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Vážení spoluobčané! 
 

Dovolte, abychom Vám jménem zastupitelstva 
a jménem zaměstnanců městyse Velký Újezd 
popřáli do nového roku 2011 všechno nejlepší.  
Rok 2010 se stal klíčovým, neboť proběhly 
komunální volby a my jsme opět plni elánu 
vykročili na cestu plnou zásadních a nelehkých  
úkolů. Budiž nám všem vzájemná spolupráce 
a porozumění při plnění jak svých, tak 

i společných úkolů v oblasti rozvoje městyse radostí 
a zadostiučiněním.  
I přes dnešní uspěchanou dobu se pozastavme a zamysleme nad sílou 
a bohatstvím, které ve společném úsilí máme. Je pro nás všechny 
obrovským potenciálem, že jsme schopni si zpříjemňovat náš 
každodenní společný život v obci vzájemně svou pomocí a tím, že si 
jako člověk k člověku, občan k občanu nalezneme vzájemnou cestu 
plnou úcty, pochopení a optimismu v jednání. Pozapomínáme, že naše 
síla je uchována v tradici a soudržnosti lidí oproti životu ve větších 
městech. Čerpejme tedy z této síly a naučme se ji využívat 
v každodenním životě. 
Máme před sebou nový rok 2011, nový začátek čtyřleté cesty, ve které 
budeme prosazovat uskutečňování vašich požadavků, přání 
a dokazovat sobě i druhým, že úspěch je v týmové práci a vzájemné 
komunikaci.  
Oslavte nejkrásnější svátky roku v kruhu rodiny, najděte si čas na 
pohádku a při štědrovečerní večeři pozor na kůstky z kapra. Věříme, 
že každý z nás nalezne pod stromečkem své splněné přání.  
Do nového roku 2011 tedy přejeme hodně zdraví, optimismu, 
spokojenosti a úspěchů jak v pracovním, tak i v osobním životě!  
 
Lubomír Bršlica – starosta    Ing. Josef Jelen – místostarosta 
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PROJEV STAROSTY 
u příležitosti rozsvícení vánočního stromu  

3. 12. 2010 
___________________________________________________________________ 

 
Vážení spoluobčané,  
 
stejně jako i v dobách dávno minulých nastala 
opět doba adventní, doba předvánoční, čas 
menšího mikulášského a většího 
štědrovečerního nadílení. Mnohdy však 
i malý dárek daný srdcem má daleko větší 
účinek než jakkoli velký, daný z povinnosti, 
pro uchování tradic.  
A stejně tak jako v roce minulém chceme 
dobu předvánoční zahájit slavnostním 
rozsvícením vánočního stromu.  
Pozvali jsme i Vás, abyste aspoň na chvíli změnili předvánoční chvat 
na 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.  
Dovolte, abych Vám již teď s předstihem popřál jménem celého 
kolektivu opravdu klidné a radostné svátky vánoční se spoustou 
vytoužených dárků a v novém roce hlavně to nejcennější – zdraví!  
Věřím, že tohle přání si všichni ještě mnohokrát vyslovíme při 
Silvestru na Kamenné boudě.  
 

POZVÁNÍ 
Sbor dobrovolných hasičů Velký Újezd a Městys Velký Újezd  

si Vás dovoluje srdečně pozvat na silvestrovské setkání  
u Kamenné boudy na lesním úseku Bělá. 

 
Od 10:00 hod. do setmění  

 
Přijďte se pozdravit se svými přáteli  

na prahu nového roku.  
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STATISTIKA OBYVATEL Velkého Újezda  
za období od 1. 12. 2009 do 30. 11. 2010 

________________________________________________________ 
 
- Narození:      12 dívek,  9 chlapců 
 
- Přihlášení k trvalému pobytu:   27 osob  

 
 
- Odhlášení z trvalého pobytu:   26 osob 
 
 
- Úmrtí:      12 osob 

 
   Anna Krbečková, roč. 1918 (zemř. 28. 11. 2009) 
   Jaroslav Pazdera, 1927 
   Josef Slanina,  1926 
   Rita Tomková,  1930 
   Jaroslav Galásek, 1942  
   Brunhilda Mikschová,1935 
   Ludmila Hanáková, 1948 
   Emil Kenša,  1914 
   Marie Pacáková, 1924 
   Marie Janotová,  1958 
   Jaromír Pecha,  1923 
   Milan Kotrš,  1924 

 (osobní údaje použity z oznámení o úmrtí) 
 

- Sňatky: 8 
z toho: 4 uzavřené ve Velkém Újezdě  

(3 v obřadní síni, 1 u rybníků) 
  4 uzavřené na jiném matričním úřadě   

(Plumlov, Olomouc, Náměšť na Hané) 
 

- Rozvody: 4 rozvody manželství 
         Eva Tomanová 
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VÍTÁNÍ DĚTÍ 
___________________________________________________________________________ 
 

V pondělí 25. října 2010 se v obřadní místnosti radnice konaly hned 
dvě malé slavnosti, na kterých přivítala členka Rady městyse Velký 
Újezd paní Pavla Dohnalová  do svazku obce celkem deset nových 
občánků – čtyři chlapce a šest děvčátek. Pozvána byla ještě jedna 
holčička, ale s tou se rodiče nedostavili. O pěkný průběh se opět 
postarala paní Jana Kovaříková za pomoci paní Marie Kovaříkové. 
Rodičům i miminkám přišly zazpívat, zahrát a zarecitovat také děti ze 
základní školy a z mateřské školky pod vedením svých učitelů. 
V letošním roce bylo tedy celkem slavnostně přivítáno patnáct dětí 
(3. května a 25. října), z toho čtyři narozené v roce 2009 a jedenáct 
v roce 2010. Další letošní děti (devět už je na světě a do konce roku 
možná ještě přibude nějaké další) budou přivítány až v roce 2011.   
 
         Věra Bednaříková 
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VÝPIS  USNESENÍ 
ze zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse 

Velký Újezd (dále jen „ZM“), konaného  dne 10. 11. 2010 
v obřadní místnosti Úřadu městyse Velký Újezd 

Usnesení k bodu č. 2 
Členové ZM vyjádřili  hlasováním souhlas s ověřením platnosti 
voleb členů zastupitelstva. 
 
Usnesení k bodu č. 3 
ZM bere na vědomí složení slibu všemi přítomnými členy 
Zastupitelstva městyse Velký Újezd podle § 69 odst. 2 zákona 
o obcích. 
 
Usnesení k bodu č. 5 
ZM schvaluje “Volební řád pro volbu starosty, místostarosty a dalších 
tří členů Rady městyse Velký Újezd na ustavujícím zasedání 
Zastupitelstva městyse Velký Újezd dne 10. listopadu 2010“ ve znění 
uvedeném v příloze č. 4 zápisu ze zasedání ZM ze dne 10. 11. 2010. 
 
Usnesení k bodu č. 6 
ZM volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích: 
- starostou městyse      p. Lubomíra  B r š l i c u 

- místostarostou městyse     Ing. Josefa  J e l e n a 

- dalšími členy rady městyse  Mgr. Jaroslavu  K r b e č k o v o u 
         Ing. Janu  Š v a r c o v o u 
         Mgr. Ondřeje  Z a t l o u k a l a 
 
Usnesení k bodu č. 7 
ZM schvaluje jmenování zástupců starosty ve věcech matričních: 
Mgr. Michaelu Janotovou, Mgr. Jaroslavu Krbečkovou, Ing. Janu 
Švarcovou, Mgr. Ondřeje Zatloukala.  
 
