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Slovo úvodem

 
Vážení a milí spoluobčané,

městys Velký Újezd a Duchovní služba Armády České republiky dne 11. 5. 2014 
uspořádaly vzpomínkovou akci ke 100. výročí narození zdejšího rodáka, přísluš-
níka československé zahraniční armády, člena paravýsadku TIN, podplukovníka 
in memoriam Jaroslava Švarce.
 Při této příležitosti byla v kostele sv. Jakuba St. požehnána publikace 
rotný Jaroslav Švarc „Češi se nikdy nevzdávají...“ Tuto publikaci jsem Vám slíbil 
v úvodním článku Žibřidu 2/2013 a jsem velice rád, že se to podařilo. Pro zájem-
ce je tato publikace k vyzvednutí na Úřadu městyse Velký Újezd.
 Druhou vzpomínkovou akcí byl 46. ročník Memoriálu Jaroslava Švarce 
a touto cestou bych chtěl poděkovat organizátorům TJ Sokol a zejména panu 
Miroslavu Dobisíkovi.
 Do nadcházejícího prázdninového období Vám přeji, abyste si těchto 
letních měsíců užili, strávili příjemnou dovolenou a načerpali nové síly do dalšího 
života.
 Na závěr mého článku si Vás dovolím pozvat na hody ve Velkém Újezdě. 
Pořadatelé v těchto dnech intenzivně pracují na jejich přípravě a určitě budou 
potěšeni Vašim zájmem o tuto událost. Naši myslivci si pro Vás letos připravili 
překvapení a po dobu hodových oslav bude možné ochutnat zvěřinový guláš.

Krásné letní dny Vám přeje

     místostarosta městyse Josef Jelen
    



Inu mIStr máneS odešel, 
povolán byl mistr Gračka

    
 František Gračka se narodil v roce 1942 v Olomouci, kde žije 
dodnes, ale své rodinné kořeny, po matce rozené Metelkové, má také 
ve Velkém Újezdě, kde strávil i část svého dětství. Vyučil se původně kucha-
řem a gastronomii věnoval svou celou pracovní životní etapu. K jeho koníč-
kům patřila historie, zvláště pak období napoleonských válek, a také kreslení 
a malování. K tomu přibývaly další zájmy: místopis, architektura a hanác-
ký národopis. A aby toho ještě nebylo málo, celoživotně se věnuje také 
hasičské tematice ve velmi širokém rozsahu až po vlastnoruční výrobu plas-
tikových modelů dobové hasičské techniky. Své poznatky popularizuje 
mezi širokou veřejností. Zájem o regionální historii upírá také k rodišti svých 
předků ze strany otce a tím jsou Čechy pod Kosířem. Tato malebná hanácká 
obec je vyhlášena především unikátním muzeem starých povozů od panských 
a církevních kočárů až po pohřební vozy či hasičské stříkačky. Mezi tamní-
mi exponáty najdete také potažní pohřební vůz velkoújezdského dělnického 
spolku, který sloužil zdejším zemřelým až do devadesátých let minulého století.
      Čechy pod Kosířem byly také letním výletním místem malíře 
Josefa Mánesa. Nejezdil se tam ale jen rekreovat, ale také tvořit. 
Zaměřil se především na uměleckou obrazovou dokumentaci hanáckého kroje. 
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      František Gračka nejen že svou malířskou tvorbou ilustroval knihy 
o historii a o hasičském muzeu v Čechách pod Kosířem, ale navrhl 
pro tuto obec a další okolní obce Hluchov a Pěnčín také obecní znaky a prapory. 
Ilustroval ale také mnohé jiné knihy vztahující se k historii města Olomou-
ce, např. publikace o olomouckých kašnách a jiných tamních památkách. 
Nejvíce ze svého malířského talentu ale patrně věnoval tematice napoleonských 
válek, o čemž svědčí řada jeho olejů, akvarelů i perokreseb s touto dobovou 
tematikou. Tvoří ale také plakáty, průvodní a informační materiály apod. Nejlépe 
se ale snad cítil při kulturní akci spolku Historia “Den na panském sídle“ 
pořádané v zámeckém areálu, kde v dobovém oblečení představoval svého 
oblíbeného malíře Josefa Mánese právě kreslícího, tak jako Mánes kdysi, postavy 

mladých krojovaných Hanaček. Inu mistr Mánes odešel, povolán byl mistr Gračka. 
Je těžké rozhodnout, kdo z nich je větší talent, zvláště pak když výsledkem 
práce obou je nejen hodnotné dílo, ale také spokojená a nadšená veřejnost. 
Nejlepším dokladem chvály jeho díla jsou jistě přiložené fotografie jeho tvorby.
 V jeho olomouckém bytě ale nalezneme také rozsáhlou tematicky 
řazenou sbírku několika tisíc pohlednic. Např. v kategorii pohlednic uměleckých, 
tedy reprodukcí uměleckých děl, je se svými cca 7000 kusy na šestém místě v ČR.
 Přestože Olomoucko je vulkanicky takřka neaktivní, osobnost 
pana Františka Gračky je sopkou neustále chrlící nová a nová překvapení 
v oboru uměleckém, sběratelském, napoleonickém i jiných. 
Olomouc je jeho objemnou prací za ty desítky let doslova zasypána, 
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ale jeho neutuchající nadšení pro jeho užitečné záliby dává tušit, že jeho 
sopečná aktivita ještě dlouho nevychladne, a to je v tomto případě jenom dobře.
 

