ZPRÁVY Z RADNICE
_______________________
MĚSTYS
Dne 17.5. 2007 převzal starosta Lubomír Bršlica
a místostarosta Ing. Jiří Čekan z rukou předsedy Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslava Vlčka dekret, který obec
Velký Újezd stanovuje městysem.
Titul byl navrácen obci na základě § 3 odst. 4 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů s účinností od
12. dubna 2007.

Městys nebo také městečko je typ obcí stojících mezi městem a vsí.
V minulosti se jednalo o sídla, kterým bylo uděleno právo pořádat
týdenní a dobytčí trhy (tím se městyse lišily od vsí) a zpočátku
výjimečně i výroční trhy. Městyse musely plnit roli spádového
městečka pro okolní vesnice. Na rozdíl od města zde bylo mnohem
silněji zastoupeno zemědělství a sociální i profesní rozvrstvení
nebylo tak výrazné.
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Středověk a raný novověk
Městečka začala vznikat od 14. století především na majetcích
šlechty a církevních vrchností. Status městečka uděloval od 14.
století panovník. Od 16. století se tyto sídelní jednotky v pramenech
označovaly i jako městyse. Městečka byla rozlohou často velmi malá
a na českém území jich během 14. století vzniklo velké mnoţství.
Průměrná vzdálenost mezi dvěma městečky v této době činila
5–20 km.
Městečka ve 20. století
Po vzniku ČSR v roce 1918 udělovala status ministerská rada na
základě detailní ţádosti obce. Podle „Statistického lexikonu
v Republice československé“ bylo v roce 1930 na území ČSR
503 městysů.
Od 1. července 2006 uděluje status městyse předseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR na návrh obce po vyjádření vlády.
Zrušení statusu ve 20. století a jeho následné obnovení
Status městyse přestal být pouţíván komunisty po únorovém vládním
převratu (1948), zhruba od roku 1950. Od Sametové revoluce (1989)
se představitelé obcí, které v minulosti drţely status městyse, snaţili
o jeho obnovení. Jejich několikaleté snaţení bylo úspěšné aţ roku
2006.
Obce, které měly oprávnění uţívat označení městys před 17. květnem
1954, jsou městysem, pokud o to poţádají předsedu Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Ten tak na ţádost obce stanoví a určí den,
od kterého se obec opět stává městysem.
Naše obec, na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 20.12.
2006, poţádala o navrácení titulu městys. Tento titul byl Velkému
Újezdu navrácen 12.04. 2007.
Ing. Jiří Čekan
-3-

VÍTÁNÍ DĚTÍ
V pondělí 28. května byli v obřadní místnosti přivítáni do svazku
obce první čtyři občánci (tři hoši a jedna holčička) narozeni
v letošním roce a jeden chlapeček, který se narodil na podzim
loňského roku. Pozváno bylo celkem 6 dětí.
V měsíci dubnu se narodily další dvě děti – ty zatím na tuto
slavnostní chvíli čekají. Dle určitých signálů je patrné, ţe k nim
v brzké době
přibudou
další
miminka, do
konce
letošního
roku se tedy
tento
malý
obřad bude
minimálně
ještě jednou
opakovat.
ODEČET VODOMĚRŮ
Během měsíce června budou provádět zaměstnanci obce Velký Újezd
odečty stavu vodoměrů. V současné době se provádí porovnání
nákladů na výrobu pitné vody a na zpracování odpadních vod
s cenami vodného a stočného. Bude-li nutno současné platné ceny
změnit, budou o tom občané informováni.
P Ř I P O M Í N Á M E:
 Občanské průkazy
31. prosince 2007 končí platnost občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1998. Výjimku tvoří
občanské průkazy vydané občanům narozeným před 1. lednem 1936,
pokud v nich není doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním
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datem. Data uvedená v OP musejí být aktuální – v případě změny
trvalého pobytu, nebo změny stavu sňatkem, rozvodem, ovdověním
a uzavřením nebo zánikem registrovaného partnerství má kaţdý
občan povinnost poţádat o vydání nového občanského průkazu.
 Cestovní doklady
Obecní úřad Velký Újezd můţe přijímat k dalšímu vyřízení pouze
ţádosti o vydání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů.
Ţádosti o vydání cestovních pasů se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat přijímá obecní úřad obce s rozšířenou působností
podle místa trvalého pobytu. Pro občany s TP Velký Újezd
a Daskabát je to Magistrát města Olomouce-Kosmonautů 10, kde
jsou v současné době rozšířeny úřední hodiny pro veřejnost. Ţádosti
lze podat a nové doklady vyzvednout následovně: v pondělí a ve
středu (8,00-12,00 a 13,00-17,00 hod.), v úterý (8,00-12,00 a 13,0015,00 hod.) a ve čtvrtek (8,00-12,00 hod.).
 Místní daňové poplatky
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Velký Újezd č. 2/2003 je
poplatek ze psů splatný nejpozději do 30. 6. příslušného
kalendářního roku (čl. 8)
a poplatek za provoz systému
shromaţďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
vyuţívání
a odstraňování komunálních odpadů nejpozději do 31. 3.
příslušného kalendářního roku (čl. 25). Vznikne-li poplatková
povinnost po lhůtě splatnosti, je poplatek splatný do 30 dní od vzniku
poplatkové povinnosti. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny)
včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním
výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) část můţe obec zvýšit aţ na trojnásobek
(čl. 27).
Věra Bednaříková
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VÝPIS USNESENÍ
ZE ZÁPISU z 3. zasedání Zastupitelstva obce Velký Újezd
(dále jen „ZO“),
konaného dne 21. března 2007 v obřadní síni Obecního úřadu ve
Velkém Újezdě
Usnesení č. 1
ZO Velký Újezd schvaluje zápis z 2. zasedání ZO Velký Újezd ze
dne 20. 12. 2006.
Usnesení č. 2
ZO Velký Újezd bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění
usnesení z 2. zasedání ZO Velký Újezd ze dne 20. 12. 2006.
Usnesení č. 3
ZO Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti Rady obce Velký Újezd
od 2. zasedání ZO a pověřuje Radu obce Velký Újezd, aby zahájila
jednání s vybranou advokátní kanceláří o moţnosti vymáhání škody
v souvislosti s vrácením dotace za bytový dům „za školou“.
Usnesení č. 4
ZO Velký Újezd schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2007 s příjmy ve
výši 69145,-Kč a výdaji 69145,- Kč dle přílohy č. 2 pozvánky na
ZO.
Usnesení č. 5 a)
ZO Velký Újezd neschvaluje záměr odprodat pozemek parcelu
č. 81/2 v k.ú. Velký Újezd.
Usnesení č. 5b)
ZO Velký Újezd schvaluje záměr odprodat pozemky parcelu č. 282
včetně části parcely č. 287/1 v k.ú. Velký Újezd.
Usnesení č. 6
a) ZO Velký Újezd
bere na vědomí odstoupení
Dr. Roubíka z funkce předsedy výboru pro rozvoj obce
k 21. 3. 2007 a dočasně pověřuje vedením výboru pro
rozvoj obce Mgr. Ondřeje Zatloukala.
b) ZO Velký Újezd schvaluje náplň činnosti výboru pro
rozvoj obce s tím, ţe na příštím zasedání ZO přednese
výbor ve své zprávě vybrané cíle své činnosti včetně
ekonomického posouzení.
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c) ZO Velký Újezd schvaluje odloţení jednání o větrných
elektrárnách na příští zasedání ZO.
Usnesení č. 7
ZO Velký Újezd pověřuje Radu obce Velký Újezd prověřit moţnost
regulace pouţití zábavné pyrotechniky v katastrálním území obce.
Usnesení č. 8
ZO Velký Újezd schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce za rok
2006 s výdaji ve výši 11,118.198,91 Kč a s příjmy ve výši
11,148.727,58 Kč.
Usnesení č. 9
ZO Velký Újezd schvaluje rozpočtový výhled obce na období 2008
– 2009 dle přílohy.
Usnesení č. 10
ZO Velký Újezd schvaluje vstup obce do obecně prospěšné
společnosti - Bystřička, o.p.s. a pověřuje starostu obce zastupováním
v této společnosti.
Usnesení č. 11
ZO Velký Újezd schvaluje dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy
mezi obcí Hlubočky a obcí Velký Újezd.
Usnesení č. 12
ZO Velký Újezd schvaluje bezúplatný převod pozemku parcela
č. 677 ostatní plocha o výměře 67 m2 v k.ú. Velký Újezd do majetku
Olomouckého kraje.
Usnesení č. 13
ZO zmocňuje Radu obce Velký Újezd k provádění rozpočtových
opatření takto:
d) schvalovat výdaje do výše 30 tisíc Kč,
e) schvalovat příjmy v neomezené výši.
Přílohy:
- rozpočtové opatření č. 1/2007
- rozpočtový výhled obce na období 2008 - 2009
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Heger
Ing. Jaroslav Tylich
Starosta:

