Podzimní lipová alej k Výletnímu
foto B. Šišma

ZPRÁVY Z RADNICE
____________________________
Označení objektů domovními čísly
Váţení občané,
podle zákona o obcích musí být budova označena popisným
číslem, samostatnými popisnými čísly se neoznačují vedlejší budovy,
které jsou součástí jednoho celku (např. garáţe při domech, drobné
stavby). Stavby určené k individuální rekreaci se označují
evidenčními čísly. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad
označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udrţovat je
v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad. Čísla se
umísťují tak, aby byla viditelná z přístupové komunikace.
Tolik ve stručnosti ze zákona o obcích a z provádění vyhlášky
k zákonu.
S odvoláním na dopis Policie ČR z 5. srpna 2007, který je
umístěn na úřední desce, ţádáme všechny občany, aby
překontrolovali umístění popisných čísel na svých domech. Pokud
jsou špatně viditelná, je nutné umístit je tak, aby byla dobře viditelná
a zřetelná z přístupové komunikace. Případně provést i duplicitu
čísel, např. nápisem čísla na dopisní schránku, branku apod. Usnadní
se tak lepší orientace a snadnější zásah policie, záchranné sluţby
a hasičů.
Majitel nemovitosti, který nebude mít dostatečně zřetelně
umístěné popisné číslo (evidenční číslo), dopouští se přestupku dle
§ 47b odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů. Přestupky nám projednává Komise pro
projednávání přestupků Statutárního města Olomouce.
Policie ČR stanovila Velkému Újezdu lhůtu 3 měsíce
k zajištění nápravy, tj. do konce října 2007. Upozornila nás, ţe po
tomto termínu hodlá zaslat velké mnoţství oznámení přestupků.
Na radnici máme k dispozici z minulosti určité mnoţství
nových tabulek čísel popisných i evidenčních, která budou majitelům
domů na poţádání zdarma poskytnuta.
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Nové tabulky lze objednat prostřednictvím úřadu městyse
nebo i samostatně, ovšem za předpokladu dodrţení jednotného vzoru
(vzor je k dispozici na úřadě). Své poţadavky hlaste do konce září
2007 u pí Tomanové nebo u starosty p. Lubomíra Bršlici. Cena za
vyhotovení jednoho kusu tabulky je cca 150,- Kč.
L. Bršlica
Změna cen vodného a stočného
V Ţibřidu 4/2007 jsme informovali, ţe se provádí porovnání nákladů
na výrobu pitné vody a na zpracování odpadních vod s cenami
vodného a stočného. Výsledkem jsou následující změny, o kterých
rozhodla Rada městyse Velký Újezd na svém zasedání dne
13. 8. 2007:
cena 1 m3 dodané vody z obecního vodovodu se zvyšuje na
18,- Kč (z dosavadních 16,- Kč), a to od data odečtu
vodoměrů provedeného v červnu letošního roku;
cena 1 m3 vypuštěné odpadní vody do obecní kanalizace se
zvyšuje na 14,- Kč (z dosavadních 10,- Kč), a to od data
odečtu vodoměrů provedeného v červnu. Pro ty domácnosti,
které odebírají vodu pouze z vlastního zdroje, nebo částečně
z obecního vodovodu a vlastního zdroje, od 1. 7. 2007.
Platby za vodné a stočné se přijímají v hotovosti na Úřadu městyse
Velký Újezd (pondělí, středa 8,00-12,00 a 13,00-17,00 hodin).
Úhradu lze provést i poštovní poukázkou nebo převodem z účtu
občana na účet městyse.
Svoz komunálního odpadu
Rada městyse Velký Újezd vyhodnotila zkušební 14-ti denní
periodicitu svozu komunálního odpadu a nechala zpracovat termíny
svozu pro II. pololetí 2007 v dvoutýdenních intervalech. Kalendáře
s vyznačením přesných termínů byly doručeny občanům do
domácností.
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Komunální odpad se třídí následovně:
 do síťovaných pytlů červených zvlášť sklo bílé a zvlášť sklo
barevné
 do plastových pytlů ţlutých plasty
 do plastových pytlů modrých nebo síťovaných pytlů modrých
papír.
Zdůrazňujeme, ţe pytle musí být plné a zavázané.
Připomínáme občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za provoz
systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání
a odstraňování komunálních odpadů, aby tak neprodleně učinili.
V. Bednaříková

Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci
Městys Velký Újezd se připojil ke „Smlouvě obcí a měst proti
daňové diskriminaci“.
Zde obce a města:
-

protestují proti diskriminaci svých občanů zaloţenou
stávajícími zákony, které určují jejich daňovou hodnotu ve
srovnání s občany největších měst aţ 6,5krát niţší,

-

protestují proti porušování ústavní zásady rovnosti občanů
před zákonem tím, ţe polovina všech prostředků
rozdělovaných z daňových výnosů samosprávám je
neodůvodněně přidělována čtyřem největším městům, v nichţ
ţije jen pětina občanů ČR.
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PETICE
za uspořádání referenda o umístění základny Národního
raketového systému obrany Spojených států v České republice
Spojené státy chtějí postavit na území ČR protiraketovou
základnu, která má chránit USA proti balistickým raketám. Českou
republiku ale chránit nebude, naopak ji můţe vystavit riziku
jaderného útoku jiných států. Základna má být součástí systému
Národní raketové obrany Spojených států (NMD), který sehrává
významnou úlohu ve vojenské a politické strategii USA. Pokud na
našem území vznikne, stala by se Česká republika součástí globální
politiky Spojených států bez jakékoli moţnosti tuto politiku
ovlivňovat a bez záruk, ţe v případné kritické situaci bude brán
ohled na zájmy našeho obyvatelstva. To povaţujeme za naprosto
nepřijatelné.
Zprávy o plánu na umístění základny v ČR prosakují na veřejnost
uţ dva roky. Velmi nás znepokojuje, ţe naše vláda, další političtí
představitelé a převáţná část médií se dosud snaţila jednání
s americkou stranou tajit a nepřipustit o nich veřejnou debatu.
To vše se děje pouhých patnáct let po odchodu posledních
sovětských vojáků z území okupovaného Československa.
Přítomnost armády cizího státu a jeho raketových základen na našem
území byla důsledkem studené války a současně atmosféru studené
války dál vyostřovala. Obdobný krok - tentokrát v opačném směru by napomohl obnovení studené války v Evropě a vyvolal by další
závody ve zbrojení.
Není vůbec myslitelné, aby demokratický stát přijímal tak
závaţné rozhodnutí, jakým je vybudování protiraketové základny
jiného státu na vlastním území, bez seriózní debaty. Mandát
k takovému rozhodnutí nemůţe mít vláda, ba ani parlament. K této
otázce se musí vyjádřit co moţná největší část společnosti, protoţe ta
by musela ţít s případnou základnou dlouho poté, co mandát
parlamentu zanikne stejně jako mandáty všech dnešních politiků.
Jediným zodpovědným způsobem, jak rozhodnout, je referendum.
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Obracíme se proto na ústavní činitele a ústavní orgány ČR
s poţadavkem na vypsání c e l o s t á t n í h o r e f e r e n d a
o této otázce:

Souhlasíte s umístěním a existencí základny Národního
raketového systému obrany USA na území České
republiky?

