foto z 24. 2. 2009

Vážení spoluobčané,
dovolte,
abychom
Vám naším
jménem,
jménem
zastupitelstva
městyse a jménem zaměstnanců
městyse popřáli do nového roku
všechno nejlepší.
Ke konci příštího roku nás čekají
komunální volby, takţe rok 2010 je
také rokem posledním ve stávajícím
sloţení zastupitelstva městyse.
Při ohlédnutí zpět můţeme jen konstatovat, jak ten čas rychle letí
a v tom běhu času je potřeba také někdy zpomalit a zamyslet se nad
cíli jak svými, tak těmi společnými, které se však týkají také kaţdého
z nás.
Ty společné, které jsme si vytyčili na začátku volebního období, jsme
se snaţili dodrţet a úspěšně dotáhnout do konečného cíle. Nebudeme
zde jmenovat jednotlivé akce, ale za připomenutí stojí zejména
oddluţení obce, investování s vyuţitím státních dotací, příprava
několika projektů k investování v následujících letech, aktuální
internetové stránky městyse, zkvalitnění pravidelně vydávaného
občasníku Ţibřid. Mnoho úkolů v našem městysi je rutinních, ve
kterých je skrytá kaţdodenní práce, mnoho nových činností zase
souvisí se spoustou změn celorepublikových zákonů a nařízení.
Máme před sebou rok 2010, rok ve kterém bychom si jistě přáli
pevné zdraví, spokojenost, úspěchy, a proto musíme věřit a snaţit se
toto přání si naplnit. Zdá se nám, ţe ţivot je stále překotnější
a rychlejší, ţe stále přicházejí zprávy, které nás znepokojují
a přinášejí obavy, ale mnoho věcí je jen na nás, a proto proţijme rok
2010 tak, abychom si na jeho konci mohli říct „Nebyl to špatný
rok“.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám jen vše dobré, hodně zdraví
a štěstí v roce 2010.
Lubomír Bršlica
starosta

Jiří Čekan
místostarosta
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PROJEV STAROSTY
u příleţitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu 4. 12. 2009

______________________________________________________
Váţení spoluobčané,
stejně jako i v dobách dávno minulých nastala doba adventní, doba
předvánoční, čas menšího mikulášského a většího štědrovečerního nadílení.
Mnohdy však i malý dárek daný srdcem má daleko větší účinek
neţ
jakkoliv velký, daný z povinnosti, pro uchování tradic.
A stejně také, jako v roce minulém,
chceme dobu
předvánoční zahájit slavnostním rozsvícením vánočního
stromu.
Pozvali jsme i vás, abyste aspoň na chvíli změnili
předvánoční chvat za pokojnou chůzi, chvíli postáli
s ostatními, vyměnili pár vlídných slov, poslechli jako
vánoční předzvěst uklidňující melodii koled a jako malý
dárek vypili šálek horkého čaje v sychravém počasí,
které nadcházející Vánoce nikterak nepřipomíná.
Dovolte, abych vám jiţ teď, v předstihu, popřál jménem
celého kolektivu opravdu klidné a radostné svátky vánoční se spoustou
vytouţených dárků a v novém roce hlavně to nejcennější – zdraví.
Věřím, ţe tohle přání si všichni ještě mnohokrát vyslovíme při Silvestru na
Kamenné boudě.
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STATISTIKA OBYVATEL VELKÉHO ÚJEZDA
za období od 1. 12. 2008 do 30. 11. 2009

-

Narození:

2 děvčata, 3 chlapci

-

Přihlášení k trvalému pobytu:

50 osob

-

Odhlášení z trvalého pobytu:

15 osob

-

Zemřelí:

Alois Chodil
Cecilie Bednaříková
Věra Bártová
Maria Nádvorníková
Josef Talanda
Antonín Kovářík
Václav Tomek
Vlastimila Kročová
Věra Metelková
Miroslav Šubrt
Zdenka Tylichová
Libuše Gottwaldová

věk 66 let
87 let
79 let
78 let
62 let
75 let
58 let
94 let
83 let
61 let
80 let
54 let

(os. údaje pouţity z oznámení o úmrtí)

-

Sňatky:

12 sňatků
z toho: 2 uzavřené ve Velkém Újezdě
(na radnici)
1 uzavřený ve Velkém Újezdě
(v kostele)

-

Rozvody manţelství:

8 rozvodů

-

Počet obyvatel (občané a cizinci)
k 30. 11. 2009

1247
Eva Tomanová
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NÁSTĚNKY PRODÁM / KOUPÍM – nová služba pro občany
V prostoru vstupu do radnice (naproti dveřím na poštu) byly
instalovány dva panely, na které můţete umísťovat soukromou
inzerci typu PRODÁM / KOUPÍM. Tato sluţba je bezplatná
a doufáme, ţe bude přínosem pro všechny občany městyse.
Rada městyse

SVOZY ODPADŮ V ROCE 2010
Tříděný a zbytkový odpad po vytřídění:
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

chataři
chataři
chataři
chataři
chataři
chataři
chataři
chataři
chataři
chataři
chataři
chataři

8., 22.
5., 19.
5., 19.
2., 16., 30.
14., 28.
11., 25.
9., 23.
6., 20.
3., 17.
1., 15., 29.
12., 26.
10., 23.

9.
20.
20.
17.
29.
26.
24.
21.
18.
16.
13.
11.

Objemný a nebezpečný odpad:
květen 29. a září 25.
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VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd, konaného
dne 16. 12. 2009 v obřadní místnosti Úřadu městyse Velký Újezd
__________________________________________________________________________________

Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
Zastupitelstvo městyse schvaluje zápis z 14. zasedání ZM Velký Újezd ze dne
30. 9. 2009.
Usnesení č. 2 k bodu č. 3 pozvánky
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění
usnesení z 14. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 30. 9. 2009.
Usnesení č. 3 k bodu č. 4 pozvánky
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro rozvoj
městyse.
Usnesení č. 4 k bodu č. 5 pozvánky
Zastupitelstvo městyse schvaluje zprávu o činnosti rady městyse Velký Újezd za
období od 14. zasedání ZM Velký Újezd.
Usnesení č. 5 k bodu č. 6 pozvánky
Zastupitelstvo městyse schvaluje odloţení placení splátek o 1 rok paní Viesnerové,
bytem v Olomouci za bezúročnou půjčku ve výši 30000 Kč, a to od 1. 1. 2011.
Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
Zastupitelstvo městyse schvaluje schodkový rozpočet městyse Velký Újezd na
rok 2010 s příjmy ve výši 12928 tis. Kč a výdaji 15928 tis. Kč. K překlenutí
schodku bude pouţit výsledek hospodaření do roku 2009 ve výši 3000 tis. Kč.
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu je rozpočet sociálního fondu městyse s přídělem
ve výši 35 tis. Kč a výdaji ve stejné výši.
Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
Zastupitelstvo městyse schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Velký
Újezd dle přílohy č. 3 pozvánky dnešního zastupitelstva a dále pověřuje radu
městyse vyhlásit úplné znění zřizovací listiny ZŠ a MŠ Velký Újezd.
Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2009 dle přílohy
č. 4 k pozvánce na 15. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 16. 12. 2009 a pověřuje
RM projednáním a schválením posledního rozpočtového opatření v r. 2009.
Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky
Zastupitelstvo městyse schvaluje odměny členům výborů a komisí takto:
- Finanční výbor
1100 Kč
- Kontrolní výbor
1300 Kč
- Výbor pro rozvoj městyse
1200 Kč
- Sociální komise
3800 Kč
- Kulturní a školská komise
2400 Kč
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Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky
Zastupitelstvo městyse schvaluje
a) uvolnění částky 106159 Kč z investičního fondu ZŠ a MŠ Velký Újezd na
úhradu opravy kanalizace v MŠ
b) uvolnění částky 149940 Kč z investičního fondu ZŠ a MŠ Velký Újezd na
malby a nátěry po výměně oken v budově ZŠ
Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky
Zastupitelstvo městyse schvaluje zavedení jmen ulic v městysi Velký Újezd. Další
postup bude řešen na pracovních schůzkách ZM.
Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
Zastupitelstvo městyse
a) zprošťuje RNDr. Matějku (PRO-SIN s.r.o.) ze zastupování městyse
Velký Újezd při první změně územního plánu městyse Velký Újezd.
b) schvaluje pozastavení prací na první změně územního plánu do příštího
řádného zasedání ZM Velký Újezd.
c) ZM schvaluje realizaci vodovodu 1-2-1 dle zpracované PD v rozmezí od
rybníka (zástava) po napojení na vodovod směr Daskabát, jehoţ část
současný ÚP nezahrnuje a bude zařazen do první změny územního plánu.
Usnesení č. 13 k bodu č. 14 pozvánky
Zastupitelstvo městyse schvaluje jako členy školské rady paní Petru Zavadilovou
a pana Lukáše Maříka.
Usnesení č. 14 k bodu č. 15 pozvánky
Zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se
mění závazná vyhláška obce Velký Újezd č. 2/2003 ze dne 15. 12. 2003 o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 5 k pozvánce na zasedání
ZM.
Usnesení č. 15 k bodu č. 16 pozvánky
Zastupitelstvo městyse schvaluje posunutí vyúčtování veřejné finanční podpory
TJ Sokol na tisk broţur k 40. výročí zaloţení odboru turistiky ve výši 5000 Kč do
31. 1. 2010.
Usnesení č. 16 k bodu č. 17 pozvánky
a) zastupitelstvo městyse pověřuje výbor pro rozvoj městyse v zastoupení
Ing. Kleinem opravou Varhošťské cesty v hodnotě 16000 Kč.
Hlasování: pro 3 hlasy, proti 7 hlasů, zdrţeli se 4 hlasy – neschváleno
b) zastupitelstvo městyse pověřuje výbor pro rozvoj městyse ve
spolupráci se starostou vyřešit regulovaný odtok vody při Varhošťské cestě.
Ověřovatelé zápisu:

Ivana Nováková
Marie Oklešťková
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Starosta:

Lubomír Bršlica

Schválený rozpočet na rok 2010 dle odvětvového členění (paragrafů)

______________________________________________________
příjmy
výdaje
===============================================================
Daňové příjmy
9043000.00
0.00
Nedaňové příjmy
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin
0.00
6000.00
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost
5000.00
0.00
1031 Pěstební činnost
2000.00
30000.00
2212 Silnice
0.00
711000.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
0.00
200000.00
2310 Pitná voda
1300000.00
1975000.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod
580000.00
914000.00
3111 Mateřská škola PO
0.00
1000000.00
3113 Základní škola PO
200000.00
3350000.00
3141 Školní stravování
0.00
180000.00
3314 Činnosti knihovnické
6000.00
75000.00
3319 Ostatní záleţitosti kultury
0.00
30000.00
3326 Pořízení, zachování a obnova - památky
0.00
40000.00
3399 Ostatní záleţitost kultury, církví
0.00
160000.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
0.00
82000.00
3539 Ostatní zdr. zařízení (Hospic Na Sv. Kopečku) 0.00
10000.00
3612 Bytové hospodářství
10000.00
119000.00
3613 Nebytové hospodářství
100000.00
20000.00
3631 Veřejné osvětlení
0.00
385000.00
3632 Pohřebnictví
2000.00
73000.00
3633 Výstavba a údrţba místních inţ. sítí
0.00
147000.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
0.00
50000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
0.00
690000.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
0.00
439000.00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc
0.00
90000.00
5512 Poţární ochrana - dobrovolná činnost
0.00
260000.00
6112 Zastupitelstva obcí
0.00
900000.00
6171 Činnost místní správy
25000.00
2588000.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
100000.00
40000.00
6399 Platby daní za obec
0.00
50000.00
6409 Ostatní činnosti (rezerva)
0.00
1314000.00
2460 Splátky půjček od obyvatelstva
55000.00
0.00
Dotace
Neinvestiční dotace na výkon státní správy
700000.00
0.00
Neinvestiční dotace od obcí na ZŠ
700000.00
0.00
=============================================================
CELK EM :
12928000.00
15928000.00
=============================================================
8115 Financování
3000000.00
Celkem
15928000.00
Schválilo ZM dne 16. 12. 2009
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
Velký Újezd 2010
Leden 16. 1. Maškarní ples
30. 1. Hasičský ples
Únor

13. 2. Ples Mysliveckého sdruţení
20. 2. Dětský karneval (ZŠ a MŠ)
26. 2. Ples školy - SRPŠ

Březen

5. 3. Ples Galaxy, Screamers (A. Macháček)

Duben

17. 4. Turistické závody, Krajský pohár (TJ Sokol)
30. 4. Slet čarodějnic (ZŠ a MŠ)

Květen

2. 5.
15. 5.
22. 5.
30. 5.
31. 5.

Červen

12. 6. Memoriál Jaroslava Švarce, 42. ročník
12. 6. Country odpoledne (A. Macháček)
25. 6. Rock legend IV. - Tublatanka (A. Macháček)

Červenec

24. 7. Pivní slavnosti (A. Macháček)
26. 7. Fotbalový turnaj, 38. ročník (TJ Sokol)

Srpen

Slet čarodějnic (A. Macháček)
Mladí hasiči – okresní kolo Hry Plamen
Beat party X (A. Macháček)
Dětský den (A. Macháček)
Den dětí (ZŠ a MŠ)

1. 8. Crazy odpoledne (A. Macháček)
13.-15. 8. Hodové oslavy
29. 8. Guláš párty III. (A. Macháček)
€

Září

4. 9. Hudební slavnosti IV. (A. Macháček)

Říjen

1. 10. Štafetový maraton (TJ sokol + ZŠ a MŠ)
22. 10. Večerní pochod, 34. ročník (TJ Sokol)

Listopad

13. 11. Poslední leč (MS)

Prosinec

11. 12.
---. 12.
---. 12.
---. 12.
31. 12.

Poslední leč (MS)
Vánoční turnaj ve stolním tenise (TJ Sokol)
Jarmark (ZŠ a MŠ)
Vánoční besídka (ZŠ a MŠ)
Silvestr u Kamenné boudy (hasiči)
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ZE ŠKOLNÍ BUDOVY
_________________________
PROJEKT MLADÍ ZOOLOGOVÉ – CHOVATELÉ
V měsících září a říjnu probíhal na naší škole projekt Mladí
zoologové – chovatelé. Na jeho realizaci jsme obdrţeli
třicetitisícovou dotaci od Olomouckého kraje. Grant jsme získali
nejen díky širokému spektru aktivit, které byly součástí projektu, ale
také díky jeho hlubšímu smyslu – rozvinout v ţácích odpovědný
a odborný přístup v péči o ţivé tvory.
Aby ţáci získali teoretické znalosti z oblasti chovatelství, které
budou vyuţívat v praxi, vybavili jsme školní knihovnu moderními,
přehlednými chovatelskými příručkami. Pro rozšíření praktických
chovatelských dovedností jsme pořídili nové, pro školní vyuţití
vhodné druhy ţivočichů (např. strašilky, lupenitky, sklípkany, rosnici
sinou či ještěry Tiligua scincoides). Tito ţivočichové se zabydleli
v nových teráriích a insektáriích. Literatura, vybavení i ţivočichové
slouţí nejen členům ZOO koutku, který na naší škole funguje jiţ
pátým rokem, ale také všem ţákům ZŠ v rámci předmětů prvouka,
přírodověda, přírodopis, pěstitelské práce a chovatelství.
Projekt nenabízel jen hmotné vybavení, ale i záţitky. Děti
z prvního stupně si prohlédly zoologickou zahradu na Svatém
Kopečku s průvodkyní, která je zavedla i do míst, jeţ jsou běţným
návštěvníkům nepřístupná. Ţáci šesté třídy navštívili ornitologickou
stanici Ornis v Přerově. Členové ZOO koutku si připravili
jednoduché, ale poutavé vyprávění o chovaných zvířátkách pro naše
nejmladší – děti z mateřské školky. Redaktorský tým školního
časopisu Backstage (Zákulisí) vytvořil speciální rubriku Mladý
chovatel, díky které se čtenáři seznámili s novými zvířecími mazlíčky
v našem ZOO koutku, s chovatelskými aktivitami pana učitele
Navrátila, přečetli si rozhovor s panem ředitelem a vyluštili
doplňovačky se zvířecí tématikou. Děti ve škole i školce se zapojily
do výtvarné soutěţe. Vznikla řada krásných kreseb a maleb, takţe
porota měla nelehký úkol vybrat a odměnit ty nejlepší. Nakonec bylo
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oceněno více neţ 20 výtvorů. Starší ţáci, kteří jiţ mají větší
zkušenosti s prací na počítači, vytvořili power pointové prezentace
o svých oblíbených zvířecích kamarádech. Dobrovolníci z 2. stupně
také změřili své síly, či spíše znalosti, v soutěţi Mladý chovatel, která
se týkala především terarijních ţivočichů.
Vyvrcholením
celého
dvouměsíčního snaţení pak
byla akce pro širokou
veřejnost
nazvaná
příznačně
Den
zvířat.
Návštěvníci
se
mohli
kochat výstavou výtvarných
prací dětí všech věkových
kategorií, v multimediální
učebně mohli zhlédnout
počítačové práce starších
ţáků a především mohli
navštívit nově vybavený
ZOO koutek. Zde jim
proškolení odborníci z řad
našich ţáků - chovatelů
popovídali o jednotlivých
druzích
ţivočichů,
a dokonce jim umoţnili
i přímý kontakt s nimi. Mnozí odváţlivci si tak poprvé pohladili hada
a zjistili, ţe je krásně teplý a suchý. Potěšilo nás, ţe se přišla podívat
spousta rodičů s dětmi. Je vidět, ţe nejen naši ţáci, ale i občané mají
rádi zvířata.
Celý projekt provázela řada technických a organizačních potřeb,
proto je na místě poděkovat všem pedagogům a ţákům, kteří se do
těchto úkolů pustili, neboť se jich náleţitě zhostili. Závěrem by ještě
slova díků měla zaznít i pro krajský úřad Olomouckého kraje, bez
jehoţ finanční podpory by se projekt neuskutečnil.
Mgr. Michaela Kuchaříková
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA je za dveřmi
Tříkrálová sbírka 2010 na Olomoucku proběhne od 6. do 10. ledna. Dle
místních zvyklostí v době připomínky Tří králů budou chodit do
domácností a po ulicích skupinky koledníků; ti budou šířit tříkrálové
poselství a vybírat do kasiček příspěvky od občanů.
Charita Olomouc za poměrnou část z Vašich příspěvků podpoří projekt
„Rozvoj a kvalita sociálních sluţeb pro lidi bez domova“. Hlavními cíli
tohoto projektu je zkvalitnit, rozšířit a modernizovat stávající prostory
Střediska Samaritán pro lidi bez domova umístěného v objektu sídla
Charity na Wurmově 5 v Olomouci.
Součástí Tříkrálové sbírky bude i tradiční koncert, který lze podpořit jeho
sledováním 3. 1. v 16:00 na ČT 1. Finanční prostředky do sbírky lze
poukázat i zasláním SMS ve tvaru: DMS mezera KOLEDA na telefonní
číslo 877 77, cena jedné SMS je 27 Kč.
Koledníci z olomouckého regionu vykoledovali v Tříkrálové sbírce 2009
celkem 932 671,50 Kč. Vámi věnované peníze pomohly podpořit vybrané
projekty Charity Olomouc.
Příspěvek ve výši 500 000 Kč jsme vyuţili na realizaci projektu „Střediska
pečovatelské sluţby na venkově“. Tyto finanční prostředky tvořily velkou
část naší finanční spoluúčasti, která je nezbytnou součástí dotace
poskytnuté na tento záměr z prostředků EU. Cílem projektu je vytvořit
zázemí pro pracovníky sluţby v Těšeticích, Tršicích a Velké Bystřici,
abychom ze středisek umístěných v těchto obcích mohli zajišťovat péči na
území celého olomouckého děkanátu. Pečovatelská sluţba zde bude
poskytována od ledna roku 2010.
Na přímou pomoc bylo vyčleněno 40 000 Kč. Tato částka pomohla
jednotlivcům i rodinám, kteří se náhle ocitli v akutní krizové situaci.
Děkujeme Vám za všechny lidi, kterým pomáháme!
Bc. Adéla Adámková, koordinátorka Tříkrálové sbírky 2010
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Tříkrálová sbírka 2010
Soupis vedoucích skupinek koledníků ve Velkém Újezdě
1