Lubomír Bršlica
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SPORTOVNÍ DEN MIKROREGIONU BYSTŘIČKA
_______________________________________________________
V pátek 25. 5. 2007 se uskutečnil druhý ročník cyklistického
výletu mikroregionu Bystřička. Pořádání je motivováno snahou
o bliţší poznání zastupitelů a pracovníků obcí, poznání obcí
samotných a poznání vlastních sil účastníků. Trasa byla volena tak,
aby byly navštíveny všechny obce mikroregionu. Z Velké Bystřice
(od budovy radnice) startovalo v 7.30 hod. cca 72 cyklistů. Trasa
vedla přes Přáslavice, Svésedlice, Doloplazy, Tršice, Velký Újezd,
Daskabát, Mrsklesy, Hlubočky, Bukovany a končila ve 14.30 hod.
v Bystrovanech. Ve Velkém Újezdě byli účastníci cyklovýletu
přivítáni starostou obce na hřišti TJ Sokol. Z naší obce se akce
zúčastnilo 6 osob.
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Současně v pátek 25. 5. se v areálech základních škol obce
Hlubočky uskutečnil v rámci Sportovního dne mikroregionu
Bystřička druhý ročník Sportovních her základních škol
mikroregionu. Soutěţili ţáci od prvních do devátých tříd. Vítězem
a drţitelem putovního poháru mikroregionu Bystřička - druhého
ročníku sportovních her jsou:
- v kategorii
I. stupeň (1. – 5. třída) ZŠ Mariánské Údolí
(ZŠ Velký Újezd obsadila 5. místo)
-

v kategorii
II. stupeň (6. – 9. třída) ZŠ Hlubočky
(ZŠ Velký Újezd obsadila 3. místo)
Cílem této akce
je
rozšíření
spolupráce mezi
školami
mikroregionu
a
zároveň
výměna
zkušeností
v oblasti sportu
a
sportovních
soutěţí.