Petiční výbor ve složení:
Štěpán Steiger, Katovická 408, 181 00 Praha 8
Petr Kuţvart, Za Zelenou liškou 967, 140 00 Praha 4
Jan Májíček, Vondrousova 1197, 163 00 Praha 6
Arie Farnam, Na Skuhrovci 788, 251 64 Mnichovice
Rudolf Převrátil, Mikovcova 591/12, 120 00 Praha 2
Zmocněnec petičního výboru pro styk s úřady:
Rudolf Převrátil, Mikovcova 591/12, 120 00 Praha 2,
rudolf@prevratil.cz

Více informací na:
www.nezakladnam.cz
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Pozn.
Text petice je zveřejněn na úřední
desce (elektronické úřední desce)
městyse Velký Újezd.
Občané, kteří chtějí podpořit tuto
petiční akci, mohou tak učinit
v knihovně městyse Velký Újezd,
kde jsou připraveny petiční
podpisové archy.
Datum, do kdy lze podepisovat,
závisí
na
datu
hlasování
v parlamentu o záleţitosti základny. To zatím není známo (ani
přibliţně). Snaţíme se nasbírat co nejvíce podpisů, proto petice bude
vyvěšena tak dlouho, jak to jen bude moţné.
Ing. J. Čekan

-7-

VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Velký Újezd (dále jen
"ZO"), konaného dne 27. června 2007 v obřadní místnosti
Obecního úřadu Velký Újezd

Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Velký Újezd schvaluje zápis ze 3. zasedání
Zastupitelstva obce Velký Újezd ze dne 21. 3. 2007.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Velký Újezd bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru o plnění usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Velký
Újezd ze dne 21. 3. 2007.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti rady
obce za období od 3. zasedání Zastupitelstva obce Velký Újezd.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Velký Újezd schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2007 dle přílohy č. 2 pozvánky na zasedání ZO.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Velký Újezd vyhlašuje záměr prodeje části
parcely č. 465/3 v k. ú. Velký Újezd o výměře cca 70 m2.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Velký Újezd schvaluje prodej pozemku p. č. 282
– zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Velký Újezd a část parcely
p. č. 287/1 – ostatní plocha v k. ú. Velký Újezd panu Miroslavu
Novákovi, bytem Velký Újezd č. p. 187 za cenu podle vyhlášky
o oceňování nemovitostí. Náklady na vyhotovení oddělovacího plánu
a zápisu do katastru nemovitostí hradí nabyvatel.
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Usnesení č. 7:
1) Zastupitelstvo obce Velký Újezd schvaluje přijetí
neinvestičního příspěvku na pořízení autobaterie, pneumatik,
zábleskového majáku a dalších zásahových prostředků ve výši
38.400,- Kč z Krajského úřadu Olomouckého kraje
2) Zastupitelstvo obce Velký Újezd schvaluje spoluinvestování
obce ve stejné výši, tj. 38.400,- Kč
3) Zastupitelstvo obce Velký Újezd schvaluje přiloţený návrh
„Smlouvy o poskytnutí příspěvku“
Usnesení č. 8 a):
Zastupitelstvo obce Velký Újezd schvaluje Mgr. Ondřeje Zatloukala
předsedou výboru pro rozvoj obce, odměna bude vyplácena od
01.07.2007.
Usnesení č. 8 b):
Zastupitelstvo obce Velký Újezd schvaluje rámcový program
činnosti výboru pro rozvoj obce.
Usnesení č. 8 c):
Zastupitelstvo obce Velký Újezd bere na vědomí zprávu o výsledku
projednání problematiky větrných elektráren přednesenou Ing. Jiřím
Roubíkem, Ph.D. Výbor pro rozvoj obce vytipuje vhodnou lokalitu
pro vypracování matematického modelu a zjistí moţnosti financování
akce v součinnosti s Radou obce Velký Újezd.
Přílohy:

- rozpočtové opatření č. 5/2007

Ověřovatelé zápisu: Pavel Riedel

Starosta obce:

Lubomír Bršlica
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Ivana Nováková
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RAČTE VSTOUPIT
______________________
Snad kaţdý měsíc v roce si spojujeme s nějakou představou,
pocitem, činností. Nejinak je tomu i s měsícem, který právě nastal.
Co nás tedy napadá při vyslovení slůvka ZÁŘÍ? Kratší den, babí léto,
sklizeň, rozoraná pole... a škola. Ano, začátek nového školního roku
k září neoddiskutovatelně patří. A právě proto je načase se podívat,
co nás za otevřenými dveřmi té naší školy čeká.
Pro ţáky je připravena řada činností, které jim umoţní smysluplně
trávit volný čas. Jiţ tradičně mohou děti navštěvovat pěvecký sbor,
sportovní a pohybové hry, ping-pong, taneční, dramatický či
výtvarný krouţek. Pěknou knihu si můţou vypůjčit ve školní
knihovně. Materiály k výuce a informace o tom, co je zajímá, najdou
na internetu, který je volně přístupný alespoň jedenkrát týdně. Ti
ţáci, kteří mají rádi zvířata, se jistě zapojí do práce v ZOO koutku.
Děti s literárními ambicemi naleznou uplatnění v redakčním týmu
nově vzniklého školního časopisu Backstage (Zákulisí).
Škola však ve svých aktivitách nezapomíná ani na veřejnost, takţe
jiţ nyní se všichni mohou těšit na vánoční besídku, koncert
pěveckého sboru, slet čarodějnic, dětský den nebo na školního
slavíka.
Snad toto nahlédnutí do otevřených dveří školy přinese překonání
obav z toho prvního kroku přes její práh. Račte vstoupit.
Michaela Kuchaříková
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VÝSLEDKY SOUTĚŢE O NEJKRÁSNĚJŠÍ OKNO,
BALKÓN A ZAHRÁDKU
_______________________________________________________
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velký
Újezd společně s Radou městyse Velký Újezd vyhlásila soutěţ
o nejkrásnější okno, balkón a zahrádku.
Do této soutěţe se přihlásili čtyři občané. Ustavená
sedmičlenná komise sloţená ze zahrádkářů a člena zastupitelstva
městyse provedla po důkladné prohlídce a fotodokumentaci
vyhodnocení soutěţe. Zahrady ve Velkém Újezdě se v současné době
navrhují a tvoří vesměs v přírodním stylu: stromy, keře, měkké linie
záhonů, jezírka, altány, pergoly a ti pilnější mají i kousek uţitkové
zahrady.
Při naší obchůzce bylo poznat, ţe přihlášení účastníci soutěţe
se o své zahrádky, okna i balkóny pečlivě starají - zalévají, přihnojují,
zkrátka věnují této zálibě svůj volný čas s patřičnou péčí a láskou.
Bylo zjištěno, ţe květiny mohou stimulovat naše smysly. Tím,
čím ovlivňují naše pocity a chování, jsou zejména jejich barvy. Pestré
květy mohou náladu povzbudit dokonce lépe neţ tabulka čokolády.
Červené, oranţové a ţluté odstíny stimulují mentální a fyzickou
činnost. Potřebujete-li vzpruhu po vyčerpávajícím dni, sáhněte po
kytici slunečnic, gerber nebo tulipánů. K relaxaci naopak vybízejí
zelené a modré tóny.
Soutěţ byla vyhodnocena a ceny předány v neděli 12. srpna
v 15 hodin na náměstí.
První místa získali: v soutěţi o nejkrásnější okno pan Lubomír
Vodička a o nejkrásnější zahrádku pan Jakub Podivínský. Kategorie
o nejkrásnější balkón nebyla vyhodnocena, přihlásil se pouze jeden
soutěţící. Paní Libuše Vinklárková a pan Richard Zigmund dostali
cenu za účast v soutěţi. I u nich bylo co obdivovat. Ceny byly
předány formou poukazů na výběr zahrádkářských potřeb v prodejně
CEDRO ve Velkém Újezdě.
Všem zúčastněným gratulujeme.
Zahrádkáři
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TJ SOKOL
______________
Štafetový maratón
Maratón bude probíhat 5. 10. 2007 během školního vyučování
na hřišti v základní škole a od 17 hodin si můţe kaţdý zaběhnout
1 km na fotbalovém hřišti TJ Sokol.
Všem účastníkům bude změřen čas a nejlepších 42 běţců můţe
překonat rekord z roku 1991, tj. čas 2:37:05.
Propozice 31. ročníku VEČERNÍHO POCHODU !!!!!
Pochod se koná v pátek 19. 10. 2007. Přihlášky se přijímají od
16.45 hodin v sokolovně, start je v 17.30 hodin od sokolovny.
Startovné:
Odměna:

10 Kč
čaj, oplatek, medaile

Trasa pochodu: Velký Újezd, sokolovna - kontrola č. 1 koupaliště- kontrola č. 2, nad Sušírnou /věţ EUROTELU/ - kontrola č. 3, kolem Vyroubaného vlevo k 5 smrkům - kontrola č. 4, zpět kolem Vyroubaného vlevo zahradami přijdeme
do uličky /Dostalíkovi, Friedlovi, Dobisíkovi/, přejdeme silnici
a jdeme uličkou /Solařovi, Doleţelovi/ k Lapači - kontrola č. 5, dále jiţ jdeme na hřitě TJ Sokol do cíle pochodu.
Na hřišti je moţné si zakoupit vyuzený kabanos a další drobné
občerstvení.
Vezměte si BATERKY!!!!!
Dodrţujte kázeň během pochodu, nedělejte hluk! Část trasy vede
vojenským prostorem, zde je nutno dodrţovat především kázeň!!!
Upozorňujeme na ZÁKAZ VSTUPU na plochu fotbalového hřiště !!
Srdečně Vás zveme.
Jaroslav Bican
- 14 -

- 15 -

Obvodní oddělení Policie České
republiky Velká Bystřice

Komisař npor. Mgr. Miroslav ŠVEC,
vedoucí oddělení
informuje občany:

Váţení spoluobčané,
vyuţívám této moţnosti, abych Vás oslovil, u příleţitosti realizace
projektu „Community policing“, do kterého se naše obvodní
oddělení zapojilo.
Obvodní oddělení Velká Bystřice, pod které Vaše město (obec)
spadá, vykonává svou činnost na rozloze 389,077 km2, coţ zahrnuje
34 obcí (včetně Města Libavá a vojenského prostoru) s 18 542
obyvateli. Svou rozlohou patří k největším v ČR.
V současnosti na našem obvodním oddělení pracuje 15 řadových
policistů (do plného stavu chybí dalších 5 policistů). K dispozici
máme 3 sluţební vozidla. I přes tyto skutečnosti musí naše obvodní
oddělení zabezpečit 24 – hodinový provoz, a to i v době dovolených.
Vedení obvodního oddělení se rozhodlo zapojit do projektu
„Community policing“, který je v letošním roce postupně zaváděn
v rámci celé ČR.
Nyní bych Vás chtěl s tímto projektem blíţe seznámit:

- 16 -

„Community policing“ – komunitní přístup k policejní práci.
Tento termín označuje úzkou součinnost policie s občany
a samosprávou daného regionu. Navazuje tak na úspěšnou četnickou
tradici z naší prvorepublikové historie a smyslem je opětovné získání
důvěry obyvatelstva ve sloţky policie. Ty mají fungovat na
principech demokratické společnosti, zaloţené na myšlence sluţby
a ochrany veřejnosti.
Co to znamená pro policii ?
Naučit se sdílet a delegovat část odpovědnosti za oblast veřejného
pořádku a kriminality a aktivně vyuţívat znalosti, schopnosti
a moţnosti, které v této oblasti mají instituce a veřejnost samotná.
V důsledku to pak znamená efektivnější způsob řešení problému.
Hlavně však obnovit důvěru občanů v policii a zvýšit pocit bezpečí
u veřejnosti.
Co to znamená pro ostatní instituce a veřejnost ?
Přijmout spoluzodpovědnost za bezpečnost svoji vlastní
i ostatních a veřejný pořádek – nenechávat uţ tento úkol jen na
policii, podílet se na řešení problémů a uvědomit si, ţe svými
vlastními aktivitami mohou předcházet jejich vzniku.
Co je to „komunita“ a kdo jsou „partneři“?
Pro účely „Community policing“ můţeme říci, ţe komunitu tvoří
ti, kdo sdílejí společný zájem – v tomto případě otázku bezpečnosti
a veřejného pořádku ve své lokalitě. Tedy soubor obyvatel obcí či
území spravovaných jednotlivými obvodními odděleními PČR.
Za partnery můţeme povaţovat zástupce místní územní
samosprávy, učitele či ředitele školy, důchodce, úřad práce, nevládní
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organizace, probační mediační sluţbu, děti a mladé lidi, městského
stráţníka, zdravotnické zařízení, místního podnikatele, sportovní
klub, charitu, místní média … Kaţdý z nich je klíčovým pro danou
lokalitu a má schopnost i moţnost napomoci k řešení bezpečnostní
problematiky.
Principy policejní práce v rámci „Community policing“ :
Prvním z principů je jiţ výše zmiňovaná kooperace. Tedy
úzká spolupráce s komunitou i jednotlivými občany, která
můţe mít mnoho podob – od vzájemné výpomoci
v jednotlivých případech aţ po systematické odbourávání
problémů.
Druhým principem je odpovědnost konkrétních policistů
vůči konkrétním občanům i odpovědnost policisty za správné
vyuţití státem svěřené moci.
Třetím principem je strategie naplňování této odpovědnosti.
Vyšetřování zjištěné kriminality, které je v současné době
prioritou policejní práce, by mělo ustoupit prevenci, jeţ by se
měla stát kaţdodenní součástí cílené aktivity kaţdého
policisty.
Čtvrtým principem je samotná iniciativa policistů. Musí
aktivně hledat cesty, jak předcházet páchání trestné činnosti,
popřípadě ji alespoň zmírňovat. Musí chápat kriminalitu jako
skutečně společenský jev, který není pouze jejich problémem,
ale problémem nás všech.

