku zvonového
prostoru věţe, by bylo vhodné vyměnit. Podle měření udělali návrh
na zhotovení nové zvonové sestavy.
Zvon první sv. Jakub tónu D2, hmotnosti 223 kg, průměru 695 mm,
je jiţ na světě a našemu kostelu ho věnovala rodina Naswetterova,
jak je také na zvonu napsáno. Zvon byl odlitý 31. července 2009 ve
Zvonařské dílně Marie Tomáškové – Dytrychové v Brodku
u Přerova pár minut před polednem. Autorem zvonu je paní Leticie
Vránová – Dytrychová. Výzdobu navrhla ak. soch. Věra Kunčarová.
Materiálem je zvonařská bronz. Na zvonu je reliéf sv. Jakuba St.
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a nápis: „Svatý Jakube oroduj za nás.“ Další dva nové zvony bychom
chtěli pořídit postupně.
Svěcení zvonu sv. Jakub proběhlo při mši svaté v neděli 4. října 2009
v 11:00 hod. Zvon posvětil Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup
olomoucký. Pro celou farnost je pořízení nového zvonu velkou
historickou událostí! Nový zvon se nepořizuje kaţdý rok, a pokud je
kvalitní, měl by vydrţet i 500 let.
Doufáme, ţe hlas zvonu sv. Jakub bude provázet ţivotem ještě
mnoho dalších generací!
Tomková Eva, č. 33
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ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ ZE
SDH Velký Újezd v letním období
____________________________________
Naši mladí hasiči po Plamenu na soutěţích ligy v poţárním útoku
okresu Olomouc trochu zakolísali ve výkonech, ale i tak se před
prázdninovou pauzou dokázali udrţet na předních pozicích
s nejlepšími týmy v lize, hlavně v kategorii mladších. Za svou snahu
a píli pro ně, stejně jako loni, pořádala vedoucí kolektivu MH letní
tábor. V Radvanicích u Trutnova, kde máme s místní dobrovolnou
jednotkou velmi dobré vztahy, strávily děti 10 dní. 10 dní, které byly
vyplněny hrami a odpočinkem, nebo také výlety. Např. jsme
navštívili v Hradci Králové leteckou základnu zdravotnické
záchranné sluţby a jejich operační středisko a také Aquapark, kde
mají historickou raritu v celé střední Evropě – mechanické vlnobití,
které bylo instalováno roku 1932 a rekonstruováno v roce 1998. Jako
kaţdý tábor byl i tentokrát uskutečněn výšlap na nedalekou rozhlednu
Ţaltman.
Pravděpodobně si naši mladí hasiči a hasičky na táboře dobře
odpočinuli, protoţe po prázdninách vloţili všechen svůj um do
posledních kol olomoucké ligy a podle neoficiálních výsledků jsme
se celkově umístili v kategorii starších na hezkém 5. místě
a v kategorii mladších naši hasiči obsadili 1. a 2. místo v celkovém
pořadí, čímţ se neoficiálně stali mistry olomouckého okresu
v poţárních útocích. Tyto výsledky budou oficiálně vyhlášeny aţ
v říjnu na branném závodě, kterým je prakticky zahájena další
soutěţní sezóna 2009/2010.
Ještě pár slov k našim nejmenším, kteří jsou sloţeni převáţně
z prvňáčků a těch, kteří letos přešli do 2. třídy. I přesto, ţe letos
absolvovali své úplně první 3 soutěţe, neskončili ani jednou poslední,
dokonce v Doloplazech se umístili na výborném 9. místě ze 17-ti
soutěţních druţstev, coţ poukazuje na jejich velký potenciál.
Drţme jim pěsti, aby se všem 10. 10. 2009 v Nové Hradečné zadařilo
a měli dobrý základ do jarního kola.
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Za pomoc dalším vedoucím, rodičům MH děkují:
Vedoucí kolektivu MH Mgr. Veronika Čurdová Pacáková
Trenér MH Zdeněk Čurda
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Z ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SVAZU
POSTIŢENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
_____________________________________________________
Opět chceme čtenáře seznámit s činností našeho svazu. Jak jsem jiţ
v minulých číslech Ţibřidu informovala, je to sdruţení nepolitické,
nezávislé, s právní subjektivitou. Členové z Velkého Újezda,
Lazniček a Daskabátu se dvakrát ročně scházejí na společném
setkání, kde je připraveno malé pohoštění s programem, např.
v březnu pěkné vystoupení zpěvánek z Olomouce. Program se moc
líbil a děti z mateřské školy pravidelně naše setkání zpříjemní svým
programem.