OÚ

JAK SE CHODILO NA BOŢÍ TĚLO
_______________________________________
Měsíc červen je jedním z nejkrásnějších a nejpříjemnějších měsíců
v roce. Příroda nám začíná poskytovat svou první úrodu hned z kraje
měsíce v podobě krásně červených voňavých jahod a třešní, a hlavně
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rozkvétá do celé své krásy nepřeberným mnoţstvím svých květů
nejrůznějších barev a vůní. A právě vůně jedné z květin-pivoňek ve
mně vyvolává vzpomínky na slavnosti Boţího těla.
Jako malá holčička jsem chodívala se svojí babičkou na oslavu
Boţího těla, kterou pořádala katolická církev v obci. Slavnost Boţího
těla slaví katoličtí křesťané na památku ustanovení nejsvětější
svátosti oltářní, ve které, jak věří, je přítomen Jeţíš Kristus pod
znamením chleba a vína. Svátek Boţího těla připadl vţdy na některý
čtvrtek na prahu léta v závislosti na datu velikonoc, seslání Ducha
svatého a Nanebevzetí Panny Marie.
Byla to nádherná slavnost, na kterou se újezdští věřící vţdy těšili
a pečlivě připravovali. V obci se přichystala oltářní místa krásně
nazdobená čerstvě obrostlými zelenými břízkami a obrazy
s křesťanskou tématikou. Uprostřed místa byl výstupek s monstrancí
na bílém ubruse a k ní vedl koberec. Muţi, ţeny i děti se v určenou
hodinu shromáţdili v kostele a spolu s farářem a dechovou muzikou
pana varhaníka Bršlici šli po cestě vysypané čerstvě nasečenou
trávou ke čtyřem přichystaným oltářům v obci. U kaţdého oltáře se
odehrál církevní obřad, kde farář poţehnal lidu, zavonělo kadidlo,
ţeny zazpívaly církevní písně, zahrála hudba a malé druţičky ve
špalíru házely okvětní lístky pivoněk na zúčastněné. Místa, kde se
stavěly oltáře, se během let několikrát měnila, tak vzpomenu alespoň
oltář u Talandů, Richtrů, Smékalů, na náměstí u Cálábků,
u Zigmundů a na vrchním konci pod lípou u obecní studny. Po obejití
všech oltářů se konalo pro vybrané účastníky na faře malé
občerstvení, které ţeny přichystaly a na kterém si daly hodně záleţet.
Později se chodilo na Boţí tělo uţ jen kolem kostela, kde se na kaţdé
straně nazdobily čtyři oltáře a slavnost se odehrála jen v jeho
blízkosti.
V mé paměti zůstávají chvíle oslavy Boţího těla spojené hlavně
s vůní pivoněk, zahradních karafiátů-lidově hřebíčků, vůní kadidla,
hudby a zpěvu újezdských věřících. A hlavně těšení se na letní vodní
radovánky, protoţe jak říkávala moje babička-po Boţím těle, skoč do
vody směle, uţ bylo koupání oficiálně dovoleno. Ale o tom aţ příště.
Hana Zlámalová
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ZE ŠKOLNÍ BUDOVY
_______________________
Projektové vyučování
Velkoújezdští rodáci v druhém zahraničním odboji.
Heydrichiáda.
Na základní škole jsme se pokusili o realizaci projektu, který byl
nasměrován k oţivení tematiky z období okupace naší země během
druhé světové války. Témata byla aktuálně vybrána ze dvou důvodů.
V souvislosti s odhalením památníku rodákům – účastníkům
druhého zahraničního odboje jsme chtěli ţáky blíţe seznámit
s ţivotními osudy Aloise Fröhlicha, Jaroslava Švarce a Bohumila
Bednaříka, letošní 65.výročí provedení atentátu na R.Heydricha pak
nabídlo moţnost zpracovat toto téma ve výuce poněkud podrobněji
neţ v letech minulých. Pro ţáky bylo samozřejmě zajímavým faktem
propojení obou témat v bodě parašutisty Jaroslava Švarce.
V praktickém provedení projektového vyučování jsme se snaţili pro
daná temata zaujmout ţáky všech ročníků v různých vyučovacích
předmětech. Pro názor je moţné uvést několik příkladů, jak takový
projekt probíhal :
Výtvarné výchova – ztvárnění /různá technika/ Heydrichova auta po
zásahu, parašutisty, dělostřelce, letounu Halifax / tímto letounem
přiletěla výsadková skupina Anthropoid, která provedla zmiňovaný
atentát/, vytvoření prostorového modelu zničených Lidic.
Matematika a zeměpis - počítání délky tras druhého odboje v km
/ práce s měřítkem mapy /, tvoření mapek a plánků. Jazyk český
- zpracování tematické slohové práce, vyhledávání údajů a informací
na internetu. Anglický jazyk - tematická konverzace. Rodinná
výchova - videonahrávka SS-3. Hudební výchova – píseň „Škoda
lásky“ / ve čtyřicátých letech světový hit /. Tělesná výchova
- sestavení překáţkové dráhy pro výcvik parašutistů. Součástí bylo
mluvené slovo vyučujících o dané tematice. Ţáci 1. – 5. ročníku měli
celodenní projektový den „ Rodné domy hrdinů“ ve kterém podle
šipek a plánku hledali domy A.Fröhlicha, J.Švarce a B.Bednaříka
a poté následně ve třídách vytvářeli individuální nebo skupinkové
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projekty. Část vyučovacího času bylo věnováno tragédii v Lidicích
a Leţákách.
Ţákovská tvorba z projektového vyučování byla pak směrována
k doladění výstavy stejného názvu, konaná při příleţitosti odhalení
památníku účastníkům druhého zahraničního odboje.
Podle průběţných
výstupů naše projektové vyučování svůj
stanovený cíl splnilo. Podařilo se navodit atmosféru dějinné události
s konečným morálním poučením.
Mgr. Jasna Skotáková
Exkurze do Polska
V pátek 27. dubna 2007 se ţáci 9. tříd zdejší základní školy a ZŠ
Osecká z Lipníka nad Bečvou vydali zhlédnout místo otřesných
zločinů 2. světové války – koncentrační tábor Osvětim, ale i krásy
bývalého královského města Krakowa.
V Osvětimi a její pobočce Březince dýchla na ţáky krutá minulost.
Vţdyť spatřili strohé budovy s dřevěnými palandami, plynové
komory, krematorium a hromady předmětů, které patřily umučeným
obětem. Zrakové vjemy umocňovala slova zkušených průvodců.
Hutnou atmosféru zlehčila návštěva města Krakowa. Ţáci si prohlédli
královský hrad Wavel i s jeho překrásnou katedrálou. Potom jejich
kroky směřovaly do centra, kde se pokochali malebnými historickými
budovami a pořídili si i drobné suvenýry.
V pondělí 30. dubna ţáci ve skupinách zpracovali hodnocení zájezdu.
Zaměřili se na kladné, ale i na stinné stránky.
Pozitivně hodnotili výklad průvodců v koncentračním táboře, krásu
Wavelu, cestu autobusem a krakowské lidské sochy, které se za malý
peníz před diváky rozpohybovaly.
Negativně na ţáky zapůsobila především hrůzná svědectví
nacistických zvěrstev. Zvláště emotivně vnímali hromady dětských
botiček, lidských vlasů, kufrů či nádobí.
A co napsat závěrem? Celá exkurze se vydařila, a to nejen díky
pěknému počasí, ale i díky dobrému chování všech účastníků. Ke
zdaru akce přispěla i její pečlivá příprava, které se ujala paní učitelka
Jasna Skotáková.
Mgr. Michaela Kuchaříková
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Čarodějnický slet