Současná situace na obvodních odděleních
Policista na obvodním oddělení věnuje neúměrné mnoţství času
administrativním činnostem a kontrolám v dopravě. Na kontakt
s občany na území obvodního oddělení, zejména na preventivní
činnost a dohled nad dodrţováním veřejného pořádku, nezbývá téměř
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ţádný čas. Policisté buď vyšetřují trestnou činnost (suplují činnost
Sluţby kriminální policie a vyšetřování) nebo se účastní různých
dopravních akcí, dohlíţejí na bezpečnost a plynulost silničního
provozu (suplují činnost Dopravní sluţby pořádkové policie). Na
prevenci a sluţbu veřejnosti zůstává jen minimum času a moţností.
Realizace tohoto projektu si vyţádá spoustu času a práce navíc.
Jeho úspěch je zaloţen na spolupráci s vedením jednotlivých obcí.
V současnosti vedení obvodního oddělení oslovilo vybrané obce
(Velká Bystřice, Tršice, Hlubočky, Velký Újezd), které mají za úkol
stanovit koordinátory projektu. Intenzivně pracujeme na dalších
krocích, s kterými budete seznámeni v dalším vydání.
npor. Mgr. Miroslav ŠVEC
vedoucí oddělení

Pozn.
Koordinátorem za městys Velký Újezd byl navrţen pan Lukáš Mařík.
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JAK SE CHODILO NA KOUPALIŠTĚ
__________________________________________
Újezdské koupaliště bylo svého času známé v širokém okolí.
V horkých letních dnech se sem sjíţdělo tolik vodomilných
návštěvníků, kolik jen bylo moţné se vejít do jeho areálu, který byl
díky svému okolí mimořádně přitaţlivý a působivý. Naše koupaliště
mělo opravdu štěstí na výběr místa a prostředí. Leţelo mimo obec
severozápadním směrem k loukám, odkud byl krásný pohled na val
lesů Oderských vrchů. Zčásti bylo obklopeno vzrostlými stromy,
které lemovaly potok Olešnici, jenţ jej napájel svou studenou, téměř
horskou vodou, a půlkruhem vzrostlých statných stromů, které zde
rostly na pozemcích původních majitelů a utvářely spolu s dalším
vybavením koupaliště jeden harmonický celek.
Kdo první přišel s myšlenkou vybudovat ve Velkém Újezdě
koupaliště, uţ asi nezjistíme, ale aspoň si připomeňme dodnes známá
fakta o jeho vzniku. Úplně na začátku byli nadšenci, kteří v roce 1936
zaloţili Spolek koupaliště a byli to tito pánové: Viktor Kovařík starosta obce, Dr. Novák - předseda spolku, J. Naswetter, V. Solař,
R. Zigmund, J. Coufal, L. Kovařík a další. V roce 1937 se uspořádala
sbírka finančních prostředků - darů občanů a pan Viktor Kovařík
věnoval svůj pozemek. V roce 1939 16. července se slavnostně
otvíralo nové velkoújezdské koupaliště i s hudbou místní kapely pana
Františka Bršlici. Stavba koupaliště byla provedena svépomocí - tzn.
občané si jej postavili sami bez nároku na mzdu. Z roku 1942 se
dochovala právně stvrzená smlouva sepsaná majiteli luk a zástupci
Spolku. Majitelé pozemků si v ní nechávají potvrdit, ţe veškerá
škoda způsobená zřízením přítokového potrubí do koupaliště bude
nyní i v budoucnu hrazena, ţe si vymiňují uznávací poplatek 5 korun
ročně, aby v budoucnu nemohl Spolek koupaliště uplatňovat právo
vydrţené. Toto povolení je dáno výhradně Spolku koupaliště, resp.
obci Velký Újezd. Vyhrazuje se však nové řízení v případě, ţe by
toto koupaliště bylo pronajato soukromé osobě jako výdělečný
podnik. Tento protokol byl schválen a podepsán majiteli pozemků Richter Ignác, Novák J., Kovařík Bohuslav, Kovařík Olin, Tomek L.
a zástupci Spolku výše uvedení.
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Léta ukázala, ţe nápad vybudovat na vesnici koupaliště, byl
tím správným počinem, protoţe málo obcí v okolí se mohlo pochlubit
takovým koupalištěm, jaké bylo u nás. V areálu byl vybudován jeden
velký bazén o rozměrech 10x25 m s hloubkou cca 1 m na straně od
malého bazénu aţ po 2 m směrem ke svahu, kde se nejvíce opíralo
sluníčko, a jeden malý bazén blíţe k potoku, jenţ byl schovaný mezi
stromy. Dětský bazén byl velký 10x5 m s hloubkou od cca 20 cm do
75 cm, takţe tak akorát pro malé děti a neplavce. Na okraji malého
bazénu, kam přitékala voda z potrubí, byla posazená kamenná hlava
hastrmana, pravděpodobně dar od sochaře Vladimíra Navrátila. Jako
malá si na hlavu vodníka moc dobře pamatuji a vţdycky jsem se jí
trošku bála. Bohuţel při rekonstrukci bazénu v 70. letech se uţ dosti
poškozená hlava zpět k dětskému bazénu nevrátila.