Také kaţdoroční zájezdy za krásami naší vlasti jsou oblíbené,
v loňském roce jsme navštívili Kroměříţ – zámek, Královskou
zahradu a letos se těšíme do Valašského Meziříčí a Roţnova pod
Radhoštěm.
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Z další naší činnosti:
- účastníme se akcí pořádaných OV Olomouc
- navštěvujeme členy při ţivotních výročích, dlouhodobě nemocné
- v květnu proběhl třídenní zájezd do termálních lázní Velký
Meděr, dále rekondičního ozdravného pobytu v Novém Hrozenkově
se zúčastnilo 8 členů a v Koutech nad Desnou 2 členky.
Výbor ZO připravuje další společenské setkání s programem
v prosinci na Daskabátě.
Děkujeme obecním úřadům našich obcí za finanční podporu ZO
SPCCH.
Dokoupilová Marie, předsedkyně ZO SPCCH
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ZPRÁVY Z ČINNOSTI TJ Sokol Velký Újezd
________________________________________________

Fotbal
Turnaj Újezdů ve fotbale – Újezdský pohár 2009
6. ročník turnaje se letos konal 25. 7. 2009 v Horním Újezdě
u Třebíče. Naši fotbalisté byli zařazeni do skupiny B a výsledky byly
následující :
Velký Újezd - Újezd u Uničova
2:0
Velký Újezd - Horní Újezd, Přerov 0:2
V zápase o 3. – 4. místo se naši utkali s muţstvem Horního Újezda u
Svitav. Po výsledku 0:0 se kopaly penalty a naši vyhráli 8:7, kdyţ
rozhodující penaltu vstřelil Jirka Zlámal.
Celkové pořadí :
1. Horní Újezd, Přerov
2. Horní Újezd, Třebíč
3. Velký Újezd, Olomouc
4. Horní Újezd, Svitavy
5. Újezd u Uničova
6. Pletený Újezd, Kladno
V příštím roce se uskuteční jiţ 7. ročník Újezdského poháru a naši
fotbalisté pojedou hodně daleko, do Pleteného Újezda u Kladna.
Termín byl jiţ stanoven – 24. 7. 2010.
Průběţné výsledky fotbalové soutěţe – podzim 2009
muţi III. třída
Hlubočky B Dl. Loučka
2:0
Šumvald
Hlubočky B
1:1
Hlubočky B Slavonín B
0:1
Náklo
Hlubočky B
3:4
Hlubočky B Libavá
6:3
Blatec
Hlubočky B
1:1
Hlubočky
Jívová
2:0
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Váţení sportovní přátelé,
chtěl bych Vás informovat o činnosti naší fotbalové mládeţe. Jak víte
jiţ z minulého Ţibřidu, snaţíme se v oddílu kopané přilákat ke
sportování děti Velkého Újezda a okolí. Tréninky probíhají stále
stejně, a to kaţdé úterý v 16.30 hod. - tímto zveme další zájemce. V
kategorii starších ţáků se nám nepodařilo dát dohromady dostačující
počet hráčů, takţe pouze trénují a nejlepší z nich jsme zapůjčili na
hostování do Tršic, kde mimochodem patří k nejlepším. Mladší ţáci
zatím nemají ideální výsledky, ale sbírají zkušenosti
a všichni
věříme, ţe na jaře to bude lepší. Hlavně účast na zápasech je tragická.
Na tréninku se nás sejde hodně, ale na zápas je nás tak tak, ani
nemáme hráče na střídání. A proto ve druhém poločase uţ nemají
kluci sílu na lepší výsledek viz Nové Sady - poločas 2:1, zápas 6:3.
V kategorii nejmenších, tedy benjamínků, se situace vyvíjí velice
dobře. Nejenţe hráčů a hráček stále přibývá, ale i hra a výsledky se
rapidně zlepšují. Také se nám podařilo prostřednictvím pana Krbečka
sehnat sponzorský dar v podobě nových dresů, které nám pro
nejmenší chyběly. Děkujeme.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně podílejí na
výchově fotbalové mládeţe.
Klimek Karel

Turistika
Podzimní turistický zájezd do Hrčavy - nejvýchodnější obce České
republiky.