Josef Richter

naše hody

 Hodové slavnosti se letos konají již počtvrté jako akce, která láká svým 
pestrým programem do našeho městyse řadu návštěvníků, čímž se stává vhod-
nou příležitostí k propagaci místních živnostníků. 
 V neděli 17. srpna 2014 se bude v centru městyse konat jarmark, jehož 
součástí bude již tradiční infostánek. Jeho cílem je zajistit propagaci Olomouckého 
kraje, Mikroregionu Bystřička a samozřejmě samotného městyse Velký Újezd. Rádi 
bychom zde distribuovali letáky, prospekty, katalogy či vizitky místních podnika-
telů. Pokud máte o tuto formu propagace zájem, odevzdejte příslušné materiály 
do konce července 2014 v úřední dny panu místostarostovi Ing. Josefu Jelenovi. 
 Živnostníci, kteří mají zboží vhodné k prodeji na jarmarku, pak mo-
hou využít bezplatného zapůjčení stánků a akce se osobně zúčastnit. Tu-
to skutečnost je ovšem třeba do 20. července 2014 nahlásit na e-mail: 
hodyvelkyujezd@seznam.cz (popř. osobně paní Michaele Janotové), neboť 
počet stánků je omezen.



 Již jsme si v rámci třídenních Hodových slavností městyse Velký Újezd 
zvykli vídat bohatý program. Jeho uskutečnění je možné nejen díky finančním 
příspěvkům městyse a Olomouckého kraje, ale také díky finančním darům míst-
ních sponzorů. Velmi bychom uvítali rozšíření jejich řad. Máte-li zájem podpořit 
“naše hody”, předejte svůj dar na úřadu městyse paní účetní Hedvice Rotterové. 
Za všechny příspěvky jménem Výboru pro rozvoj městyse Velký Újezd děkuje

Michaela Janotová

program Hodových slavností městyse velký Újezd

Pátek 15. 8. 2014

náměstí:
16:00 – 22:00   posezení se skupinou TRIFID
20:00                           zahájení Hodových slavností

Sobota 16. 8. 2014

sokolovna:
15:00 – 16:00  Divadlo Tramtarie – pohádka O Pračlovíčkovi 
16:00 – 18:00  tvořivé dílny pro děti
Hřiště tJ sokol:
20:00 – 02:00  hodová zábava se skupinou FORUM II
náměstí:
15:00 – 20:00  posezení s kapelou THS Brzdaři
penzion myslivna:
17:00 – 20:00   cimbálová muzika Lučina

neděle 17. 8. 2014
kostel sv. Jakuba staršího:
8:00 – 9:00  mše 
9:00 – 11:00, 
16:00 – 17:00  otevřená krypta a kostel
17:00 – 18:00  hodový koncert duchovní hudby
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náměstí:
9:00 – 12:00                posezení se skupinou Dallas       
9:00 – 17:00  jarmark tradičních výrobků 
9:00 – 17:00   ukázky práce kováře
13:00 – 20:00     posezení se skupinou Elixír
14:00 a 16:00  vystoupení skupiny Warriors (asijské bojové umění)
15:00   vyprošťování osob z havarovaného vozidla
17:00   ocenění výtvarných prací žáků ZŠ
klubovna městyse:
9:00 – 17:00  výstava Háčkovaný svět 
   doprovázená výtvarnými pracemi žáků ZŠ
kaple panny marie lurdské:
14:00 – 14:30   pobožnost 

Hodové slavnosti městyse se konají za finanční spoluúčasti olomouc-
kého kraje.

výbor pro rozvoj městyse velký Újezd děkuje také ostatním spolupo-
řadatelům:

Základní organizace českého zahrádkářského svazu velký Újezd 
 

Římskokatolická farnost velký Újezd

myslivecké sdružení velký Újezd

kulturní a školská komise

tJ sokol velký Újezd

sDH velký Újezd

penzion myslivna 

                 
Změna programu je vyhrazena. Jeho aktuální podobu naleznete 

na webu městyse.
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sportovní Hry mikroreGionu bystŘička

    Ve čtvrtek 5. června 2014 se v Tršicích konaly již tradiční Sportovní hry 
Mikroregionu Bystřička určené mladým sportovcům ze základních škol. Své 
síly zde změřili žáci devíti základních škol. Děti z prvního stupně soutěžily v malé 
kopané, vybíjené a atletice. Žáci druhého stupně si zahráli malou kopanou, 
přehazovanou, volejbal, stolní tenis a utkali se i v atletických disciplínách.
 Naši školu reprezentovalo 74 žáků. Jak výborně se jim dařilo, je patrné 
z přehledu získaných medailí.

zlato:  Malá kopaná 4. - 5. tř. a 6. - 7. tř.
  Přehazovaná 6. - 7. tř. 
  Stolní tenis 6. - 9. tř.
  Atletika 4. - 5. tř., 6. - 7. tř. a 8. - 9. tř.
stříbro:  Volejbal 8. - 9. tř.
bronz:  Atletika 1. - 3. tř.

