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Slovo úvodem

 
Vážení spoluobčané,

 otevíráte stránky dalšího čísla našeho zpravodaje, který Vás pravidelně 
informuje o dění v našem městysi a jeho blízkém okolí. Již tradičně se v půli srp-
na uskutečnily naše hody, které se opět vydařily. Chtěl bych touto cestou všem, 
kteří se na přípravě hodů podíleli, poděkovat a vyjádřit naději, že i noví zastupite-
lé městyse, které si zvolíte v nadcházejících volbách do obecního zastupitelstva, 
pro Vás přichystají opět zajímavé a dobře připravené hodové slavnosti.
 Jako každý rok pomalu končí čas sklizně všeho, co se nám urodilo na 
zahrádkách a polích. Nastává čas podzimních dnů, kdy nám příroda nabízí své 
zajímavé krásy v barevných proměnách. Letošní přelom léta a podzimu připravil 
bohatou sklizeň také všem houbařům.  
 A co nás v nadcházejících měsících čeká? Dne 28. 10. 2014 si připome-
neme vznik samostatného Československého státu, začátkem měsíce listopadu 
zavzpomínáme na naše drahé zesnulé uctěním jejich památky a pomalu se nám 
budou přibližovat krásné svátky vánoční a již tradiční a oblíbené rozsvěcení vá-
nočního stromku na náměstí nebo setkávání na Kamenné boudě 31. 12. 2014.
 Závěrem svého úvodního článku Vám chci popřát mnoho krásných pod-
zimních dnů, hodně zdraví, spokojenosti a dobrou náladu do nadcházejícího ob-
dobí.

     místostarosta městyse Josef Jelen
    



Mariin návrat
    
 

Sourozenci Karel, Jan a (vpravo dole) Marie Podstatští-Lichtenstein z velko-
meziříčské větve potomků majitelů našeho panství. Jejich tatínek se narodil 
ve Veselíčku.

    Převzato z Berliner Morgenpost
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Podstatští-Lichtensteinové, kterým patřilo od roku 1573 Veselíčko, rozšířili své 
dominium roku 1796 dědictvím o rozsáhlé panství Telč. V době, kdy byl majite-
lem těchto statků Leopold IV., vyženil jeho bratr Alois sňatkem s Josefínou Ha-
rachovou r. 1933 panství Velké Meziříčí. Tím došlo k založení nové větve veselíč-
ských Podštatských, větve Velkomeziříčské. Obě větve Podstatských, jak telčská, 
tak velkomeziříčská byly po II. světové válce společně vykázány z ČR. Jejich 
osudy nebyly záviděníhodné, spíše naopak. Vypráví o tom i jedna členka rodu, 
hraběnka Marie Podstatská-Lichtenstein z Velkého Meziříčí. Má sourozence Karla 
a Jana. Jejich rodině, tehdy ještě i s matkou Josefínou, byl na rozdíl od bratrance 
hraběte Jiřího Kryštofa veškerý majetek ve Velkém Meziříčí po roce 1990 navrá-
cen. Mariin bratr Jan Podstatský-Lichtenstein má čtyři děti a předpokládá tedy, 
že jejich rod bude ve Velkém Meziříčí i nadále pokračovat.  

 
Hraběnka si zapálila cigaretu. Plamen za-
palovače chrání rukou. Tak jak to dělají 
dělníci. Je příjemně, okno salónu je ote-
vřeno. Přesto jako by se vzduch venku v 
zámecké zahradě zastavil. 

Večerní soumrak. 68letá (dnes již o de-
set let starší) se zaboří do křesla, hlu-
boce potáhne ze své Davidoffky. Marie 
Podstatzky - Lichtenstein vypráví historii 
svého života. Dělá to poprvé, a bude to 
trvat dva dny. Bude mluvit, smát se a ob-
čas umlkat. Přes 50 roků nese své dějiny 
sama v sobě a s nikým se o ně nedělí. 
Teď je opět na samém začátku, tam, kde 
všechno začalo - v jednom zámku na Mo-
ravě u Brna, se 125 pokoji rozdělenými 
do 4200 čtverečních metrů, bez dítěte, 
bez muže. ‚“Kdysi byli muži mého šlech-
tického rodu informování, že už mne ni-
kdy neuvidí.“

Jsem pro Vás jenom Marie, protože já sama jsem jenom Marie pro všechny, 
přestože jen tady ve Velkém Meziříčí ji s úctou potkává 11 tisíc lidí. Zpočátku byli 
někteří dotčeni jejími šaty. Bála se kontaktu s lidmi, vždyť přece byla hraběnka 
- pro lidi obrazec z učebnice dějin. Svým návratem také začala nový život. „Kaž-
dý vidí, kdy vstávám a co nakupuji. Já jsem skoro něco takového jako královna 
Anglie, jenomže v menším.“ V malém! Můj dětský pohled byl zkreslený. Zámek 
je přestavěný hrad, obroubený věžemi a zdmi. Vysoký tři poschodí. Přes 20 roků 
sloužil zámek jako porodnice, téměř všichni mladší obyvatelé z Velkého Meziříčí 
přišli na svět tady. 
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Když Marie v šest hodin vstává a dívá se z okna na svou rodinu, každé ráno si 
uvědomuje, že všechno je skutečnost. Náš majetek začíná na jednom konci ho-
rizontu a končí na druhém. Lesy, jezera, pole, 150 domů, honitby, kostel s ro-
dinnou hrobkou, 5000 hektarů, zámek, park. Každé jitro stručně osloví svých 25 
zaměstnanců - lesní dělníky, myslivce, rolníky, zahradníky rybáře - a rozdělí den-
ní úkoly. „Učím se teď bossem, ale znám i tu druhou stranu, takže neumím být 
dost přísná.“

 Obchod s dřevem se rozvíjel v minulých letech díky velkému stavebnímu boomu 
v Evropě velmi dobře. Tržba přinesla zámku asi jeden milion dolaru. Pokoj Ma-
riiny matky, hned nad malou kaplí, která vyčnívala kdysi ze severní stěny. Krát-
ce před Mariiným návratem r. 1990 bylo staré zdivo pobořeno. K tomu přispěla 
stavba dálničního mostu hned za zámkem, který narušil statiku zámku. 14. břez-
na 1948 prchala Marie tímto údolím s matkou a dvěma bratry Karlem a Janem. 
Nevzbudilo to žádný rozruch, protože tu zůstával otec, který prchl až po nich. 
Taxíkem jeli do Prahy a potom železnicí na rakouské hranice. Vlak byl zastaven, 
pasy a peníze jim byly zabaveny. Matka čekala s dětmi v železničním voze, mezi-
tím co hraničáři telefonovali s Prahou. Náhle se objevil mladík, syn jejich lesního 
dělníka. Zavedl nás k jednomu dobytčímu vagónu. Dodnes jsem mu vděčná, bez 
něj bychom skončili ve vězení.