Tradiční podzimní autobusový zájezd OKČT TJ Sokol
s tradičním řidičem autobusu panem Šťastným se po šesté hodině
ranní v sobotu 19. 9. 2009 rozjel směrem do nejvýchodnějšího
výběţku České republiky do Slezských Beskyd. Za Jablunkovem
z obce Niţní Lyski jsme se vydali ve slunečném počasí stoupáním po
zelené turistické značce přes chatu Polanku a Girovou na vrchol
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s dalekým rozhledem Girová - 839 m n. m. Pokračováním přes
Komorovský Grúň po červené a ţluté turistické značce a z části po
česko-polské hranici jsme se dostali k Trojmezí - k hraničním
kamenům Česka, Slovenska a Polska. Závěrečným stoupáním jsme
došli do nejvýchodnější obce ČR Hrčavy, kde je k vidění mimo jiné
dřevěný kostelík a Lurdská jeskyně.
Statistika: 41 účastníků, 15 našlapaných km (někteří i více),
4 moţnosti občerstvení po trase, slunečné počasí.

Miroslav Dobisík
Turistické závody
Úspěchy v turistických závodech jsou u našeho oddílu jiţ tradiční.
Uspěli jsme v Českém poháru 2009 a hlavně na Mistrovství České
republiky 20. 6. 2009 v Kralupech nad Vltavou.
Výsledky :
Mistrovství České republiky
mladší dorostenci(14 závodníků)
starší dorostenky (9 závodnic)
ţeny (8 závodnic)

2. místo Ondřej Fryštacký MT
5. místo Zuzana Fryštacká
4. místo Anna Fryštacká 1VT
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Český pohár 2009
Ondřej Fryštacký – 2. místo
Mezinárodní mistrovství v Uherském Hradišti 5. 9. 2009
mladší dorostenci
3. místo Ondřej Fryštacký
ţeny
4. místo Anna Fryštacká

Večerní pochod
V pátek 23. října 2009 se koná 33. ročník večerního pochodu, který
se pořádá na počest 28. října – Dne vzniku samostatného
československého státu. Přihlášky se přijímají od 16.45 hod.
v sokolovně, odkud je také start v 17.30 hod. Startovné je 10,- Kč,
trasa v délce asi 7 km vede okolím Velkého Újezda s cílem na
fotbalovém hřišti. Zde na účastníky čeká malá odměna – čaj
a sladkost, v bufetu pí Kováčové bude moţno zakoupit obvyklé
občerstvení.
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Štafetový maraton
Na školním hřišti 2. 10. 2009 proběhne opět štafetový maraton, který
pořádá TJ Sokol společně se ZŠ. V loňském roce běţelo 118
závodníků, výsledný čas byl 2:50:12 hod. Rekordní čas je z roku
1991 a to 2:37:05 hod.
Cvičení
Pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ bude zahájeno v úterý 3. 11.
2009. Informace bude vyhlášena v rozhlase městyse a rozpis cvičení
bude ve skříňce na sokolovně.
Upozornění
TJ Sokol zaplatila za uţívání tělocvičny ZŠ za období 2008/2009
celkem 32 100,- Kč. Cena 1 hod je 150,- Kč a v tomto období byla
tělocvična vyuţívána 214 hod (cvičení, stolní tenis, fotbal).
Vzhledem k tomu, ţe dotace z ČSTV jsou pouze na údrţbu a jiné
moţnosti nejsou, rozhodl výbor TJ Sokol na své schůzi dne 14. 9.
2009, ţe kaţdý uţivatel tělocvičny v ZŠ (člen i nečlen) zaplatí při
zahájení sezony v roce 2009 – 50,- Kč a v roce 2010 – 100,- Kč.
Tento poplatek se zaplatí jednorázově, nebudou platit cvičitelé
a trenéři. Tato částka bude tvořit asi polovinu úhrady za pronájem
tělocvičny, ostatní doplatí TJ Sokol. Na základě zjištěných referencí
v jiných obcích jsou takové poplatky v pronajatých tělocvičnách
běţné a vyšší (400 – 500 Kč za rok).
Členské příspěvky TJ Sokol (pracující 100,- Kč/rok, ostatní 50,Kč/rok) slouţí k částečné úhradě provozních nákladů jednotlivých
sportů. Za rok 2008 byla vybrána částka 13 450,- Kč.