Usnesení k bodu č. 8 
a)  ZM bere na vědomí výši měsíční odměny uvolněného člena ZM – 
starosty. 
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b)  ZM schvaluje výše měsíčních odměn neuvolněných členů ZM ve 
výši: 
 místostarosta   7.500/měs. s účinností od 10. 11. 2010  

(od zvolení) 
 ostatní členové rady městyse 1.200/měs. s účinností od 10. 11. 2010  

(od zvolení)  
     ostatní členové ZM        370/měs. s účinností od 10. 11. 2010  

(od složení slibu) 
     předsedové výborů a komisí  1.200/měs. s účinností od 1. 1. 2011  
(od prvního dne měsíce následujícího po zvolení na prvním pracovním 
jednání zastupitelstva městyse). 
 
Usnesení k bodu č. 9 
ZM schvaluje „Jednací řád Zastupitelstva městyse Velký Újezd“ ve 
znění uvedeném  v příloze č. 6 zápisu ze zasedání ZM ze dne 10. 11. 
2010. 
 

Výpis vyhotovila: Věra Bednaříková 
 
Velký Újezd dne 16. listopadu 2010 
Ověřovatelé zápisu:   
Ing. Jiří Roubík, Ph.D., Starosta městyse: Lubomír Bršlica, 
Mgr. Ondřej Zatloukal 
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 NÁVRH  ROZPOČTU  roku  2011 
___________________________________________________________________________ 
 
dle odv ětvového člen ění (paragraf ů) 
                                               SCHV ÁLENÝ  ROZPOČET 
Par  název paragrafu                         p říjmy         výdaje 
                                                                                
Daňové p říjmy, financování              11901000.00           0.00 
 
1014 Ozdrav.hosp.zví řat,polních a s            0.00        6000.00 
1019 Ostatní zem ědělská a potr. činn         5000.00           0.00 
1031 P ěstební činnost                      25000.00           0.00  
2212 Silnice                                   0.00       549000.00 
2221 Provoz ve řejné silni ční doprav            0.00      215000.00 
2310 Pitná voda                          1300000.00      2579000.00 
2321 Odvád ění a čišt ění odpadních v       600000.00      898000.00 
3111 P ředškolní za řízení                       0.00     1200000.00 
3113 Základní školy                       200000.00      2100000.00 
3141 Školní stravování p ři p ředškol            0.00      190000.00 
3314 Činnosti knihovnické                   4000.00       75000.00 
3319 Ostatní záležitosti kultury               0.00        30000.00 
3326 Po řízení,zachování a obnova ho            0.00       3 0000.00 
3399 Ostatní záležitost kultury, cí            0.00       150000.00 
3419 Ostatní t ělovýchovná činnost              0.00       67000.00 
3539 Ost. zdravotnická za řízení a s            0.00       10000.00 
3612 Bytové hospodá řství                  110000.00      119000.00 
3613 Nebytové hospodá řství                100000.00       20000.00 
3631 Ve řejné osv ětlení                         0.00      341000.00 
3632 Poh řebnictví                           2000.00       67 000.00 
3633 Výstavba a údržba místních inž            0.00       142000.00 
3721 Sb ěr a svoz nebezpe čných odpad            0.00       50000.00 
3722 Sb ěr a svoz komunálních odpad ů            0.00      696000.00 
3745 Pé če o vzhled obcí a ve řejnou             0.00      435000.00 
4339 Ostatní sociální pé če a pomoc             0.00       90000.00 
5512 Požární ochrana - dobrovolná č            0.00      220000.00 
6112 Zastupitelstva obcí                       0.00       934000.00 
6171 Činnost místní správy                 75000.00     2 577000.00 
6310 Obecné p říjmy a výdaje z finan       100000.00       30000.0 0 
6399 Ostatní finan ční operace                  0.00       50000.00 
6409 Ostatní činnosti jinde neza řaz            0.00      552000.00 
 
                                                                               

 C E L K E M  :                         14422000.00     14422000.00 
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE  Velký Újezd 2011 
___________________________________________________________________________ 
 

Leden   29. 1.   Hasičský ples  
Únor   12. 2.  Myslivecký ples  
   25. 2. Ples Sdružení rodičů a přátel školy  
   26. 2.  Maškarní ples (kulturní a školská komise)  
Březen   Granátové srdce (kulturní a školská komise)  
Duben   Den otevřených dveří (základní škola)  
   Odpoledne seniorů (kulturní a školská komise) 
   Čarodějnice (kulturní a školská komise) 
   Krajský pohár v turistickém závodě (TJ Sokol)  

  30. 4. Memoriál Jaroslava Švarce – k pramenu Odry –  
  43. ročník (TJ Sokol)  

Květen   ---- 
Červen   Olympiáda I. stupeň (základní škola)  
   Dětský den (základní škola, kulturní a  

školská komise)  
   25. 6. Rock legend (Alexandr Macháček)  
Červenec  ---- 
Srpen   Hody  
Září    ---- 
Říjen   7. 10. Štafetový maraton (základní škola,  

TJ Sokol)  
   21. 10. Večerní pochod – 35. ročník (TJ Sokol)  
Listopad   ---- 
Prosinec   Mikulášská (kulturní a školská komise) 
   Vánoční turnaj ve stolním tenise (TJ Sokol)  
   Rozsvícení vánočního stromu  

(kulturní a školská komise) 
   31. 12. Silvestr u Kamenné boudy  



 10

SVOZY ODPADŮ V ROCE 2011 
___________________________________________________________________________ 
 

Tříděný a zbytkový odpad po vytřídění :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn. :  Velkoobjemový a nebezpečný odpad :   14. května a 24. září  
 
 

Měsíc Termín     
domy 

Termín     
chaty 

Leden 7., 21. 8. 
Únor 4., 18. 5. 
Březen 4., 18. 5. 
Duben 1., 15., 29. 2., 30. 
Květen  13., 27. 28. 
Červen 10., 24. 25. 
Červenec 8., 22. 23. 
Srpen 5., 19. 20. 
Září 2., 16., 30. 17. 
Říjen 14., 28. 15. 
Listopad 11., 25. 12. 
Prosinec  9., 23. 10. 
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ŽIVOT V NAŠÍ ŠKOLE OČIMA ŽÁKŮ 
___________________________________________________________________________ 
 

Mikuláš  
 
Z důvěryhodných zdrojů jsme se dozvěděli, že dne 3. 12. 2010 zavítal 
do naší školy Mikuláš se svojí partou. Postupně obešel všechny třídy a 
hledal zlobivé děti. Největší uličníky čerti poškádlili, ty hodné podělili 
andílci. Poté si všichni zazpívali pár vánočních koled a Mikuláš 
odešel. Ale pozor, za rok je tu zas!    
                  Lenka Koprnová, Vojtěch Rozsíval 
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Vzdálené světy 
 

Dne 7. prosince 2010 se v prostorách naší školy v nově zbudované 
galerii Pod Schody konala vernisáž výstavy obrazů Tadeáše Kovaříka 
z šesté třídy a Honzy Pagáče z třídy sedmé s názvem Vzdálené světy. 
Návštěvníky nejdříve úvodním slovem přivítala Kristýna Štadlerová, 
která oba začínající „umělce“ představila, a pak už se příchozí mohli 
zvolna ponořit do světa fantasy, obklopit se japonskými symboly nebo 
nakouknout do hlubokého vesmíru. O příjemnou atmosféru se 
postarali členové kroužku Mediální výchovy, kteří také zajistili bohaté 
občerstvení.  
Výstava potrvá do 21. prosince, kdy budou obrázky v rámci školního 
vánočního jarmarku dány do prodeje. O velkém zájmu žáků 
i veřejnosti svědčí fakt, že většina obrázků je již dnes zamluvena. 
Výtěžek bude věnován školnímu zookoutku.   
                      Eliška Regentová 
 