Výsledky všech soutěžních disciplín byly bodovány a na závěr bylo stanoveno 
celkové pořadí škol, zvlášť pro I. a II. stupeň. Můžeme být na zástupce naší školy 
právem hrdí, neboť stanuli na stupních vítězů v obou kategoriích.

1. stupeň : 1. místo  Velká Bystřice  11b.
  2. místo  Velký Újezd   7b.
  3. místo  Doloplazy     5b.
2. stupeň: 1. místo  Velký Újezd 17b.
  2. místo  Hlubočky 13b.
  3. místo  Velká Bystřice 10b.      

Děkujeme všem sportovcům za vynikající reprezentaci školy i obce a můžeme 
si jen přát, aby k letošním dvěma pohárům přibyly v příštích letech další.

Helena Resnerová 
a Michaela Janotová
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memoriál Jaroslava Švarce 46. ročník
    
 Po měsících plánování, týdnech zajišťování nezbytnos-
tí, dnech finálních příprav a desítkách naježděných kilometrů v sed-
le kola při značení a kontrole všech tras bylo během dne 7. června 2014 
po všem.

Všechny trasy byly shodné s loňským ročníkem, 
největší počet účastníků se opět vydal na oblí-
benou 17 km trasu. Ta spolu s trasami na 25, 35 
a 50 km vedla přes nejvyšší vrchol Oderských 
vrchů – Fidlův kopec (680 m n. m.) v jinak 
nepřístupné části vojenského prostoru Libavá. Kro-
mě těchto tras měli účastníci možnost projít jen 
krátkou 6 km trasu, která je vhodná i pro jízdu dět-
ských kočárků. 

A i v letošním roce pokračovala druhým rokem akce KČT „Vystup na svůj vrchol“ 
na podporu výstavby Bezručovy chaty na Lysé hoře, kde se daruje za každé-
ho účastníka 10 Kč ze startovného. Tato akce je celorepubliková a turisté mají 
možnost sbírat různobarevná razítka do záznamníku, za která jsou oceněni 
odznakem. 
Počasí nám přálo, a i přesto že bylo velmi horko, se tradiční bouřka letos neobjevila.

počty účastníků na jednotlivých trasách:               
6 km    –       99
17 km  –     204
25 km  –       43
35 km  –       13
50 k m –       12
Celkem        371+ 20 pořadatelů

Nejstarší účastník: Josef Koudelka - ročník 1934
Nejmladší účastníci: Ema Široká a Vítek Brlka - ročník 2014
Nejvzdálenější účastník: Anna Šturmová, Dulovce - SR

Děkuji všem pořadatelům a spolupracujícím lidem a firmám.
                                                                                                                  

Miroslav Dobisík
Předseda OKČT TJ Sokol Velký Újezd
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6. skautský oDDíl velký ÚJeZD

 Právě nastává ten toužebně očekávaný odpočinek pro všechny školáky, 
učitele, vychovatele a možná i rodiče. Tedy doba dvou měsíců prázdnin. 
I náš oddíl bude tak trochu odpočívat. Ale opravdu jen trochu. Mnohé z nás 
totiž čeká příprava na tábor. Týden strávený pod modrým, někdy pěkně zamrače-
ným nebem. Týden u vody, ale i ve vodě. Týden plný her, skautských dovedností 
a pobytu ve volné přírodě. Týden na Slezské Hartě v podsadových stanech. 
Než se úplně připravíme na odjezd, ráda bych zmínila několik novinek z našeho 
oddílu.
 V měsíci květnu se konaly okresní závody světlušek a vlčat. Z našeho 
oddílu se účastnila jedna hlídka. Hlídka šesti děvčat. Tento závod byl pro nás 
úplně první. Důležité bylo vyzkoušet si naše dovednosti, poznat i jiné skauty 
a společně strávit pěkný den.
 Další poprvé jsme prožili při pravidelné obnově kostela ve Staré 
Vodě. Byl krásný sluneční den. Cesta přes vojenský prostor se zdála příliš dlouhá. 
Ale po tři čtvrtě hodině jízdy autem jsme dorazili na opuštěné místo v lesích. 
Jen kostel a pracující skauti nás vyvedli z omylu, že je zde pusto a prázdno. 
V tento den měl každý nějakou práci. Probíhaly stavební práce na studánce. 
Čistil se hřbitov, okolí kostela, koryto potoka a mnoho dalšího. Přijeli i skauti 
z Polska a Kanady. Protože letos se slavilo dvacet let obnovy Staré Vody, 
tak kromě práce byl i prostor na slavnostnější program. Večer se konal koncert 
a světelný průvod. V neděli ráno mše svatá. To už ovšem pro ty naše nejmlad-
ší děti nebylo. Odjeli jsme později odpoledne směrem na Kozlov. Děti byly moc 
spokojené a za odměnu jsme je vzali na zmrzlinu.