Kaţdý člen TJ Sokol je pojištěn v rámci ČSTV u pojišťovny
Kooperativa na úraz při organizované sportovní činnosti, dále můţe
vyuţít slevy při pronájmu malého sálu v sokolovně a má také slevy
na zájezdech pořádaných TJ Sokol.

Jaroslav Bican
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ZAHRÁDKÁŘI
_________________

V současné době je v plném proudu moštování, kterého se ujal
v letošním roce jeden z nejmladších členů újezdské základní
organizace Mirek Mádr. Řezání a lisování probíhá kaţdou sobotu od
12.00 do 17.00 hodin a po telefonické dohodě (telefon
č. 774 129 735) i ve čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin. Letošní provoz
bude ukončen 7. listopadu. S finančním přispěním městyse Velký
Újezd a Republikové rady Českého zahrádkářského svazu byl
zakoupen nový lis. Za poskytnuté dotace vyjadřujeme tímto
poděkování.
Také sklizeň švestek je jiţ ukončena. Letošní úroda na stromech
u varhošťské silnice byla vskutku bohatá. Kvas jiţ pracuje
v nádobách, termíny v místní pálenici jsou objednány, mlsné jazýčky
uţ jen čekají na první ochutnávku té letošní slivovičky.
V. Bednaříková
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CZECH MEMORIAL
_______________________

Ve Skotsku bude stát pomník čs. parašutistům
S nápadem uctít památku více neţ tří stovek československých
vojáků, kteří během druhé světové války prošli ve skotském
městečku Arisaig výcvikem Special Operations Executive (SOE)
a z nichţ část pak byla vysazena přímo na území protektorátu, přišla
česko-skotská charita Czech Memorial. Výbor charity se rozhodl
odklonit se od tradičního pojetí podobných vojenských pomníků
a vybudoval moderní památník v konceptu vyhovujícím jak
přírodnímu rámci, tak i příštím generacím. Památník má formu
velkého ţulového kamene s motivem přistávajícího padáku a má
připomínat nejen hrdinství, ale bude slouţit i jako symbolický hrob
těch, kteří během války zahynuli neznámo kde.
Záštitu výstavbě pomníku udělili prezident České republiky Václav
Klaus a ve Skotsku Lord High Commissioner The Rt. Hon. George
Reid.
Pamětníci, ale i běţná veřejnost se rozloučila s památníkem před
cestou do Arisaigu na západním pobřeţí Skotska, kde bude
slavnostně odhalen 10. listopadu 2009, v sobotu 26. září 2009 na
symbolickém místě – před pravoslavným katedrálním chrámem
sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Tady se před šedesáti sedmi
lety ukrývali před nacisty českoslovenští parašutisté, kteří v květnu
1942 provedli atentát na Reinharda Heydricha. Mezi nimi i náš rodák
Jaroslav Švarc. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila také britská
velvyslankyně v České republice Její Excelence Sian MacLeod,
generální honorární konzul ČR ve Skotsku a zároveň předseda
Sdruţení pro výstavbu památníku Paul Millar, členové organizací
veteránů včetně plukovníka Jaroslava Klemeše, jednoho z posledních
ţijících parašutistů, kteří absolovovali výcvik SOE, a další hosté.
Náš městys povaţoval za čest a povinnost podpořit takovýto záměr,
proto bylo rozhodnuto o zaslání finančního příspěvku na vybudování
tohoto památníku. Na pozvání generálního honorárního konzula ČR
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ve Skotsku se osobně za náš městys „Slavnostního rozloučení
s památníkem“ zúčastnil Jaroslav Bican.
Jaroslav Bican

- 25 -

OKÉNKO PRO RODIČE
___________________________
Milí rodiče,
jistě se mnou budete souhlasit, ţe Velký Újezd začíná pomalu, ale
jistě vytvářet podmínky pro hezky strávené chvíle našich dětí.
Nebudu vyjmenovávat novinky nebo zmiňovat jiţ zaběhlé a fungující
krouţky a spolky. Těm všem, kteří vynakládají úsilí a čas, patří můj
obdiv a dík.
Přicházím za Vámi s nabídkou nového krouţku, který jsme si
dovolily pojmenovat Cvrček. Sám název Vám nic neřekne. Snad jen
to, ţe by se v něm měly scházet děti od šesti do deseti let. Cvrček by
měl být takovým odrazovým můstkem k zaloţení skautingu ve
Velkém Újezdě. Chceme děti naučit ţít v přátelském vztahu k sobě,
ke kamarádům, k druhým lidem a v harmonickém vztahu s přírodou,
a to vše zábavnou formou.