Do velkého bazénu se vstupovalo po vybetonovaných
schodech a na protějších stranách se vylézalo z bazénu po ţelezných
ţlutých ţebřících. Na této straně byly původně dva dřevěné skákací
můstky - jeden větší, jeden menší, později uţ zůstal jen jeden můstek.
Úplně stačil na dovádění mládeţe i starších, sportovně zaloţených
návštěvníků. Od severní strany bylo koupaliště chráněno dřevěnými
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kabinami, bufetem a těsným deskovým plotem, na který navazovala
dřevěná šopa na technické zázemí a za ní bylo suché WC. U plotu
bylo vyvýšené deskové podium, kde se krásně opíralo sluníčko,
většinou pro V.I.P. hosty. Bufet s kabinami byl spojen střechou, a tím
se vytvořil dřevěný zastřešený vchod s malým okýnkem po levé
straně. Zde se vybíralo vstupné: děti 1 koruna, dospělí 2 koruny.
U vchodu byl chodník přímo k bazénu a po jeho obou stranách
udrţovaný záhonek květin s šeříkovými keři. Celá dřevěná stavba
měla svou charakteristickou vůni smrkového dřeva a v letních
horkých dlouhých dnech poskytovala příjemný stín, nebo naopak při
chladnějším počasí ze začátku sezóny opírající se sluníčko příjemně
hřálo promrzlé návštěvníky, děti a mládeţ, kteří nejraději sedávali
nebo stávali u dřevěných kabin na teplém betonovém chodníku, aby
si rozehřáli své fialové rty. Před kabinami i bufetem byly dvě dřevěné
lavečky i se stolem, kde návštěvníci popíjeli limonády nebo pivo.
Studené pití si mohli koupit v bufetu díky důmyslně vykopanému
minisklípku přímo pod podlahou bufetu. Tato místnost měla velké
okno, které se vţdy na noc, nebo mimo sezónu, zakrývalo velkou
okenicí. Před oknem stávala velká lavečka, která nebývala nikdy
prázdná. Z lávky byl krásný výhled na oba bazény a volejbalové
hřiště pod svahem směrem k potoku a stromům. Jak jsem se jiţ
zmiňovala, v areálu koupaliště rostly vzrostlé stromy, které působily
příznivě na celkovou atmosféru na koupališti. U vchodu stály dva
červené javory, v mírném svahu velká planá třešeň, o kousek dál
rozloţitá vrba, která vrhala příjemný stín, za ní dva kaštany, lípa
a velký mohutný dub. Okolo potoka byla řada vysokých olší
a u dřevěného WC, které bylo co nejdále k plotu, rostlo několik
jasmínových keřů, snad aby opojná vůně kvítků trošku tlumila
nevábný odér linoucí se chtě nechtě z tohoto místa. Tenkrát nám
vůbec nebylo proti srsti tyto toalety pouţívat.
Jako kaţdé koupaliště muselo mít i naše újezdské svoje
plavčíky a provozovatele, kteří se starali o správný chod a sluţby
s tím spojené. Mezi první patřili Hynek Heger, František Němeček,
Jaroslav Sýkora nebo třeba manţelé Richterovi. Později se
o koupaliště starali újezdští svazáci, kteří ho s pomocí místních muţů
v 70. letech zrekonstruovali k příleţitosti oslav 650 let Velkého
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Újezdu, neboť velká část oslav spojená s tímto výročím se odehrála
právě v areálu koupaliště. Za volejbalovým hřištěm se postavilo
dřevěné podium, na hřišti se rozestavěly lavečky na sezení,
občerstvení se prodávalo v bufetu a uprostřed velkého bazénu byl
nainstalován malý vodotrysk. Pořídily se barevné umělohmotné
stolky a ţidle futuristického tvaru, které sice moc nevydrţely, ale
zato později poslouţily jako originální doplňky našeho koupaliště.
Za
opravdu
horkých
letních dnů
bylo
koupaliště
zaplněné
návštěvníky
snad
do
posledního
místečka.
Bylo
zajímavé, ţe
stálí návštěvníci měli svá oblíbená místa a nikam jinam si
nerozprostřeli svoji deku nebo osušku, neţ právě na svůj plac. Zůstali
rozpačití, kdyţ noví, nebo neznalí vodomilové obsadili jejich místo,
protoţe přijeli na koupaliště poprvé nic netušíce místních zvyklostí.
Celé rodiny pohodlně odpočívaly na mírném svahu pod rozlehlými
větvemi stromů, nebo na malém prudším svahu u velkého bazénu,
kde jim u nosu voněly zralé červené lesní jahody, nebo třeba
u elektrického dřevěného sloupu, kde pravidelně rozbila své leţení
jedna újezdská rodina. Kaţdý si podle svého gusta našel to správné
místečko pro svůj odpočinek. Kdo chtěl být mimo křik a výskání dětí
a mládeţe, tak si mohl lehnout dál na louku k plotu, a kdo chtěl být
ve středu dění, slunil se a hlídal své ratolesti přímo z místa mezi
dvěma bazény. Malé děti dováděly v malém bazénku za ostraţitého
dozoru svých rodičů, větší děcka přebíhala mezi malým a velkým
bazénem a mládeţ a dospělí si plavali a skákali ve velkém bazénu,
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jak se jim chtělo. Do bazénu se mohlo skákat ze všech stran, takţe
nikoho nic neomezovalo. Musím podotknout, ţe si nepamatuji na
nějaký úraz spojený s touto výhodou pro plavce a nevýhodou pro
plavčíky. Velkou zábavou bývalo skákání šipek kluků s rozběhem
přímo od vchodu na koupaliště. Měřilo se, kdo skočí dál, a také se
stávalo, ţe kamarád, který sotva zaplatil vstupné, uţ letěl za pomoci
silných chlapeckých paţí i s oblečením přímo do bazénu. Nikdo
tenkrát neřešil, jestli je dotyčný oblečený či není, jestli má plavky
nebo třeba na nohou špinavé tenisky. Bazén byl relativně přírodní,
protoţe se nepouţívala ţádná chemie na úpravu vody. Čistá, někdy aţ
příliš studená voda, do bazénu natekla během 24 hodin a za pár dní,
záleţelo na teplotě a mnoţství koupajících se, se zase musela vypustit
a bazén ručně umýt od řas přichycených na stěnách bazénu. Byla to
celkem namáhavá práce a pomáhalo při ní více lidí. I u této
záleţitosti se uţilo spoustu legrace a adrenalinu, kdyţ se skákalo do
ještě málo napuštěného bazénu. Čerstvě natečená voda byla studená,
ale čistá. O to víc bylo slyšet výskání a křik děvčat, která byla násilím
házená do studené vody. Brali jsme to jako součást sportovního vyţití
a legrace na koupališti. Vţdy k večeru se vytvořila 5 - 6-ti členná
druţstva a hrál se volejbal, někdy nohejbal či tenis. Po odehrání
zápasu se šli hráči zchladit a občerstvit, odpočinout nebo se
pokračovalo v jiném sloţení. Kapitolou samou pro sebe bylo večerní
nebo noční koupání, protoţe na koupaliště se mohlo i v noci, neboť
na ně byl volný přístup i mimo provozní dobu. Večerní koupaní bylo
někdy spojené i s tajemnem, protoţe přece jen byl areál mimo
blízkost obydlí a mládeţ má někdy dost bujnou fantazii.
V 80. letech se na koupališti začali objevovat vojáci tehdy
sovětské armády, kteří pobývali na základně v lesích u Daskabátu.
Kdyţ přišli na koupaliště, vţdy mezi místními zavládla trochu
stísněnější atmosféra a moţná i trochu strachu. Vojáci ve většině
neměli ţádné plavky, hlavně ti řadoví, kteří se přišli zchladit ve
sluţbě, coţ se poznalo podle černých výloţek na rameni. Oficíři měli
obvykle červené výloţky k volnému pohybu a byli malinko
civilizovanější, protoţe obyčejní sovětští vojáci byli v armádě
i z asijských částí tehdejšího Sovětského svazu a působili dosti