Eva Tomková

Velký Újezd č. 33

2

Edita Maříková

Velký Újezd

3

Libuše Bittnerová

Velký Újezd

4

Vladimíra Regentová

Velký Újezd

5

Jasna Skotáková

Velký Újezd

Vánoční bohosluţby v kostele sv. Jakuba Většího
ve Velkém Újezdě
_________________________________________________
24. 12. ČT - Půlnoční mše svatá ve 20.30 hod.
25. 12. PÁ - Slavnostní mše svatá v 8.00 hod. na Boţí hod vánoční,
při liturgii zpívá Chorus Marianus Tršice a hraje
Svatocecilský orchestr Olomouc
26. 12. SO - Mše svatá v 8.00 hod. na svátek sv. Štěpána
27. 12. NE - Mše svatá v 8.00 hod. na svátek Svaté Rodiny
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Z NAŠÍ FARNOSTI – ZVONY
________________________________
(pokračování)
V poslední době si jistě mnozí z našich občanů všimli jiného
hlasu zvonu, který se ozývá z věţe velkoújezdského kostela. To se jiţ
nový zvon svatý Jakub hlásí do své sluţby! Ve čtvrtek 3. prosince si
vyměnil místo se starým zničeným zvonem, který byl pořízený někdy
po roce 1946 jako náhrada za válkou zrekvírované zvony a slouţil aţ
dosud. Ještě 3. 12. 2009 ráno starý zvon naposledy zvonil šestou. Pak
byl odpojen a přestěhován na jiné místo ve věţi. Nyní na něj hodiny
odbíjejí čtvrtě. Za svou věrnou šedesátiletou sluţbu si své místo
určitě zaslouţí.
Nový zvon sv. Jakub je zapojen přes elektromagnet. Ve věţi se
houpe s lehkostí, jako kdyţ se zvonívalo ručně. Do věţe jej vyzdvihl
jeřáb a instalaci provedla firma pana Rostislava Bouchala, BOROKO
– Technické vybavení zvonů z Brodku u Přerova.
Zvony v Čechách i na Moravě to v historii neměly lehké.
V období I. světové války byly na příkaz Rakousko – Uherska
rekvírovány. Důvodem byla potřeba bronzu ve zbrojním průmyslu.
V říjnu 1915 z nařízení Ministerstva vnitra byl proveden soupis
všech zvonů v republice. Z naší farnosti byly k válečným účelům
určeny dva zvony na hlavní věţi. První byl největší zvon váţící 330
kg z roku 1894 od firmy Hiller v Brně s nápisem „Nákladem farníků“
s obrazem sv. Josefa a druhý byl malý zvon uţívaný jako umíráček,
váţící 71 kg z roku 1828 s ulitou sochou sv. Antonína od firmy
Stanke v Olomouci. Vojáci přišli zvony odebrat 26. října 1916.
Původně je chtěli z věţe dolů shodit, ale nakonec byly zvony
dopraveny dolů po schodech pomocí lan a kladek. Vojáci pak zvony
odvezli na vozíku. Trvalo dlouho, neţ se lidé uklidnili a na tuto
nemilou věc zapomněli.
V období I. republiky byly zrekvírované zvony nahrazeny
novými. Sbírka na nové zvony byla v naší farnosti uspořádána
v letech 1924-25. Zvony byly objednány u firmy Buřil a Riss
Kukleny. Přivezeny byly 4. července 1925 ve 3 hodiny ráno
nákladním autem. První zvon tónu A1 ve váze 406 kg dostal jméno
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sv. Josef, Leopold, Václav. Druhý 211 kg tónu Cis2 byl pojmenován
sv. Alois, Anna, Ludmila. Tehdy bylo farnosti doporučeno pořídit
ještě jeden zvon 130 kg tónu E2 vzhledem k tomu, ţe ve věţi se
nacházel ještě starý zvon Fis2, takţe by vzniklo ţádoucí ladění
harmonicko-melodické. Na zhotovení tohoto zvonu ale uţ nikdy
nedošlo. Zvony byly posvěceny 15. srpna 1925. Ve farní kronice se
píše, ţe nové zvony předčí svou kvalitou zvony staré. Na svěcení
byla přednesena tato pěkná báseň, o kterou by bylo škoda se s Vámi
nepodělit:
„Milí, dobří, zbožní lidé,
co ten velký zástup u nás znamená?
Proč dnes září radost z očí Vašich nadšená?
Proč pak Ste sem zavítali, z blízka, z dáli přispěchali?
Nač Ste přišli k nám se podívat?
Nové zvony světit máme, formou, zvukem krásné,
jež nás budou k Bohu volat po čas pouti časné.
Ten zvon první sv. Josef, Leopold a Václav bude zván,
v pátek v tři hodiny Kristus bude ním oslavován.
A zvon druhý sv. Anna, sv. Alois, Ludmila,
každé ráno a poledne, večer na nás zavolá.
K nim na věži zvon Maria, přidruží se zas,
by do chrámu ke slavnostem všecky volal nás.
Pozdvihánek z malé věžky dobře je Vám znám:
Pojďte, volá, nemeškejte, oltář uchystán.
A až z toho světa jdete, neopustím Vás,
ale jako umíráček vyprovodím Vás.
Jak ta jména našich zvonů tvoří svatou Rodinu,
tak i my jak ta rodina žijme všeci pospolu.
Ta velká světová vojna všecky zvony vzala,
štědrost, láska, víra lidská nové nám zas dala.
Milé zvony, pějte, zvučte, zdobte újezdský náš chrám,
nedejte zhynouti vlasti,
nedejte zhynouti nám!“ (15. 8. 1925 v původním znění)
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V období II. světové války, kdy byl opět nedostatek barevných
kovů, se nacisti rozpomněli na stovky zvonů v kostelech
v Protektorátu Čechy a Morava. Na základě protektorátního nařízení
ze dne 26. 11. 1941 č. 414 Sb. obdrţely všechny okresy v Čechách
a na Moravě nařízení zaregistrovat všechny bronzové zvony.
K registraci byly pouţívány tiskopisy s názvem Ohlašovací list pro
bronzové zvony. Zvony byly rozděleny do skupin A, B, C a D–zvony
památné. Na registračním listu bylo nutné vyplnit váhu zvonu,
průměr, výšku, ladění, rok ulití, jméno zvonaře, nápisy na zvonu,
způsob zavěšení a údaje, proč byl zvon ponechán za I. světové války.
Po registraci zvonů v jednotlivých okresech měli Němci přehled,
kolik zvonoviny se kde nalézá. V kostelech bylo povoleno mít
většinou jeden zvon, někdy ani ten ne. Nezáleţelo vůbec na tom,
které církvi zvony patří, ale na tom, kolik zvonoviny bude
odevzdáno. Při snímání zvonů z věţí kostelů, kapliček i hřbitovů lidé
plakali. Někdy byly zvony z věţí i shozeny. Zcizené zvony se sváţely
do Německa na tzv. hřbitovy zvonů. Jeden z těchto hřbitovů byl
umístěn v Hamburku. Po válce bylo zjištěno, ţe ve skladech tohoto
hřbitova se nalézají ještě stovky zvonů, které nestihli Němci zničit
rozlitím. Některé zvony se vrátily do kostelních věţí u nás, ale
většina byla pouţita jako surovina k rozvoji německého poválečného
průmyslu. Část moţná dodnes zvoní na některém z německých
kostelů.
Naše farnost dostala nařízení odevzdat zvony k válečným
účelům po Velikonocích 1942. Jiţ podruhé během ¼ století! Na
hlavní věţi byly tři zvony. Nejstarší o váze 150 kg Maria byl
odhadnut, ţe pochází z 15. století. Na zvonu byl gotickým písmem
nápis „ O rex gloriae, veni cum pace, Mater Dei, memento mei,
o Maria“. Zvon dostal značku D, památný.
V úterý 7. dubna po Velikonocích byly zvony nahrávány
společností z Brna na gramofonové desky. Dva nejtěţší, Josef 406 kg
a Anna 211 kg z roku 1925, dostaly značku A, proto byly po
nahrávání sejmuty a musely být odevzdány. Gotický zvon Maria,
označen jako památný, měl ve věţi zůstat, ale naši předkové se
neradovali dlouho, jiţ 2. června dostal dodatečně značku
A a s konečnou platností bylo nařízeno ho sejmout a odevzdat. Tak
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se také 3. června 1942 stalo. Farnosti zůstal jen malý sanktusník
v malé věţi ve váze 28 kg jako polední zvon i umíráček.
V srpnu byly objednány u firmy Slévárna Sýkora, Mor. Ostrava
– Mariánské Hory nové zvony ve váze 170 a 85 kg. Větší pukl hned
po vytaţení na věţ. Byl sundán a vrácen do továrny. Menší byl
prodán na Kozlov. Ve kterém roce byl pořízený zvon z bílé slitiny,
který jsme nyní vyměnili, nevíme. Ve farní kronice o tomto zvonu
není ţádný zápis, stejně jako o vrácení gotického zvonu Maria.
K pořízení zvonu z bílé slitiny a vrácení gotického zvonu Maria došlo