 Mezi páchnoucím dobytkem 
jsme dojeli do Rakouska. Otec 
měl před útěkem nějaké kontakty 
v zahraničí.  Jedna část rodiny 
odešla do Švýcarska k příteli, který 
k nám často přijížděl na hony, 
druhá část do Švédska. Ve Švý-
carsku ale měl lovecký přítel dve-
ře zavřeny. „Řekl, že nás nezná 
a nikdy nás neviděl, přestože ob-
rázky naší rodiny visely hned za 
dveřmi, za těmi, které nám při-
bouchl před nosem. Měli jsme 
tehdy ještě i jedno malé dítě 
a takový útěk byl proto velké dob-
rodružství.
 
Mariina rodina se počítá k nejstarší 
české šlechtě. Její prapředek, kníže 
z Lobkovic a vévoda Roudnický, tu 
měl tři kostely. Po „sametové revo-
luci“ se Marie ani nechtěla vracet, 
stálo je to mnoho úsilí a peněz. 



Tehdy na útěku nám pomáhala víra, měli jsme také vatikánské pasy. Otec tam 
mezitím žil. Spolu jsme se vydali dále do Švédska a koupili stroje pro továrnu na 
nábytek, kterou jsme chtěli postavit v Chile, tam, kde jsme chtěli žít.

Lodí jsme se přeplavili do Jižní Ameriky. Během cesty byly stroje z kontejnerů 
ukradeny, takže když jsme přijeli do Chile, měli jsme jen to, co jsme měli na sobě. 
Rodina hladověla, otec dělal barmana a matka pomocnici v kuchyni. Ti, kteří byli 
dosud obsluhováni, se sami stali sluhy. „Nikdy si nestěžovali na osud.“ Marie se 
stala obratnou krejčí. „Toto řemeslo můžeš použít v celém světě,“ radil jí otec.
Zaměstnanci přinášejí láhev vína. Z místního kraje, velmi dobré. Marie sama ne-
pije. Ani kapku. Bere vás někdo na vědomí? O tom by se dalo přemýšlet.
„Z deseti bomb, které byly v Čechách svrženy, připadlo devět na naše město a na 
zámek. Bomba zasáhla přímo věž zámku, kde jsme právě jedli. Otec nechal věž 
mezi léty 1945 a 1948 znovu vybudovat. Ne zbytečně, teď tady žije jeho dcera 
a vjezdová brána je stále pevná.“
Je tatáž, kde Marie prožila své dětství. Vstávali jsme v půl sedmé. Byla snídaně 
a v osm přicházel soukromý učitel na vyučování němčiny, po tom byly hodiny 
angličtiny a francouzštiny. Ve dvanáct byl oběd s rodiči, potom opět angličtina 
a francouzština. Odpoledne si pohrála v zámeckém parku s dětmi zaměstnanců.
V Chile jsem po vyučení švadlenou nastoupila jako chůva k jedné rodině. Rodiče 
odešli na sever země pracovat pro jednu americkou důlní společnost, jejich 16le-
tá dcera zůstala. Několik dlouhých roků pracovala Marie pro tu rodinu. S převze-
tím moci Salvadorem Allendem skončil život Podstatských v Chile. „Můj otec ne-
držel s komunisty. Byl na seznamu spolu s černochy, proto musel opět prchnout, 
tentokrát do Německa.“
Zaměstnanci prostírají stůl, přináší zmrzlinu a kávu a Marie nabízí své Davidoff. 
Kouříme, Mariin kokršpaněl je nervózní. „Ano, jsme jako on.“ Po chvíli Marie 
opouští zámek a není jisté, kdo koho vyvádí, zda ona psa nebo pes ji.
Staré stromy hází černý stín na dlážděný chodník. Brzy přišla Marie opět nahoru. 
Před zámkem mi pak vypráví o tom, jak za války sem přijeli Rusové na krávách 
a velbloudech. Nohy měli zabaleny v novinách a z rybní-
ka nám kradli kapry, které jedli skoro syrové. Měli velký hlad.
Příští ráno vyjíždí Marie svým dieslovým Golfem z garáže. „Tady stávalo auto mé-
ho otce. Teď tu stojí moje auto, protože zámeckou paní jsem já.“ Neříká to bez 
ironie. Můj otec umřel r. 1982 v Salzburku. Její matka zažila šťastný návrat. Dnes 
už i ona leží vedle muže v rodinné hrobce Lobkoviců, Roudniců a Podstatských 
Lichtensteinů. Tam, kde leží i rakve jejich předků. Také Mariin dědeček, přítel 
prince Ferdinanda, jehož smrt iniciovala první světovou válku. Následník trůnu 
zastřelený studenty v Sarajevu 1914 seděl v autě spolu s Mariiným dědečkem.
Jeho zkrvavený kapesník visí dosud mezi skly v zámku. Marie projíždí branou. 
Skoro celý den objíždí svůj majetek, pole, rybníky, lesy, malý lovecký zámeček, 
který ještě musí opravit. Dnes jsou turisti, kteří za zastřelení jelena platí 4000 
euro. Parohy si berou s sebou, maso jen málokteří. 
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Odpoledne mě provádí Marie katakombami zámku. „Ty prostory nikdo pořádně 
nezná. Žádný neví, kolik sklepení pod zámkem leží.“ Je tu zima, z kleneb stro-
pů kape voda. Stojí tu jen staré jízdní kolo, pro pohon odvětrávání. „Byl tu pro-
tiatomový kryt.“ Marie se směje. V Německu pracovala v prádelně. Na víkend 
jezdila do Solnohradska pomáhat rodičům se stavbou malého domku. To bylo 
v sedmdesátých a osmdesátých letech. Ona sama měla pronajatý byt 63 čtvereč-
ních metrů v Mnichově, v domě povstalém z trosek války, v němž žila převážně 
šlechta.

Ne všem rodinám byl v Čechách navrácen majetek. Ti, co podporovali Němce, 
vyšli naprázdno. Mariin otec však byl v odboji a dal na památku na atentátníky 
nezdařeného atentátu na Hitlera postavit malou kapli. Stojí dnes přímo pod mos-
tem dálnice.

Prázdná mísa připomíná Marii dětství, její emocionální a geografická mapa je 
zaryta hluboko v ní. Už to nebude trvat dlouho a bude také na řadě. Ještě je 
třeba mnoho udělat, než bude moci její portrét viset v řadě vedle portrétu otce 
a matky. 

Nejhezčí den Mariina života byl v muzeu v poslední síni zámku, kde kdysi hlučně 
běžela po parketu třídy.

Večer pokládám poslední otázku. Za-
městnanci připravili večeři. Marie stále 
kouří.

„Jste spokojena se svým životem?“ Ma-
rie se zase směje. „Měla jsem tvrdý ži-
vot, zajímavý život, veselý život, smutný 
život. Ale byly to všechno moje životy.“

Berliner Morgenpost 14. září 2003                                 
Foto a překlad z němčiny Josef Richter

Foto 1 Marie vypráví historii svého ži-
vota
Foto 2 Marie se svým nadměrným zá-
meckým hlídačem
Foto 3 Marie vpravo, s bratrem Janem 
a Karlem uprostřed, Jan je s manžel-
kou a synem Michaelem, za Marií Jiří 
Kryštof.
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VyúčtoVání hodoVých slaVností

Níže předkládáme vyúčtování hodových slavností, které vyhotovila paní Hedvika 
Rotterová. 
Z důvodu nižší dotace od Olomouckého kraje došlo letos ve srovnání s minulým 
rokem k navýšení příspěvku městyse Velký Újezd o 3.844,- Kč a ke snížení celko-
vého rozpočtu Hodových slavností o 8.366 Kč. 
Náklady na realizaci akce by byly vyšší, pokud by nebyly poskytnuty sponzorské 
dary ve formě dopravy či občerstvení. Dále by se tato částka navýšila, pokud by 
se vyúčtovaly náklady za pohonné hmoty, telefonní hovory, kopírování a tisk pla-
kátů. To vše bylo ve vlastní režii realizačního týmu. Děkuji tímto všem členům 
Výboru pro rozvoj městyse a spolupořadatelům nejen za vynaložené úsilí, ale i za 
vložené finanční prostředky.