 Jedna významná událost pro naši obec se stala důležitou i pro nás.  
Žehnání knihy o Jaroslavu Švarcovi. Obřad probíhal v místním kostele 
a naši skauti drželi čestnou stráž spolu s vojáky. Nešlo jen o čestnou stráž, 
ale o to zanechat v dětech něco z naší minulosti. A zároveň jim a nám všem 
připomenout odvahu. Odvahu Jaroslava Švarce, která by měla být i naší vlastní 
odvahou. Odvahou žít poctivý a hodnotný život.

  Dvě děti z družinky Soviček měly odvahu a přihlásily se do rádcovského 
kurzu. Určitě po absolvování tohoto kurzu nejsou ještě zkušení rádci, ale mohou 
pomáhat s přípravou schůzek a organizovat některou naši činnost. Držíme jim 
palce, aby jim vydrželo nadšení a radost z dobře odvedené práce v oddíle.
 
 V minulém čísle Žibřidu jsem Vás prosila o spolupráci při sběru plasto-
vých víček potravinového původu. Připomínám, že se jedná o sběr pro nemoc-
nou holčičku Simonku Sliwkovou. Za tu dobu se nám podařily shromáždit čtyři 
velké pytle. Nemůžu jmenovat všechny odvážné sběrače, ale můžu jim všem moc 
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a moc poděkovat. Během prázdnin nebudeme víčka shromažďovat v klubovně. 
Ale pokud Vás baví pomáhat jiným, můžete pokračovat ve sběru. V září si víčka 
od Vás vybereme.
 Vám všem přeji krásně prožité rodinné dovolené. Pěkné počasí, pohodu 
a odpočinek. A nám přeji tábor plný slunce, radosti a hlavně bez úrazu.  

Za všechny skauty Liba Bittnerová

víceÚčelové HŘiŠtě v poDHůŘí 
oDerskýcH vrcHů

Vážení spoluobčané, 
TJ Sokol Velký Újezd získala v letošním roce z EU prostřednictvím Mikroregionu 
Bystřička dotaci ve výši 900 000 Kč na vybudování víceúčelového hřiště. Díky 
příspěvku 400 000 Kč od Městyse VÚ určeného na činnost a také z části vlastních 
prostředků jsme mohli na základě výběrového řízení nechat toto hřiště o rozmě-
rech 40x20 m v průběhu měsíců května a června vybudovat. Ve výběrovém říze-
ní zvítězila díky nejnižší ceně 1309 540 Kč firma JM DEMICAR s r. o.
Celooplocené hřiště s umělým povrchem je určené na malou kopanou, tenis, 
nohejbal, volejbal, má i konstrukci na basketbal a je vybudované na ploše spor-
tovního areálu, který má TJ Sokol pronajatý od Městyse VÚ. 
Od 1. července 2014 chceme spustit zkušební provoz, abychom v průběhu 
prázdnin mohli vychytat případné nedostatky. Zájemci si budou moci dopředu 
rezervovat den i hodinu, kdy budou chtít sportoviště využívat. Rezervačním místem 
se stane bar p. Macháčka na náměstí, kde si zájemce nahlásí termín 
a po zaplacení provozního poplatku ve výši 70 Kč/1 hod. vyzvedne oproti 
podpisu klíče od sportoviště. Tam také klíče zpět vrátí, a to denně 
od 9.00 do 14.00 hod. V průběhu prázdninového režimu zpřístupníme každý den 
v odpoledních hodinách od 14.00 do 19.00 hod. celý areál sportoviště, 
občané tak mohou využívat travnaté plochy areálu ke hrám, včetně nově 
vybudovaného dětského hřiště. Budou si zde také moci rezervovat termín 
na víceúčelové hřiště, s obsluhou občerstvení řešit pronájem, platbu 
a zapůjčení klíčů. Po dobu odpoledního provozu bude na hřišti fungovat 
občerstvení. Počítáme také s možnou rezervací přes telefon, podrobnější informace 
o provozním řádu budou vyvěseny na hřišti a v baru. Plánujeme také spoluobča-
ny informovat prostřednictvím letáků, rozhlasu a internetových obecních stránek.
Získat dotaci je jedna věc, ale bez podpory Městyse VÚ bychom nebyli 
schopni celou takto (nejen finančně) náročnou akci sami zrealizovat. Proto 
bych ráda touto cestou za celý výbor TJ Sokol Velký Újezd poděkovala nejen 
p. starostovi a místostarostovi, ale také radě městyse a všem členům 
zastupitelstva, kteří nás podpořili a umožnili tak toto nové, moderní sportoviště 
vybudovat.   