pravděpodobně v letech 1950-56. V rozmezí těchto roků nikdo do
kroniky farnosti nepsal.
Zvony vţdy měly v ţivotě měst a obcí velký význam. Zvuk
zvonů oznamoval významné události. Zvonilo se při událostech
slavnostních i smutečních, jak církevních, tak světských, ať jiţ šlo
o
mše,
svatby,
pohřby,
ale
i o výročí státu.
V dávných dobách
zvonily také na
ochranu
před
přírodními ţivly.
Doufáme, ţe se
nám
postupně
podaří
obnovit
zvonový soubor na
naší věţi a ţe se
nikdy v budoucnu
nebudeme muset se
zvony loučit, jako
naši
předkové
v pohnutých dobách
I. a II. světové
války. K tomu ať
nám pomáhá Bůh!
Eva Tomková č. 33
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OKÉNKO PRO RODIČE
___________________________
Milí rodiče.
Ve středu 18. 11. 2009 jsme ve Velkém Újezdě slavnostně zahájili
činnost „Cvrčku.“ Scházíme se pravidelně jednou týdně, ve středu,
na místní faře. K dispozici máme uvolněnou jednu místnost, kterou
jsme si částečně upravili dle našich potřeb. Máme zařízenou menší
knihovničku, například s dobrodruţnými romány nebo s příběhy od
spisovatele Foglara.
Ve Cvrčku se schází patnáct dětí. Dva kluci jsou dokonce přespolní,
z Kozlova, a ostatní děti pochází z Velkého Újezda.
A co vlastně ve Cvrčku děláme?
Na kaţdé schůzce máme hlavní témátko, ke kterému mají děti
připravené pracovní listy. Tam je krátký text, někdy i s nějakým
úkolem. Na tyto listy si mohou děti něco nakreslit nebo napsat.
Třeba co se jim ten den líbilo na schůzce.
Témátka našich schůzek se aţ do Vánoc budou týkat stop. Začali
jsme od stop lidských a pomalu jsme se dostali ke stopám zvířecím.
A těsně před svátky to ukončíme stopami, které tu zanecháváme
svými skutky, svými ţivoty.
Samozřejmě hrajeme hry, někdy se nám do společně strávené hodiny
vejdou i dvě. A nesmím zapomenout na zpěv. Při kytaře zpíváme
lidovky, písničky od Svěráka a Uhlíře a také folkové písničky.
Jedna důleţitá informace, která bude platit pouze přes zimní období.
Kdyţ bude příliš velký mráz, tak se budeme scházet v budově úřadu
městyse v místní klubovně. Děti se vše dozví včas. Zatím však stále
platí, ţe sraz je u fary.
No a nakonec pozvánka pro všechny holky a kluky z Újezda a okolí.
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Je Ti od 6-11 let? Máš rád písničky? Hry? Rukodělné hraní
a práce? Chceš pomoct vytvořit dobrou partu a něco zajímavého
v ní proţít?
Tak přijď! Těšíme se na Tebe.
Čekáme na Vás všechny kaţdou středu od 16 hodin na místní
faře.
Za všechny se těší a srdečně zdraví
Liba Bittnerová
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CVIČENÍ DOROSTENEK & ŢEN
____________________________________
probíhá kaţdou středu od 19 do 20 hod. v tělocvičně ZŠ
Jiţ druhým rokem můţete navštěvovat cvičení Pilates a základy
jógy.
Metoda Pilates spojuje prvky klasického rehabilitačního cvičení
a východních cvičebních systémů. Pilatova filozofie tělesné zdatnosti
má co nabídnout kaţdému, bez ohledu na věk a tělesné schopnosti,
a zvláště těm, kteří by chtěli být pevní a silní bez mohutných svalů.
Cílem cvičení je propojení a vědomá souhra těla a mysli.
Propracovává zádové, břišní a hýţďové svaly jako základ správného
drţení těla. Cvičení nevyčerpává, spíše dodává energii. Není to
aerobní cvičení (jako např. aerobic), proto se tím nehubne a ani se
výrazně nezvyšuje zdatnost srdce a plic.
Má pozitivní účinky zejména na zpevnění břišních svalů,
odstranění bolestí v zádech, posílení ochablých svalů a zpevnění
celého těla. Odstraňuje také stres, únavu. Díky zlepšení celkové
kondice a odstranění nadbytečného svalového napětí zlepšuje trávení
a přispívá ke klidnějšímu spaní.
Je vhodná pro všechny bez rozdílu věku, zejména však pro lidi se
sedavým zaměstnáním, s chronickou bolestí zad, pro lidi s nadváhou,
trpící stresem, pro těhotné ţeny a ţeny po porodu. Metoda je vhodná
i jako pokračování rehabilitační léčby. Pilates cvičí jako doplňkové
cvičení i aktivní sportovci.
Optimální je cvičit 2 aţ 3x týdně z důvodu svalové paměti, která
trvá 3 dny. Cvičení je prováděno z velké části na podloţce naboso.
Potřebujete pouze pohodlný oděv a ručník. Na našich cvičeních jsme
některé cviky ještě zpestřily zařazením cvičební gumy.
V józe je kladen důraz na plynulé přechody mezi jednotlivými
pozicemi a na správnou techniku dýchání. Cvičení v praxi znamená
zejména nácvik jednotlivých jógových pozic (Asány), procvičování
různých metod relaxace a základní dechová cvičení.
Z jógy vychází její modernější forma, tzv. power jóga, kterou si
s námi můţete přijít zacvičit, a část prvků přejala i metoda Pilates.
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Power jóga vyuţívá pozice, které moţná znáte z obrázků
o klasické józe, ale není tak přísná a důsledná ve filozofii
a pravidlech, které klasická jóga vyţaduje. Kaţdá hodina je tvořena
cvičením ve stoji a na zemi a končí závěrečnou relaxací. Cvičení se
provádí v klidném tempu důleţitém pro správné zaujmutí pozice
a s důrazem na kvalitu dechu. Výdrţe v pozicích se pohybují
u začátečníků v rozmezí pár sekund. Cílem cvičení je navodit
harmonii těla a mysli, posílení a protaţení celého těla, naučit se
správně dýchat a umět se soustředit. Je vhodná jako prevence před
bolestmi zad, které jsou často způsobeny civilizačními vlivy.
Obnovuje přirozenou pruţnost páteře, zlepšuje funkce srdce,
obnovuje Vaši imunitu, odbourává stres a napětí. Je to cvičení, které
Vám nic nenutí. To, co zrovna chcete, to, co zrovna potřebujete
v rámci pohybu, tato cvičební aktivita naprosto splní a vy můţete
posílit, protáhnout a vytvarovat tělo, zbavit se problémových partií,
se kterými hodně bojujeme. Nebudete unaveni, nebudete vyčerpáni
a sami se dokáţete o svoji energii a tělo starat. Jógu můţe cvičit
téměř kaţdý, při zdravotních potíţích je moţné upravit cvičení na
míru.
Klasická jóga přistupuje k člověku přes duši a duševní harmonii.
To je základní rozdíl. Power jóga tak uspokojí lidi, kteří nejdříve
potřebují poznat práci svého těla (svalů) a potom jsou schopni
a „otevřeni“ se věnovat uvolnění, relaxaci a uklidnění mysli.
Na cvičení stačí běţná podloţka a pohodlné oblečení. Cvičí se bez
bot a nepouţívá se u ní ţádné speciální náčiní.
Pár slov na závěr. Vím, ţe dokud Vás nenapadne nemoc, dokud
Vás záda nebolí, dokud jste plní energie, tak Vás napadá otázka, proč
bych měla/měl cvičit?
Od pradávna se lidé pohybovali. Od pradávna lidé fyzicky
pracovali. A nyní? Sedíme v kanceláři, jedeme v autě, sedíme večer
doma u televize nebo u počítačů. Prostě děláme vše proto, abychom
tělo nechali chátrat. V těle, které nic nedělá, také svaly a orgány moc
nedělají. Nastavují se tak, jak jim to oslabené tělo svalově umoţní,
různě se kroutí a dostávají se na místa, kde třeba nikdy nebyly. Stačí
jen kousek posunu a harmonie je ta tam. Jen by stačilo přidat do
svého ţivotního stylu trochu pohybu.
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Kaţdý z nás jsme jiní, kaţdý chceme něco jiného, a proto vţdy
máte na výběr. Nejhorší je sedět a nechat tělo na pospas civilizačním
vlivům, které na nás působí kaţdý den. Přidejte se mezi lidi, kteří se
o sebe starají, a přijďte si alespoň jednou za týden mezi nás zacvičit.
Uvidíte, ţe budete spokojeni.