Michaela Janotová

Příspěvek městyse Velký Újezd:  33.844,- Kč
Dotace z Olomouckého kraje:  15.000,- Kč
Zůstatek z roku 2013:     1.590,- Kč
Sponzorské finanční dary:  18.520,- Kč
z toho:

1) 6.000,- Kč VASTAINVEST s.r.o. (Myslivecká restaurace)
2) 2.000,- Kč SOU Velký Újezd
3) 2.000,- Kč Družstvo Velký Újezd
4) 1.600,- Kč Vladimír Janota ml.
5) 1.420,- Kč Ing. Josef Jelen  
6) 1.000,- Kč CEDRO, s.r.o.
7) 1.000,- Kč Ing. Jaroslav Tylich - GTX
8) 1.000,- Kč Petr Kovářík – zahradnictví 
9) 1.000,- Kč Miroslav a Karel Šubrtovi – truhlářství
10) 1.000,- Kč MUDr. Aleš Boháč – plicní ordinace, Hranice  
11)    500,- Kč Svatopluk Klein

Celkem příjmy         68.954,- Kč

Výdaje:
1) 13.600,- Kč Pronájem pódia
2) 12.000,- Kč Kulturní vystoupení – AW produktion
3) 7.600,- Kč Hudební vystoupení – Marek Lepil
4) 7.000,- Kč Divadelní představení – Divadlo Tramtarie
5) 6.000,- Kč Cimbálová muzika Zemané
6)        5.000,- Kč Hudební odpoledne – THS Brzdaři
7) 4.000,- Kč Koncert - Římskokatolická farnost Velký Újezd
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8) 3.000,- Kč Hudební vystoupení – Skupina Dallas
9) 2.500,- Kč Moderování – Michal Sedláček
10) 2.400,- Kč Pronájem stánků - SVČ Lipník n.B.
11) 1.620,- Kč Výstava panenek – Simona Mecerodová
12) 1.420,- Kč Občerstvení
13) 1.400,- Kč Technika – Marek Lepil
14)    924,- Kč Drobný materiál
15)    390,- Kč Pronájem sedacích setů – Olešnica Doloplazy
16)    100,- Kč Uzávěrka silnic – správní poplatek MM Olomouce

Celkem výdaje          68.954,- Kč  

ohlédnutí za hodoVými slaVnostmi    
 
 Počtvrté a naposledy v tomto volebním období se Výbor pro rozvoj 
městyse Velký Újezd ujal organizace Hodových slavností. Původní vize - vrátit 
hodům jejich tradičnější a duchovnější ráz – byla doplněna pojetím hodů jakožto 
události pro všechny generace. 
Nejstarší generace si mohla v pátek v Penzionu Myslivna posedět a zazpívat 
s cimbálovou muzikou Václava Hastíka. Dětem a jejich rodičům zase patřilo so-
botní odpoledne. Nejprve mohli malí diváci zhlédnout představení Divadla Tram-
tarie O Pračlovíčkovi a poté se mohli zapojit do tvořivých dílniček, které připravila 
Kulturní a školská komise. 
Všem bez rozdílu věku byla určena hudební vystoupení skupin FORUM II, THS 
Brzdaři, Dallas a Funny. Určitě nejen sportovní fandy zaujal mistrovský zápas 
mezi Velkým Újezdem a Tršicemi pořádaný TJ Sokol. Nedělní odpolední program 
přinesl vystoupení skupiny Warriors, která předvedla ochutnávky z asijských bo-
jových umění včetně přerážení prken, cihel či půlení kokosového ořechu hřbe-
tem dlaně. SDH Velký Újezd návštěvníkům zvedlo adrenalin při simulaci zásahu 
u dopravní nehody. 
V klubovně městyse probíhala výstava Háčkovaný svět. Návštěvníci se těšili 
pohledem na panenky oděné do úžasných háčkovaných šatů z různých epoch 
a prostředí. Výstava byla doprovázená výtvarnými pracemi žáků zdejší základní 
školy, kteří se při jejich realizaci inspirovali slovem panenka. Ocenění výtvarníci 
obdrželi odměny od firmy Honeywell přímo v hlavním nedělním programu. 
K udržování tradic přispěly ukázky práce kováře pana Říhy a nedělní jarmark tra-
dičních výrobků v centru městyse. V jeho rámci poskytoval infostánek městyse 
propagační materiály obce, kraje i místních živnostníků. Duchovní ráz hodům do-
daly církevní obřady, koncert duchovní hudby a prohlídky kostela sv. Jakuba Star-
šího (včetně hrobky rodu Podstatský-Lichtenštejn), které zajistila místní farnost.
V neděli k nám zavítal významný host, ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka, 
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který po slavnostním přijetí na radnici promluvil s místními zemědělci a následně 
milými slovy zahájil koncert duchovní hudby v kostele sv. Jakuba Staršího.
Do realizace Hodových slavností se zapojila většina místních spolků, zastupitelů 
i občanů. Je namístě věnovat jim následující řádky díků.
Děkujeme Českému zahrádkářskému svazu, který byl znovu ochoten svým jmé-
nem zažádat o dotaci u Olomouckého kraje. (Žádost připravil Výbor pro rozvoj 
městyse.) Olomoucký kraj nás podpořil částkou ve výši 15 000,- Kč. 
Velmi nám pomohl pan Alexandr Macháček a jeho tým, který i v tomto roce zajis-
til zázemí pro pořádání akce, občerstvení, elektroinstalaci a postaral se o páteční 
a sobotní večerní program. 
Stánky na jarmark sestavilo a demontovalo Myslivecké sdružení Velký Újezd. Ru-
ku k dílu při realizaci hodů přiložili také zaměstnanci úřadu městyse. 
Bylo-li potřeba něco přepravit, ujal se toho pan Karel Domes a SDH Velký 
Újezd.  
Kaple Panny Marie Lurdské byla vyzdobena rodinou Skřičilovou a Březinovou, 
květiny dodal také pan Petr Kovářík, osvětlení zajistil pan Vladimír Janota.
Občerstvení pro pana ministra věnovalo pekařství Tiefenbach a Ing. Josef Jelen.
Grafický návrh a tisk plakátů zajistil Mgr. Ondřej Zatloukal, jejich roznos a výlep 
Ing. Jiří Roubík.
Finanční sponzorské dary byly poskytnuty Penzionem Myslivna, Družstvem Vel-
ký Újezd, PhDr. Petrem Čechákem (SOU Velký Újezd), MUDr. Alešem Boháčem 
(plicní ambulance), Ing. Jiřím Čekanem (Cedro sole), Ing. Jaroslavem Tylichem 
(GTX), Petrem Kováříkem (zahradnictví), Miroslavem a Karlem Šubrtovými (truh-
lářství) a Ing. Svatoplukem Kleinem. Všem sponzorům velmi děkujeme. Bez nich 
by program Hodových slavností nemohl být tak pestrý.
Věřím, že Hodové slavnosti městyse Velký Újezd přispěly k tomu, že jste příjem-
ně strávili jeden srpnový víkend. Již nyní Vás zvu na další ročník, který se usku-
teční 14. – 16. srpna 2015.