K samotné organizaci Cvrčku:
Byla by to smíšená druţina dívek a chlapců s částečně společným
programem a částečně odděleným. Společná setkání by probíhala
jednou týdně a jednou měsíčně by byla celodenní výprava do přírody.
Součástí budou hry, písničky, rukodělné činnosti, soutěţe, čtení,
povídání... Poslední čtyři věci, které jsou také důleţité, jsou místo,
datum zahájení činnosti, finance a vedoucí. Setkávání bude probíhat
na faře ve Velkém Újezdě. Počítáme, ţe bychom mohli začít jiţ od
listopadu. Přesné datum první schůzky zavčas upřesním. Finance jsou
dnes velmi palčivé téma, ale i my se bez Vaší finanční podpory
neobejdeme. Rádi bychom se domluvili na měsíčním příspěvku na
naše potřeby. Samozřejmě budete informováni, na co a v jaké výši se
tyto Vaše finance pouţijí. Co se týká vedoucích, tak tohoto radostně
nesnadného úkolu, který jsme si daly za cíl, se ujala pisatelka Libuše
Bittnerová a Kateřina Herinková. (Můţete nás znát buď z Tříkrálové
sbírky či ze cvičení v Sokole). Budu ráda, kdyţ s námi budete
otevřeně komunikovat o všem, co se bude týkat provozu Cvrčka.
Srdečně zdraví a na Vaše dotazy ráda odpoví
Libuše Bittnerová, Velký Újezd 196, tel. číslo 739 396 520
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NÁVRH NÁZVŮ ULIC městyse Velký Újezd
______________________________________________
S ohledem na růst našeho městyse a jeho relativně sloţitou
historickou urbanistickou strukturu stále více sílí poţadavek na
usnadnění orientace zavedením názvů ulic. Po řadě úvah
předkládáme k široké debatě návrh, který maximálně vychází ze
zaţitých názvů a z názvů blízkých tratí. Kde nám nebylo známé
tradiční pojmenování, přejali jsme název výrazných budov nebo
činností a jmen osobností se vztahem k místu. Protoţe chápeme, jaký
význam můţe mít pojmenování ulic, přivítáme kaţdý podnět, který
dále vyhodnotíme a zapracujeme do finální podoby návrhu.
Za Výbor pro rozvoj městyse Ing. Jiří Roubík, Ph.D.

NÁMĚSTÍ:
Horní náměstí - Zástavbu centra obce tvořila v minulosti rozlehlá
trojúhelníková náves, která byla později rozdělena špalíčkem na dvě
samostatná prostranství, pro která se vţila označení „náměstí“.
Tradiční starý název Horní náměstí se však kříţí s rovněţ
frekventovaným názvem Vrchní konec, který zahrnuje vedle Horního
náměstí také ulici Hrubou stranu a U Kapličky, a jejichţ jméno by se
přijetím této alternativy neuplatnilo.
Náměstí svobody - původní pojmenování z I. republiky pro centrum
městyse. Roste zde lípa svobody zasazená při příleţitosti vzniku
Československa.
ULICE V INTRAVILÁNU MĚSTYSE
Císařská silnice - ulice od náměstí vedoucí východně k Lipníku,
stavěná jako „císařská silnice“.
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Čtvrtky - spojnice mezi Horeckem a Lapačem podle polní trati,
zčásti známá jako Šramova ulička. Nepouţívaný historický název je
Lapačský chodník.
Dolní konec - ulice vedoucí z náměstí jiţně na Přerov, nikdy dříve
neměla specifický název kromě obecného dolní konec.
Fr. Nechvátala - ulice od Horákova kříţe východně a dolů do
Horního náměstí, dle rodiště Fr. Nechvátala.
Hliník - první ulička nad Dolním rybníkem, dle místa těţby hlíny pro
výrobu cihel.
Hrubá strana - vţitý název uličky, od 30leté války ţili na hrubé
(velké) straně velcí sedláci, na malé straně naopak ti menší.
Stodolní - ulice od autobusového nádraţí k dolnímu konci. Zahrnuje
tzv. Kleinovu uličku. Název podle zachovaných stodol je parafrází
známé ostravské ulice (alt. Sadová, jako připomínka zaniklých
zahrad a sadů, odkaz na parkovou úpravu před školou).