CVIČENÍ RODIČŮ & DĚTÍ
_______________________________
probíhá kaţdý čtvrtek od 16 do 17 hod. v tělocvičně ZŠ
Letošní cvičení navštěvuje 20 aţ 30 dětí ve věku zhruba od
jednoho roku do šesti let se svými rodiči, prarodiči, sourozenci...
Jedná se o společná jednoduchá cvičení, při kterých si děti s pomocí
dospělých osvojují a zdokonalují základní pohybové dovednosti –
chůzi, běh, skok, lezení a nacvičují se první cílené reakce dítěte na
hudbu, tanečky doprovází zpěv písniček. Vše je především formou
hry, tak jak je pro děti přirozené.
Oproti minulým rokům se však značně sníţil věkový průměr dětí,
a proto více vyuţíváme říkadla, písně, pohybové hry, relaxační
cvičení, různá náčiní (malé a velké míče, obruče, nafukovací balónky
apod.) určené pro nejmenší děti na úkor sloţitějších her pro starší.
Abychom však alespoň trochu zaujaly i ty starší předškolní děti, které
by se u říkanek pro nejmenší mohly trochu nudit, ponechaly jsme
stejně jako v minulých letech seznámení s nářadím, které se vyuţívá
v tělocvičně (lavičky, ţebřiny, kruhy, trampolíny, odrazové můstky
a jiné).
Proč chodit s dětmi cvičit?
Cvičení rozvíjí pohybové dovednosti dětí, zlepšuje se jejich
koordinace, prostorová orientace, zlepšuje se síla, obratnost.
Nezanedbatelným aspektem je také rozvoj sociálních zkušeností, a to
kdyţ se děti seznamují s ostatními dětmi a dospělými, učí se s nimi
spolupracovat, učí se přijímat a plnit pokyny jiného dospělého neţ
rodiče. Toto vše můţe ve velké míře usnadnit nástup dětí do mateřské
školky.
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Kateřina Herinková

ZAHRÁDKÁŘI
_________________
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velký
Újezd zajistila i v letošním roce šrotování a lisování ovoce.
Moštování prováděl v době od 29. srpna do 7. listopadu 2009
(zpočátku pouze v sobotu, později i ve čtvrtek) nejmladší člen naší
základní organizace Mirek Mádr. Pomáhala mu manţelka.
Pošrotováno a vylisováno na mošt bylo 2197 litrů, pořezáno 337 litrů
(bez lisování). Nové zařízení (elektrohydraulický lis a kompresor) se
osvědčilo, Mirek s ním byl nadmíru spokojen. Pouze ke konci
moštování došlo k malé závadě – porouchal se zajišťovací kolík, ten
jsme jiţ odeslali výrobci k výměně v rámci záruky.
Tak jako kaţdým rokem, pořádá také v lednu a únoru příštího
roku Územní sdruţení Olomouc školení pro členy ČZS, které se
tentokrát zaměří např. na choroby a škůdce zeleniny, květinová
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aranţmá, přípravu zákvasu a pálení lihovin, konzervaci ovoce
a zeleniny v domácnosti, pěstování jahod, třešní, zeleniny atd.
Co všechno by mohl (nebo moţná lépe „měl“) v zimním období dělat
správný zahrádkář, radí MUDr. Josef Horák (ZO ČZS Vyškov)
a Ing. Josef Nejedlo a kol. (Odborné oddělení ČZS):
 V zimních měsících je třeba zajistit správné skladování
chemických a biologických ochranných přípravků v suché
místnosti. Práškové přípravky nesmí zvlhnout, tekuté nesmí
zmrznout.
 Pravidelně kontrolujeme uskladněné ovoce. Skladovací
prostory pravidelně větráme, plody napadené hnilobami ihned
odstraňujeme a likvidujeme.
 V zimě máme dostatek času ke zhotovení hnízdících budek
pro ptactvo a k jejich umístění v sadu. Především se snaţíme
přilákat sýkorky a vytvořit pro ně zimní nocoviště, a to
pomocí nově vytvořených budek, nebo např. vyuţitím
pouţitých trubkových feromonových lapáků ETOCAP CP,
jejichţ jeden letový otvor zaslepíme. Pokud zhotovíme
dřevěné budky, pak jejich vnitřní rozměry pro sýkorky mají
být 14x14x25 cm. Vletový otvor o průměru 3,2 – 3,5 cm má
být umístěn v horní třetině výšky přední desky, otvor je třeba
nasměrovat k jihu nebo k východu. Budky zavěšujeme do
výšky 2 – 3 m. V zimě nezapomínáme také na zahradě
pomocí zhotoveného krmítka přikrmovat ptáky, především
opět sýkorky. Ty dávají přednost olejnatým semenům
a kousku zavěšeného loje.
 Ze stromů odstraňujeme a likvidujeme všechny přischlé
mumifikované moniliozní plody a zámotky housenek.
 Pravidelně kontrolujeme oplocení zahrad, aby se do nich
nedostala zvěř.
 Bílíme kmeny a event. i silnější větve ovocných stromů,
abychom zabránili v předjaří mrazovým trhlinám.
 Během zimy pak studujeme odbornou literaturu
a navštěvujeme školicí akce.
 Je nejvhodnější termín odběru roubů peckovin a jádrovin –
důleţité je odebírat z letorostů vybraných zdravých stromů
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a míst dostatečně osluněných. Nařezané a jmenovkou řádně
označené rouby se ukládají do přiměřeně vlhkého písku
v dostatečně chladném sklepě, příp. zapustíme do země na
chladném místě zahrádky (severní strana u stromu či stavby),
pro lepší uchování zasypeme rouby sněhem. Pro jarní
mnoţení bobulovin (rybíz, angrešt) můţeme dřevité řízky
uchovat obdobně.
Majitelé broskvoní by jiţ nyní měli pamatovat na
kadeřavost – ta se sice projeví aţ na prvních listech, ale
ochrana se provádí, i pokud jsou přes zimu teplejší období,
houbě způsobující kadeřavost stačí jiţ několikadenní oteplení
nad 10 – 12°C, coţ je i v tuţší zimě celkem obvyklé.
Semena skalniček a jiných trvalek, která vyţadují
přemrznutí, vyséváme jiţ v tuto dobu.
Odebíráme dřevité řízky z listnatých keřů a stromů, které
chceme namnoţit, pokud máme poloteplé pařeniště či skleník,
můţeme řízkováním mnoţit ještě nyní snadněji kořenící
jehličnany.
Tvarované ţivé ploty z listnáčů je moţné za bezmrazých dnů
stříhat, za příznivého počasí se můţete pustit i do průklestu
dřevin. U keřových tvarů bobulovin (angrešt, rybíz) odstraňte
čtyřleté a starší výhony – řeţte je aţ u země a nenechávejte
pahýly, které bývají napadány houbovými chorobami, tak je
udrţíte stále v dobré kondici. U stromkových tvarů odstraňte
uschlé větve a podle potřeby korunky mírně prosvětlete.
Pokud máte na zahrádce pařeniště, je konec ledna vhodný
termín k přípravě na novou sezónu. Pařeniště vyvezte do
hloubky 20 – 50 cm a nechte několik dnů zakryté odpočinout,
v únoru do něj navezete hnůj a zaloţíte jej k teplému nebo
poloteplému rychlení.