orientálně. Nepamatuji se, ţe by byl s nimi na koupališti nějaký větší
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problém. Postupně jsme brali skoro jako samozřejmost, ţe se
koupaliště zelenalo vojenskými trenýrkami.
Mimo sezónu poskytoval areál útočiště několika soutěţím,
hlavně sportovním turistickým nebo svazarmovským. Běhal se např.
okruh kolem koupaliště s překáţkami, lezením a střílením ze
vzduchovky.
Koncem 80. let se situace začala měnit a se společenskou
změnou přišla i změna na místním koupališti, bohuţel k horšímu.
Nikdo se jiţ nechtěl staral o koupaliště bez potřebných financí, které
byly nutné alespoň na běţný provoz. Vše bylo finančně náročnější
a najednou nebylo organizace ani úřadů, které by tyto peníze
poskytly. Nemluvě o nových hygienických podmínkách. Ţádný jiţ
nechtěl podstoupit riziko spojené s hygienickými nároky nastupující
doby. Objevovalo se stále častější vandalství v areálu koupaliště
a také nový fenomén drog a bezdomovectví. Zastřešené kabiny
poskytovaly několika lidem přes léto pohodlné přeţívání, bohuţel vše
vedlo k jejich zničení a zkáze. V 90. letech rozhodl obecní úřad
o definitivním zrušení dřevěných kabin a jejich odstranění z důvodů
výše uvedených.
Je pravda, ţe ono známé: vše má svůj začátek a konec, někdy
dřív jindy později, má své opodstatnění. Nám, co jsme éru
újezdského koupaliště zaţili na vlastní kůţi, zůstanou
nezapomenutelné vzpomínky na jeho úţasnou atmosféru. Na
typickou vůni převlékacích kabin, na vůni vody nebo vůni
rozkvetlého jasmínu. V uších nám bude znít výskání dětí při vodních
radovánkách, při bitkách na nafukovacích lehátcích, nebo dohadování
kluků o tom, jestli hodí holku do vody na ,,tři nebo na ,,jedenkrát .
Troufám si říct, ţe asi dlouhou dobu nebudou moci odpovědět naše
děti, vnuci nebo jiní šprčci na rodičovskou otázku: ,,Děcka, kam
jdete? takto: ,,Mami, na koupák .
Těm pánům, kterým se zrodila v hlavách myšlenka na
újezdské koupaliště, bych chtěla ze srdce poděkovat za to, ţe nám
umoţnili proţít nezapomenutelné chvíle na našem koupališti.
Hana Zlámalová
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VETERÁNI V AKCI
_______________________
Kaţdoročně se pořádá v mnoha zemích spousta srazů, ve
kterých hlavní roli hrají historická vozidla. Výjimkou není ani Česká
republika, kde se s veteránskými akcemi doslova roztrhl pytel. Od
brzkého jara aţ do pozdního podzimu lákají internetové stránky,
inzeráty, letáky a další propagační média veteránisty právě na tu
svoji akci. Víkend za víkendem by se tak mohl majitel historického
skvostu teoreticky zúčastnit hned několika setkání. Kaţdý sraz
veteránů je jiný, někdy se jedná „pouze“ o klubovou vyjíţďku
a představení strojů veřejnosti, jindy závod i s mezinárodní účastí –
jízda spojená se soutěţením, plněním odborných i zábavných úkolů,
nebo o soutěţ elegance, kde diváci hodnotí stroj i posádku. Úkolem
závodů veteránů není rychlost, tedy kdo první dojede do cíle, ale
např. u tzv. Veterán rallye se vyhlašuje začátek a konec závodu
a v tomto intervalu je nutné splnit co nejlépe dané úkoly, projet
danou trasou a odevzdat v cíli bodovou listinu závodníka. U tzv.
Závodu do vrchu se hodnotí časový rozdíl průjezdů dvěma koly –
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čím menší rozdíl, tím lépe, nebo se na daném úseku měří odchylka od
řidičem stanovené průměrné rychlosti. Na většině srazů bývá také
jízda zručnosti. Soutěţe se tak pak můţe účastnit kaţdý veterán vţdyť co veterán, to jiná rychlost, jiný výkon motoru a celkově jiná
konstrukce, závisející zejména na roku výroby.
Ozdobou kaţdého setkání bývají vozidla do roku výroby 1945, kde
kromě vozidel uchvátí také jejich posádky v dobovém oblečení.
Zajímavé začínají být i poválečné automobily a motocykly, vţdyť
mnozí z nás si pamatují dobu, kdy tyto ještě běţně jezdily po
silnicích.
Účast na veteránském rojení, to je jiţ ta pomyslná třešnička na dortu.
Před ní následuje mnoho hodin usilovné práce při renovaci, mnoho
času na burzách při shánění součástek a dokumentace. Také nelze
zanedbat finanční náročnost, vţdyť odborně zrestaurované vozidlo je
nákladnější neţ pořízení dnešního nového vozidla.
Kaţdý veterán je kus historie, neopakovatelná krása a spousta
odvedené práce.
Ing. Jiří Čekan
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HODY VE VELKÉM ÚJEZDĚ ve dnech 10. - 12. 8. 2007
Chtěl bych vyjádřit svůj názor na průběh letošních hodů ve
Velkém Újezdě, které se konaly ve dnech 10. - 12. 8. 2007,
především na akce, které pořádal p. Macháček Saša. Jelikoţ jsem mu
v těchto dnech pomáhal, tak se domnívám, ţe mám celkem přehled
o průběhu celých oslav. Po celou dobu jsme se snaţili, aby se občané
mohli bavit a vybrat si program, neboli akce dle svého uváţení.
Rozšířily se sluţby na náměstí, týkající se občerstvení, přibyly také
lavečky a stoly.
V pátek na náměstí vystupovala skupina Trifid, která, dle mého
názoru velmi dobře zahrála a pobavila občany, kteří přišli ve velkém
počtu. Na hřišti TJ Sokol hrála pro mládeţ skupina Negativ.
V sobotu se na náměstí začínalo uţ ve 14:00 hod. odpoledne.
K poslechu hrála skupina Alex, která, dle mého názoru, jak svým
vystoupením , tak i zpěvem velice zklamala.
Nyní přichází podnět, který mě donutil napsat tento článek.
V průběhu odpoledne se chystala hodová zábava, která se tradičně
měla uskutečnit na hřišti TJ Sokol a měla být v podstatě
vyvrcholením hodového večera. Bohuţel, však nastaly velké
problémy se členy výboru TJ Sokol a oddílu kopané. V průběhu
odpoledne jsme se dozvěděli, ţe nám nebudou zpřístupněny šatny
místního oddílu, ve kterých se vţdy na hodové zábavě provozovalo
občerstvení. Dokonce nebylo ani moţné zajistit dvě oddělené šatny
k přípravě pro členy skupiny Galaxy a skupiny „star“ Gháby Al Dháby.
Za velkou ostudu povaţuji tu skutečnost, ţe účinkující skupiny se
musely převléci v jedné místnosti. Přičemţ jsme se tomu snaţili
zabránit rozhovorem s předsedou oddílu kopané p. Tomášem
Bicanem, který nám oznámil, ţe vše ještě projedná s panem
Dohnalem starším, který má areál na starosti. Po telefonu nám však
přišla zamítavá zpráva, ţe se musíme obejít bez místnosti. Poté jsem
osobně jednal s předsedou TJ Sokol p. Bicanem starším. Snaţil jsem
se mu vysvětlit, ţe nelze obsluhovat při takové velké akci jen ve dvou
oknech a ţádal ho, ať to projedná. Bylo mi řečeno, ţe do toho však
zasahovat nebude. Nevím, co si mám o tom myslet, ale kdy jindy by
měl předseda organizace TJ Sokol zasáhnout, neţli v situaci týkající
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se občanů obce. V minulých letech, a i kdyţ jsem byl předsedou
oddílu kopané, jsem vţdy na hodové zábavě prodával občerstvení,
uklízel po zábavě a domů přicházel v ranních hodinách. Pamatuji si,