Ivana Richterová
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ZaHráDkáŘi

blahopřání
V měsíci dubnu oslavil pěkné životní jubileum bývalý dlouholetý předseda 
velkoújezdských zahrádkářů přítel František Boháč. S ním a s jeho paní jsme 
strávili krásný podvečer, který se protáhl až do pozdních nočních hodin. 
Při výborné slivovičce jsme probrali všechno možné, nejhezčí snad bylo 
vzpomínání na naše společné zahrádkářské akce a velmi zajímavé bylo i vyprávě-
ní manželů Boháčových o tom, jaké to bylo, když stavěli a vybavovali ve Velkém 
Újezdě svůj dům. 
Chceme oběma poděkovat za příjemně strávený večer a popřát do dalšího života 
pohodu a co nejméně zdravotních komplikací. 

soutěž „staň se hvězdou floristiky“  
Český zahrádkářský svaz podporuje spolupráci 
s mládeží a snaží se formou různých soutěží přiblížit 
dětem a mladým lidem zahradnické obory a podnítit 
u nich pěkný vztah k přírodě. Velmi oblíbená je soutěž 
v aranžování „Staň se hvězdou floristiky“.  Soutěží se 
v územním, zemském a celostátním kole v kategoriích 
žáci, junioři a také senioři – členové ČZS.
    Zemského kola této soutěže (pro Moravu) 
se 30. května 2014 ve Společenském domě v Pro-
stějově zúčastnily žákyně Střední odborné školy 
a středního odborného učiliště Velký Újezd, s. r. o.  
Dominika Jakubová, Pavlína Balajková, Veronika Komár-
ková. Soutěžící měli k dispozici růže, gerbery, karafiáty, 
další květiny, zeleň a doplňkový materiál a jejich 
úkolem bylo zhotovit dárkovou kyti-
ci a misku na stůl vypichovanou do aran-
žovací hmoty. Porota neměla lehké rozhodování, protože výrob-
ky všech soutěžících byly krásné, a moc nás potěšilo 3. místo Dominiky 
Jakubové v kategorii junioři. Dominika tedy postupuje do celostátního finále, 
které proběhne 11. července 2014 na výstavišti v Lysé nad Labem během výsta-
vy KVĚTY 2014. 
Zemské kolo v Prostějově perfektně připravili členové ČZS ÚS Prostějov. 
Příjemným zpestřením celé akce a neobyčejným zážitkem byla návštěva prostě-
jovské secesní radnice a výstup na její věž s krásným výhledem do okolí města 
(je to dobrý tip na prázdninový výlet).
V územním kole, které se konalo během jarní etapy Flory Olomouc, měla také 
naše ZO ČZS svého zástupce pí Olgu Solařovou v kategorii seniorů. Její naaran-
žovaná váza a vypichovaná miska odpovídaly práci profesionálního floristy. 
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Šťáva z černého rybízu – nevařená 
Naše ovocné zahrádky už vydaly svou první letošní úrodu – jahody, maliny, 
třešně a višně. Svou barvu dostaly i plody rybízových keřů. Zde je tip pro toho, kdo 
neví, co s černým rybízem. 
Na 2,5 kg černého rybízu nalijeme 3 litry vřelé vody, do které dáme 3 dkg 
kyseliny citronové. Necháme stát 48 hodin, během nichž 2 x denně opatrně 
zamícháme. Pak šťávu scedíme a na jeden litr přidáme 1 kg cukru krupice 
a trochu Petolu (kyseliny sorbové). Necháme zastudena rozpustit a jen občas 
promícháme. Lahve vypaříme, vypláchneme alkoholem (slivovice, rum apod.) 
a po naplnění šťávou ihned zazátkujeme. Přechovávat můžeme třeba ve špajzu 
nebo ve sklepě. Tam vydrží celou zimu, a když je bohatá úroda, tak i do zimy další. 
Pokud máme rybízu málo, můžeme připravit i tzv. „druhák“: scezené bobule rybízu 
přelijeme 2 litry vřelé vody a další postup je pak už stejný. Takto můžeme připravit 
šťávu i z jiných druhů ovoce.

Ing. Jana Kleinová a Věra Bednaříková

velkoÚJeZDská kopaná

 Vážení sportovci a hlavně příznivci fotbalu, dovolujeme si Vám podat 
informace o ukončené sezoně 2013 -  2014, která pro všechna tři mužstva přihlá-
šená do okresních soutěží skončila velmi úspěšně.

muŽi
 Muži skončili v celkovém hodnocení na 2. místě za vítězným mužstvem 
z Mladče, které postoupí do III. třídy okresního přeboru, viz následující tabulka. 
Přestože jsme srdnatě bojovali v každém zápase, soupeř z Mladče nasbíral nej-
více bodů a zaslouženě postupuje do vyšší třídy.

okresní pŘebor iv. tŘíDy, skupina b - muŽi
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Takto mžeme pipravit šávu i z jiných druh ovoce. 