Na této akci, pořádané naší základní školou, se opravdu nikdo
nenudil. I lidé, kteří přicházeli, vytvořili báječnou atmosféru pravého
čarodějnického sletu. Byly tu nádherné masky, jedna hrůznější neţ
druhá.
Malé i velké čarodějnice i čarodějové mohli navštívit různá
stanoviště, připravená učiteli, rodiči a staršími ţáky a na nich se
setkat s čarodějnicemi, které věští z karet, z kamínků, vyvolávají
duchy. Mohli čarovat, koupit si za básničku pytlíček s kouzelným
kořením, ochutnat různé lektvary a házet hnátem na pavouka. Celá
čarodějnická rodina se pak mohla zapojit do malování čarodějnic
volnou technikou.
Stanovišť bylo opravdu hodně a myslím a upřímně doufám, ţe si
kaţdý našel to své.
Na hřišti, kde plápolal pekelný oheň, byla oceněna diplomem
a maličkým dárkem nejhezčí čarodějnická rodina, čarodějnice
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s nejdelším nosem, nejoriginálnějším dopravním prostředkem,
nejroztomilejší a nejhrůznější čarodějnice.
Všichni účastníci v maskách si pak odnesli Účastnický list a bezva
záţitky.
Dík za tuto zdařilou akci patří všem,
kteří se podíleli na její přípravě
a především všem zúčastněným
maskám.
Mgr. Jaroslava Krbečková
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Dětský den 2007 ve Velkém Újezdě
Dne 31.5.2007 se na školním hřišti konal dětský den. Příjemné
odpoledne s námi v prostorách školy strávily nejen děti z mateřské
a základní školy ve Velkém Újezdě, ale i spousta dětí z okolních
vesnic. Přišli se za námi podívat i naši milí spoluobčané.
Pro děti byl nachystán bohatý program, který ochotně zajišťovalo
myslivecké sdruţení Daskabát - Velký Újezd a Krajské vojenské
velitelství Olomouc pod vedením podplukovníka Ing. Josefa Jelena.
Armáda nám zajistila ukázku bojové techniky, minometu PRAM
a ručních zbraní armády české republiky. Velký zájem také vzbudily
ukázky práce psovodů se psy. Děti si také mohly vyzkoušet opičí
dráhu plnou zajímavých překáţek. Zkusit si, jaké to je, houpat se na
Jeřábu AD 28, a nakonec se mohly proběhnout ostřikovacím rámem
CAS.
Vyvrcholením celého dopoledne byl přelet 4 bojových vrtulníků nad
naší obcí a následné přistání jednoho z vojenských vrtulníků, do
kterého mohli všechny děti i zvědaví dospělí nahlédnout.
K dobré pohodě přispělo bohaté občerstvení a balíčky pro děti,
o které se postarali naši myslivci. Výborný guláš si určitě dal kaţdý
kdo jen okolo prošel.
Dle ohlasů dětí i dospělých se DD vydařil a za to patří velký dík
všem pořadatelům.
Tereza Krbečková
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Sběr odpadového papíru.
Naše škola se zúčastnila soutěţe ve sběru starého papíru.
Do soutěţe byla zapojena i veřejnost.
Naše škola nasbírala 10 500 kg papíru.
Nejlepšími sběrači byli : T. Spurný
1000kg - 4. třída
M. Oklešťková 449 kg - 7.B třída
J. Perutka
334 kg - 3. třída
Nejlepší třídy na škole:
1.místo 3. ročník 83 kg na ţáka
2.místo 4. ročník 73 kg na ţáka
3.místo 2. ročník 64 kg na ţáka
Poděkování patří : Obecnímu úřadu
Drogerii CEDRO
Zemědělskému druţstvu
Rodičům, ţákům a vyučujícím ZŠ a MŠ
Ze získaných prostředků škola zakoupí vybavení do koutku ţivé
přírody.
SBĚREM JSME POMOHLI NAŠÍ PŘÍRODĚ.
Mgr. Jiří Skula
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Koncert pěveckého sboru ZŠ
Pojďte s námi do pohádky
Ve středu 13.6. 2007 se v 17:00 konal v sále ZŠ koncert pěveckého
sboru. Děti zazpívaly s doprovodem klavíru spoustu oblíbených písní
z pohádek a dětských filmů, zazněly i písně z českých muzikálů.
Pěknou písničkou tak zpříjemnily červnové odpoledne všem, kteří si
přišli koncert poslechnout.

Karaoke
Ve čtvrtek 24.5. 2007 se v malé tělocvičně ZŠ konal výběr ţáků do
školního kola hudební soutěţe Karaoke.
Celkem se do soutěţe přihlásilo 38 ţáků z 1. a 2. stupně. Soutěţilo se
ve třech kategoriích a výkony zpěváků hodnotila porota sloţená
z učitelů ZŠ.
Děti si pro soutěţ vybraly písně lidové, populární 70. – 90. let,
muzikálové i písně z filmů.
Do školního kola soutěţe, které se konalo 11.6.2007 v 16:00 hod
v sále ZŠ za přítomnosti odborné poroty a veřejnosti, postoupili tito
ţáci:
I.kategorie – Pavel Nádvorník
Markéta Tomanová
Nikola Krčová
Amálie Černá
II.kategorie – Eva Pytlíčková
Kristýna Štadlerová
Klára Kolomazníková
Marie Tylichová
III.kategorie – Aneta Kolářová
Sabina Čaníková
Adéla Benová
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Porota školního kola ve sloţení
p. ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Petr Konečný
p. starosta Lubomír Bršlica
p. učitelka Mgr. Ivona Košová
studentka Tereza Krbečková
rozhodla o vítězích takto:
vítězové školního kola
I.kat. Markéta Tomanová 2.tř.
II.kat. Eva Pytlíčková 5.tř.
III.kat. Aneta Kolářová 8.tř.
Absolutním vítězem se stala Eva Pytlíčková

Dík patří všem, kteří se na akci podíleli a hlavně divákům, kteří
zpříjemnili soutěţícím prostředí.
Mgr. Ivona Košová
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VZPOMÍNKY NA ŠKOLNÍ LÉTA
___________________________________
Škola ve Staměřicích
Staměřická škola byla vybudována v roce 1895, do té doby chodily
děti ze Staměřic do školy do Velkého Újezda. Ve Staměřicích pak
byla jedna velká učebna a byt řídícího – to bylo vše.
Od 6 do 14 let tam chodilo okolo 40 a více dětí. Rozděleny byly do
tří oddělení. Ty nejstarší nad 11 let, co nechodily do Lipníka nad
Bečvou (měšťanka a reálka), poslední tři roky prakticky opakovaly
jiţ probrané učivo. Toto rozdělení platilo ještě za pana řídícího
Schnitzera, který odešel na vlastní ţádost, kdyţ mu v prvním
oddělení coby prvňáček zemřel syn. Neunesl psychicky pohled na
lavici s květinami na památku svého milovaného syna. Nový pan
řídící Šatánek rozdělil děti na 4 oddělení, coţ byl pokrok. Je třeba
hluboce smeknout před panem řídícím, který musel mistrně rozdělit
čtyři různé vyučovací látky během kaţdé hodiny. Nutno podotknout,
ţe po příchodu do lipnických škol nebyly ţádné propastné rozdíly ve
znalostech, spíš naopak. Vzpomínka – perlička: pan řídící vyvolal
Joţku Riedla, ptal se na mluvnické pády. Joţka vše správně
zodpověděl, aţ při formulaci sedmého pádu pouţil: „s kým š čím“.
Pan řídící byl na infarkt. Ještě k panu řídícímu Šatánkovi: byl
zdravotně postiţen
– v první světové
válce přišel o oko,
ztratil prsty na ruce,
a přesto hrozně rád
sekl kosou trávu při
senoseči.
Často
přicházel k nám na
Prostřední pilu si
„zabrigádničit“.
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Škola v Lipníku nad Bečvou
Lipník nad Bečvou – státní reálka vznikla v roce 1898. Začátkem září
1933
jsem nastoupil do primy (1. ročník). Stalo se něco
neskutečného – nebyli jsme rozděleni na A a B třídy, ale přesně 60
dětí zasedlo do lavic v jedné velké učebně. Bylo to 40 chlapců a 20
holek. Tato rarita trvala aţ do kvinty (5. ročník), kdy jsme po 4 letech
byli rozděleni na A a B po 27 ţácích. Proč to tak bylo, nevím a nevím
ani, jestli tomu tak někdy bylo i před námi. Dovedete si představit
práci profesorů s 60ti dětmi v jedné třídě? Podotýkám, ţe zvládali
výuku nad očekávání. Profesorský sbor se skládal ze zatímních
i definitivních státních profesorů i profesorek. Několik z nich bylo
s doktorským titulem v různých oborech. Doktor Spisar vyučoval
náboţenství, doktor Záleský přírodopis, doktor Charouzek byl
matematik a výborný pedagog, ředitel profesor Znojemský měl asi
také doktorát. Nějaký čas působil na reálce profesor Mrštík,
tělocvikář, byl to syn jednoho ze slavných bratrů spisovatelů.
Profesor Jaroslav Kanyza, otec herce a malíře Jana Kanyzy, byl
výborný franštinář. V souvislosti s ním mám jednu pěknou
vzpomínku na spoluţáka Jirku Janáčka, krásného kluka, který, kdyţ
byl vyvolán ze slovíček, přeloţil profesoru Kanyzovi slůvko
„ponoţka“ jako „la fusaklion“, načeţ pedagog namísto aby zpraţil
drzého ţáka, otočil se k tabuli a skryl do dlaní úsměv. Ovšem
bezkonkurenční byl přerovský pan profesor Široký – fyzikář, alias
Šíras. Kdyţ někdy došlo aţ k extrému, zbrunátněl, vyvalil oči,
zaprskal a krásně zařval, zvedl katedru a několikrát s ní praštil
o stupínek. Pak chvíli oddechoval a ztichlým hlasem pokračoval ve
výuce. Památné bylo i to, jak zval ke zkoušení: „Stááměřické
nééštěstí, k táábuli!
Stanislav Palík
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Kolektiv mladých hasičů Velký Újezd
_______________________________________
Celkový počet členů kolektivu mladých hasičů včetně dorostenců
a dorostenek je 24. Zde jsou uvedeni všichni členové kolektivu
mladých hasičů:
Dorostenky
Krbečková Tereza
Drahokoupilová Hana