Špitálnická (Špitální) - ulice procházející mezi kostelem a špitálem,
dle významné stavby (jejích obyvatel) (alt. Podštatských z Prusinovic
- dle patronů kostela a špitálu).
Štěpnice - ulice od Lapače k Červenému kříţi, název dle blízké polní
trati (alt. K Červenému kříţi - název dle červeného kříţe).
Tršická - vţitý neoficiální název ulice vycházející z autobusového
nádraţí jihozápadním směrem. Jde o pozůstatek plánované spojnice
mezi Velkým Újezdem a Tršicemi.
Ke Koupališti - ulice od Horákova kříţe ke koupališti.
Kopaniny - vţitý název uličky vycházející z ulice „Na Flíčku“
paralelně s ulicí „Válečných hrdinů“.
Malá stránka - vţitý neoficiální název ulice podle usedlostí menších
sedláků spojující obě náměstí.
Mlýnská - ulice od kovárny k Záhumenskému mlýnu.
Na Flíčku - vţitý neoficiální název ulice směřující z ulice
„Válečných hrdinů“ severovýchodním směrem ke staré kozlovské
silnici.
Na Nivách - vţitý neoficiální název uličky vedoucí od hřbitova
k červenému kříţi.
Panský kout - starý název ulice vycházející z náměstí západním
směrem na Olomouc, dle panských vrchnostenských budov.
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U Kapličky - prostranství kolem církevní stavby kapličky na
vrchním konci, jasný odkaz na konkrétní místo.
V Kamenici - vţitý neoficiální název ulice navazující na Panský kout
západním směrem, dle polní trati.
Varhošťská - zaţitý název ulice od mýta směrem k zaniklé obci
Varhošť.
Válečných hrdinů - ulice od lipky nahoru zadem ke hřbitovu - dle
rodiště J. Švarce, který byl jedním z padlých hrdinů městyse (alt.
název J. Švarce).
Vinohrádky - vychází z ulice „Válečných hrdinů“ severovýchodním
směrem paralelně nad ulicí „Na Flíčku“. Název dle blízké polní trati.
Vl. Navrátila - cesta od Záhumenského mlýna ke Kamenici, dle sídla
sochaře Vl. Navrátila.
Za Hřbitovem - vţitý neoficiální název uličky vedoucí od „Císařské
silnice“ k Vyroubanému.
Za Humny - ulice od kapličky k Vrchnímu rybníku, ústí do ulice
„Na Flíčku“.
Za Lapačem - ulička procházející za hostincem Lapač, ústící na
Dolní konec.
Za Školou - ulice od Trojice k Dolnímu konci včetně nového
bytového domu.
Zákostelí - vţitý název pro seskupení stavení za kostelem kolem
uličky vedoucí od lipky k ulici Na Flíčku.
Ţabí škrk - druhá ulice nad Dolním rybníkem, starý název (alt.
Pastvisko – dle blízké polní trati).
ULICE V EXTRAVILÁNU MĚSTYSE
Na Výletním - vychází ze staré kozlovské silnice, vede lipovou alejí
do sedla u trati Kostelíky a končí v Bláznově dole. Název dle
výletního místa obce.
Na Sušírně - vţitý název pro chatovou osadu, dle umístění obecní
sušírny lnu a ovoce, kvůli nebezpečí poţáru postavené daleko od
zástavby obce.
V Krouţku - dle názvu polní trati, od sv. Izidora podél toku potoka
Olejnice.
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ZÁPISKY VENDELÍNA ŠNÉDRLE z roku 1900
__________________________________________
Pokračování přepisu zápisků z kalendáře z roku 1900 Vendelína
Šnédrle, zedníka – manţela Marie rozené Strouhalové, porodní báby,
provdané Šnédrlové, z Velkého Újezda č. p. 111.
Zemřel 21. 7. 1900, tehdy mu bylo 31 let. Utopil se v Dolním
rybníku, kdyţ v polední přestávku se šli zedníci před obědem umýt
do rybníka.
Tyto zápisky jsem nalezl v kalendáři z roku 1900, a to v únoru 2005,
tedy po 106 letech. Přepis je v původním znění bez oprav.
Ko-Fr/38
Velký Újezd č. p. 111

ROK 1900
Část první
29. ledna - koupili jsme v Lipníku prasata 38 a 40.
3. února - na tento den jsme si nechali semlet na prostřední pile
4 ½ měřice rţi.