Ing. Jana Kleinová a Vra Bednaíková 
+ FOTO ZAHRÁDKÁI 

VELKOÚJEZDSKÁ KOPANÁ 

Vážení sportovci a hlavn píznivci fotbalu, dovolujeme si Vám 
podat informace o ukonené sezon 2013 -  2014, která pro všechna ti 
mužstva pihlášená do okresních soutží skonila velmi úspšn. 
MUŽI

Muži skonili v celkovém hodnocení na 2. míst za vítzným 
mužstvem z Mlade, které postoupí do III. tídy okresního peboru, viz 
následující tabulka.  
Pestože jsme srdnat bojovali v každém zápase, soupe z Mlade 
nasbíral nejvíce bod a zasloužen postupuje do vyšší tídy.  

Okresní pebor IV. tídy, skupina B - muži

  TABULKA 
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Sokol Mlade 26 20 3 3 90: 32 63 ( 24) 
2. Sokol Velký Újezd 26 18 4 4 85: 44 58 ( 19) 
3. Sokol Majetín 26 17 3 6 111: 62 54 ( 15) 
4. SK Chválkovice B 26 16 2 8 78: 56 50 ( 11) 
5. SK Slatinice B 26 15 3 8 73: 58 48 ( 9) 
6. SK Králová 26 13 4 9 70: 48 43 ( 4) 
7. Sokol Vilémov 26 11 5 10 57: 46 38 ( -1) 
8. TJ Ste, o. s. 26 10 3 13 47: 57 33 ( -6) 
9. TJ Tršice 26 9 5 12 62: 60 32 ( -7) 
10. Sokol Povice 26 8 6 12 46: 45 30 ( -9) 
11. Sokol Stelice B 26 8 4 14 33: 63 28 (-11) 
12. Sokol Luká 26 6 7 13 37: 50 25 (-14) 
13. SK Grygov 26 3 3 20 35: 98 12 (-27) 
14. Sokol Náklo 26 1 2 23 16:121 5 (-34) 
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Domácí zápasy probíhaly celou sezonu za výrazné podpory fanoušků. 
Na hřišti se scházelo okolo 150 diváků. Počasí na podzim i na jaře nám přálo 
a předvedená hra s dobrými výsledky přinášela uspokojení fanouš-
ků za podpory výborného občerstveni z KIOSKU SAŠI MACHÁČKA.
Současně si všichni přejeme, ať kádr mužstva zůstane pohromadě 
a bojuje v příští sezoně znovu o nejvyšší postupovou příčku ve skupině IV. třídy 
okresního přeboru. 
 
Žáci
Mladší žáci skončili nad očekávání na výborném třetím místě a jako 
jediní v soutěži porazili dva nejsilnější soupeře z Dubu na Moravě a Slavonína. 
Nebýt dvou nešťastných porážek na podzim i na jaře od mužstva z Velké Bystřice 
a ke konci soutěže v Grygově, mohli jsme bojovat o první místo, viz následující 
tabulka. 
V příštím ročníku se tato fotbalová parta rozdělí na starší a mladší žáky, což patrně 
přinese na přechodnou dobu snížení kvality obou mužstev.
Hráči narození v roce 2001 již nemohou nastupovat za mladší žáky 
a budou srovnávat síly převážně se staršími kluky narozenými v roce 2000. 
Přesto si přejeme a věříme, že budou bojovat aspoň o střed tabulky, a těšíme 
se na další sezonu 2014/2015.

okresní pŘebor mlaDŠícH Žáků, sk. b

benJamínci
Kádr benjamínků po odchodu nosných hráčů do mladších 
žáků se výrazně obměnil a většina malých hráčů hrála první soutěžní sezonu.
Výsledky těchto nejmladších nemají takový konfrontační ráz, mužstva 
malých chlapců jsou rozdělována do skupin spíše regionálně, přesto jsme skon-
čili celkově ve skupině D na velmi pěkném 2. místě, viz následující tabulka.
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Domácí zápasy probíhaly celou sezonu za výrazné podpory 
fanoušk. Na hišti se scházelo okolo 150 divák. Poasí na podzim i na 
jae nám pálo a pedvedená hra s dobrými výsledky pinášela 
uspokojení fanoušk za podpory výborného oberstveni z KIOSKU                      
SAŠI MACHÁKA.    

Souasn si všichni pejeme, a kádr mužstva zstane pohromad a 
bojuje v píští sezon znovu o nejvyšší postupovou píku ve skupin
IV. tídy okresního peboru.    
ŽÁCI

Mladší žáci skonili nad oekávání na výborném tetím míst a 
jako jediní v soutži porazili dva nejsilnjší soupee z Dubu na Morav a 
Slavonína. Nebýt dvou nešastných porážek na podzim i na jae od 
mužstva z Velké Bystice a ke konci soutže v Grygov, mohli jsme 
bojovat o první místo, viz následující tabulka.  

V píštím roníku se tato fotbalová parta rozdlí na starší a mladší 
žáky, což patrn pinese na pechodnou dobu snížení kvality obou 
mužstev. 