 
Výsledky z letošního štafetového maratónu 
 
POŘ. TŘ. PŘÍJMENÍ A JMÉNO DAT.NAR. ČAS 2010 

1. 9.A Tylich Št ěpán 22.3.1995 0:03:21 
2. 9.A Bartošek Radim 24.11.1995 0:03:24 
3. 9.A Boháč Aleš 11.3.1995 0:03:28 

4. 9.A Panák Radomír 20.7.1995 0:03:32 
5. 9.A Řehák Št ěpán 24.5.1996 0:03:32 
6. 9.A Gluch Filip 14.2.1995 0:03:38 
7. 8.A Vřeský Zbyn ěk 19.6.1996 0:03:42 
8. 9.A Václavek Jakub 17.1.1996 0:03:42 
9. 8.B Zdařil Tomáš 15.7.1996 0:03:46 
10. 8.A Chodil Ji ří 11.5.1996 0:03:47 
11. 9.A Schubert Jan 8.11.1995 0:03:49 
12. 9.A Matečka Rudolf 4.11.1995 0:03:50 
13. 9.A Vilímec Michal 8.12.1995 0:03:55 

14. 5.A Panák Dominik 3.6.1999 0:04:01 
15. 7.A Domes Karel 7.8.1998 0:04:08 
16. 7.A Bršlica Dominik 4.6.1998 0:04:09 
17. 7.A Gluch Jaroslav 21.6.1997 0:04:19 

18. 4.A Kamarád Jan 3.10.2000 0:04:25 
19. 7.A Kolá ř David 26.7.1997 0:04:26 
20. 7.A Eliáš Martin 16.10.1997 0:04:27 
21. 6.A Kova řík Tadeáš 9.2.1999 0:04:30 
22. 8.B Spurný Tomáš 21.2.1997 0:04:34 
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23. 8.B Vorreth Jan 30.11.1996 0:04:35 
24. 7.A Darda Martin 25.8.1997 0:04:36 
25. 9.A Konečná Radka 23.8.1996 0:04:36 
26. 9.A Kubíková Kate řina 8.1.1996 0:04:36 
27. 9.A Štadlerová Kristýna 24.3.1996 0:04:36 
28. 9.A Tylichová Radka 22.3.1995 0:04:36 
29. 5.A Šubrt Marek 12.6.2000 0:04:37 
30. 6.A Konečný Vojt ěch 21.1.1999 0:04:37 
31. 5.A Zdařil Filip 11.5.2000 0:04:38 
32. 4.A Kopecký Tomáš 30.1.2001 0:04:39 
33. 4.A Tylich Jaroslav 26.3.2001 0:04:39 
34. 8.B Ocelka Tomáš 4.7.1996 0:04:42 
35. 7.A Pagáč Jan 7.7.1998 0:04:44 
36. 7.A Perutka Jakub 19.6.1998 0:04:46 
37. 6.A Jahn František 12.5.1998 0:04:47 
38. 7.A Šimová Zuzana 30.3.1998 0:04:48 
39. 6.A Macura Lukáš 7.9.1998 0:04:50 

40. 7.A Chodil Roman 22.3.1998 0:04:50 
41. 7.A Kubásek Jan 16.6.1997 0:04:50 
42. 9.A Koprnová Lenka 7.2.1996 0:04:51 

   Celkový čas:  3:00:18 
 
Nejlepší závodníci jednotlivých zúčastněných tříd  
     

POŘ. TŘ. PŘÍJMENÍ A JMÉNO  DAT.NAR. ČAS 

18. 4.A Kamarád Jan 3.10.2000 0:04:25 
29. 5.A Šubrt Marek 12.6.2000 0:04:37 
21. 6.A Kova řík Tadeáš 9.2.1999 0:04:30 
15. 7.A Domes Karel 7.8.1998 0:04:08 
7. 8.A Vřeský Zbyn ěk 19.6.1996 0:03:42 
9. 8.B Zdařil Tomáš 15.7.1996 0:03:46 

1. 9.A Tylich Št ěpán 22.3.1995 0:03:21 
     

Nejlepší závodnice jednotlivých zúčastněných tříd: 
POŘ. TŘ. PŘÍJMENÍ A JMÉNO  DAT.NAR. ČAS 

51. 5.A Krupi čková Adéla 13.2.2000 0:04:55 
47. 6.A Krčková Alena 25.2.1999 0:04:53 
38. 7.A Šimová Zuzana 30.3.1998 0:04:48 
48. 8.A Novosadová Natálie 16.3.1997 0:04:53 
58. 8.B Melni čuková Zuzana 11.10.1996 0:05:01 
25. 9.A Konečná Radka 23.8.1996 0:04:36 
26. 9.A Kubíková Kate řina 8.1.1996 0:04:36 
27. 9.A Štadlerová Kristýna 24.3.1996 0:04:36 

28. 9.A Tylichová Radka 22.3.1995 0:04:36 
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Nejlepší závodník:   

 9.A Tylich Št ěpán 22.3.1995 0:03:21 

 
          Jan Ryšavý  
 
 
 

FARNOST VELKÝ ÚJEZD U OLOMOUCE 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Oznamujeme všem občanům následující informace 
 

VÁNOČNÍ MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. JAKUBA VE 
VELKÉM ÚJEZD Ě 

 PÁTEK 24. prosince  Půlnoční mše svatá 20.30 hod. 

*  SOBOTA 25. prosince  1. svátek vánoční, mše sv.  8.00 hod. 

   NEDĚLE 26. prosince  2. svátek vánoční, mše sv.  8.00 hod. 

   NEDĚLE 26. prosince „VÁNOČNÍ KONCERT“ 16.00 hod. 

* V sobotu 25. prosince bude při slavnostní mši svaté zpívat Chorus Marianus Tršice               
s doprovodem Svatocecilského orchestru Olomouc a místních chrámových varhan. 

 
 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
se stalo novodobým symbolem Vánoc. Světlo se každoročně zapaluje 
v Betlémě a posléze putuje napříč Evropou. Do Česka betlémské 
světlo putuje z Vídně,  kde jej rakouští skauti předávají delegacím 
z celé Evropy; pro české země jej přebírají brněnští skauti, kteří jej 
v sobotu rozvážejí před 4. nedělí adventní, takže je pak zdarma 
k dispozici v kostelích, na náměstích, vánočních trzích, v knihovnách, 
na stovkách míst po celé republice, jako symbol původního významu 
Vánoc. 
 
    Betlémské světlo doputuje i do našeho kostela sv. Jakuba jako 
každý rok.  Můžete si pro něj přijít do předsíně kostela. Čas bude 
upřesněn místním rozhlasem.   
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VÁNOČNÍ KONCERT 
   Srdečně Vás zveme na „Vánoční koncert“, který se uskuteční 
v neděli 26. prosince 2010 na svátek sv. Štěpána v 16.00 hod. 
V kostele sv. Jakuba Staršího ve Velkém Újezdě. Účinkuje: 
smíšený pěvecký sbor *Chorus Marianus Tršice ve spolupráci se 
Svatocecilským orchestrem Olomouc. Na programu je např. 
* Moravská mše vánoční od Josefa Schreiera, různé pastorely, Směs 
nejoblíbenějších písní vánočních od Karla Steckera aj. Celý program 
je v úpravě pro sóla, sbor, orchestr a varhany a bude proveden poprvé 
v našem kostele před oltářem. Sólisté: Ludmila Chodilová, 
MUDr. Eva Maňásková,, František Tomek, Vladimír Třebícký – 
sólista Moravského divadla Olomouc. Protože je v nejbližší době 
nutná oprava kříže na velké věži kostela, bude dobrovolné vstupné 
věnováno na tento účel. 
 