Za Výbor pro rozvoj městyse Michaela Janotová     
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Vyhodnocení ankety
Po celou dobu konání nedělního jarmarku měli účastníci Hodových slavností mož-
nost na infostánku anonymně vyplnit anketu. Ta slouží pořadatelům především 
ke zjištění způsobu, jakým se návštěvníci o akci dozvěděli. Získané informace 
ovlivní propagaci v následujícím roce. Prioritně pak byla sledována i pozitiva 
a negativa hodů. To aby zůstaly dobré věci zachovány a ty špatné byly naopak 
odstraněny.
V letošním roce bylo bohužel vyplněno pouze osmnáct anketních lístků, tedy 
zhruba o dvě třetiny méně než v minulých letech. Sedm odpovědí zapsali obyva-
telé Velkého Újezda, jedenáct pak návštěvníci z jiných obcí. Naši občané navštívili 
hody opakovaně (osmkrát a více), hosté zde byli většinou poprvé.
Většina respondentů se o Hodových slavnostech dozvěděla od jiné osoby (jede-
náct odpovědí). Často uváděným informačním zdrojem bylo i hlášení místního 
rozhlasu (tři odpovědi) a jiný způsob – tradice (pět odpovědí).
Pozitivně byly návštěvníky hodnoceny zejména tradiční stánky (jarmark), dobrá 
organizace, pestrý program, milé vystupování prodávajících, účinkujících a orga-
nizátorů či udržování tradic.
Naopak negativně byl návštěvníky vnímán termín akce či počasí a díky němu 
i menší návštěvnost akce.
Z dotazníků také vzešla řada nápadů a doporučení, například zavést kolo štěstí či 
hry pro děti. Tyto připomínky vezmeme v potaz při přípravě dalšího ročníku.
Úroveň letošních Hodových slavností byla podle šesti respondentů stejná jako lo-
ni, jeden občan ji považoval za vyšší a stejně tak jeden za nižší. Ti, kdo se k nám 
přijeli podívat poprvé, tuto skutečnost nemohli posoudit.
Za vyplnění ankety děkuje

   Michaela Janotová
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telegraficky ze školy
• 20. června 2014 proběhlo v Praze Finále Mistrovství ČR v Abaku. Bylo na 
něj pozváno 40 žáků z celé České republiky s nejlepším ratingem. Z naší školy se 
do čtyřicítky probojovalo 14 žáků. V kategorii základních škol naši mladí mate-
matici obsadili krásné druhé místo. Neztratili se však ani v bodování jednotlivců 
- Kateřina Ocelková, Jaroslav Tylich a Daniela Brlková se umístili v první desítce. 
Gratulujeme!

• 1. září byl slavnostně, a tentokráte i netradičně, zahájen nový školní rok. 
Žáci druhé až deváté třídy se shromáždili na společenském sále, kde je přivítal 
pan ředitel Petr Konečný, starosta městyse Lubomír Bršlica a vzácný host – se-
nátor Martin Tesařík. Ten žákům popřál hodně úspěchů na cestě za vzděláním 
a nejlepším studentům přislíbil za odměnu exkurzi do Senátu parlamentu ČR.  
Poté se ještě osobně pozdravil s prvňáčky a jejich rodiči.
• Ve dnech 11. – 12. září 2014 se žáci šesté třídy zúčastnili adaptačního 
kurzu v Radíkově. Čtvrteční celodenní interaktivní program nazvaný “Na jednom 
prkně“ pro ně připravilo olomoucké Sdružení D. Žáci jako studenti školy Gnózos 
putovali říší fantazie pro listinu úspěchu, tedy pro pravidla úspěšného fungování 
celého týmu. Učili se účelně komunikovat, pomáhat si a táhnout za jeden provaz. 
V pátek pak v zoologické zahradě na Svatém Kopečku vyplňovali ve skupinách 
pracovní listy. Odpovědi hledali přímo v terénu při prohlídce ZOO. I přes deštivé 
počasí byl adaptační kurz hodnocen žáky jako velmi přínosný a zdařilý.

Michaela Janotová
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střední odborná škola a střední odborné 
učiliště služeb Velký újezd, s.r.o. 

drží stále krok se sVětem i sVým okolím

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Velký Újezd, s.r.o. neustále dr-
ží krok s dnešní dobou. Nejedná se jen o neustálou modernizaci prostor školy 
a metod výuky, (která i letos změnila prostředí školy), ale zejména o snahu co 
nejvíce předávat nové poznatky a dovednosti, a to jak žákům, tak i široké ve-
řejnosti. 
Škola se neustále snaží pečovat o roz-
voj talentu vyučujících i žáků. Proto 
se vyučující v loňském školním ro-
ce účastnili mnoha odborných školení 
a seminářů v Česku i zahraničí. Paní 
Mgr. Naďa Nedomová, zodpovědná za 
výuku budoucích kadeřníků, navštívi-
la v říjnu 2013 několikadenní školení 
v Londýně, které bylo pořádáno naším 
partnerem v oboru – firmou Tigi. Vy-
učující zahradnického řemesla rovněž 
v rámci projektu Comenius odcesto-
vali do Londýna, a to v lednu 2014. Jejich cílem byla slavná zahradnická ško-
la, která spolupracuje i s Buckinghamským palácem, sídlem královny Alžběty II., 
která pořádala školení v oblasti moderních postupů v aranžérství. Následně dvě 
naše vyučující odborného výcviku vykonaly odbornou stáž ve velkoobchodech se 
zahradnickým materiálem v Hranicích a Olomouci. Žáci se mohli spolu se svými 
vyučujícími zúčastnit odborné exkurze do Francie, v níž si každý z vyučovaných 
oborů mohl najít to své. Kadeřníci a krejčí zde navštívili muzeum parfémů v Pa-
říži a absolvovali školení o výrobě parfémů na Akademie ve Versailles, kde se 
dnes školí většina tvůrců parfémů na světě. Zahradníci mohli blíže prozkoumat 
slavné versailleské zahrady a také francouzské vinice – jejich zakládání, údržbu 
a sklizeň vinné révy. Kuchaři a číšníci se blíže seznámili s výrobou sýru Munster 
a také slavných alsaských vín. Kromě toho navštívili region Champagne, kde na-
vštívili luxusní hotel v Épernay a také zde z blízka mohli sledovat jednotlivé etapy 
výroby slavného šampaňského vína. Jedna ze studentek kadeřnického řemesla 
jela pro změnu na odbornou stáž do Milána. „Ani v novém školním roce nezahá-
líme. Vyučující kadeřnic, Naďa Nedomová, jede na konci září na odbornou stáž 
do Milána, kuchaři si vyzkoušeli ve spolupráci s našimi partnery připravit pravou 
italskou kuchyni, číšníci zabezpečili soutěž domácích pálenek FLORA KOŠT, při-
pravuje se barmanský kurz a exkurze kuchařů do Prahy, další z kolegů se chystá 
na konci září na mezinárodní setkání rytířů gastronomie, kterým byl před dvěma 
lety pasován, do oblasti Bordeaux,“ prozradila zástupkyně ředitele – Mgr. Rená-
ta Čecháková. 
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Talent našich studentů i vyučujících se mimo jiné 
i v loňském roce zúročil při mnoha příležitostech. Za-
hradníci dosáhli nemalých úspěchů na regionálních 
i mezinárodních soutěžích v oblasti aranžérství (mi-
mo jiné také 3. místo za expozici na známé jarní 
etapě přehlídky Flora Olomouc a 1. a 2. místo na Zá-
meckém vázání v Tovačově). Naši kuchaři byli oslo-
veni, aby předvedli své umění při přípravě receptů 
z čokolády na Čokoládové show v Olomouci, a jejich 
recepty – např. čokoládová polévka s wasabi oříš-
kem, telecí játra s čokoládovo-malinovou omáčkou 
či variace z hrášku, kokosu a hořké čokolády – slavily 
v podání žáků Jakuba Zahrádky a Vítězslava Ryšlinka 