Hrái narození v roce 2001 již nemohou nastupovat za mladší žáky 
a budou srovnávat síly pevážn se staršími kluky narozenými v roce 
2000. Pesto si pejeme a víme, že budou bojovat aspo o sted 
tabulky, a tšíme se na další sezonu 2014/2015. 
Okresní pebor mladších žák, sk. B
  TABULKA 
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Sokol Dub n. M. 26 22 3 1 171: 31 69 ( 30) 
2. Sokol Slavonín 26 19 4 3 162: 47 61 ( 22) 
3. Sokol Velký Újezd 26 20 1 5 130: 50 61 ( 22) 
4. SK Chválkovice 26 19 3 4 173: 63 60 ( 21) 
5. TJ Tršice 26 16 0 10 140: 80 48 ( 9) 
6. SK Grygov 26 14 2 10 99: 75 44 ( 5) 
7. SK Velká Bystice 26 13 3 10 103: 72 42 ( 3) 
8. FC Hnvotín 26 12 3 11 142: 76 39 ( 0) 
9. SFK Nedvzí 26 11 2 13 136:137 35 ( -4) 
10. Sokol Kožušany 26 9 3 14 89:106 30 ( -9) 
11. Sokol Tšetice 26 7 1 18 59:129 22 (-17) 
12. Sigma Lutín 26 5 1 20 57:169 16 (-23) 
13. Sokol Drahanovice 26 1 1 24 21:274 4 (-35) 
14. 1. FC Olomouc 26 0 1 25 14:187 1 (-38) 
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okresní soutěŽ benJamínků – Jaro 2014 – skupina D
1. Sigma Lutín       12 10 1 1 95:37  31 
2. Sokol Velký Újezd  12  6 2 4 55:56  20
3. FK Autodemont     12  3 1 8 50:72  10
4. Sokol Troubelice    12   2 2 8 39:74    8
 
Družstvo starších benjamínků jsme přihlásili i na další sezonu a pod vede-
ním trenérů Bohuslava Niesnera a Jiřího Treutlera se kluci určitě neztratí.
Současně apelujeme na další zájemce o fotbal z řad nejmladších 
a rodiče chlapců, ať přijdou po prázdninách mezi nás na fotbalové hřiště, 
které s dokončenými investicemi víceúčelového hřiště s umělým povr-
chem, dětským hřištěm s posezením, lavičkami a ohništěm a dále s reklam-
ními panely za střídačkami dostalo neskutečně nádhernou podobu, která  
je již srovnatelná s nejpěknějšími vesnickými fotbalovými areály celého okresu. 
 Tímto vás závěrem všechny zveme na prohlídku areálu a hlavně 
na 11. ročník fotbalového turnaje Újezdů, který proběhne v sobotu 19. července 
2014 za tradiční účasti Horního Újezdu (okr. Svitavy), Horního Újezdu (okr. Přerov), 
Horního Újezdu (okr. Třebíč), Pleteného Újezdu (okr. Kladno), Újezdu u Uničova 
(okr. Olomouc) a nás z Velkého Újezdu.
 Díky provozovateli KIOSKU Sašovi Macháčkovi bude celá akce zajištěna 
bohatým občerstvením a akce bude ukončena turnajovou zábavou, viz následující 
pozvánka na turnaj.

Za oddíl kopané TJ Sokol Velký Újezd Jaroslav Tylich 

     

                                   

                  
  

                                                                                                   
                                                         
                                          

Kdy: Sobota 19.7. 2014 
Kde: Fotbalové hišt Sokol Velký Újezd  
Zaátek: Prezentace 8:00 – 8:45, zaátek prvního utkání 9:00 
Kdo: Velký Újezd okr. Olomouc, Horní Újezd okr. Perov, 
         Horní Újezd u Litomyšle, okr. Svitavy,Újezd u Uniova okr. Olomouc,  
         Pletený Újezd okr. Kladno,  
Jak:   2 skupiny po tech týmech a dále dle poadí o konené umístní 
Rozhodí: Delegace OFS Olomouc 
Délka zápasu: Ve skupinách 2x20 min., finálové zápasy 2x30 min.,  
                         pestávka 5 min.,  
                         Hraje se dle platných pravidel kopané a dalších platných 
                         pedpis FAR, 
                        Soutžního ádu a propozice turnaje, stídání neomezené - hokejové 

Ve skupinách rozhodují: 1. body 2. vzájemný zápas 3. skóre 
                                          4. vyšší poet vstelených branek  
Pokud budou všechna kritéria stejná, o poadí ve skupin rozhoduje los.  
Ve finálových zápasech za nerozhodnutého stavu rozhodují pokutové kopy 
 Série po tech hráích a poté po jednom hrái do rozhodnutí.  

       Tuto akci finann podpoil Olomoucký kraj        
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Jste ZDravotně ZnevýHoDněni? máte opravDu 

vyŘíZeny vŠecHny sociální Dávky? 