* Chorus Marianus Tršice 
      Je smíšený chrámový sbor. Vznikl v roce 2002 v Tršicích. 
Sbormistrem je slečna Jiřina Navrátilová ze Suchonic a dirigentem Jan 
Gottwald z Olomouce. Těleso důstojně reprezentuje jméno městyse 
Tršice při různých příležitostech. Jsou to nejen hodové a vánoční 
koncerty, ale i pontifikální, poutní a hodové liturgie v celém regionu 
Olomouckého kraje. V samotném tršickém farním chrámu zpívá sbor 
při každé liturgicky významnější slavnosti (Narození Páně, 
Zmrtvýchvstání Páně aj.). Již několik let zpívá častěji i u nás ve 
Velkém Újezdě (Narození Páně, Zmrtvýchvstání Páně, svěcení zvonu, 
výročí posvěcení kostela aj.). V současné době čítá sbor asi 16 
zpěváků převážně mladší generace a snaží se rozšířit své řady o další 
hudební nadšence. Zpěváci jsou především z tršické, doloplazské 
a velkoújezdské farnosti. Z naší farnosti např. Ludmila Chodilová - 
sólistka sboru, Blanka Roubíková, Eva Tomková, František Tomek 
ml.- sólista sboru, František Tomek st., Jiří Roubík a Josef Koudelka. 
Na letošním vánočním koncertě ve Velkém Újezdě bude sbor rozšířen 
o výpomoc z Olomouckých sborů a doprovázet jej bude Svatocecilský 
orchestr z Olomouce pod vedením Jana Gottwalda.  
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* Moravská mše vánoční (Missa Pastoralis in C Boemica) od 
Josefa Schreiera 
   Nejvýznamnějším bodem programu bude uvedení díla Missa 
pastoralis Boemica moravského barokního skladatele Josefa 
Schreiera, rodáka z nedalekých Dřevohostic, která je méně známou 
předchůdkyní Rybovy České mše vánoční. Nezaostává za ní však 
v půvabu. Byla po staletí skryta v archivu rajhradského kláštera, než ji 
na veřejnost přivedl počátkem 80. let hudební vědec prof. Jan Trojan. 
Střídá se v ní liturgický latinský text s neliturgickým českým, do 
něhož proniká valašské nářečí. Jste srdečně zváni. 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011 
    Tříkrálová sbírka bude probíhat v naší farnosti v termínu od 7. - 9. 
ledna 2011. V našem městysi máme registrovaných 5 skupin 
koledníků – dobrovolníků. Vedoucí jednotlivých skupin koledníků 
bude mít průkazku s logem Tříkrálové sbírky 2011 (na požádání je 
povinen ji předložit) a zapečetěnou pokladničku se znakem charity. 
    Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových 
koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze 
Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním 
Tříkrálové sbírky dostáváme také možnost se zapojit do pomoci 
trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Upřímně 
děkujeme Vám všem, kteří podporujete charitní dílo, a přejeme Vám 
k tomu hodně Božího požehnání, pokoje a radosti. Děkujeme Vám.  
 

ŘK farnost Velký Újezd, Charita Olomouc 
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K ZAMYŠLENÍ 
   Na adventním věnci hořely čtyři svíce. V místnosti bylo naprosté 
ticho. Takové ticho, že bylo slyšet, co si ty čtyři svíce vyprávěly. 
První vzdychla a řekla: „Já se jmenuji Pokoj. Moje světlo svítí, ale 
lidé nemají pokoj a bojují mezi sebou. Nechtějí mír.” Její světlo se 
zmenšovalo, až zhasla docela. Druhá svíce zablikala a řekla: „Já se 
jmenuji Víra , ale jsem přebytečná. Lidé nechtějí o Bohu nic vědět. 
Nemá smysl, abych dále svítila.” Místností se přehnal průvan a druhá 
svíce zhasla. Potichu a smutně se o slovo přihlásila třetí svíce: 
„Jmenuji se Láska. Už nemám sílu dál hořet. Lidé vidí jen sami sebe 
a ne druhé, které by měli milovat.” A svíce zablikala naposled. V tom 
přišlo do místnosti dítě. Pohlédlo na svíce a řeklo: „Ale, ale, proč 
nesvítíte?” A bylo mu skoro do pláče. Tu promluvila čtvrtá svíce: 
„Neboj se! Dokud hořím já, můžeme zapálit i ostatní svíce. Já se 
jmenuji Naděje.”  A dítě pomocí této svíce zapálilo znovu ostatní...  
     S velkou nadějí tuto Lásku, Pokoj a Radost rozdávejte dál. 

 

 
Krásné prožití svátků vánočních  

a na cestě novým rokem mír, spokojenost, radost, 
štěstí, zdraví a Boží požehnání 

Vám i Vašim blízkým 
ze srdce přeje 

 

P. FRANTIŠEK PĚNČÍK 
duchovní správce  
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ZE ŽIVOTA ZAHRÁDKÁŘŮ 
__________________________________________________________________________________________ 

RADY NA ZIMNÍ M ĚSÍCE. . . 

• PROSINEC  i tehdy, když na zahrádce neleží sníh, není ani 
zamrzlá půda a svítí slunce, přináší majiteli zahrádky více času, 
než kdykoli jindy během roku již proto, že se začíná po 16. 
hodině šeřit a ráno se rozednívá relativně později.    

• Z ovocných stromů můžete odstraňovat mumifikované  a jinak 
poškozené zapomenuté plody, odstraňte všechny opadané plody 
pod stromy a můžete podle přízně počasí začít oškrabávat starou 
borku z kmenů rovnou na plachtu podloženou u stromu. 
Všechny oškrábané části palte.  

• Od poloviny měsíce se již mohou řezat rouby pro jarní 
přeroubování ovocných stromů.    

• Prostory s uskladněným ovocem často větrejte, skladované 
ovoce kontrolujte, plody se znaky napadení hnilobou vybírejte 
a poškozené likvidujte.  Nezapomeňte pravidelně kontrolovat 
uskladněnou zeleninu. Na ochranu proti myším rozmístěte na 
vhodná místa pastičky s atraktivními (ne však jedovatými) 
návnadami. Při teplotách nad nulou větrejte hodně pařeniště se 
zeleninou (zimní endivie apod.).  

• Dřeviny choulostivější na rozlámání váhou sněhu (jehličnany) 
svažte. Zasněžená zahrada ulevuje zahrádkáři od té pravé 
fyzické práce a umožňuje mu v klidu se zamyslet nad svými 
pěstitelskými úspěchy, nad pěstováním v příštím roce, nad 
potřebou zakoupení potřebných hnojiv, semen a sadbového 
materiálu. Tuto klidnější dobu může pěstitel využít ke studiu 
literatury a k návštěvám zahrádkářských školení, kde načerpá 
nové teoretické poznatky a připraví se na novou vegetační 
sezonu.  

• LEDEN jako měsíc hlubokého vegetačního klidu dopřává 
zahrádkářům ještě relativní odpočinek od intenzivní práce na 
zahrádce. Každý by si měl důkladně rozmyslet, co bude 
následující rok na své zahrádce pěstovat, s čím byl loni spokojen 
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a čemu se naopak na zahrádce nedařilo. Nejprve, než budete 
obcházet obchody s osivem, prohlédněte zásoby z minulých let.  

• Osivo si podržuje klíčivost i několik let. Např. cibule, pór, 
mrkev, petržel, čekanka, salát, špenát klíčí i po třech letech, 
košťálová zelenina, rajče, paprika asi 5 let a okurky a tykve až 
10 let. Před nákupem si můžete klíčivost vyzkoušet na malém 
vzorku, pro orientaci stačí jen 10 semen, ty zanořte do vlhkého 
papíru na talířku a zakryjte tak, aby nevyschly. Za jeden až dva 
týdny na teplém místě budete vědět, jak na tom osivo je. 
Statistická chyba z malého vzorku pro hrubou orientaci není 
podstatná, neboť obvykle sejeme větší množství a sadbu 
přebíráme nebo na záhonu jednotíme.  