4. února - měl pohřeb František Ferkl syn Beáty Ferklové, měl
souchotiny neb tak zvaný lunzoch, který sobě sám připravil skrze
falešné ţenské stvoření Máli Domesovu.
20. února - měl svatbu kupec neb obchodník Zelenka z Brna
z Marcelinou Kováříkovou ukončení svatební mše bylo o jedné
hodině po poledni. proklaté peníze učiní v světě vše moţným, ale ten
chudák nádeník je vţdy jen nepovšimnutým skrze svou chudobu. Co
nám pomůţe vše blahoslavenství kdyţ nám Pán Bůh dává aspoň
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zdraví a z Výklek Řehák s názvem Liva bral si Nádvorníkovu téţ
z Výklek sestru Rakošanové ţeny. pak jistý Medvědík z Dlouhého
Pole u Trenčína dráteník teď mistr klempířský bral sobě za manţelku
Študentovu z Daskabátu. Ten sám den je někdo malířem map ale ne
na papíře nýbrţ na osavordě a na barchetu. Něco zvláštního tuto
poznamenáno – buzerant.
25. února - zemřeli nám teta sestra maminky jménem Františka
Stoklásková z Lazniček.
26. února - měla pohřeb ze Staměřic Calábkova, byla provdaná
v Drahotuších v manţelství zakusila mnoho hořkosti. Pohřeb
Calábkové byl ukončen o 1 ½ hodině po poledni jen pouze za peníze,
chudák však musí na rozkaz farářův se vypravit z domu ještě za tmy.
27. února - měl pohřeb starý Koudelka z Výklek. asi 20. zemřel
Domes bratr Metelkové tzv Clemoň. Letoší ostatky byla zvláštní
kapela činit slavnost v Uhřinově pozůstávající ze čtyr světoznámých
virtuosů. Opět se ve světě objevili ryze čeští umělci domovem zde.
1. března - ku konci února bylo několik hezkých dní ţe se lidé
domnívali ţe uţ bude horko, teď je zas nová nepříjemná zima.
Dnešní den byl jsem peciválem a vedlo se mi tam ukrutně zle aspoň
však mi bylo teplo od vymazování kamen a peci. Vysvoboď nás
Pane.
4. března - byl jsem s Gustavem v Olomouci a odřel si nohy. šel
průvod pozůstávající se slavné obecní komise se silnice vedle
Kyjanice a stala se tam sráţka s Novákem skrze smrček.
29. března - a následující den bylo ukrutné povětří spojeno se
sněhovou vánicí coţ učinilo téţ značné škody v obecním lese asi 70
kusů v dubovici 6.6 a a všude jinde coţ páčí se asi na tři tisíce ať
sobě nechá vrchnost toho pachatele předvolat a trestat půjde-li to.
1. dubna - mělo pohřeb dítě chlapeček Anděly Jurečkové Josef
Kašpar hlásil se za otce měl ukrutnou radost ţe to juţ stvrdlo který
výrok sama matka při pohřbu opakovala nemilosrdně při tom
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ukrutného tatíka proklínajíc jemu zhořečila, a on uboţák říkal ţe uţ
má druhou zpravenou.
2.dubna - odhazovalo za Kozlovem 15 muţů Slovanů a Němců coţ
se samo sebou rozumí, ţe muselo být pro ně kousek práce u vrchní
chajdy asi na 50 kroků déli a na 2 m zvýší a pak sobě chtějí naříkat,
ţe jim p. Bůh v ničem nedá své poţehnání.
2.dubna
- měla pohřeb ze Špitála Pazderka slušně uspořádaný,
ţenské jeţ jí nesly na hřbitov obdrţely kaţdá jednu korunu a velebný
p. farář myslím chudák jen 25 krejcarů, nu vţdyť on nenesl zemřelou.
9.dubna
- se nám stal ukrutný malér na cestě od Prostřední pily
k Panně Marii. Běda všem chudákům a malým zločincům, ti všichni
bodejť se raděj nezrodili.
11.dubna - měl pohřeb z Kozlova Franz Schvezber neb Čvešper ještě
mladý člověk a dítky zůstaly posud nezaopatřené. Nevyzpytatelné
jsou cesty Páně, co Bůh činí vše dobře činí. Ten sám den lovil Gustav
svatební košili naproti Domesové chalupy hrozný malér.
17.dubna - tohoto měsíce vozili jsme 9 fůr hnoje na Kostelík a 20. na
tom místě sázeli zemáky a seli oves.