nemalý úspěch. Stejná dvojice pak také reprezentovala školu na soutěži Gastro 
Makro Cup. Pavla Görfölová, byť teprve v prvním ročníku, se pod vedením paní 
Mgr. Hany Honajzerové dostala přes regionální postupová kola až na mezinárod-
ní mistrovství ČR Gastro Bidvest Cup do Brna, kde získala stříbrné ocenění za 
přípravu studeného nealkoholického punče „Alpská lavina“ a teplého alkoholic-
kého punče „Zlatá hruška“. „Nesmíme zapomínat ani na to, že již pátým rokem 
u nás úspěšně maturují, bez ohledu na neustálé změny v organizaci „zkoušky 
dospělosti“, studenti nástavbového maturitního studia oboru podnikání. I když 
nejsou tak viditelní, jsme na ně hrdí,“ připomněl ředitel školy – pan dr. Čechák. 
Škola se také neustále snaží zapojovat do života obce. Pomáhá průběžně 
s údržbou veřejné ze-
leně, uspořádala pro 
své strávníky několik 
tematických dnů za-
měřených na různé 
světové kuchyně a ta-
ké pořádala v rámci 
evropských projektů 
UNIV 3 několik škole-
ní pro veřejnost v ob-
lasti šití oděvů i aran-
žování květin. Pro 
žáky základní školy i mateřských školek v okolí uspořádala tradiční miku-
lášskou besídku. „Ve druhé půlce října také chystáme přednášku o výživě 
a stravování v dnešním světě, protože se domníváme, že šíření osvěty v této 
oblasti je vzhledem k vyučovaným oborům naší povinností a všechny obyvatele 
tímto srdečně zveme. Akce bude spojena také s různými ochutnávkami. Propa-
gace brzy začne. Věříme, že s mnohými čtenáři Žibřidu se při této akci setkáme,“ 
předestírá závěrem zástupkyně ředitele. 

Mgr. Renáta Čecháková
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zahrádkáři

letní flóra olomouc

Od 14. do 17. srpna se konala letní eta-
pa květinové výstavy Flóra Olomouc, je-
jímž ústředním tématem byla expozi-
ce nazvaná Rozkvetlou pouští, pralesem 
a zahradou se zákoutími pralesní květeny 
a ukázkami pouštní flóry ve zrekonstruovaném 
pavilonu A. Na galerii byla mimořádná tema-
tická expozice Vyznání růžím. Překrásné kytice 
růží tady byly aranžovány do relaxačních zátiší 
s obrazy, uměleckými fotografiemi, plastikami, 
kovářskými uměleckými díly apod. K vidění byla také čarokrásná růže, příznačně 
nazvaná Abrakadabra. „Splň se, co říkám“, tak zní překlad jejího aramejského 
názvu, patrně nejstaršího mystického slova na světě. Líbilo se mi řešení celého 
interiéru – jak přízemí, tak i horního ochozu, zvláště netradiční pojetí prostorové-
ho uspořádání jednotlivých tematických okruhů a druhů květin. Vlevo v přízemí 
byla také expozice věnovaná květeně i kultuře západoafrické Nigérie. V expozici 
Svazu květinářů a floristů tvořily soutěžní kolekci letní věnce z růží.   
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ze života velkoújezdských zahrádkářů

Švestky kolem cesty k Izidorku už jsou opadané, otřepané a posbírané a teď už 
„pracují“ v nádobách určených ke kvašení. Pod převážnou většinou přidělených 
stromů si zahrádkáři udělali pořádek, těch pár zbývajících to určitě brzy zvládne 
taky. Výbor zahrádkářské organizace požádal písemně městys Velký Újezd, který 
je vlastníkem, aby zajistil úklid pod těmi stromy, které přiděleny nikomu nebyly. 
V současné době probíhá řezání a lisování ovoce – hlavně jablek. Zatím je oprav-
du velký zájem, já sama jsem byla moštovat už několikrát, a to prakticky jablka 
z jednoho jediného stromu. Je to stará odrůda jablek Wealthy, strom má určitě 
více než 40 let, rodí rok co rok, z toho každý druhý je úroda opravdu bohatá. 
V plánu máme zúčastnit se podzimní Flóry Olomouc s velkoújezdskými výpěst-
ky a uspořádat předvánoční přednášku o čajích, ale o tom všem, stejně jako 
o zahrádkářském zájezdu do Čejkovic a Hovoran se určitě dočtete v příštím čísle 
Žibřida. 

Pranostiky pro nadcházející měsíce

Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
Je-li říjen dlouho zelený, bude leden pěkně studený.
Má-li říjen mrazů moc a sněhu, mívá leden mírnou zimu v běhu.
V říjnu mráz a větry – leden, únor teplý.
Včas-li padá lupení, na rok pěkné osení.
Mokrý podzim přináší sněživou zimu.
Jak bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok na to bývá.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Na svatého Martina bývá dobrá peřina.
Na svatého Martina zima chod svůj začíná.
Přijdou-li větry s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Je-li na den sv. Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce.
Mrazy, které v prosinci ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Studený prosinec – brzké jaro. 
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
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recept – houbový pekáček
Houbařská sezona se nám letos nadmíru vydařila – museli jsme si sice pěkně po-
čkat, až pořádně poprší, ale pak to začalo, že nám až oči přecházely. Jeden zdejší 
starousedlík, kterému je přes 70 let, prohlásil, že takovou houbařskou úrodu za 
celý život nepamatuje.
Podělím se s vámi o recept, jehož „základ“ mi poslal známý, a já jsem si ho upra-
vila:
Vybrala jsem krásné aspoň 10 cm velké tvrdé hříbky (praváky, suchohřiby), ty 
jsem nakrájela na velké kusy. Do zapékací skleněné mísy jsem dala nakrájenou 
anglickou slaninu a cibuli. To jsem v troubě nechala rozpustit a zesklovatět. Při-
dala jsem hříbky a k nim na stejně velké kusy nakrájené brambory (víc hříb-
ků, méně brambor), posypala kořením – já mám nejraději na houby pouze sůl 
a drcený kmín. Po zapečení v troubě jsem vše promíchala a zalila smetanou, za-
pékací mísu přiklopila víkem a nechala dále propékat. Po hodině byly měkké jak 
brambory, tak i hříbky. K tomu jsem vyhodnotila jako nejlepší přílohu zeleninu 
(na kostky nakrájená cuketa, lilek, květák, paprika, brokolice apod.) podušenou 
na pánvičce a ochucenou grilovacím kořením na zeleninu.
       Věra Bednaříková