Dorostenci
Bršlica Tomáš
Richter Vladimír
Zlámal Jaroslav

Mladší žáci
Brlková Daniela
Brunovský Radim
Frydryšek Martin
Jelenová Tereza
Krupičková Adéla
Krupička Dominik
Matečka Rudolf
Perutka Jakub
Sedláček Dušan
Sýkora Jaroslav
Šubrt Vojtěch
Tomek Adam
Viesnerová Nikola
Štefík Daniel
Krčová Alena
Richter Filip

Starší žáci
Koky Jan
Němeček Tomáš
Richter Jaroslav

Všichni členové kolektivu se podílejí na činnosti sboru.
Dorostenci a dorostenky závodí za muţe a ţeny, pomáhají při
různých akcích jako je například „silvestrovská kamenná bouda“,
hasičský ples nebo poslední akce, na které se hasiči podíleli byla beat
párty.
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Ti, kdo nejvíce na veřejnosti reprezentují nejen kolektiv
mladých hasičů, ale celý sbor dobrovolných hasičů Velký Újezd, jsou
Ti nejmladší.
Mladší ţáci 19.5.2007 vyhráli v okresní soutěţi hry
„PLAMEN“ ve Velkém Újezdě první místo. Součástí této hry je
i závod na 60 metrů s překáţkami. Zde soutěţí kaţdý mladý hasič
sám za sebe. V kategorii mladších ţáků se na prvním místě umístil
Dušan Sedláček z kolektivu mladých hasičů Velký Újezd
a z mladších dívek z našeho kolektivu se na třetím místě umístila
naše nejmenší, prvňačka Adélka Krupičková.
Na tuto soutěţ se přijela podívat TV Prima a mladí hasiči byli
v televizi v regionálních zprávách.
Další akce, kde děti zviditelnily sbor dobrovolných hasičů Velký
Újezd, bylo kácení máje v Hněvotíně. Zde mladí hasiči předváděli
poţární útok a štafetu dvojic. Jejich ukázky měly velký ohlas, protoţe
jak jsem se zpětně dozvěděla, motivovaly přihlíţející děti, které mají
zájem o to, aby v Hněvotíně vznikl také kolektiv mladých hasičů.
Dalším velkým úspěchem se stala výtvarná a literární práce
Martina Frydryška. V České republice existuje literární a výtvarná
soutěţ s názvem „POŢÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ“. Zde děti
kreslí obrázky s hasičskou tématikou a píší svůj názor na hasiče.
Martin Frydryšek se svým dílem postoupil z okresního kola do
krajského a z krajského kola do republikového a 15.6.2007 si jede
převzít cenu do Litoměřic. Zde je jeho příspěvek, který jsem opsala
doslova a do písmene, bez jediné úpravy:
Když jsem ještě chodil do školky, přihlásil jsem se do hasičského
kroužku. Myslím, že být hasičem je moc krásné, ale i nebezpečné
povolání. Hasič musí být odvážný, obratný a znát spoustu věcí.
Například typy požárních přístrojů, sestavu všech součástí na hašení
ohně, druhy uzlů při zdolávání překážek a taky první pomoc. Hasiči
pomáhají lidem, když je třeba velký vítr, hodně sněhu, záplavy,
dopravní nehody a požáry, ale pomáhají i zvířatům. Na zachraňování
a vyprošťování mají velká auta s cisternou na vodu, anebo s lany
a navijáky a taky auta na přepravu osob, protože se pořádají
pravidelná hasičská cvičení.
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Hasiči mají pracovní a sváteční uniformy a jsou mezi nimi i ženy,
jsou to profesionálové i dobrovolní hasiči, kteří pro nás nastavují
svoje životy.
Ještě jsem malý, ale jak říká dráček Soptík“stejně budu požárníkem.“
K této práci nemám co dodat, protoţe z ní kaţdý musí cítit vztah
ţáka druhé třídy k hasiččině.
Nevím, co si kaţdý z vás představí pod pojmem „sbor
dobrovolných hasičů“, ale věřte mi, ţe lidi, co ve sboru působí,
a působí tam s láskou, jsou největšími blázny na světě, protoţe tomu
obětují spoustu svého volného času, spoustu své energie a sil a ani
v nejmenším to nedělají pro sebe, ale pro ostatní. To zde píši ze své
vlastní zkušenosti, protoţe jako vedoucí kolektivu mladých hasičů
dávám dětem spoustu svého času, ale oni mi to vrací těmito všemi
úspěchy. A doufám, ţe tyto výsledky jsou pouze začátek.
S pozdravem vedoucí kolektivu mladých hasičů Veronika Pacáková.
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ČINNOST TJ SOKOL
________________________
Váţení čtenáři, fanoušci kopané ,
dovolte, abych krátce zhodnotil činnost fotbalového oddílu
TJ Sokol v jarní části sezóny .
Starší ţáci potvrzují roli favorita ve III.třídě okresní soutěţe
a většina kluků se uţ připravuje na přesun do dorostenecké kategorie.
Vítězství, byť v nejniţší soutěţi, je úspěšnou tečkou většiny hráčů,
kteří spolu hráli od svých prvních fotbalových začátků. Dorostenci
svou soutěţí procházeli s horší bilancí neţ se po kvalitní zimní
přípravě předpokládalo. Úzký kádr nestačil na muţstva z vyšších
pater a umístí se ve spodní části tabulky II.třídy okresní soutěţe.
Podzimní sezona však slibuje zlepšení výkonů, protoţe se sestava
dorostenců rozroste o početnou skupinu úspěšných ţáků. Muţstvo
dospělých splnilo svůj jednoznačný cíl a po dlouhých letech opouští
nejniţší IV.třídu okresní soutěţe. Na podzim bude hrát utkání
III.třídy a i v této soutěţi nemusí být outsiderem bez ambicí.
Celkové hodnocení výsledků fotbalistů vyznívá úspěšně.
Muţi i ţáci splnili své cíle,u dorostenců si na výraznější prosazení
budeme muset počkat. Rád bych touto cestou poděkoval všem
aktérům, kteří se podílejí na činnosti oddílu a fanouškům, kteří chodí
na utkání a nebo jen sledují výsledky našich muţstev. Zároveň bych
si přál, aby naše řady doplňovali další členové, především kluci
z prvního stupně základní školy, abychom mohli udrţet činnost všech
dosavadní muţstev.Uvítal bych i posílení realizačních týmů,
funkcionářů, trenérů.
Na závěr bych vás chtěl pozvat na tradiční fotbalový turnaj
muţů, který se koná v sobotu 30.června. Začátek je v 9.00 na hřišti ve
Velkém Újezdě. Těšíme se na Vaši účast a věříme, ţe se budete bavit
nejen fotbalovou podívanou, ale i večerní taneční zábavou, která
začne po skončení turnaje. Dále všechny zájemce o kopanou zvu na
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fotbalový turnaj Újezdů, který v letošním roce 28. července pořádá
Újezd u Uničova a my budeme obhajovat putovní pohár, který jsme
získali v loňském roce.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Za oddíl kopané Tomáš Bican