18.dubna - jsem počal pracovat v Přaslavicích u Franka pod vedením
mistra Jana Koše.
19.dubna - měl pohřeb hajný Frélich z vrchní pily, ten poslední ze
svých kolegů měl pensi.
27.dubna - měl pohřeb Libiček Ignác všeobecně zvaný máčka. Kdo
teď bude sedláky obsluhovat jenţ mívají v Újezdsku sečny provázky.
Nevlastní matka Lojza Pacáka ţeny to je stará Domeska muţ její
zemřel asi o rok dřív.
29.dubna - zemřelo dítě Ignáce Hausnera prvorozené za 15 let první
mu Pán dopřál, z čehoţ měli velkou radost, kteráţ se proměnila
úmrtím v krutý zármutek.
pokračování příště
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PODNIKÁNÍ V OBCI
________________________
HOLANĎAN OPRAVUJE FLÉTNY
Peter Groot, Holanďan, který ţije s rodinou ve Velké Újezdě, avšak
opravovat dechové nástroje si u něj nechávají hudebníci z celé střední
Evropy. Svého rozhodnutí odejít na Hanou, ke ţije více neţ deset let,
rozhodně nelituje. Peter Groot opravuje hlavně flétny a fagoty. Jeho
povolání není zrovna časté. Jak se k takové práci člověk dostane?
„Od svých devíti let jsem hrál na příčnou flétnu. Zjistil jsem, ţe
profesionální hudebník ze mě nebude a napadlo mě, ţe bych mohl
flétny opravovat. Zjistil jsem ale, ţe na to neexistuje ţádná škola. Tři
roky jsem tedy studoval zlatnictví. Byl to speciální obor, který se
týkal větších věcí jako talířů nebo dţbánů“.
Chtěl pak v Nizozemsku na stáţ někam, kde by pronikl do tajů
alchymie zacházení s dechovými nástroji, ale nikde nemohl sehnat
místo. Začal proto psát do zahraničí. Dostal kladnou odpověď
z Anglie ze světoznámé firmy. Nakonec tam zůstal čtyři roky.
Pak musel na vojnu. Kromě jeţdění s náklaďákem ho i tam občas
nechali opravovat nástroje, ale i hodinky, kompasy nebo dalekohledy.
Ve vojenském munduru se pak dostal do Německa, kde měla
nizozemská armáda svůj batalion.
Následovalo osudové setkání v Praze s vystudovanou fagotistkou
Kateřinou. Dva roky spolu ţili v Utrechtu, kde opravoval nástroje
v tamní pobočce rakouské firmy. Ta však zakrátko začala krachovat
a před párem stálo rozhodnutí, co dál. „Manţelce se v Holandsku
líbilo, ale stejně se chtěla někdy vrátit domů. Řekli jsme si, ţe
nástroje můţu opravovat i v Česku. Tak jsme si koupili starý baráček
v Senici na Hané.“
Malou dílnu si zřídil v bývalém prasečím chlívku. Stísněné prostory
příliš nevyhovovaly, přesto v nich vydrţel deset let. Během té doby
se naučil plynně česky. S ţádnou velkou reklamou si hlavu nedělal,
rozeslal jen pár letáků. Mezi národem hudebních dechařů se rychle
šířila zvěst o dobrém opraváři.
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Dnes uţ má tolik zakázek z Česka, Slovenska i Polska, ţe musel
přijmout další zaměstnankyni na půl úvazku.
Kromě toho jezdí kaţdý měsíc na týden opravovat do německých
Brém, aby neztrácel kontakt se světovou špičkou v oboru. „Také
dělám přednášky o údrţbě a historii flétny na konzervatořích po celé
republice,“ říká opravář, který se nedávno s rodinou přestěhoval ze
Senice do Velkého Újezda. Konečně se tak dočkal nového domu
a větší dílny. Další stěhování uţ neplánují, ve Velkém Újezdě jsou
spokojeni.
Čtyři synové nezapřou umělecké geny svých rodičů. „Nejstarší Vojta
má dvanáct let a studuje baletní konzervatoř v Brně, o rok mladší
Kuba tancuje v baletním studiu Moravského divadla. Matouš je spíš
do muziky – hraje na klavír a hoboj.“ Kdo tedy v rodině převezme po
tátovi opravářské ţezlo? Kdo ví, moţná připadne nyní dvouletému
Jonášovi.
( výtah z článku Karla Párala z deníku.cz )
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