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Předmluva: 

Doba, kdy byla zaloţena  v roce 1920 Tělocvičná jednota Sokol Velká je 
obdivuhodně a pro budoucnost zaznamenána v Pamětní knize Tělocvičné 
jednoty Velká aţ do konce roku 1923. Nevím, proč a z jaké příčiny nebylo v této 
Pamětní knize Tělocvičné jednoty Sokol Velká pokračováno, tak jak bylo 
zahájeno v roce 1920. 

Je velké štěstí, ţe se dochovala kniha „Zápisy o schůzích Sokola 1920 – 
1935“  a „Pamětní kniha stavby sokolovny“. Z těchto zápisů mohu věrohodně a 
takřka přesně popsat veškerou činnost v tomto období. Pokračování v psaní 
Sokolské kroniky se nepokračovalo ani po dostavbě sokolovny v roce 1929.   

 Snad to bylo dobou, kdy po dokončení sokolovny nastaly různé jiné 
starosti, celosvětová krize, pak přišla okupace naší země Německem, strašnou 
druhou světovou válkou. V té době kaţdé slovo a zmínka o jakémkoli „českém“ 
bylo příčinou jak se dostat do konfliktu s Německým Gestapem. 

Rovněţ je škoda, ţe po válce není nikde ani zmínka o té nádherné a 
fantastické náladě, kterou naše vlast a náš lid proţíval po ukončení světové 
války a nastolení míru. 

Pak přišel Únor – komunistický převrat.  Všechny Tělocvičné jednoty 
Sokol, byly násilně sloučeny do ČSTV (Československá tělesná výchova). Přesto 
lidé říkali, ţe chodí cvičit do sokola a sokoloven. 

Nebylo zjištěno, ţe v naší obci někdo pokračoval v popisování této činnosti. 

S porovnáním ostatních jednot v okolních obcích byla jednota ve Velké 
stále aktivní a svojí pravidelnou a nepřerušovanou činností si zaslouţí, aby celá 
její historie nebyla zapomenuta.  Od doby posledního zápisu uplynulo 81 roků.  

Jelikoţ se mi dokumenty o zaloţení Sokola ve Velké dostaly do rukou nyní, 
rozhodl jsem se zaznamenat to dlouhé sedmdesátileté období na základě 
dostupných dokumentů a informací a pohovoru s pamětníky. Tyto knihy a 
spousta písemných dokladů a fotografii byly v soukromém archivu 
dlouholetého člena, funkcionáře, předsedy a především bratra Bohumila 
Hlavinky (1930 -2004). Díky němu a jeho postřehům, zápiskům a fotografiím 
jsem se rozhodl  Sokolské paměti Velické doplnit aţ do dnešní doby. 

Chtěl bych chronologicky popsat a zdokumentovat hlavní události, které se 
za tak dlouhé období udály v Sokole ve Velké. Roky 1920 aţ 1923 jsou opisy 
z Pamětní knihy. Ostatní roky aţ do roku 1935 jsem popisoval na základě 
zápisu z výborových schůzí. Další s různých postřehů od B. Hlavinky a 
poslední roky, tj. od roku 1997 na základě zápisu, jak z výborových schůzí, 
z valných hromad a v neposlední řadě z osobních zkušeností. Fotodokumentace 
byla v archivu jiţ zmiňovaného B. Hlavinky, dále je pouţita z archivu Sokola a 
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ostatní jsou fotografie, které jsem pořídil já. Za případné nepřesnosti, popřípadě 
zjednodušený popis událostí se omlouvám.  

Psaní Sokolských paměti Velických jsem zahájil 15. 4. 2004 a s přestávkami 
byly ukončeny v červnu 2010 

 

Miloš Krajíček 
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Rok 1920 

Vznik jednoty 

Myšlenka zaloţiti ve Velké Sokola tanula nám mnohým jiţ dávno na mysli. 
Leč nedoufali jsme, ţe v obci s 550 obyv. najde se dosti obětavých a nadšených 
bratrů. Asi 6 nás bývalo přispívajícími členy sousedních jednot - hranické a 
drahotušské. 