U příleţitosti nadcházejících svátečních dnů přejeme všem lidem
dobré vůle klid, pohodu, lásku a především zdraví.
Za výbor ZO ČZS Velký Újezd Věra Bednaříková
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TJ SOKOL
_____________
Štafetový maratón Velký Újezd
POŘ.

TŘ.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

1.
3.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

8.A
7.A
7.B
9.A
8.A
7.A
9.B
9.A
9.A
9.A

Tylich Štěpán
Skoták Přemysl
Zdařil Tomáš
Riedl Lukáš
Bartošek Radim
Vřeský Zbyněk
Volný Lukáš
Zedek Miroslav
Kovář Daniel
Rokyta Patrik

ČAS

(prvních 10 závodníků)

0:03:35
0:03:36
0:03:36
0:03:39
0:03:42
0:03:43
0:03:48
0:03:50
0:03:51
0:03:53

Nejlepší závodníci jednotlivých zúčastněných tříd:
33.
3.A
Kamarád Jan
0:04:29
28.
4.A
Šubrt Marek
0:04:23
44.
5.A
Hampl Michal
0:04:39
13.
6.A
Domes Karel
0:03:59
3.
7.A
Skoták Přemysl
0:03:36
2.
7.B
Zdařil Tomáš
0:03:36
1.
8.A
Tylich Štěpán
0:03:35
4.
9.A
Riedl Lukáš
0:03:39
7.
9.B
Volný Lukáš
0:03:48
Nejlepší závodnice jednotlivých zúčastněných tříd:
64.
3.A
Běhalová Lucie
0:04:55
75.
4.A
Jelenová Tereza
0:05:06
56.
5.A
Uhýrková Klára
0:04:48
67.
6.A
Svobodová Karolína
0:04:56
66.
7.A
Králová Karolína
0:04:55
34.
7.B
Švarcová Olga
0:04:29
30.
8.A
Kubíková Kateřina
0:04:25
45.
9.A
Ocelková Miroslava
0:04:39
31.
9.B
Lupíková Marie
0:04:26
Nejlepší závodník:
Nejlepší závodnice:

8.A
8.A

Tylich Štěpán
Kubíková Kateřina
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0:03:35
0:04:25

(výsledky minulých let)
1988
1989
1990
1991
1994
1999
2000
2001
2006
2007
2008
2009

3:16:05
2:45:20
2:45:35
2:37:05
3:17:33
2:51:45
2:58:19
2:45:34
2:46:27
2:53:03
2:52:50
2:55:00

Turnaj ve stolním tenise - výsledková listina
1.
2.
3.
4.
5.
6.

čtyřhry
Vrba-Vybíral
Viliš-Viliš
Hnilica-Pečiva
Uvízl-Rašner
Šrom-Chudala
Suchý-Garai

Slavonín
Slavkov
Velký Újezd
Litovel, Slavonín
Slavonín
Slavkov, Nový Svět

jednotlivci
Viliš Tomáš
Slavkov
Rašner Tomáš Slavonín
Uvízl Radek
Litovel
Vybíral Jaroslav Slavonín
Vrba Pavel
Slavonín
Mazal Petr
Velký Újezd

Turistika
Večerní pochod
33. ročník se konal 23. 10. 2009 a zúčastnilo se 121 turistů.
Účastníci byli z Hranic, Výklek, Veselíčka, Kozlova, Daskabátu, Buku,
Staměřic, Skoků, Lazníček, Olomouce, Tršic, Lazník, Velkého Újezda.
Počasí bylo dobré a na trase dlouhé 6 km bylo 5 kontrol. V cíli na hřišti byl
táborák a kaţdý obdrţel oplatek, čaj a medaili.
Turistické závody
Poslední závody v tomto roce se konaly 3. 10. 2009 v Ochozu
u Konice a byl to závod smíšených dvojic. Anna Fryštacká a Ondřej
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Fryštacký obsadili 5. místo a Zuzka Fryštacká spolu s Janem Vejrostou
z Kralup 7. místo. Celkem závodilo 19 dvojic.
Cvičení
V roce 2010 bude cvičení zahájeno v úterý 5. 1. 2010 a bude
probíhat podle níţe uvedeného programu:
úterý 17 – 18 hod. ţákyně, 18 – 19 hod. ţáci, 19 – 20 hod. seniorky
středa 9 – 20 hod. ţeny a dorostenky
čtvrtek 16 – 17 hod. rodiče a děti
Akce v roce 2010
2. 1.
7. 1.
17. 4.
12. 6.
26. 7.
1. 10.
22. 10.
24. 7.
---. 12.

-

Helfštýn – novoroční výstup, hrad otevřen
Výroční schůze turistiky od 17 hod.
Turistické závody Krajský pohár, okolí Velkého Újezda
Memoriál J. Švarce, 42. ročník, pochod
Fotbalový turnaj, 38. ročník
Štafetový maraton – Sokol a ZŠ
Večerní pochod, 34. ročník
Účast na turnaji Újezdů v Pleteném Újezdě, okr. Kladno
Vánoční turnaj ve stolním tenise

Poděkování
TJ Sokol děkuje Marii Dohnalové a Ladislavu Dohnalovi za
dlouholetou práci pro oddíl kopané.
údrţba areálu
sečení hřiště
praní dresů
úklid kabin, aj.
Po celou dobu byly práce prováděny v nejlepší kvalitě.
Jaroslav Bican

TJ Sokol Velký Újezd oznamuje, ţe k 1. 3. 2010 bude volný byt
2 + 1 v sokolovně, kde dosud bydlí pan Milan Vavrouch. Zájemci
o tento byt mají moţnost podat písemnou ţádost do 31. 1. 2010
Jaroslavu Bicanovi, Velký Újezd č. 135.
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Fotbal
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Váţení sportovní přátelé,
je tu další díl o naší fotbalové mládeţi. V současné době probíhá zimní
příprava. Starší ţáci vyuţili našeho pěkného sportovního areálu a do konce
listopadu trénovali venku na tréninkové ploše. Momentálně mají zimní
přestávku a naplno začnou trénovat po Novém roce v místní tělocvičně
základní školy, a to kaţdou středu v 17.00 hod. Naši nejmenší začali v této
tělocvičně trénovat hned od listopadu. Jejich tréninky probíhají kaţdou
středu v 16.00 hodin. Starší ţáci pokračují v zimní přípravě v Tršicích, a to
kaţdou neděli v 10.00 hodin. Stále platí, ţe do těchto kategorií se mohou
přihlásit noví zájemci.
Dále bych chtěl za TJ Sokol Velký Újezd oddíl kopané poděkovat a popřát
všechno nejlepší do nového roku 2010 všem, kteří se starají o naši mládeţ,
a všem sportovcům, kteří hájí naše barvy.
Samozřejmě přání do nového roku patří všem obyvatelům naší krásné obce,
ať jsou nebo nejsou fotbaloví fandové.
Klimek Karel