ţe se vţdy prodávalo ve všech místnostech, aby byly co nejmenší
fronty a občané byli spokojeni, jelikoţ se hodové zábavy účastní
spousta lidí, a to v počtu pěti set i více. Letošní rok, za těchto
omezených podmínek, byly bohuţel dlouhé fronty u občerstvení.
Lidé čekali 45 min. i více, neţ na ně přišla řada a znechuceně
odcházeli. Nebyla to naše vina, ale i tak bych se jménem pořadatelů
chtěl občanům omluvit a kaţdý, ať si na to udělá svůj názor. Dlouhé
fronty na občerstvení se samozřejmě projevily na finančním zisku
z trţeb, který byl minimálně poloviční. Lidé místo toho, aby utráceli
a hodovali, tak stáli ve špalírech před dvěma okénky. Co mě na celé
situaci nejvíce zaráţí, je skutečnost, ţe TJ Sokol před 4 roky zjistil,
ţe vlastními silami není schopen uspořádat hodovou zábavu, a proto
se dohodl na realizaci s panem Macháčkem. Ten dle mého názoru
velice dobře rozšířil hudební moţnosti, kaţdý rok zajišťuje nové
účinkující. Jelikoţ jsem se jiţ jednou dočkal velkého zklamání od TJ
Sokol po ukončení mého působení předsedy oddílu kopané a nyní to
bylo druhé velké zklamání, rozhodl jsem se ukončit své členství
v této organizaci. Na základě těchto skutečností ukončil provozování
občerstvení na hřišti také pan Macháček a p. Viesner.
Nyní pár slov k vystoupení skupiny Galaxy a „star“ Gháby Al Dháby.
Skupina Galaxy opět nezklamala a hrála výborně, bohuţel „star“
Ghába Al Dhába byla velké zklamání a trapas. Tím, co předvedla,
zklamala všechny občany včetně manaţera, který se omlouval
i pořadateli p. Macháčkovi. Nikdo z nás to nečekal.
Po oba dny bylo pěkné počasí. Na neděli byl připraven také bohatý
program, na náměstí hrála skupina Galaxy, byla bohatá tombola,
všemoţné občerstvení, ale téţ vytrvalý déšť, který vše pokazil. I za
těchto podmínek jsme se snaţili co nejvíce, aby se lidé pobavili a byli
spokojeni. Snad se to alespoň trochu podařilo.
p. Novák Zdeněk
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ZÁPISKY VENDELÍNA ŠNÉDRLE z roku 1899
_________________________________________________
Přepis zápisků z kalendáře z roku 1899 Vendelína Šnédrle,
zedníka – manţela Marie rozené Strouhalové, porodní báby,
provdané Šnédrlové, z Velkého Újezdu č.p. 111.
Zemřel v roce 1900, tehdy mu bylo 31 let. Utopil se v Dolním
rybníku, kdyţ v polední přestávku se šli zedníci před obědem umýt
do rybníka.
Tyto zápisky jsem nalezl v kalendáři z roku 1899 a to v únoru 2005,
tedy po 106 letech. Přepis je v původním znění bez oprav.
Ko-Fr/38
Velký Újezd č.p. 111
ROK 1899.
Část druhá
Červenec -měsíc tento počíná jakoţto přede ţněmi nesnesitelnými
parny, takţe pracujíc v palírni záblo mně v nohy při přestavování
kanceláře poštovního. Jan Kašpar Metelka,téţ i mnozí jiní jsme ho
měli.Blahoslaveni ti,kteří mají zásobu nápojů dle své chuti a libosti.
_11.července -měl František Bajgaru z Miškovce z Bohuslávek
nevěsta …svatbu, ubohý nešťastný funt bude mít pak Kašpárkovu
rodinu, jestli se totiţ na něco zmůţe,chudáček zajíc.
_12.července –měl pohřeb v Tršicích baron Jiří Ehrenburg pochován
byl v Olomouci za velké slávy.
_18.července -měl Vincenc Koš s Přáslavic z Galáskovou Cecílií
svatbu a na druhý den zase v bytu ţenichovém.Vajíčko šlo velmi
smutné brzy po poledni na zpět a mělo hlad, deštník pod paţdí.
Ten sám den zas v Bohuslávkách Jan Šteigrle a následující den zde
hosté přijeli i s kolovratem a jedna holka při jizdě pilně předla dle
způsobu staro českého.Taliánovi se říhalo ze syrovátkové polívky.
_19.července -zavraţdil hnusným drzým způsobem Čuda - Lenocha
z Dolního Újezda takţe byl okamţitě mrtev.
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_21.července -se stal ukrutný malér Ignáci Kolářovi povolání švec.
V Dolním Újezdě měli cikánský párek svou veselku nebo svatbu
putynku zelí vařili na pastvisku a kotel masa a piva vypili velké
mnoţství litrů. Halabala na své krávě činil ukrutné představení.
_4.srpen -tohoto měsíce měla pohřeb ţena Antonína Bednáříka
nebo všeobecně řečeno Škabrana pohřeb a ţe byla nemajetná tak jí
zvonili pouze na krchovu nešťastné peníze co ty nezmohou. Za
peníze je nebe.
_ 5.srpen
-dnešní den zesnul v Pánu Josef Dreiseitel po dlouhé
trapné nemoci, mnoho se natrápil a ti kteří jej obsluhovali zároveň
poměrně mnoho.
_ 8.srpna
-hořelo na Švrčově Sobkovi domek a ještě víc opět ve
Výklekách Metelkovi Vincovi domek.
_14.srpna
-Calábkovi Josefovi zase stodola se vší úrodou.Ten
sám den jsme seli řepu na kostelíku coţ stojí 9.60 i dovoz rţi ţita
a od mlácení ţito mám slabě odměněno.
_19.srpna - před půlnocí hořelo na Švrčově u Pacáčka Rudolfa
a Brhlíka oboum téţ i něco úrody kterou však neměli pojištěnou.
Pracujíc u Johannesu vidím častokrát sálata za 45 za 28 a 25
a níţe aţ za 1 zlatý v ceně pak nemá člověku nabíhat husí kůţe.
_26.srpna -Galáskovi Štěpánovi se spařil horkým mlékem hošík
10 měsíců stár. Křtěn byl zároveň s naším děckem a ona je uboţátko
od nynějška jiţ vdovou.
_28.srpna -byl Jan Spáčil poslán do Boškova pro krávu a šel aţ do
Kovářova za Podštát a tam zemřel pohřeb měl zde pěkný s hudbou
ale farář nechtěl jít a já nevím proč.
_29.srpna -měla pohřeb Rozálie Tiliška z pastýrně za svého ţivota
sobě ušetřila dosti těţce 10 zlatých pro faráře a dokud ještě byla
poměrně zdrava téţ mu je i zaplatila a za rakev téţ.
_30.srpna -Libor sbíral do 11.hod. v noci chmel u Kleina Tomáše,
a ráno neţ šel do denní práce musel jít do chmelu vytáhnout asi
50 holí a ořezat chmel pak naloţit a ušlapat fůru hnoje .Ubohý otrok
musí.
_31.srpna -zemřela na Daskabátě matka Tomáše Biča jenţ měl
jednou nešťastnou ţenu s níţ se něco propadlo.
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PODNIKÁNÍ V OBCI
________________________
Firma ALSICO s.r.o. byla zaloţena v roce 1995 a od samého
začátku se zaměřila na vývoj, výrobu a prodej specializovaných
elektrotechnických zařízení. V prvních letech se chod firmy
zaměřoval více na vývoj různých elektrotechnických řešení pro
zákazníky tak říkajíc „na klíč“. Hledání nových konstrukčních řešení
bylo velikou výzvou pro tým zkušených vývojových pracovníků
sdruţených okolo konstruktéra Stanislava Polese. S přibývajícím
časem v rámci rozvoje firmy dospěli lidé v jejím čele k rozhodnutí
proměnit společnost z převáţně vývojového charakteru na výrobní.
Od roku 1997 se tedy ALSICO stalo v rámci svého výrobního
programu plně samostatným subjektem, který nemusí být odkázán na
dílčí dodávky od dalších subjektů a být tak vystaven všem s tím
spojeným rizikům. Toto rozhodnutí se ukázalo jako stabilizující
a odstartovalo další etapu rozvoje společnosti. V posledních osmi
letech zaznamenává ALSICO trvalý nárůst počtu zaměstnanců, coţ
umoţnilo volnou kapacitu nabídnout dalším firmám v regionu,
zabývajících se také elektrotechnikou, a vyrábět pro ně jako
subdodavatel další produkty.