úsPěchy našich rePrezentantů 
V turistickém záVodě V sezoně 2014

Barvy KČT Velký Újezd vytrvale a úspěšně hájí Ondra a Anička Fryštačtí. Zúčast-
nili se všech čtyř závodů Českého poháru pořádaných v různých koutech naší re-
publiky. Byť na stupních vítězů vždy nestáli (Ondra byl 1x druhý, Anička 2x třetí), 
svými vyrovnanými výkony dosáhli v celkovém pořadí Českého poháru ve svých 
kategoriích vynikajícího umístění (Ondra – 3. místo, Anička – 2. místo).
Pozn.: Umístění v pořadí závodu je bodováno podle ztráty na vítěze, proto je 
možné získat např. za páté místo více bodů než např. za třetí v jiném závodě.
13. září 2014 se oba zúčastnili Mezinárodního mistrovství ve slovenských Bátov-
cích. Ondrovi se tady díky bloudění na trati nedařilo, Anička obsadila 3. místo.

Ivana Richterová, předsedkyně TJ 
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radoVánek
V pondělí 6. října 2013 zahájí Dětský klub Radovánek již svou čtvrtou sezónu. 
V prostorách místní mateřské školy se tak budou moci každé pondělí od 15:30 
do 17:00 hodin setkávat maminky s malými dětmi, především ve věku jedno-
ho roku až tří let. Vítáni jsou ovšem všichni milí návštěvníci bez rozdílu věku.
Kromě volného hraní a dovádění bude pro děti připraven krátký program, který 
odstartuje vždy v 16:00 hodin. Každé čtyři týdny se vystřídají ve vedení aktivit 
čtyři lektorky – a zároveň maminky: Michaela Janotová, Stanislava Kličková, Len-
ka Outratová a Eva Šimová. Připraví si pro vás pohybové hry, tanečky, básničky, 
písničky, výtvarné tvoření či čtení.
Činnost Radovánku podporuje městys Velký Újezd a vedení místní ZŠ a MŠ. 
Vstup, výtvarný materiál a nápoje pro děti jsou díky tomu zdarma.
Fotky z našich setkání a další informace jsou uveřejňovány na www.facebook.
com/klubradovanek. 
Na shledanou se za celý lektorskýtým těší

     Michaela Janotová

 Velkoújezdská koPaná
  Vážení příznivci fotbalu, sezona 2014/2015 nabírá plné tempo. Muži se 
již dostávají v odehraných zápasech do poloviny podzimní části. Žáci a benjamín-
ci začali o poznání později, až se začátkem školního roku a mají odehranou cca 
jednu třetinu podzimní části. 
V krátkosti si ještě  připomeneme turnaj Újezdů, který 19. července proběhl na 
našem hřišti. 
Turnaje se zúčastnilo 6 tradičních fotbalových oddílů - Horní Újezd (okr. Svitavy), 
Horní Újezd (okr. Přerov), Horní Újezd (okr. Třebíč), Pletený Újezd (okr. Kladno), 
Újezd u Uničova (okr. Olomouc) a my z Velkého Újezda.
Turnaj se po sportovní i společenské stránce velmi vydařil. Representanti naší 
obce neudělali ostudu a v celkovém hodnocení skončili na pěkném druhém místě 
po finálovém penaltovém rozstřelu. Vítězem se stalo mužstvo Újezdu u Uničova, 
které kope o dvě třídy vyšší soutěž než my z Velkého Újezda. 
Fotbalový turnaj po celý den provázela tropická vedra, což bylo patrné v enorm-
ním odběru vody z družstevního vrtu, který k večeru zkolaboval, a samozřejmě 
z velkého odběru piva u stánku Saši Macháčka. 
Odměnou nám, kteří se o přípravu turnaje starali několik týdnů dopředu, bylo 
upřímné poděkování odjíždějících funkcionářů a hráčů jiných mužstev z večerní 
turnajové zábavy, která ukončila tuto nadregionální akci. 
Další 12. ročník Újezdského poháru bude v Horním Újezdě u Třebíče 27. červen-
ce 2015. 



muži

Kádr mužstva po loňské úspěšné sezoně doznal několika změn. Fotbalovou karié-
ru ukončil Dominik Fatrdla, z regionu se odstěhoval Martin Dostalík a z hostování 
do Přáslavic se vrátil Lukáš Kuttler. Za hráče byla sehnána adekvátní náhrada, 
což v první polovině podzimní části přineslo velmi dobré výsledky v podobě zisku 
14 bodů za 4 vítězství a dva nerozhodné zápasy. Zatím jsme neutrpěli prohru, viz 
následující tabulka po 7. neúplném kole.
 
Tabulka mužů k 21. 9. 2014

  TABULKA

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. Sokol Vilémov 7 5 1 1 15: 6 16  (4)

2. Sokol Majetín 6 5 0 1 19: 7 15  (6)

3. Velký Újezd  6 4 2 0 17: 5 14  (5)

4. TJ Střeň  7 4 1 2 19: 10 13  (4)

5. SK Slatinice B 6 4 0 2 17: 5 12  (6)

6. Sokol Odrlice 6 3 1 2 9: 11 10  (1)

7. TJ Tršice  6 2 3 1 8: 4 9  (-3)

8. Sokol Pňovice 7 2 2 3 9: 12 8  (-4)

9. Sokol Luká  6 2 0 4 7: 12 6  (-3)

10. SK Chválkovice B 7 2 0 5 11: 17 6  (-6)

11. FC Drahlov B 6 1 1 4 4: 11 4  (-2)

12. SK Grygov  7 1 1 5 6: 16 4  (-5)

13. Moravská Huzová 7 1 0 6 5: 30 3  (-9)

žáci

Mužstva starších a mladších žáků, která letos máme přihlášená do soutěže OFS 
jsou částečně v nevýhodě, že srovnávají síly převážně se staršími kluky naroze-
nými v roce 2000 v kategorii starších žáků a s chlapci narozenými v roce 2002 
v kategorii mladších žáků. Po úspěšné loňské sezoně, kdy mladší žáci obsadi-
li třetí místo, si přejeme a věříme, že budou bojovat v dalším průběhu sezony 
v obou kategoriích aspoň o střed tabulky. 
Následující tabulky jsou částečně zkresleny nestejným počtem zápasů a obě 
mužstva odehrála první zápasy s nejsilnějšími mužstvy ve skupinách. 
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Tabulka starších žáků k 21. 9. 2014