• Před výsevem se osivo doporučuje mořit, to je možné na sucho 
tak, že jej promícháte s přebytkem mořidla, které na sítku 
odstraníte, nebo při mokrém moření odvážené množství mořidla 
vmícháte do navlhčeného osiva, to pak necháte vyschnout a poté 
vyséváte. Pamatujte, že by se osivo mělo uchovávat 
v originálních obalech, zvláště pokud se jedná o vícevrstevné 
kovoplastové fólie, a na místě, kde teplota nepřekračuje 12 oC.  

• U sadby brambor nespoléhejte jen na zásoby z vlastní sklizně, 
ale sadbu obměňujte, i relativně pěkná sadba muže být 
promořena virovými chorobami.   

• Na zahrádce zaměřte svou pozornost na kontrolu neporušenosti 
oplocení a výšku sněhové pokrývky, zjištěná poškození je třeba 
ihned opravit a přebytečný sníh vyvézt ke starším stromům, 
nebo na záhony, aby do zahrádky nemohla vniknout zvěř, která 
by ohryzala stromky - pokud není sníh, pamatujte, že zajíci 
a králíci využijí kdejaké skuliny při zemi a pochutnají si i na 
zazimované zelenině.  

• Je nejvhodnější termín odběru roubů peckovin a jádrovin - 
důležité je odebírat z letorostů vybraných zdravých stromů 
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 množení 
bobulovin (rybíz, angrešt) můžeme dřevité řízky uchovat 
obdobně.  
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• Majitelé broskvoní by již nyní měli pamatovat na kadeřavost - ta 
se sice projeví až na prvních listech, ale ochrana se provádí, 
i pokud jsou přes zimu teplejší období, houbě způsobující 
kadeřavost stačí již několikadenní oteplení nad 10 - 12 oC, což je 
i v tužší zimě celkem obvyklé.  

• Na zeleninových záhonech přezimují některé druhy kořenových, 
ale i košťálových zelenin - pastinák a černý kořen, růžičková 
kapusta, kadeřávek, pór, polníček nebo i špenát. Využíváme 
jejich mrazuodolnost a podle potřeby je sklízíme za příznivých 
podmínek postupně až do jara. Kadeřávek sklízíme odřezáváním 
listů od okraje, společně s růžičkovou kapustou je můžeme 
sklízet i za mrazu. Po sklizené zelenině záhony za bezmrazého 
počasí co nejdříve zryjte.  

• Uskladněnou zeleninu ve sklepě je nutné pravidelně a pečlivě 
kontrolovat. Houbové choroby dokáží za příznivých zvláště 
vlhkých podmínek celou skládku rychle zničit, sklep je nutné 
pravidelně větrat, i pokud mírně mrzne. Je nutné ihned odstranit 
případná ohniska napadení. Naopak písek pro založenou 
kořenovou zeleninu je nutné mírně vlhčit, aby kořeny 
nepřeschly.  

• Podle potřeby odebíráme ze zahrady i kadeřavou petržel, kterou 
je dobré před příchodem zimy zakrýt chvojím. I když není 
k dispozici sklep, poskytne nám zahrádka tuto zeleninu čerstvou 
během celé zimy. S déletrvajícími mrazy a sněhovou pokrývkou 
je nutné předem počítat a část přezimující zeleniny pro 
kuchyňskou potřebu si připravit v zakrytém pařeništi.  

• Zelinařit v tomto období může i ten, kdo nemá žádnou zahrádku 
ani menší záhonek pod oknem či balkon. V bytě lze narychlit 
pažitku, která poskytuje čerstvou, zdravou a chutnou nať. Pro 
své rychlení chce jen teplo a světlé místo. Stačí ji na podzim 
přesadit do květináče a nyní přenést na teplé a světlé místo. 
Podobně lze v této době rychlit i nať petržele, naťového celeru, 
cibuli či čekanku salátovou. Postupným výsevem se dá v bytě 
pěstovat i řeřicha, které jako pěstební substrát stačí vlhká 
buničitá vata na tácku, či v nepotřebném kelímku. Do 
vytápěného skleníku či teplého pařeniště můžeme koncem 
měsíce začít s výsevem celeru, protože má dlouhou vegetační 
dobu, pro rychlení vyséváme salát, ředkvičky, rané kedlubny.   
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Ve studeném pařeništi můžete pěstovat i salát HUMIL, který 
dobře snáší nízké teploty.  

• Semena skalniček a jiných trvalek, která vyžadují přemrznutí, 
vyséváme již v tuto dobu.   

• Pozornost zasněžení a stavu sněhové pokrývky vyžadují 
i jehličnany, které jsou zvláště choulostivé na polámání tíhou 
těžkého sněhu (odstraňujeme sníh nejlépe hráběmi 
a kontrolujeme svázání snadno rozklesávajících druhů dřevin), 
dále okrasné keře, z nichž jsou některé zvlášť choulostivé na 
holomrazy (tamaryšky, ibišky,  kdoule).  

• Rostliny vysázené na podzim, zvláště stálezelené dřeviny, 
musíme v bezmrazých dnech zalévat i během zimy - mráz totiž 
snadno půdu vysuší, hloubku promrznutí půdy můžeme ovlivnit 
nastýláním kořenového balu. Dostatečné přikrytí žádají i trvalky. 
Na holomrazy je potřebné pamatovat i u skalky a dostatečně ji 
smrkovým chvojím zakrýt. Pokud není dostatečně vysoká 
sněhová pokrývka, je potřebné obdobně ošetřit i růže nastýlkou 
z listí nebo chvojí.  

• Odebíráme dřevité řízky z listnatých keřů a stromů, které 
chceme namnožit, Pokud máme poloteplé pařeniště či skleník, 
můžeme řízkováním množit ještě nyní snadněji kořenící 
jehličnany.  

• Tvarované živé ploty z listnáčů je možné za bezmrazých dnů 
stříhat, za příznivého počasí se můžete pustit i do průklestu 
dřevin. U keřových tvarů bobulovin (angrešt, rybíz) odstraňte 
čtyřleté a starší výhony - řežte je až u země a nenechávejte 
pahýly, které bývají napadány houbovými chorobami, tak je 
udržíte stále v dobré kondici. U stromkových tvarů odstraňte 
uschlé větve a podle potřeby korunky mírně prosvětlete.  

• Nezapomeňte na přikrmování sýkorek a dalších pěvců, kteří jsou 
na vaší zahrádce velkými pomocníky v ochraně před škůdci. 
Pokud budete ptákům stavět krmítko, můžete využít kdejaké 
dřevěné zbytky, jen pamatujte na to, aby bylo přehledné a na 
přehledném místě - do krmítka, kde mají strach z napadení, ptáci 
chodí velmi neradi.  

• Pokud hodláte podpořit početní stavy opeřenců na své zahrádce, 
investujte do jejich bydlení a postavte jim vhodné budky. Přes 
zimu na to bývá trochu více času. Budky lze i zakoupit hotové. 
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Pro malé druhy sýkorek postačí vletový otvor 2,6 - 3 cm, pro 
rehky černohlávky a brhlíky pak 3 - 3,5 cm. Celkové rozměry 
nejsou příliš kritické, budka by měla mít asi dvojnásobnou výšku 
oproti šířce a objem kolem 2,5 - 3 litrů s otvorem v horní 
polovině budky. Orientace vletového otvoru uzpůsobte spíše 
situaci, vyberte raději zastíněné místo a hlavně nedávejte budky 
příliš blízko vedle sebe. Doporučená vzdálenost je více než 20 
m.  