Vyhodnocení 39. ročníku Memoriálu Jaroslava Švarce
MJŠ se konal 9. června 2007 a trasy pochodu byly obvyklé –
50 km, 35 km, 25 km, 17 km a 6 km. Start byl na fotbalovém hřišti
TJ Sokol od 6.30 do 9.00 hod., cíl rovněţ na hřišti. Počasí bylo
nádherné, celý den sluníčko, jenom v oblasti trasy 50 km a 35 km se
objevila bouřka a pršelo. MJŠ byl opět zařazen mezi akce IVV a také
do „Dvoustovky“, tj. 200 akcí v ČR. Propozice se rozeslaly na
náklady obce Velký Újezd účastníkům minulých ročníků, pití na
náklady pořadatele bylo zajištěno na Slavkově a v Pekle. Jinak mohli
účastníci vyuţít hospody na Kozlově a také obchody na trase. Kdo
absolvoval trasu 50 km obdrţel v cíli klobásu, všichni pak byli
odměněni medailí, pamětním listem a pohlednicí, kterou věnoval
obecní úřad. Výše startovného činila 20,- Kč a na hřišti bylo zajištěno
tradiční občerstvení.
Počty účastníků :

50 km
35 km
25 km
17 km
6 km

Celkem

15,
z toho muţi 13, ţeny 2,
z Vel. Újezda 2
14, z toho muţi 11, ţeny 3
84, z toho muţi 51, ţeny 33,
z Vel. Újezda 19
205, z toho muţi 64, ţeny 141,
z Vel. Újezda 37
76, z toho muţi 35, ţeny 41,
z Vel. Újezda 18
394, muţi 174, ţeny 220,
z Vel. Újezda 76
- 25 -

Nejstarší účastník :
Nejvzdálenější účastníci :

Milan Kýr (17 km) 88 let
manţelé Blaţena a Jaroslav Kučerovi
(6 km) z Děčína

Navštívili nás účastníci z těchto míst :
Ostrava (18), Přerov (34), Olomouc (69), Lipník n. B. (23),
Bratislava, Hulín, Prostějov, Třinec, Červený Kostelec, Staré
Nechanice, Praha, Brno, Věrovany, Příbor, Bruntál, Výkleky,
Doloplazy, Pňovice, Kroměříţ, Mysločovice, Napajedla, Bystřice
p. Hostýnem, Lazníčky, Týn nad Bečvou, Karviná, Náklo,
Radvanice, Nemilany, Bludov, Tršice, Osek n. Bečvou, Vyškov,
Staměřice, Velký Týnec, Slavonín, Konice, Buk, Bohuslávky, Horka
n. Moravou, Hranice, Prosenice, Ondřejovice u Zlatých Hor,
Přáslavice, Veselíčko, Majetín, Dolní Újezd, Velká Bystřice,
Koţušany, Toveř, Čelákovice, Hlubočky, Svitavy, Děčín, Mariánské
Údolí, Horní Moštěnice, Velký Újezd.
TJ Sokol Velký Újezd a všichni pořadatelé, kteří obětavě
celou akci pomáhají zajistit, se jiţ nyní těší na jubilejní 40. ročník
MJŠ, který se bude konat 7.6.2008.

Poděkování
TJ Sokol děkuje všem dětem a učitelkám MŠ za nádhernou
výzdobu oken sokolovny. Tato výstavka prací dětí se všem moc líbí
a budeme rádi, kdyţ tento prostor bude nadále takto nápaditě vyuţit.