V čas příprav k VII. sokolskému sletu oţivili myšlenku zaloţení vlastní 
jednoty zdejší studující Alfred Urban a Fr. Bezděk. Najednou skoro tajně 28. 
června okolní kaplani zaloţili ve Velké Orla (místnost v panském hostinci). 
Přirozeně, ţe pokrokoví občané zdejší sdruţení jiţ od r. 1907 ve čtenář. spolku 
"Pokroku", musili postaviti se na stráţ. Klerikáli počali lákati děti do Orla, děti 
těšily se na cvičení, ovšem pokrokoví rodiče nemohli tam děti posílati. Ukázala 
se nutnost v místě zaloţiti jednotu sokolskou. Byly to hlavně školní děti, jeţ 
běhaly k učitelům s dotazy, kdy Sokol bude zaloţen a tak zaloţení urychlily. A 
tak zásluhou bra. Ant. Urbana 15. srpna 1920 svolána do hostince Ant. Urbana 
schůze, kde místo nutným odjezdem omluvivšího se br. řed. Karlíčka stručně o 
potřebě zaloţení jednoty promluvil říd. učitel z Radíkova Jos. Cvek. Ukázalo se 
pochopení. 1. září 1920 svolána zařizující schůze - 41 účastníků - na níţ starosta 
hranické jednoty br. Tomáš Oplocký nastínil účel, podstatu a cíl sokolstva. 
Zvolen zařizující výbor: H. V. Karlíček, Frant. Šustek, Ant. Nesvadba, Adolf 
Weinhauer, Ant. Bílý, Frant. Glos, Alfred Urban, Ant. Domes, Vlasta 
Weinhauerová a Mařka Bezděková. Výbor podal stanovy ke schválení.  

Ustavující valná hromada konala se 10. října. Předsedal br. Tomáš Oplocký 
z Hranic, zapisovatelem byl br. řed. H. V. Karlíček. Přítomni tito bratři a sestry: 
Ad. Weinhauer, Jan Doskočil, Val. Domes, Ang. Král, Ant. Urban, Ant. Bílý, 
Ant. Nesvadba, Jos. Praţák, Jos. Cvek, Frant. Tománek, Fr. Glos, Ad. Staněk, Fr. 
Foltýnek, Ant. Šindler, Fr. Zlámal, Jos. Doskočil, Rud. Janeček, Rich. Durman, 
Fr. Hlavinka, Jan Klvaňa, Jan Bezděk, Ant. Fekar, Frant. Šindler, Maria 
Karlíčková, Mar. Cviková, Růţ. Urbanová, Julča Janásková, Mar. Bezděkova, 
Flor. Domesova, Františka Bilých, Aneţka Sedlákova. Zvolen tento výbor mladé 
jednoty: starosta obce Ant. Nesvadba, starostou, hostinský Ant. Urban, jeho 
náměstkem, domkař Ant. Fekar, náčelníkem, Vlasta Weinhauerova náčelní, řed. 
obec. školy Hubert Karlíček vzdělavatelem, Frant. Tománek, jednatelem, Fr. 
Glos, pokladníkem, členy: Ad. Staněk, Jos. Praţák, Jos. Doskočil, Aneţka 
Sedlákova, Mař. Bezděkova, Flor. Domesova. Náhradníky: Mař. Karlíčková, 
Julča Janásková, Val. Domes a Fr. Foltýnek. Zápisné stanoveno 2 K, měs. 
příspěvek 2 K, pro dorost 1 K. Konstatováno, ţe celkem je 56 bratří a sester, tito 
členové jsou ustavující členové velické „Těl. jedn. Sokol“. Mateřský čtenář. 
spolek Pokrok dal do vínku mladé jednotě 800 K. 

 
Při zaloţení jednota čítala:  
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 cvičících členů 9 

 ţen 7 

 dorostu 13, dorostenek 8,  

 ţáků 30, ţákyň 20 
 
Vzdělávací činnost: 

 28. října oslava s přednáškou br. řed. H. V. 
Karlíčka 

 21. listopadu přednáška ţup. vzděl. Br. 
Petříka, prof. z Hranic: "Co jest a co chce 
Sokol" 

 11. prosince přednáška br.Karlíčka o 
Komenském 

 26. prosince vánoční nadílka dětí a večer 
divadlo: F. Náhlovská " Paní představená" 

 31. prosince jednoaktovka "Po bouři", hudba, 
komické výstupy. 

 Výborové schůze v r. 1920 byly 2. 

 Z pokladní zprávy r. 1920:  
o Přijato 2625 K 
o Vydáno 862 K 05 h 
o Hotovost 1762 K 95 h 

  

Zakoupena razítka, knihy pro činovníky a několik broţur. 

Rok 1921 

23. ledna valná hromada, na níţ 
zvoleni: starostou Ant. Urban, náměstkem 
Ant. Nesvadba, náčelníkem Ant. Fekar, 
náčelní Vlasta Weinhauerová, 
vzdělavatelem učitel Joţa Harna, který se 
právě vrátil jako ruský legionář ze Sibíře, 
jednatelem Fr. Tománek, pokladník Fr. 
Glos, členy výboru: H. V. Karlíček, Alois 
Zlámal, Albert Tomečka, Frant. Foltýnek 
(hospodaření), Ant. Bílý a Boţka 
Klvaňova, náhradníky: Jos. Cvek, Jos. 
Praţák, Fr. Šlosar, Aneţka Glosova. 

Zavedeno, ţe schůze výboru bude 
vţdy první sobotu v měsíci. 