Pobíráte invalidní důchod a myslíte si, že už na nic jiného nemáte nárok? Potře-
bujete pomoci s oblékáním, přípravou stravy apod.? Anebo se o Vás někdo stará, 
ale má problém finančně vyjít? Víte o tom, že existují nějaké dávky pro zdravotně 
znevýhodněné občany? 
Všechny tyto dávky vyplácejí Úřady práce České republiky. V Olomouci si tyto 
dávky můžete vyřídit na adrese tř. Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc (budova 
AB centra, 2. patro). 
Mezi dávky sociální péče patří: příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní 
pomůcku a příspěvek na péči.
Podmínkou příspěvku na mobilitu je být držitelem průkazu osoby se zdravot-
ním postižením ZTP nebo ZTP/P, opakovaně se za úhradu v kalendářním měsíci 
dopravovat nebo být dopravována a dále Vám nesmí být poskytovány pobytové 
sociální služby. Výše příspěvku je 400 Kč měsíčně. 
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má: těžkou vadu 
nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké 
zrakové postižení. 
příspěvek na péči je určen osobám, které kvůli zdravotnímu stavu potřebu-
jí pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého 
příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc buď osobě blízké, asistentovi sociální 
péče, registrovanému poskytovateli sociálních služeb, dětskému domovu nebo spe-
ciálnímu lůžkovému zdravotnickému zařízení hospicového typu. Stupně závislosti 
se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které tato osoba není schop-
na bez cizí pomoci zvládat (mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání 
a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní 
aktivity a péče o domácnost). Výše příspěvku na péči je závislá na přiznaném 
stupni závislosti. Pro osoby do 18 let věku se pohybuje od 3.000 Kč do 12.000 
Kč, pro osoby starší 18 let se pohybuje od 800 Kč do 12.000 Kč.

Pokud se potřebujete na něco bližšího zeptat, obraťte se od pondělí do pátku na:  
poraDenské centrum cHarity olomouc, 
Wurmova 5, 779 00 Olomouc, e-mail: skp@olomouc.charita.cz, 
Web: www.olomouc.charita.cz, Tel.: 585 203 102 
Adéla Adámková, koordinátorka: 739 249 223, 
Eva Koblihová, sociální pracovnice: 736 764 804
Služby jsou zdarma! 
Můžete zaslat sms s prosbou o zavolání a my Vám zavoláme zpět. 

Eva Koblihová
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výpis  usnesení

ze zápisu z  21. zasedání  Zastupitelstva městyse 
velký Újezd (dále jen Zm), konaného dne 11. 06 2014 

v klubovně městyse velký Újezd

usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zápis ze 20. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 22.04.2014.

usnesení č. 2 k bodu č. 3 pozvánky
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM Velký Újezd.

usnesení č. 3 k bodu č. 4 pozvánky
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro rozvoj městyse Velký 
Újezd.

usnesení č. 4 k bodu č. 5 pozvánky
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu finančního výboru městyse Velký Újezd.

usnesení č. 5 k bodu č. 6 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti rady městyse Velký Újezd.

usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
ZM Velký Újezd vyhlašuje záměr prodeje části parcely č.p. 1200 v k.ú. Velký Újezd v 
majetku městyse Velký Újezd dle nákresu v příloze č. 2 dnešního zasedání.

usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku 25 tis. Kč mezi 
Olomouckým krajem jako poskytovatelem a městysem Velký Újezd jako příjemcem 
na částečnou úhradu nákladů na vydání knihy „Češi se nikdy nevzdávají“.
 
usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální pro-
jekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo 
ÚRR D-2014/0123/OKP mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava 
(poskytovatel) a městysem Velký Újezd (příjemce) na projekt „Suchou nohou“.

usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne na parcelách p.č. 3459/7, 3459/9, 3459/10, 590 mezi městysem Velký Újezd 
a ČEZ Distribucí, a.s. za cenu 10.000 Kč. 

usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje účetní závěrku městyse Velký Újezd 
k 31.12.2013
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usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky
Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad závěrečný účet dle „ Zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření městyse Velký Újezd za rok 2013.“ 
Závěr této zprávy: Při přezkoumání hospodaření městyse Velký Újezd za rok 2013 ne-
byly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona):

ZM doporučuje účetní obce hospodářský výsledek přeúčtovat ke dni schválení závě-
rečného účtu následovně: 
zůstatek účtu 493 300 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) ve výši 
2,734.252,30 Kč převést na účet 432 300 (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta mi-
nulých let).

usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 dle návrhu v příloze 7 dneš-
ního zasedání.

usnesení č. 13 k bodu č. 14 
ZM Velký Újezd schvaluje příspěvek na pořádání hodových slavností v roce 2014 ve 
výši 30.000 Kč.

usnesení č. 14 k bodu č. 15 
ZM Velký Újezd schvaluje připoložení kabelu veřejného osvětlení při pokládce kabe-
lu NN (investor ČEZ Distribuce, a.s.) a osazení svítidel v celé délce této stavby.
V případě získání dotace z programu „Efekt 2014“ využít finanční prostředky na ná-
kup nových svítidel.

Lubomír Bršlica    Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Roubík, Ph.D. 
starosta městyse Velký Újezd     Mgr. Ondřej Zatloukal   
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