  TABULKA

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK(Prav)

1. Sokol Chomoutov 5 5 0 0 27: 4 15 (6)

2. FC Hněvotín 5 4 0 1 43: 9 12 (6)

3. Sokol Dub n. M. 5 3 0 2 30: 9 9 (0)

4. SK Chválkovice 5 3 0 2 32: 20 9 (0)

5. Sokol Náklo 4 2 1 1 24: 12 7 (1)

6. TJ Štěpánov 3 2 1 0 12: 3 7 (1)

7. SK Slatinice  4 2 0 2 13: 16 6 (3)

8. Sokol Kožušany 4 1 0 3 19: 24 3( 0)

9. Velký Újezd  3 1 0 2 7: 25 3 (-3)

10. TJ Tršice  5 0 0 5 3: 26 0 (-9)

11. Sigma Lutín 5 0 0 5 3: 65 0 (-6)

Tabulka mladších žáků k 21. 9. 2014

  TABULKA

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK(Prav)

1. Sokol Bohuňovice 5 5 0 0 46: 4 15  (6)

2. Sokol Dub n. M. 5 5 0 0 33: 6 15  (6)

3. SK Bělkovice 5 4 0 1 32: 13 12  (6)

4. SK Grygov  5 3 1 1 19: 11 10  (4)

5. SK Chválkovice 5 3 1 1 15: 8 10  (1)

6. FK Hlubočky 5 3 0 2 17: 24 9  (3)

7. SK Velká Bystřice 5 2 2 1 20: 16 8  (2)

8. FC Dolany  5 1 2 2 13: 24 5  (-1)

9. Hvězda Libavá 5 1 1 3 6: 14 4  (-5)

10. Velký Újezd  5 1 1 3 7: 26 4  (-2)

11. TJ Tršice  5 1 0 4 5: 19 3  (-6)

12. SFK Nedvězí 5 1 0 4 10: 32 3  (-3)

13. 1.FC Olomouc 5 0 2 3 7: 13 2  (-7)

14. Sokol Slavonín B 5 0 0 5 7: 27 0  (-9)
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benjamínci

Největší radost a zatím i nejlepší výsledky nám v zahájené sezoně v mládežnic-
kých kategoriích dělají ti nejmladší, tj. starší benjamínci, kteří poslední soutěžní 
turnaj, který se odehrál v sobotu 20. 9. 2014 na našem hřišti vyhráli a mají mož-
nost na dalším turnaji vyhrát skupinu, viz následující tabulka.

Tabulka st. benjamínků po třetím kole k 21. 9. 2014

1. SK Velká Bystřice  9 6 1 2 39:22 19

2. TJ Tršice   9 6 0 3 46:30 18

3. Sokol Velký Újezd  9 5 1 3 52:28 16 

4. 1. FC Olomouc  9 0 0 9 14:71  0

Závěrem upozorňujeme zájemce o fotbal z řad nejmladších a rodiče chlapců, ať 
přijdou mezi nás na fotbalové hřiště, kde každé úterý a čtvrtek od 1630 do 1800 
hod. probíhají tréninky mládeže. Zde je možné se přihlásit u trenérů mládeže 
nebo funkcionářů oddílu a následně mladé fotbalisty zaregistrovat a připravovat 
na fotbalová klání.

Za oddíl kopané 
TJ Sokol Velký Újezd

Jaroslav Tylich 

Přišli jste o práci a nemáte z čeho žít? nemáte někoho blízkého, 
který by vám pomohl?

Celý život jste pracoval v jedné firmě a pak jste dostal výpověď pro nadbytečnost. 
Jste v evidenci uchazečů o zaměstnání, práci si hledáte, ale vzhledem k Vašemu věku 
Vás nikdo nechce. K tomu ještě nemáte nikoho, kdo by Vám mohl pomoci. Nyní ještě 
čekáte poslední podporu v nezaměstnanosti, ale co bude dál? Z čeho budete žít? 
Víte, že existují sociální dávky, které slouží k úhradě nákladů za jídlo a bydlení? Jedná 
se o dávky pomoci v hmotné nouzi. Tyto dávky vyplácejí Úřady práce (v Olomouci na 
ulici Vejdovského 988/4). Žádost si musíte podat v místě trvalého bydliště. Je důle-
žité vědět, že nárok na dávky nelze vyplatit zpětně, ale od prvního dne měsíce, kdy 
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jste žádost podali (např. když podáte žádost dne 31. 1. 2014, nárok na dávku máte 
za měsíc leden 2014).
Mezi dávky pomoci v hmotné nouzi patří: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, 
mimořádná okamžitá pomoc. 
Příspěvek na živobytí je základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedosta-
tečný příjem osoby/společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných 
osob je dán zákonem o životním a existenčním minimu. V zákoně o pomoci v hmotné 
nouzi jsou uvedeny bližší informace o poskytnutí této dávky. (Pozn. V příštím článku 
se více dozvíte o druhé a třetí dávce – viz výše.)
Mohu mít nějaký majetek, když žádám o tyto dávky? 
Při nároku na tuto dávku se zkoumají Vaše majetkové poměry (zda máte movitý či 
nemovitý majetek, finanční prostředky, stavební spoření, kapitálové životní pojištění 
a jiné). Často se lidé obávají, že bude po nich požadován prodej bytu, kde bydlí, což 
není pravda! I prodej automobilu po Vás nemusí být požadován, jestliže se automo-
bilem dopravujete k lékaři, dopravujete děti do školy apod. 
Jakou roli hraje vyživovací povinnost při podání žádosti o tyto dávky? 
Při nároku na dávku se dále zkoumá, zda máte uplatněnou vyživovací povinnost. 
Nový občanský zákoník upravuje vyživovací povinnost: mezi manžely, mezi rodiči 
a dětmi, mezi rozvedenými manžely, mezi potomky a předky a dále výživné a úhra-
du některých nákladů neprovdané těhotné ženě nebo matce. Pokud jste tedy matka 
samoživitelka a nepožadujete po otci dítěte výživné, může nastat problém při vyřizo-
vání dávek pomoci v hmotné nouzi. Častým příkladem také bývá zletilý nezaopatřený 
student, který studuje vysokou školu a nežije s rodiči. I tento student, pokud by si 
žádal o dávky pomoci v hmotné nouzi, by si měl uplatnit vyživovací povinnost (žádat 
o výživné od rodičů).
Jaké příjmy budou „sociálku“ zajímat? 
Výše příspěvku na živobytí se odvíjí od Vašich příjmů. Příjmy, které se (ne)započítáva-
jí, jsou uvedeny v zákoně o životním a existenčním minimu. Některé příjmy se neza-
počítávají v plné výši, např. příjem ze závislé činnosti se započítává z 70% a podpora 
v nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci z 80%. Při podání žádosti se zkoumají příjmy za 
3 předchozí měsíce od podání žádosti. Nejvýhodnější je podat si žádost v měsíci, kdy 
o nějaký příjem přijdete nebo je velice nízký. 

Pokud se potřebujete na něco bližšího zeptat, obraťte se od pondělí do pátku na:  
dluhoVou Poradnu charity olomouc, Wurmova 5, 779 00 olomouc

Email: 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.