Obrázek 1 První starosta 
Tělocvičné jednoty Sokola 
Velká Antonín Nesvadba, z 
čísla popisného 70, krejčí, 
10.10.1920 - 23.1.1921 

Obrázek 2 Starosta Antonín Urban, číslo 
popisné 57, hospodský, 23.1.1921 -
26.1.1929 
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Okrskový cvičitelský kurs v Hranicích v lednu navštěvovali: Alois Zlámal. 
Fr. Tománek, Vlasta Weinhauerová, Aneţka Janásková, Boţ. Klvaňova. V 
prosinci (26. - 31.): Alois Fišar, Fr. Bezděk, Alfred Urban, Aneţka Janáskova, 
Mař. Bezděkova, Olga Serbouskova. 

Ţupní cvičitel. Kurs absolvoval br. náč. Fekar v Přerově (od 13. - 27. února), 
jednota přispěla mu 300 K. 
  
Cvičitelský sbor muţský:  
Ant. Fekar, Al. Zlámal, Joţa Harna. 
 
Cvičitelský sbor ţenský:  
Vlasta Weinhauerová, Boţka Klvaňova, Aneţka Janáskova. 
  
Vzdělavatelský sbor:  
Joţa Harna, H. Karlíček, Jos. Cvek, Ant. Fekar. 
 
Jednota odbírala:   
Sokol Věstník  5 výt. s přílohami 
Zpravodaje Č.O.S. 3 výt. 
Sokol. Besed 2 výt. 
Skřivánek  2 výt. 
Sokol   1 výt. 
 

V březnu zakoupeno 20 párů kuţelů za 265,2 K u fy. Zapadlo v Přerově. V 
srpnu americká hrazda za 2928,35 K od fy. Vindyš, Radotín a koncem prosince 
nová bradla za 4215 K od fy. Pokorný, Královo Pole. Ceny jsou i s dopravou. 

Pro dorost, ţáky a ţákyně zakoupeny úbory, které rodiče dle moţnosti 
jednotě splácejí. Tak oblečeno 20 ţáků, 15 ţákyní, 14 dorostů a 12 dorostenek. 
Téţ členstvo během roku opatřilo si cvičební - 4 muţi i výletní - úbor a 
súčastnilo četně ţup. cvičení v Brodku, kraj. sletu v Přerově, veřejných cvičení v 
Hranicích, Drahotuších, Spálově, Paršovicích, Milenově a Skaličce. 

Po velikých přípravách a značném nadšení konáno 11. září I. veřejné 
cvičení ve Velké na zahradě pí. Aneţky Bezděkové za bratrské pomoci jednot 
hranické a drahotušské. Přes pokročilou dobu cvičení se vydařilo v kaţdém 
ohledu. Ţáci a ţákyně v nových úborech podali svá prostná vzorně. Téţ dorosti, 
muţi a ţeny cvičili slovenská prostná dobře. Sestry z Drahotuš cvičily na 
bradlech, vzorné druţstvo z Hranic na hrazdě. Obětavé sestry naše zásobily 
buffet tak hojně, ţe vynesl skoro 2 ½ tisíce korun. Hrubý příjem veřejného 
cvičení byl 8692,3 K, vydání 3261,05 K, čistý výnos 5431,25 K. Mohutný průvod 
s prapory a hudbou ukázal všem sílu sokolské myšlenky a budil závist zdejších 
lidovců. (Veřej. cvičení zdejšího Orla skončilo schodkem 500 K.) O zdar veřej. 
cvičení hlavní zásluhu měl br.starosta Urban, který svým způsobem nabádal po 
celý rok členstvo i dorost k pilné návštěvě cvičení. Téţ náčelník a ostatní 
cvičitelé a cvičitelky konali svou povinnost a práce jejich přinesla ovoce. 
Okrskový náčelník br. Fojtík z Hranic staral se neméně o zdar podniku. 
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Po celý rok cvičilo kaţdé druţstvo 2 hod. týdně v sále br. Urbana, v létě v 
zahradě pí. Bezděkové, ţáci a ţákyně na školní tělocvičně. Technická činnost 
jednoty přec jen brzděna byla nedostatkem řádné místnosti a nářadí a téţ 
částečně - hlavně u muţů pro veřej. cvičení - malou agilností vedoucích. 

Vzdělávací činnost byla dosti obsáhlá. Měsíční členské schůze obyčejně 
měly přednášku. Uspořádány byly oslavy: Husova (5. července), 28. října a 
Havlíčkova (31. října). Celkem: 1 veřejná přednáška a 12 pro členstvo a dorost. 
Přednášeli: Joţa Harna 6 (6./II. Úkol a cíl Sokolstva, 7./3. význam Masaryka, 
14./5. O demokratismu, 19./6. Popravy na Staroměstském náměstí, 28./10. 
Naše osvobození, 27./6. Dějiny a organizace sokolská), H.V. Karlíček 2 (5./7. 
Mistr Jan Hus, 31./10. Karel Havlíček - Bor.), Jos. Cvek 2 (12./4. Šťastná 
republika, 30./8. Jaký má býti Sokol), prof. Konst. Petřík 1 (20./12. Co je 
sokolství a co znamená sokolsky ţít), Alois Zlámal 1 (7./II. Důleţitost práce), 
učitel Milián 1 (26./12. O hypnotismu). 