Jaroslav Bican

- 26 -

ZE ŢIVOTA ZAHRÁDKÁŘŮ – VÝSTAVA VÍTÁNÍ
JARA 2007
______________________________________________
Po roce opět uspořádali členové Českého zahrádkářského svazu
Velký Újezd výstavu Vítání jara.
Vynášení zimy
A já se tam zase objevil.
Doufal jsem, ţe se najde
dost odváţných dětí,
které mi pomohou vynést
zimu ze vsi a probudit
jaro z dlouhého spánku.
Naštěstí jsem se nespletl.
Ze začátku ze mě šel
trochu strach, ale děti přesto překonaly ostych a hrdě se pustily do
nelehké výpravy plné záludných zkoušek. Trasa vedla kolem
fotbalového hřiště za Košův mlýn. Skládaly rozbité vajíčko,
procházely poslepu bludištěm, dokonce přelstily poslední mrazíky.
Za kaţdý úkol získaly jednu lahvičku s tajemnou směsí, ze které
připravily uspávací nápoj. Tím jsme polévali zimu a při tom zpívali:„
Zimu nesem ze vsi, nové jaro do vsi, zimo, zimo plav, nic se
nezastav!“ Dík velké pomoci dětí jsme odstrojenou zimu uspali
a hodili do potoka za Košovým mlýnem. Dlouho se ale drţela
v proudu, několikrát se i vrátila, ale naše společné síly a dlouhá
dřevěná větev ji nakonec zdolaly. Jaro se záhy objevilo mezi stromy a
na děti čekala sladká odměna.
Všem statečným dětem i doprovodu děkuji za odvahu a doufám, ţe
se za rok opět setkáme.
Průběh celé výpravy byl zdokumentován a jsou k dispozici digitální
fotografie i videozáznam. Pokud byste měli zájem, zavolejte na
kouzelníkův telefon 731 446 941.
Váš kouzelník SK
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Soutěž o největší vajíčko
Na výstavě proběhla také soutěţ o největší vajíčko. Vajíčka vyráběly
děti doma a přinesly je v sobotu, kdyţ byly přípravy na výstavu
v plném proudu, na kinosál sokolovny. Na obrázku představujeme to
vítězné – tedy největší.
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VČELAŘSKÝ SPOLEK VE VELKÉM ÚJEZDĚ VE
105. ROCE SVÉHO TRVÁNÍ
_______________________________________________
Před 5ti lety jsme důstojně oslavili 100. výročí včelařského
spolku ve Velkém Újezdě. Během trvání spolku se několikrát změnil
jeho název, dnes pracuje jako Základní organizace občanského
sdruţení „Český svaz včelařů“. Spolek tvoří 37 včelařů z Velkého
Újezda, Daskabátu, Lazníček, Staměřic a Výklek, kteří k 1. květnu
chovali celkem 308 včelstev. Proti jubilejnímu roku se sníţil počet
včelařů o 5 a počet včelstev o 88. Obdobný vývoj probíhá v celém
státě, uvádí se, ţe od r. 1990 poklesl počet včelstev o 35%. V této
souvislosti je vhodné připomenout známé vyjádření Alberta
Einsteina, který řekl, ţe pokud by na zemi nebyly včely, lidstvo by do
4 let zahynulo hladem.
Současný stav naší členské základny je jistě důvodem
k zamyšlení nad příčinami určité krize a moţným řešením. Klíčovým
problémem naší organizace je věkové sloţení členů, máme málo
mladých včelařů, ale i včelařů středního věku. Staří včelaři
„odcházejí“ a nepodaří-li se v nejbliţších letech spolek omladit,
zanikne do 10-15 let.
Jaké jsou hlavní příčiny malého zájmu o včelaření:
1. Změnil se ţivotní styl, jiţ nejsme ani na venkově příliš spjati
s přírodou tak jako naši předkové, v zemědělství pracuje
minimum občanů, mladí lidé mají obrovské moţnosti vyţití
ve sportu, cestování, nových technologiích apod.
2. Včelaření není v současné době ekonomicky lukrativní –
základní vybavení začínajícího včelaře přijde na tisíce aţ
desetitisíce korun a přitom je prodejní cena medu nízká. Na
trhu je dostatek levného byť nekvalitního medu z dovozu
a s nějakým zlepšením situace nelze počítat. Včelaření
v malém rozsahu, tak jak ho provozujeme my, je tak hlavně
zálibou.
3. Chybí důvěryhodní propagátoři včelaření – v minulosti se
včelaření věnovala venkovská inteligence – učitelé, lékaři,
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faráři, ve školách pracovaly včelařské krouţky, hojně včelařili
i přední rolníci.
Co můţeme za této situace dělat pro zlepšení stavu?
1. Základem musí být osvětová činnost nás
včelařů, musíme přesvědčit potenciální
zájemce o včelaření o ušlechtilosti této
záliby, příznivém vlivu na zdraví
a pohodu a také, ţe ekonomický přínos
není zanedbatelný. Začít včelařit lze
v jakémkoli věku, já jsem začal aţ jako
starobní důchodce.
2. Měli bychom společně s vedením školy zváţit moţnost
ustavení včelařského krouţku při ZŠ a MŠ Velký Újezd, který
by mohl vyuţívat spolkový včelín a klubovnu.
3. Adeptům včelaření bychom v počátcích mohli vypomoci
i materiálně, zapůjčením části základního vybavení.
Byl bych rád, aby tento můj stručný příspěvek se stal
podnětem k zamyšlení a diskusi, jak oţivit včelaření v našem
regionu. Ústup tradičního včelaření je celostátním problémem, ale
i moderně vybavení a profesně zdatní včelaři – podnikatelé mají
s konkurencí levných medů z dovozu velké potíţe. Včelaření se
proto neobejde bez podpory ať uţ z evropských či národních
fondů.
Rovněţ generační problém je v České republice všeobecný,
a proto některé kraje (např. Zlínský) jiţ několik let vyhlašují
programy na podporu začínajících včelařů. Věřím, ţe i náš kraj se
k tomu připojí.
A na závěr mi dovolte, abych vzdal hold příteli Stanislavu
Zacpalovi, místopředsedovi naší ZO Českého svazu včelařů o.s.,
s nímţ jsme se rozloučili v pondělí 28. května 2007. Byl
vynikajícím dlouholetým včelařem, obětavým
a skromným
člověkem, který kaţdému rád pomohl
a poradil. Proto jsme ho
měli všichni rádi
a tak na něj budeme vzpomínat. (my včelaři
se oslovujeme „příteli“).
Ing. Jan Heger
jednatel ZO ČSV o.s. Velký Újezd
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DĚLNICKÝ SPOLEK SVORNOST
____________________________________
Váţení přátelé,
dovolte mi, abych Vám krátce připomněla 100. výročí
zaloţení dělnického spolu „Svornost“ ve Velkém Újezdě.
Spolek byl zaloţen 28. dubna roku 1907 v hostinci Na
Horecku pod názvem „Dělnický podpůrně vzdělávací spolek
Svornost“ pro Velký Újezd a okolí. Podle stanov měl účel hradit
členům pohřební výdaje, podporovat je v nezaviněné nouzi a nemoci,
povzbuzovat je ku vzdělání a pěstovat společenský ţivot. Spolek má
ve svém znaku spojené ruce – symbol svornosti.
Dne 5. května 2007 na sále sokolovny uspořádal spolek
k tomuto významnému jubileu slavnostní schůzi, kde předseda
dělnického spolku Vítězslav Heger seznámil hlavně nové členy
s historií tohoto spolku. Součástí oslav byla výstava, která ukázala
průřez obdobím od 28. dubna roku 1907 do roku 2007. Poslání
a úloha spolku nebyla a není bez významu. Svou činností se vţdy
podílel a dodnes podílí na společenském ţivotě v obci.
Nakonec bych chtěla jménem nás všech pronést přání, aby
v dalších letech „Dělnický podpůrně vzdělávací spolek Svornost“ ve
Velkém Újezdě dále pracoval, aby byly zachovány slavné tradice
našich předků.
Za dělnický spolek „Svornost“
Jaroslava Zlámalová
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ZÁPISKY VENDELÍNA ŠNÉDRLE z roku 1899
__________________________________________________
Přepis zápisků z kalendáře z roku 1899 Vendelína Šnédrle,
zedníka –manţela Marie rozené Strouhalové, porodní báby, provdané
Šnédrlové, z Velkého Újezdu čp. 111.
Zemřel v roce 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 1899 a to v únoru 2005,
tedy po 106 letech. Přepis je v původním znění bez oprav.
Ko-Fr/38
Velký Újezd čp.111