DIVADELNÍ SOUBOR „PODHORAN“
__________________________________________
Divadelní ochotnický soubor „PODHORAN“ při TJ Sokol ve Velkém
Újezdě připravuje divadelní hru Nikolaje Vasiljeviče Gogola „ŢENITBA“.
Historie vzniku Gogolovy „Ţenitby“ je dlouhá a spletitá. Gogolovou touhou
bylo spojit své dvě lásky literaturu a divadlo a napsat plnohodnotnou
divadelní hru.
První verze „ŢENICHOVÉ“ byla uvedena v r. 1834. „ŢENIŠI“ měli být
obrazem lidí, kteří se klidně vrhnou do rvačky o nevěstu, ale především
o její věno.
Upravené komedie – nyní zvané „ŢENITBA“ – se veřejnost dočkala
r. 1935 v Moskvě. Gogol mohl být spokojen, hra se líbila.
Soubor má v plánu uvést komedii v naší obci ve čtyřech představeních, a to
27. a 28. února; 6. a 7. března 2010. Bliţší informace budou zveřejněny.
Jarmila Wolfová
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DĚLNICKÝ SPOLEK „Svornost“
__________________________________
Dělnický spolek má k 15. 12. 2009 90 členů. Nejstarší členkou je
paní Anna Himrová a Marie Dostálíková. Výbor spolku navštěvuje
pravidelně jubilanty, kteří se doţili významného ţivotního jubilea
a předávají jim dárkové balíčky. Z těchto návštěv pořizují
fotodokumentaci pro spolkovou kroniku.
1. 8. 2009 spolek uspořádal „odpolední posezení'' na hřišti Sokola.
Členové dostali občerstvení a také hrála hudba k poslechu. I kdyţ se
zúčastnila jen asi polovina členů, toto posezení se vydařilo. Finanční
prostředky na tyto akce získává spolek sběrem ţeleza.
Dělnický spolek vlastnil několik desítek let pohřební vůz.
V posledních letech tento vůz nebyl vůbec vyuţíván a chátral.Výbor
a členové spolku se dohodli, ţe vůz prodáme. Podařilo se nám tento
pohřební vůz prodat do nového muzea kočárů v Čechách pod
Kosířem.
Je
zrenovovaný
a nyní si jej
můţete
prohlédnout
v
krásných
prostorách
tohoto muzea.

Na závěr bychom chtěli popřát všem občanům hodně zdraví, štěstí
a pohodu v novém roce 2010.
Výbor dělnického spolku
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PODNIKÁNÍ V OBCI
_____________________
COMMODITY TRADING s.r.o.
Informace o firmě (www.comtrade.cz)
Firma byla zaloţena v roce 2000. Společnost sídlí od roku 2004
v Daskabátě, zabývá se obchodem s komoditami. Společnost má
8 zaměstnanců a roční obraty stovky miliónů korun.

sídlo firmy v Daskabátu
Obchodované komodity lze rozdělit do následujících skupin:
1) oleochemie:
zejména obchod se surovým glycerinem.
Glycerin, kterým firma obchoduje, je vedlejším produktem
výroby bionafty (metylesteru mastných kyselin řepkového
oleje – FAME). Firma exportuje i importuje glycerin dle trţní
situace. Export směřuje do Německa, Japonska, Filipín,
Belgie, Nizozemí atd. Import je realizován ze Slovenska,
Rumunska, Polska, Rakouska, Francie a Argentiny. Surový
glycerin tvoří také zásadní podíl na prodeji v oblasti krmných
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doplňků, kde slouţí jako energetický doplněk výţivy dojnic
(GlycoPlus). Firma v oblasti surového glycerinu úzce
spolupracuje s firmou Glycona s.r.o. (www.glycona.cz)
(nepřímá majetková vazba). V roce 2008 firma posílila svoje
moţnosti skladových kapacit na glycerin – dlouhodobý
pronájem skladových kapacit na cca 6000 tun. Strategické
zásoby glycerinu jsou určeny nejenom na přímý prodej, ale
jsou rovněţ stabilizujícím zdrojem suroviny pro rafinerii
firmy Glycona. Vedle glycerinu firma v oleochemii obchoduje
s mastnými kyselinami (rovněţ vedlejší produkt výroby
bionafty a rafinace rostlinných olejů), a to buď pro jejich
prodej do oblasti krmiv nebo jako surovinu pro výrobu
bionafty ve společnosti Glycona s.r.o. Mastné kyseliny se
importují z SK, Rakouska, Německa, Polska, Argentiny,
Brazílie, Belgie, Nizozemí. Tato oblast by měla být dále
rozvíjena - dovoz z třetích zemí do EU.
2)

doplňky krmiv: jedná se především o značkový produkt
GlycoMel – směs melasy a glycerinu, který je vyráběn
exklusivně pro firmu COMMODITY TRADING společností
Glycona s.r.o. Tohoto produktu a surového glycerinu prodává
firma celkem 2500 tun/rok. Jedná se o stabilní prodeje i v době
mléčné krize. Dále jsou to v této skupině bachorově chráněné
krmné tuky na bázi palmového oleje. Krmné tuky dováţí firma
z Malajsie, Indonésie a Indie. Odběrateli jsou zemědělské
podniky v ČR a na Slovensku. Jedná se o energetické doplňky
krmiv pro vysokoprodukční dojnice (Lacto Plus, LactoFat
a Carotino CAF 100).

3) krmiva: zde se jedná především o vývoz řepkových
a slunečnicových šrotů, řepkových pokrutin a bavlníkového
semene. Firma nakupuje šroty a pokrutiny u velkých i malých
producentů v ČR i SR a vyváţí je přímo výrobcům krmných
směsí v zahraničí. Firma si pro udrţení stability dodávek
pronajímá skladovací kapacity. Vzhledem k dobře zvolené
skladovací strategii je firma jednou z mála firem, které po celý
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rok plně uspokojují své odběratele i v situaci, kdy tuzemští
výrobci šrot nemají a nevyrábějí. V případě enormního poklesu
odbytu šrotů dále firma spolupracuje s teplárnami, které je
spalují jako energetickou biomasu. Vyuţití biomasy pro
energetiku je jedním z rozvojových programů do budoucna.
Tuto aktivitu chce firma právě rozvíjet v budoucnu v areálu ve
Velkém Újezdě, který zakoupila v roce 2009. Bavlníkové
semeno se dováţí z Řecka a je dodáváno tuzemským
chovatelům dojnic. Od roku 2007 je pro firmu významný nově
zahájený obchod s melasou, kterou nakupuje nejen v ČR, ale
i dováţí ze zahraničí. Obchod s melasou ve spojení s jejím
vyuţitím pro výrobu vlastního produktu (GlycoMel) je
perspektivní i pro trading s touto komoditou.
4) oleje: firma obchoduje s rostlinnými oleji (palmový olej,
palmstearin, palmolein), které dováţí z Malajsie, Indonésie,
Nizozemí, Německa a prodává je předním výrobcům jedlých
olejů v ČR a SR. Dále dodává oleje pro chemický průmysl
(sojový, lněný olej a metylester), kde spolupracuje s výrobci
akrylových pryskyřic, fermeţí a FAME. Obchod s rostlinnými
oleji v loňském roce poklesl (ukončení výroby tuků u velkých
výrobců v ČR a SK). Od r. 2005 firma dodává do
maloobchodní sítě i malospotřebitelské balení palmového oleje
– Carotino.
5) bionafta: zde se firma angaţuje jak v zahraničním obchodu, tak
i v konzultační a poradenské činnosti, spolupracuje s českými,
rakouskými a malajskými výrobci FAME. V posledním období
s touto komoditou neobchoduje. Důvodem je především změna
legislativy v ČR a SK. Obchod s palmovým metylesterem byl
v loňském roce rovněţ znemoţněn legislativou v USA. Firma
je členem sdruţení výrobců biopaliv. Zda bude obchod
s bionaftou, dříve pro firmu stěţejní komoditou, opět obnoven,
je zejména otázkou legislativy.
Firma plánuje v hospodářském roce 2009/2010 dokončit stavební
úpravy objektů v průmyslové zóně ve Velkém Újezdě, které
zakoupila v dubnu 2008. Jedná se o stavební úpravy skladové haly
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a objektu garáţí, tak aby firma mohla tento areál vyuţít jako
vlastních skladů, zejména doplňků krmiv.
Další vyuţití areálu je ve stádiu ekonomických úvah. Firma má zájem
investovat do oblasti obnovitelných zdrojů energie. V úvaze je
výroba pelet z biomasy, popř. výstavba netradiční bioplynové stanice
(surovina glycerinové vody).
Severní polovina areálu byla zvaţována pro případnou výstavbu
obytných domů – rodinné domy, popř. bytový dům. V části areálu se
uvaţuje o zřízení sportovišť – 2 tenisové kurty, běţecká dráha,
přírodní posilovna. Vše je zatím ve stádiu úvah. Samozřejmě by bylo
v případě výstavby domů nutné projednat moţnost změny územního
plánu. Větší investiční záměry zatím brzdí ekonomická krize, hledání
vhodného dotačního titulu, resp. úvahy firmy o prioritách investic.
Firma má rovněţ plánovanou velkou investici v Daskabátu
a Otrokovicích. V kaţdém případě chce firma ve svých investičních
plánech úzce spolupracovat s obcí a nemá zájem o výstavbu
průmyslové zóny, která by zhoršila ţivotní podmínky v obci.
Dr. Jaroslav Kováč