• Pokud to počasí dovolí a je nad nulou, můžete se pustit do 
přehazování kompostu tak, aby vše, co leželo na povrchu, se 
dostalo dovnitř a naopak. Kompost má být alespoň metr vysoký 
s rovnou plochou nahoře asi 60 - 100 cm širokou. Do 
přehazování se můžete pustit, i pokud je slabší vrstva na povrchu 
zmrzlá, vzniklé hroudy pomohou uvnitř kompostu jeho 
provzdušnění a díky biologické činnosti rychle roztají.  

• Popel ze dřeva, který vám přes zimu přebývá, nepoužívejte ke 
hnojení záhonů přímo, je dobré jej přidat do kompostu, nejlépe 
při jeho přehazování.  

• Hotový kompost můžete během zimy navážet na zryté záhony, 
na jaře navezený kompost jen důkladnějším přehrabáním 
promícháte s povrchovou vrstvou půdy a můžete sázet.  

• 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 založíte jej k teplému nebo poloteplému 
rychlení.  

• ÚNOR - pokud nám únorové počasí a sněhová pokrývka 
dovolí, věnujeme se na ovocné zahrádce v únoru mechanické 
ochraně proti chorobám a škůdcům. Zaschlé a mumifikované 
plody je třeba ze stromů odstranit, neboť jsou zdrojem šíření 
moniliozy v době vegetace. Je-li to možné, shrabeme spadané 
listí a nahnilé plody s páleným vápnem kompostujeme nebo 
zakopeme nejméně 1/2 m do země. Také se v tuto dobu 
odstraňují odumřelé, suché či mechanicky poškozené větve 
a dřevo s příznaky rakoviny, strupovitosti a padlí.  

• Nedočkavci by se rádi již pustili do řezu jádrovin a peckovin, ale 
pokud máte na zahradě jen pár stromů, počkejte na březen - čím 
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dříve řežeme vzrůstné odrůdy, tím více pak přirůstají ve dřevě 
a šetří na plodnosti, zato pro řez rybízu a angreštu je ta pravá 
chvíle.  

• Odumřelou borku kmenů stromů je dobré drátěným kartáčem 
nebo škrabkou důkladně očistit a zbavit tak stromy i příp. mechů 
a lišejníků. Veškerý materiál seškrabte na folii rozprostřenou 
kolem kmenu a ihned po oškrabání spalte.  

• Svoje opodstatnění má i nátěr ošetřených kmenů vápenným 
mlékem. I když podle rostlinolékařů nemá tento zákrok žádný 
přímý vliv na omezení výskytu škůdců a zárodků chorob, 
neoddiskutovatelné je jeho kladné ovlivnění ochrany stromů 
před abnormálním přehřátím. Bílení rovněž pomáhá ničit mechy 
a lišejníky. Kmen bez bílého nátěru se může vlivem slunečního 
záření silně přehřát a náhlým poklesem teploty navečer snadno 
popraskat. Mrazové desky a trhliny se zvláště u starých stromů 
velice špatně hojí. U meruněk a broskvoní se tohoto efektu 
odrážení slunečních paprsků bílou barvou využívá k oddálení 
nástupu do jarního rašení, aby se předešlo poškození pozdními 
jarními mrazíky. Vápenné mléko se připravuje z páleného vápna 
(1 kg/10 l vody). Když se začínají zvětšovat vrcholové listové 
pupeny broskvoní (druhá polovina února) doporučuje se ošetřit 
všechny stromy a keře na zahrádce měďnatým přípravkem. Ten 
vám pomůže proti kadeřavosti broskvoní, moniliozám peckovin, 
puchrovitosti švestek, rakovinnému usychání větví peckovin, 
omezí příp. výskyt mrtvice meruněk, nektriové rakoviny kůry 
stromů jádrovin a strupovitosti jádrovin. Postřik se provádí 
v době, kdy teplota vzduchu vystoupí nad 7 oC.  

• Uskladněné ovoce je nutné pravidelně prohlížet alespoň 2x 
týdně a hned odstraňovat nahnilé plody, které jsou zdrojem 
infekce. Dosáhne-li teplota ve sklepě více jak 6 oC, je potřebné 
větrat. K větrání se využívají bezmrazé dny s teplotou kolem 
0 oC. Uskladněná zelenina jak košťálová, tak kořenová vyžaduje 
také občasnou prohlídku a nesmíme zapomenout i na kontrolu 
uložených hlíznatých rostlin, např. jiřin. Včas odstraníme plísní 
napadené hlízy a pravidelně kontrolujeme i vlhkost substrátu, 
aby do jara nepřeschly. Pokud přezimujete matečné rostliny 
např. pelargonií a fuchsií ve sklepě či studené chodbě, 
nezapomeňte, že potřebují občas, ale jen nepatrně, zalévat.  
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• Pro zeleninovou část zahrádky začínáme s předpěstováním 
sadby v pařeništi či foliáčku, a kdo tyto možnosti nemá, může 
začít alespoň v malém doma u okna. Na ošetření zimního 
česneku proti houbomilce česnekové je třeba pamatovat již 
v únoru, kdy se celý záhon přikryje bílou netkanou textilií, 
kterou tam ponecháte až do dubna.  

• Keřové růže je možné postupně za příznivého počasí odhrnovat, 
namrzlé části odstřihnout a výhony zakrátit na tři až čtyři očka.  

• Koncem měsíce je pro udržení dobrého tvaru a plného kvetení 
vhodný termín k řezu plaménků.  

• V únoru je třeba dát narašit hlíznaté begonie a kany, pod sklo se 
postupně vysévají letničky, které přesazování vyžadují - astry, 
afrikány, gazanie, letní karafiáty, petúnie, salvie, či ostálky 
(Zinnia).  

Vybráno z „Kalendária“, autor Ing. Josef Nejedlo a kol., odborné 
oddělení ČZS. 

 

JMELÍ – ROSTLINA ZNÁMÁ A PŘESTO TAJUPLNÁ . . . 

Není snad člověka, který by jmelí neznal, a to především jako jeden 
z neodmyslitelných symbolů Vánoc. Je to celosvětově rozšířený 
stálezelený keřík, který se vyskytuje na řadě jehličnatých a listnatých 
dřevin, u nás především na akátech, lípách, habrech, jasanech, 
javorech, jeřábech, topolech, vrbách, borovicích a jedlích, ojediněle 
i na smrcích. Z ovocných dřevin jej můžeme najít především na 
jabloních, vzácněji na ořešácích a meruňkách. Ve světě existuje asi 
100 botanických druhů jmelí, z nichž u nás roste pouze jmelí bílé. 

Jmelí je rostlina využívaná k léčení jak v minulosti, tak 
i v současnosti. Je důležité uvědomit si, že tato 
prakticky všestranná léčivka je současně i rostlinou 
poměrně silně jedovatou.  
Pro své účinky a samozřejmě nezvyklý způsob růstu 
(roste vysoko v korunách, je stálezelené, bobule 
dozrávají v prosinci a připomínají perly) je jmelí již po 
tisíciletí považováno za kouzelnou rostlinu. 
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A co je na jmelí nejvíce fascinující? No přece to, že pod jeho snítkou 
se můžete zcela beztrestně s kýmkoliv líbat. Ale pozor – platí to jen 
o Štědrém dnu. 
Klidné svátky vánoční, nádherné líbání pod jmelím a hodně sil do 
příštího roku všem spoluobčanům přejí zahrádkáři. 