Zpracovala: Eva Koblihová
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Vyhořel Vám dům a pojišťovna Vám neuhradí celou škodu? Pokazi-
la se Vám pračka a nemáte na novou, protože pobíráte jen sociální 
dávky?

Byl jste vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání a byla Vám odebrána dávka pří-
spěvek na živobytí, ze které jste žil? Jste starší a máte zdravotní problémy, a to Vás 
omezuje v hledání zaměstnání? Řešením jsou sociální dávky. Ty se vyřizují na úřadu 
práce v místě Vašeho trvalého bydliště.
Jednou z těchto dávek je dávka pomoci v hmotné nouzi – doplatek na bydlení. Po-
kud má osoba vyřízený příspěvek na bydlení a i ten mu nepokryje veškeré náklady na 
bydlení, má možnost si tuto dávku vyřídit. U doplatku na bydlení se zkoumají příjmy 
osoby. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných 
nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky 
energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí. Nárok má vlastník nebo nájemce bytu 
(jsou i výjimky). Pokud si budete žádat o tuto dávku, musíte si požádat i o příspěvek 
na živobytí.
Další dávkou pomoci v hmotné nouzi je mimořádná okamžitá pomoc. Prostřednictvím 
mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého 
a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc bezprostředně. Zá-
kon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž lze tuto dávku pomoci 
v hmotné nouzi poskytnout. 
• Osoba neplní podmínky hmotné nouze pro příspěvek na živobytí, ale kvůli 
nedostatku finančních prostředků jí hrozí vážná újma na zdraví. 
• Osoba, kterou postihne vážná mimořádná událost (povodeň, požár apod.) 
a celkové sociální a majetkové poměry této osoby jí neumožňují překonat událost 
vlastními silami. 
• Osoba nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým po-
měrům dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje (např. 
úhrada jízdného v případě ztráty peněžních prostředků, úhrada noclehu).
• Na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základ-
ních předmětů dlouhodobé potřeby (nákup pračky, ledničky, postele).
• K uhrazení odůvodněných nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo 
se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvise-
jících se sociálně-právní ochranou dětí (lyžařský výcvik, škola v přírodě).
• Poslední situace se týká osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. 
Jde zejména o osobu, 
 • která je propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí 
svobody, ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení 
 • je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné 
výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo
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 • nemá naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je 
bez přístřeší, nebo
 • je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné 
osoby.

Pokud se potřebujete na něco bližšího zeptat, obraťte se od pondělí do pátku na:  
dluhoVou Poradnu charity olomouc, Wurmova 5, 779 00 olomouc

Email: 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.

Zpracovala: Eva Koblihová

VýPis  usnesení
ze zápisu z 22. zasedání zastupitelstva městyse Velký újezd 

(dále jen zm)  konaného dne 23. 9. 2014 

usnesení k bodu č. 2
ZM Velký Újezd schvaluje zápis z 21. zasedání ZM Velký Újezd ze dne 11. 6. 2014.

usnesení k bodu č. 3
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru ZM Velký Újezd - přílo-
ha č. 2 zápisu.

usnesení k bodu č. 4
ZM Velký Újezd bere na vědomí zprávu o činnosti Výboru pro rozvoj městyse Velký 
Újezd - příloha č. 3 zápisu.

usnesení k bodu č. 5
ZM Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse Velký Újezd. 

usnesení k bodu č. 6
ZM Velký Újezd schvaluje uzavření Smlouvy o společné úhradě nákladů na projekt: 
„Nakládání s bioodpady v mikroregionu Bystřička“ (příloha č. 2 pozvánky, na stůl k 
jednání).



usnesení k bodu č. 7
1) ZM Velký Újezd rozhodlo o bezplatném převodu práv a povinností městyse Velký 
Újezd – zakladatele obecně prospěšné společnosti Bystřička, o.p.s., se sídlem Zámec-
ké náměstí č. p. 79, 783 53 Velká Bystřice, IČ: 26882035 na nabyvatele – Sdružení 
obcí mikroregionu Bystřička se sídlem Zámecké náměstí 79, 783 55 Velká Bystřice, 
IČ: 70947040, za podmínek stanovených ve „Smlouvě o převodu práv a povinností 
zakladatele“, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 2) ZM Velký Újezd pověřuje starostu městyse k uzavření „Smlouvy o převodu práv 
a povinností zakladatele“ uvedené v bodě 1.
 (příloha č. 1 pozvánky)

usnesení k bodu č. 8
ZM Velký Újezd souhlasí se zařazením správního území městyse do území působnos-
ti MAS Bystřička pro plánovací období EU v letech 2014 – 2020.
(příloha č. 1 pozvánky)

usnesení k bodu č. 9
1) ZM Velký Újezd schvaluje rozpočtové opatření 6/2014 dle předloženého návrhu. 
(příloha č. 3 pozvánky, na stůl k jednání)
2) ZM Velký Újezd pověřuje radu městyse projednáním a schválením rozpočtových 
změn, které vyplynou z hospodaření městyse do ustavujícího zasedání ZM bez ome-
zení. 

usnesení k bodu č. 10
ZM Velký Újezd schvaluje pro rok 2015:
- sazbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 400,- Kč; sazba se skládá za 
a) dle § 10b odst. 4 písm. a) zákona z částky 150,00 Kč za kalendářní rok a za b) dle 
§ 10b odst. 4 písm. b) z částky 250,00 Kč za kalendářní rok - tato částka je stanove-
na na základě skutečných nákladů městyse předchozího kalendářního roku na sběr a 
svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok,
- nevydávat novou obecně závaznou vyhlášku, postupovat dle stávající č. 
2/2012.
(příloha č. 4 pozvánky, na stůl k jednání)

usnesení k bodu č. 11
ZM Velký Újezd schvaluje finanční dary výborům a komisím takto:
- finanční výbor   3.000,- Kč
- kontrolní výbor   3.000,- Kč
- výbor pro rozvoj městyse  3.000,- Kč
- sociální komise   3.000,- Kč
- kulturní a školská komise  3.000,- Kč
v celkové hodnotě              15.000,- Kč.
(příloha č. 5 pozvánky, na stůl k jednání)
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usnesení k bodu č. 12
ZM Velký Újezd schvaluje uzavření Smlouvy č. 14191133 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního pro-
středí.
(příloha č. 6 pozvánky, na stůl k jednání)

usnesení k bodu č. 13
ZM Velký Újezd schvaluje prodej části pozemku parcela č. 1200 v k.ú. Velký Újezd v 
majetku městyse m. Bednaříkovým, Za Hřbitovem 328, Velký Újezd za cenu 10,- Kč 
za 1 m2. Náklady spojené s převodem platí kupující.
(příloha č. 7 pozvánky, na stůl k jednání)

usnesení k bodu č. 14
ZM Velký Újezd schvaluje čerpání finančních prostředků z investičního fondu ZŠ a 
MŠ Velký Újezd na opravu střechy budovy ZŠ ve výši 43.875,- Kč.
(příloha č. 8 pozvánky, na stůl k jednání)

Lubomír Bršlica    Ověřovatelé zápisu: Mgr. Michaela Janotová
     starosta          Mgr. Ondřej Zatloukal
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