Za
prvních
deset let existence
firmy ALSICO se
ve
výrobním
programu pevně
vyprofilovaly dvě
základní výrobní
linie:
regulační
a
stabilizační
technika
pro
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okruhy nízkého napětí a samostatné dohledové a řídící systémy.
Regulační jednotky nejrůznějších typů jsou rozmístěny na mnoha
místech celé republiky. Tyto jednotky jsou nasazené k regulaci
veřejného osvětlení, osvětlovacích okruhů továrních hal, jsou
zapojené k regulaci strojů a výrobních zařízení - ve všech těchto
případech však mají jedno společné: přinášejí úspory za platby
elektřiny. Jednu takovou regulační jednotku naleznete i ve vaší obci,
kde je pomocí ní (zatím ve zkušebním provozu) regulována velká
část veřejného osvětlení.
Dohledový a řídící systém z produkce firmy ALSICO je
specifické elektronické zařízení, které umoţňuje vzdálené sledování,
sběr, zpracování a vyhodnocování dat získaných z různých čidel
a dálkové řízení různých elektrických zařízení. Na trhu se řídící
moduly dobře prosazují především díky výhodě snadné komunikace
pomocí SMS zpráv, coţ je technologie v době širokého rozšíření
mobilních telefonů dostupná opravdu kdekoliv a kaţdému.
V lednu 2007 rozhodli společníci a jednatelé firmy Stanislav
Poles a Jiří Koblíţek o převedení kompletního výrobního programu
otočných reklamních panelů z firmy Atomicon s.r.o., v níţ oba drţí
společně majoritní vlastnický podíl, a rozšířili tak celkovou výrobní
nabídku firmy ALSICO o třetí základní prvek. Bylo třeba vyuţít
všeobecného trendu na trhu reklamních médií, který se začíná pomalu
přiklánět k tzv. dynamickým (tedy pohyblivým) nosičům
a
zuţitkovat tak znalosti a zkušenosti z vývoje otočných reklamních
panelů, jeţ před časem naše firma právě pro Atomicon s.r.o. řešila.
Stacionární otočné lamelové reklamní tabule z produkce firmy
ALSICO jsou ve vašem okolí k vidění například v obchodních
domech PRIOR v Přerově či Prostějově, nebo u vstupu do ZOO na
Svatém Kopečku u Olomouce. Přenosné otočné reklamní tabule jsme
v poslední době instalovali například na mezinárodní tenisový turnaj
Czech open ATP 2007, který proběhl před pár dny v Prostějově, nebo
se s nimi budou moci návštěvníci potkat na konci června na
mezinárodním atletickém mítinku Zlatá tretra v Ostravě.
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V dnešní době lze firmu ALSICO charakterizovat jako středně
velkou společnost, která zaměstnává více neţ 70 pracovníků
(převáţně z Velkého Újezdu a blízkého okolí), dlouhodobě vykazuje
kladné hospodářské výsledky a soustavně pracuje na dalším růstu.
V čele firmy stojí jednatelé Stanislav Poles, zkušený konstruktér
elektronických a elektrotechnických zařízení, a Jiří Koblíţek,
ekonom s bohatou praxí v oblasti obchodu. Sídlo firmy a největší
výrobní hala jsou umístěny v areálu zemědělského druţstva. Více
informací o firmě a jejích výrobcích je moţné nalézt na internetu na
stránce www.alsico.cz.
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HASIČSKÁ UDÁLOST
__________________________
Tentokrát přinášíme ze ţivota velkoújezdských hasičů
mimořádný příspěvek, několik krásných fotografií svatby hasičky,
vedoucí kolektivu mladých hasičů, Veroniky Pacákové a hasiče,
velitele sboru, Zdeňka Čurdy.
Hasičskou svatební atmosféru připravili členové hasičského
záchranného sboru v Olomouci a samozřejmě sboru dobrovolných
hasičů Velký Újezd.
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