              Věra Bednaříková 
 
 
 

TJ  SOKOL  Velký Újezd 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Vyhodnocení  34. ročníku večerního pochodu 22. 10. 2010 
Dobré zimní počasí a o 75 účastníků více oproti roku 2009 to byly dva 
důležité znaky letošního večerního pochodu. Na trasu dlouhou asi 
5 km vyrazilo 196 účastníků z těchto obcí: Kozlov, Buk, Výkleky, 
Hranice, Lazníky, Olomouc, Lazníčky, Daskabát, Tršice, Bukovany, 
Přáslavice, Doloplazy, Lipník n. B., Budišov n. B.,  Drahotuše, 
Hrabůvka, Skoky, Vacanovice, Prostějov a Velký Újezd. 
 
 
Cvičení v tělocvičně ZŠ 
Po ukončení cvičení v roce 2010 bude pravidelné cvičení pokračovat 
od  3. 1. 2011:  
Pondělí 16.00 - 17.00  rodiče a děti 
Úterý 17.00 - 18.00  žákyně 
  18.00 - 19.00  žáci 
  19.00 - 20.00  ženy seniorky 
Středa 19.00 - 20.00  ženy  

(pokud se podaří zajistit cvičitelku) 
Poplatek pro rok 2011 (leden - březen) je pro všechny  100,- Kč. 
 
Memoriál Jaroslava Švarce 2011 
MJŠ se v příštím roce uskuteční mimořádně brzy, a to již 30. dubna 
2011.  V rámci velké mezinárodní akce EURORANDO 2011 
"Voda ze střechy Evropy" jsme byli pověřeni  uspořádat jednu ze čtyř 
největších akcí v ČR, a to MJŠ -  K pramenu Odry. Další jsou 
pochody k pramenům řek Moravy, Vltavy a Labe. K akci 
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EURORANDO byly vydány odznaky a pamětní listy, můžeme  
očekávat i větší účast než obvykle. Již nyní zahájil činnost přípravný 
výbor ve složení Miroslav Dobisík, František Boháč, Jasna Skotáková, 
Richard Zigmund a Jaroslav Bican. Očekáváme pomoc tradičních 
pořadatelů a Městyse Velký Újezd. 
Hlavní akce TJ Sokol v roce 2011 
Březen - duben zahájení jarní soutěže ve fotbale - benjamínci, žáci 
a muži 
30. 4. 2011  MJŠ - K pramenu Odry, 43. ročník 
Červen   fotbalový turnaj, 39. ročník 
Červenec   fotbalový turnaj o Újezdský pohár  

v Horním Újezdě, okr. Svitavy 
7. 10. 2011  štafetový maraton v ZŠ 
21. 10. 2011  večerní pochod, 35. ročník 
Prosinec   vánoční turnaj ve stolním tenisu 
 
Výbor TJ Sokol přeje všem členům a občanům našeho městyse krásně 
prožité vánoční svátky a mnoho úspěchů nejen na sportovním poli. 
 
          Jaroslav Bican 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPĚT NĚCO Z FOTBÁLKU 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Dnes si zrekapitulujeme podzimní výsledky našich družstev. Muži 
skončili se čtyřmi body na posledním místě. Nutno přiznat, že jsme 
čekali lepší výsledky, ale družstvo mělo ze začátku soutěže velký 
respekt vůči soupeřům a také se projevila malá sehranost hráčů. Ale 
postupem času jsme kádr doplnili a výsledky začaly být lepší, což 
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potvrdily poslední dva zápasy. Takže nějaký vývoj a posun dopředu 
tady bezesporu je. 
Jediný problém je v tom, že někteří hráči si neuvědomují, že bez 
pravidelného tréninku, výdrže a houževnatosti se tak lehce neprosadí. 
A proto to raději vzdají hned na začátku. 
Chtěl bych poděkovat všem hráčům, kteří poctivě reprezentovali 
a snažili se o co nejlepší výsledky. Dík patří také trenérovi Josefu 
Sléžkovi. 
 
Mladší žáci 
Tento tým skončil s deseti body osmý, ale s malou ztrátou na střed 
tabulky. Opět se potvrdilo, že když se tým sejde, tak je schopen zahrát 
dobrý zápas. Ale hlavně se družstvo stabilizovalo, účast na trénincích 
je uspokojivá a devadesát procent hráčů má chuť se zlepšovat. 
Já pevně věřím, že tito hráči nám na jaře, popřípadě v další sezoně, 
budou dělat stále větší a větší  radost. Také bych chtěl poděkovat 
trenérovi Alešovi Krbečkovi za dobrou práci. 
 
Starší benjamínci 
Tohle družstvo nám udělalo snad největší radost jak předvedenou 
hrou, tak výsledky. Soutěž benjamínků byla rozdělena do dvou 
různých soutěží. V první části naši mladí hráči vybojovali postup a na 
jaře se utkají o přeborníka okresu. V celkové tabulce, která se skládá 
z 22 mužstev, skončili osmí, dokonce před Sigmou B. Ve svých 
skupinách dokázali vždy porazit Velkou Bystřici, kladnou bilanci mají 
s mužstvem Hluboček a také Tršic. Jediný tým, který jsme nedokázali 
porazit, je tým Grygova. A to se jistě také změní. 
 
Mladší benjamínci 
Toto družstvo se účastnilo turnaje v Uničově za účasti fotbalových 
bašt olomouckého regionu (Slavonín, Nové Sady, Horka, Šternberk, 
Litovel, Uničov, Štěpánov a Velký Újezd).  
Ač naši reprezentanti zatím nehrají žádnou soutěž, byli zdatným 
soupeřem pro ostatní, o čem svědčí naprosto vyrovnané zápasy 
s Litovlí a Slavonínem, které jsme shodně prohráli 1:0. V zápase se 
Štěpánovem jsme remízovali 1:1. Výsledek neodpovídal hře, protože 
jsme byli jasně lepší a zasloužili si vyhrát. Ale s tímto přístupem 
a hrou se toho brzy dočkáme. Zápas o umístění jsme prohráli 
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s Horkou, ale ani tenhle zápas nebyl z naší strany špatný. Tímto bych 
chtěl poděkovat dvojici trenérů - Tylich Jaroslav a Richter Jiří. 
Soupiska mladších benjamínků: Žůr R., Hubík J., Okleštěk K., Rokyta 
M., Richter A., Himr J., Polcr M., Fojtík J., Kuča J. Škoda jen, že se 
někteří hráči nemohli účastnit pro nemoc. Nakonec bych chtěl 
zdůraznit, že nastoupená cesta s mladými fotbalisty je správná 
a musíme v ní vytrvat. 
Ještě bych chtěl poděkovat našemu správci Františku Kučerovi za péči 
o areál, hlavně za údržbu hrací plochy. Sekání trávy v tomto 
výjimečném roce nebylo vůbec jednoduché. Poděkování patří také 
předsedovi Sokola Jaroslavu Bicanovi, který dlouhodobě fotbal 
podporuje. Závěrem bych chtěl říct, že se nám tento rok podařilo 
udělat nesmírné množství práce, a to nejvíce u mládeže. Ještě jednou 
chci poděkovat všem, kteří se o to zasloužili, popřát jim a všem 
příznivcům kopané krásné svátky vánoční a mnoho úspěchů v novém 
roce, a to nejen sportovních. 

                                                               Karel Klimek 
 
 
 

ZHODNOCENÍ PRÁCE MLADÝCH HAŠIČŮ 
Velký Újezd za rok 2010 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Mladí hasiči byli letos opět ve své práci velice úspěšní.  
Okresní ligu jsme objížděli v počtu: dvě družstva kategorie mladší 
i starší žáci. Oproti loňskému roku, kdy byli úspěšnější mladší žáci, 
tak letos byli úspěšnější žáci starší.  
 
Kategorie mladší žáci: Družstvo Velký Újezd I se umístilo v okresní 
lize na druhém místě, družstvo Velký Újezd II se umístilo na 
patnáctém místě z celkového počtu 27 družstev. 
 