ROK 1899.
Část první
_ 28. března - Při čemţ se stalo velké neštěstí ve Svisedlicích, blesk
zabil pacholka a děvečku hospodářovu sestru která měla asi 12 tisíc
jmění.
_ 30.března -Ponejprv letos se zablýsklo a hřmělo. Od západní
strany zemské polokoule přicházelo.
_ 13.dubna -Vozili jsme hnůj do Vyrubanyho a sázeli zemáky
a práce přišla na 4. zlaty.
_28.dubna -dnešního dne zemřel Jan Štreit výměnkář u Nádvorníka
Ignáce ve Velkém Újezdě. Hned po poledni ozývalo se temné hřmění
při krátké přestávce deště zvláštní úkaz brzy z jara.
_4.května -Na den svatého Floriána ponejprv byla jalovice nevěstou.
Dne 24. podruhé Gustav byl na slavnosti hlavní osobou.
_11.května –byl sem s Gustavem v Mrsklicích s tvarůţkami ukrutné
mnoţství bláta, a potkali jsme Adolfa Fröhlicha, který právě má
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druhou ohlášku, a bojí se toho ţeněni. Je v knihkupectví posluhou má
podle jiných pracovníků dosti slušnou výţivu. Svezli jsme se po
první na tramvaji za Hodolany s velkou chutí pojídali suchý chléb.
Přenešťastná bída ta nás boháče nikdy uţ neopustí.
_17.května -měl Štěpán Štěpán pohřeb zemřel po trapné nemoci
dlouhotrvající a zanechal nezaopatřené dítky. Bůh dopouští ale
neopouští. Popapřte na ptactvo nebeské kterak roste nepracuje aniţ
přede a otec nebeský ţiví je všechny.
_27.května -měl Jan Švarc Mukin svatbu.
_29.května -činí se rozsáhlé přípravy ku sňatku Karla Hegra
s Aneţkou Polcarovou hudba hraje den před slavnosti jiţ bude hrát
věčně?
_11.červen -dne tohoto měl Josef Moravec pohřeb, ještě mladý
člověk ale mnoho se nadělal za svého vezdejšího ţivota teď však vše
je skončeno.
Dnes totiţ 12. opět náš otec Valentin Strouhal, kterýţ jak dobře víme
mnoho svízelí přetrpěl. zdali my se toho věku dočkáme p. Bůh ví.
_13.června -měl Antonín Metelka neb Zelinku Tonek z Lukášikovou
ubohou Tonečkou svatbu právě na sv. Antoníčka pamětní den.
Svatebníci ačkoli se tomu ţenich protivil přece sobě zařídili taneční
zábavu kteréţ se ţenich s nevěstou jen s přinucením zůčastnili. Jánu
Honza dostal od Kašpara Josefa několikrát po té staré hlavě aby
nekulhal.
_17.června -řekl mi někdo ţe ta vůně mění se v nesnesitelný zápach.
O ty světe převrácený plný falše a klamu. Dnes chceš klásti ţivot za
přítele ---. zejtra vedeš
k popravišti právě tu obět
samu.
_29.červn -měl Libor Knop
z Výklek pohřeb. Vţdy silný
a ţivoucí a musel téţ zemříti.
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PODNIKÁNÍ V OBCI
Něco o Florenci
________________
Na počátku vzniku provozovny Florenc byl nápad vyuţít vysokou
koncentraci dětí a lidí vůbec na autobusovém nádraţí a v jeho
blízkém okolí a zkusit začít prodávat v bývalé trafostanici (nyní uţ
naší firmou zrekonstruované věţi stojící vedle Florence) zmrzlinu,
popřípadě několik druhů novin a další doplňkový sortiment, řídící se
přáním zákazníků.
Jelikoţ se však jak velikostí, tak i dalšími vlastnostmi trafostanice
ukázala k tomuto účelu nevyhovující, byl postaven malý stánek vedle
ní, aby byl podnikatelský záměr uskutečněn a zároveň, aby bylo
zachováno výhodné umístění provozovny.
Florenc se první 3 roky stále rozšiřoval a dovybavoval. Jelikoţ
našim zákazníkům se zpočátku nelíbila ani otevírací doba pouze do
16:30, ani zavírací dny o víkendu, ani nedostatek posezení venku
a místa k sezení vůbec, tak jsme se jejich přáními neustále řídili
a postupně se tudíţ jejich řady zněkolikanásobily a také Florenc se
zvětšil zhruba na trojnásobek, co se týče zastavěné plochy a dále
přibylo i několikrát rozšířené venkovní posezení. Současná kapacita
se z původního jednoho plastového stolku k sezení a jednoho k stání
pohybuje kolem 30ti míst uvnitř provozovny a 40ti míst na
venkovním posezení.Také otevírací doba se z původních cca 60ti
hodin týdně přiblíţila spíše k provozovnám typu NONSTOP.
Původní záměr provozovat točenou zmrzlinu se uskutečnil aţ po
více neţ dvou letech provozu a to jednak z důvodu vysoké pořizovací
hodnoty zmrzlinového stroje a jednak jeho nesnadné dostupnosti v
našich zeměpisných šířkách. Jedná se totiţ o stroj značky Taylor
vyrobený v USA, který jsem do naší provozovny po svých
zkušenostech s touto značkou chtěl získat, aby i naši zákazníci měli
moţnost pochutnávat si na takové zmrzlině, kterou jsem na svých
cestách po Státech ochutnal já.
A tak se stalo, ţe neţ jsme začali se zmrzlinou, rozšířil se sortiment,
takţe dnes uţ je Florenc podnik těţko přesně specifikovatelný.
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Hlavními okruhy prodeje jsou jídla a nápoje typu rychlého
občerstvení, sortiment běţný v trafice, jiţ zmíněná zmrzlina a vše,
o co naši zákazníci během let postupně projevili zájem.
A těch let bylo 5.Tedy spíše bude. 1.7.2002 byl první otevírací den,
tudíţ 1.7.2007 bude 5.výročí otevření Florence.Tímto Vás všechny
samozřejmě zveme k oslavám tohoto výročí ve dnech 29.a 30.6.
Podrobnější informace jsou uvedeny v následujícím letáku a také se
o oslavách
můţete
informovat
na
www.velkyujezd.cz
a www.olomouc.cz.
Nakonec bychom chtěli poděkovat Vám všem, naši milí zákazníci,
kteří jste nám svou věrností dopomohli k současné podobě a ujistit
Vás, ţe i nadále budeme dělat vše proto, aby Vás spokojených bylo
stále minimálně 100%. Je to dřina, ale máme z toho radost.
Lubomír Bršlica ml.
provozovatel
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