provozovna ve Velkém Újezdě
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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 Újezdu 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 druhá
3. května - zoufal sobě František Tomek bývalý pastýř, nějaký čas
byl pryč od ţeny skrze nějaké nedorozumění na tento den před
polednem ţivotu svému učinil konec v Hausnerový stodole na saních
a sice smrt provazem, k večeru zase ukončila pouť vezdejši jeho
manţelka, ale smrtí přirozenou v Lipníku v nemocnici.
9. května - na tento den v Doloplazích spadla ze zebříku jistá
svobodná němá Babuša tak ţe zůstala hned bez vědomí leţet. téţ
v ten sám den bylo v té osadě kostelní visitaci, kdyţ děkan přijíţděl
a odjíţděl zvonilo se všemi zvony dosti dlouho, ale aţ chudobný
člověk zemře půjde se s ním bez zvonění. Nešťastné peněţiska.
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10. května - zemřel Pavlu Ferda ukrutně jsouc navštíven bolestmi
a strádáním dlouhý čas.
22. května - začalo hořet u Tomka Ondřeje, coţ však bylo záhy
uhašeno ţe se nestalo ţádné neštěstí. Památný den úmrtí našeho
tatínka v r 1898. Na úmrtní den našeho to zemřel otec Zatloukalu
v komoře na slamníku na zemi ani nebyl zaopatřen svátostmi
umírajících. Uboţák takové se mu dostalo odměny za vychování dětí
jen opovrţení, hůř se s ním zacházelo neţ-li s němou tváří. Od
nezdárných děcek Vysvoboď nás Pane.
24. května - na den Boţího vstoupení naše Jalovice pozbyla
panenství, neni v ní nic lepšího neţ v jiném ţenském stvoření.
14. června - měl pohřeb Valentin Gregor z Daskabátu. stalo se mu
zvláštní neštěstí vyvrátil na sebe u myslivny Kučerové fůru cihel
a ukrutně se potloukl, coţ mělo za následek předčasnou smrt. Při
pochovávání těla zemřelého do hrobu měl pan farář řeč při níţ mezi
jiným řekl: Bděte neb nevíte dne ani hodiny.
18. června - počal pan Hynek Hausner opravovat přestavovat obydlí
svoje a sice výměnu v čísle 13. zde.
24. června - měl ohlášku Ignác Heger papsouch s Maří Heitelovou
z Kozlova jeţ slouţila jiţ po více roků mezi Slovany ve Velkém
Újezdě i jinde. Na Daskabátě provozovali zkoušku naši i tamní hasiči
z novou střikačkou jenţ stála více neţ jednáct set 30 zl.
27. června - zemřel Ignác Kubajura po nedlouhé nemoci, na smrt jeho
však jiţ s bolestí čekali mnozí lidé.

konec
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NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
_______________________________
P. číslo
1715062
1715039
1713815
1713900
1713930
1714005
1714749
1714919
1713805
1715146
1713720
1713830
1713790
1714739
1714699

Autor
Adams, Will, 1963
Arnold, Nick, 1961
Baldacci, David
Barclay, Linwood
Bauer, Jan, 1945
Bauer, Jan, 1945
Birkner-Mahler
Brown, Sandra
Brown, Sandra
Cameron, Kerstin
Clark, Carol
Cleverly, Barbara
Davidson, Andrew
Dennis, Helen

1714060 Disney, Walt
1715181
1714442
1714247
1714417
1714172
1715052
1714704
1714227
1714858
1714911
1713735
1713990
1713960
1714815
1714959
1714781
1714724
1713975
1714759
1714657
1714055

Doetsch, Richard
Forejt, Luboš, 1939
Francis, Dick, 1920
Francková, Zuzana
Gier, Kerstin, 1966
Green, Jane, 1968
Head, Honor
Hill, Reginald
Holt, Cheryl, 1954
Howard, Linda
Hoyt, Elizabeth
Christie, Agatha
Jackson, Lisa
James, P. D.
Jansa, Pavel, 1942
Johansen, Iris
Kellerman
Kessler, Leo
Kessler, Leo
Klimek, Hynek
Koláček, Luboš Y.

Název
Holka pro všechny
Zlatý sarkofág
Zmatený mozek
Mrazivá pomsta
Na loučení nebyl čas
Pražský rozparovač
Vampýr z Koňského trhu
Perly krásné hraběnky
Dům s minulostí
Růžový víkend
Stín afrického slunce
Horká noc
Diův hrob
Srdce netvora
101 otázek, na které se váš pes bude ptát, aneb,
Co trápí
Moje první encyklopedie s Medvídkem Pú a jeho
přáteli
Zloděj víry
Do světa to není daleko
Talár a dres
Všechno je jinak
Každé řešení má svůj problém
Domek na pláži
101 otázek, na které se vaše kočka bude ptát
Případ milovníka růží
Pečeť hříchu
V síti lásky
Tygří princ
Poirotova pátrání
Osamělá smrt
Soukromá pacientka
Malér s modrou krví
Pandořina dcera
Impuls
Patton v nebezpečí
Velký útěk
Vládcové našich hor
Utajený následník
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1714996
1715173
1714803
1714714
1714492
1713860
1714642
1714769
1714936
1715019
1713775
1714187
1714282
1714607
1713750
1715067
1714557
1714567
1714993
1714672
1714983
1714885
1713664
1714030
1714729
1713875
1714040
1714689
1714207
1714292
1714367
1715012
1714537
1714070
1714527
1714677
1715025
1713945
1714587
1714512
1713890
1713695
1714342
1714317

Koontz, Dean R.
Lahcene, Meriem
Lanczová, Lenka
Laurens, Stephanie
Lažanská, Iveta
Lindsey, Johanna
Lowell, Elizabeth
MacGregor, Kinley
Medlicott, Joan A.
Nečas, Radim
Nesvadbová
Novotná, Dagmar
Nowak, Helmuth
Patterson, James
Patterson, James
Peters, Ellis
Plaidy, Jean
Plaidy, Jean
Reichs, Kathy
Reilly, Matthew
Rendell, Ruth
Roberts, Nora
Rottová, Inna
Sansom, C. J.
Seidensticker
Shaw, Patricia
Shaw, Patricia
Slaughter, Karin
Small, Bertrice
Soukupová, Petra
Stránská, Lenka
Svobodová, Božena
Štulcová, Renata
Terrell, Heather
Tokareva, Viktorija
Tyldesley, Joyce A.
Urbaníková, Eva
Valčeva, Kristiána,
Welsch, Vítězslav
Whyte, Jack, 1940
Wilson, Jacqueline
Wyler, Allen R.
Zadinová, Radka
Zemanová, Zuzana

Oči soumraku
Stále na útěku
Manželky, milenky, zoufalky
Dáma jeho srdce
Mé sny voní stády koní
Chci jen tebe
Křišťálový pramen
Mistr svádění
Zápisník z minulosti
Smrtící kytice
Brusinky
Mušketýrská čest
Země zalévaná krví
Bikiny
Výstraha
Pouť nenávisti
Královna z Provence
Válka královen
Divoké kosti
Zlatý kámen
Bezejmenná oběť
Srdce oceánu
Vzkaz na starém záznamníku
Rozpuštění
Predátoři
Mangový vrch
Údolí lagun
Nic nebude jako dřív
Nebezpečné radosti
Zmizet
Kousek tvé přítomnosti
Co z podrážky nejde
Růže a krokvice
Zloděj map
Pták štěstí
Egypt
Stalo se mi všechno
Nepokořená
Zemři a zapomeň-Korouhev cti
Moje sestra Jodie
Nepatrná šance
Dech nesmělých nadějí
Když vločky pláčou--
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