Kategorie starší žáci: Družstvo Velký Újezd I se umístilo v okresní 
lize na krásném prvním místě a družstvo Velký Újezd II na pátém 
místě z celkového počtu 19 družstev.  
Okresní hry Plamen se účastnilo pouze jedno družstvo z kategorie 
starší žáci a dvě družstva z kategorie mladší žáci. 
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Kategorie mladší žáci: Družstvo Velký Újezd I se umístilo ve hře 
Plamen na druhém místě a družstvo Velký Újezd II na devátém místě 
z celkového počtu 16 družstev. 
 
Kategorie starší žáci: Družstvo Velký Újezd I se ve hře Plamen 
okresu Olomouc umístilo na prvním místě z celkového počtu 20 
družstev a svým vítězstvím postoupilo na krajskou soutěž. Krajská 
soutěž se konala 12. 6. 2010 v Prostějově a účastnilo se jí 10 družstev. 
Naše družstvo se umístilo na pátém místě. 
Poslední závod této sezóny a zároveň první závod ročníku 2010/2011 
byl závod požárnické všestrannosti a konal se v sobotu 9. 10. 2010 
v Senici na Hané. V kategorii mladší žáci se závodu účastnily dvě 
hlídky a v kategorii starší žáci 3 hlídky, z toho šla jedna mimo soutěž, 
protože někteří mladí hasiči na poslední chvíli bohužel onemocněli. 
 
Kategorie mladší žáci: Hlídka Velký Újezd I se umístila na čtvrtém 
místě a hlídka Velký Újezd II na čtrnáctém místě z celkového počtu 
25 hlídek. 
 
Kategorie starší žáci: Hlídka Velký Újezd I se umístila na druhém 
místě, Velký Újezd II na devátém místě a Velký Újezd III běžela 
mimo soutěž z celkového počtu 26 hlídek. 
Kromě závodů jsme byli s mladými hasiči o jarních prázdninách na 
zimním táboře a u našich kamarádů hasičů v Radvanicích. Žádný jiný 
výlet jsme letos bohužel nestihli, protože od loňského roku 
s manželem (a pro ty, kteří neví, trenérem kolektivu) opravujeme 
rodinný dům. Je to velice náročné chodit do práce, opravovat si dům 
svépomocí, mít dvakrát týdně trénink a každou neděli nebo sobotu 
jezdit s mladými hasiči na závody. Ti, kteří nejsou zapáleni do 
nějakého podobného koníčku jako my dva s manželem, asi stěží 
pochopí, o čem tu teď píši, ale jsem hrdá jak na nás dva, tak na naše 
mladé hasiče, jak jsme to letos všechno zvládli. Do příštího roku 
slibuji mladým hasičům, že uskutečníme více výletů a kromě zimního 
tábora pro ně chystám ještě letní tábor v Chorvatsku. 
Všem přeji krásné prožití svátků vánočních a v novém roce mnoho 
úspěchů. 
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Vedoucí kolektivu mladých hasičů Veronika Čurdová Pacáková. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODĚKOVÁNÍ DĚLNICKÉHO SPOLKU ,,Svornost'' 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Výbor dělnického spolku ,,Svornost'' děkuje všem spoluobčanům 
a členům spolku za podporu při sběru železného odpadu v roce 2010 
a přeje veselé Vánoce, šťastný nový rok a hodně štěstí a zdraví v roce 
2011. 
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NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Autor  Název  
Bacarr, Jina  Gejša se smaragdovýma očima  
Bayard, Louis  Černá věž  
Birkner-Mahler  Setkání na pláži  
Bruen, Ken Padlé mučednice 
Březinová, Anna  Tajný deník královny Kunhuty  
Březinová, Ivona Držkou na rohožce 
Carlyle, Liz Jeden malý hřích 
Connelly, Michael Básník  
Cornwell, Patricia Scarpettová 
Češka, Stanislav  Starožitná smrt  
Deaver, Jeff Příští oběti  
Dekker, Ted Dcery lamače kostí 
Delinsky, Barbara Proč má dcera?  
Devátá, Ivanka  Mezi nebem a peklem  
Deveraux, Jude Zlaté dny 
Douková, Hana  Krev na svatební kytici  
Drake, Shannon  Válka srdcí 
Emerson, Kate Palác rozkoší  
Fieber, Michal Soukromé bludiště  
Fielding, Joy Ještě mě nezabíjej  
Francková, Zuzana  Tajná láska 
Gabaldon, Diana Cizinka  
Golding, Julia  Únos čtvrté princezny  
Granger, Ann  Květiny na jeho pohřeb 
Green, Jane  Druhá sezóna 
Greer, Andrew Příběh jednoho manželství  
Grishan, John Cela smrti  
Harris, Lee Vražda na Den práce  
Hawach, Melissa Let vážky 
Heldt, Dora  Dovolená s tátou  
Hershon, Joanna Nevěsta 
Hilliges, Ilona  Dcera Afriky  
Hore, Rachel  Zahrada vzpomínek  
Howell, Hannah  Ukrytá vášeň  
Christie, Agatha 3x Hercule Poirot  
Jackson, Lisa  Pokušitelka  
James, Rebeca  Krásné zlo  
Jirounek, Petr  Večeře s paní Vítovou  
Johnson, Alissa  Sázka na lásku 
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Kačírková, Eva  Sedm stupňů do pekla  
Kessler, Leo  Únik do Říše  
Kinkel, Tanja  Sloupy věčnosti  
Kinsela, Sophie V rytmu charlestonu  
Klass, Perri Doktorka Lucy 
Kleypas, Lisa  Vábení za soumraku  
Koontz, Dean R.  Tikot 
Kühnl, Daniel  Osudová žena 
Lanczová, Lenka  Milenky a hříšníci  
Lewis, Susan Posedlost 
Lloréns, Chufo Dám ti tu zem  
Lowell, Elisabeth Stříbrná hladina  
MacGregor, T.J. Vražedný čas 
MacKenzie, Sally  Nahý džentlmen  
Marshall, Joe Návrat rytíře  
McDermid, Val Horečka nenávisti  
Miller, Rebecca Soukromé životy Pippy Leedové 
Naughton, Barbara Tati, prosím ne!  
Needham, Linda Krásná rebelka  
Niederman  Živá voda 
Patterson, James  Osmé doznání  
Perry-Bouguet  Pohřeb v modrém  
Pospíchal, Aleš  Znamení rodu 
Přibský, Vladimír Záhadný úsměv Polyxeny 

z Lobkovic 
Reichs, Kathy  206 kostí  
Rendell, Ruth  Případ ztraceného muže 
Révay, Theresa Bílá vlčice 
Rohrbach, Carmen  Nebe nad Andami 
Rolečková, Eva Lucemburská krev  
See, Lisa  Dívky ze Šanghaje 
Schuster, Gaby  Požár v klášteře 
Schuster, Gaby  Souboj vášní  
Sparks, Nicholas  Poslední píseň 
Steel, Danielle  Cesty osudu 
Steel, Danielle  Šlechetná žena 
Šmalcová, Anna  Kouzelné krajky z papíru 
Šťovíček, Jan  Afrika bez malárie  
Turnbull, Sarah  Skoro Francouzska  
Tursten, Helene  Záludná síť  
Uher, František  Podzimu neutečeš 
Walden, Laura  Půlnoční rituál 
Zlatník, Marek  Dvojitý podfuk 
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PODĚKOVÁNÍ 
___________________________________________________________________________ 
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KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ  
A V NOVÉM ROCE MNOHO SPOKOJENÝCH  

A ÚSPĚŠNÝCH DNŮ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafická úprava a tisk Ing. Josef Jelen  
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