Proslovů před šikem pronesl vzdělavatel Harna celkem 18, br.náčel.Fekar 1. 
Při veřej.cvičení měl vzdělavatel téţ proslov na cvičišti. 

Vzdělavatelem během roku nacvičena divadla: Růţová pouta od Ant. 
Lokaye (17. a 24. dubna), drama Černé oči od Mallocha (26./6.), Jedenácté 
přikázání od F. Šamberka (4. a 11. prosince) a jednoaktovka Je neviditelný 31. 
prosince při silvestrovském večírku. 

8. prosince byla mikulášská besídka: prostná ţáků, recitace ţáků a ţaček, 
mikulášská scéna (skladba br. Karlíčka) a posílání dárků. 

Vyjma letní období cvičen byl vzdělavatelem jednohlasný i sborový zpěv 2 
hod. týdně. 

Knihovna čítá 16 svazků technic. příruček a 15 div. kníţek. V místě je 
vzorná knihovna "Pokroku" (500 svazků), jíţ pouţívali bratři a sestry jsouce 
všichni téţ členy Pokroku. Letos zakládá se zde i obecní knihovna, jejímţ 
knihovníkem je br.Harna. 

Koncem roku konána byla osvětová škola pro nové členy. 

Jednota podala přihlášku o příděl části panské zahrady se stodolou 
(majetek němec.hraběnky z Altanů) ku zřízení letního cvičiště a tělocvičny. 
Během roku prodáno 212 cihel á 1 K na stavbu sokolovny. Sbírka na Sylvestra 
vynesla 107,6 K, p. Terk daroval 20 K, dohromady je 339,6 K. 

Všichni funkcionáři jednoty řádně konali své povinnosti, jen br. náčelník 
byl na podzim příliš zaneprázdněn, čímţ poněkud trpěla cvičení muţů. 

Sokol ve Velké letošním rokem pevně zakotvil a jistě pro povznesení 
mládeţe a občanstva dosti vykonal. Poměr k místnímu Orlu byl docela 
korektní. Jednoty se ignorovaly, sporů však nebylo. 
 
Stav členstva 31./XII. 1921:  
muţů: činných 16, přispív. 35 
ţen: činných 10, přispív. 9 
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dorostů 14, dorostenek 12 
ţáků 27, ţákyň 1 
  

Celoroční příjem: 17.679 K, vydání 16.993.58 K, zůstává 685,42 K, k tomu 
hotovost z r. 1920 1762,95 K, činí tudíţ hotovost na 1. ledna 1922  2448.37 K. 

 

 Na zdar! 

Joţa Harna 

t.č. kronikář 

Rok 1922 

Na valné hromadě 15. ledna 1922 zvoleni: starostou Ant. Urban, náměst. 
Jos. Praţák, náčel. Alois Fišar, náčelní Mařka Bezděkova, vzdělavatelem Joţa 
Harna. Ve výbor.schůzi 17./5. zvoleni: jednatelem, zapisovatelem, matrikářem, 
archivářem a novinářem Fr. Tománek, pokladníkem Fr.Gloz, kronikářem 
J.Harna, hospodářem Fr. Foltýnek. Členy výboru: H. V. Karlíček, Ant. Fekar, 
Ant. Bílý, Aneţka Glozova, Boţka Janáskova, náhradníky: Fr. Šindler, Albert 
Tomečka, Máňa Janáskova, Aneţka Sedlákova. 

 
Cvičitel. sbor muţský:  
Al.Rušar, Fr. Šlosar (místonáčel.), J. Harna (cičitel ţáků), Ant. Fekar, Fr. Bezděk, 
Alfr. Urban, Jos. Klvaňa.  
 
Cvičitel. sbor ţenský:  
M. Bezděkova, Boţ. Klvaňova (místonáč.), Vlasta Weinhauerova, Aneţka 
Janáskova (cvičit. ţaček), A. Sedlákova.  
 
Vzdělav. sbor: 
 Joţa Harna, H. V. Karlíček, Jos. Cvek, Fr. Bezděk, Alfr. Urban. 
  
Okrskový cvičitel. běh (26. - 30. prosince) navštěvovali 2 muţi a 3 ţeny.  
  
Nářadí přikoupeno:  
ţíněnka za 600 K od fy Kantore, ţelezná koule za 56 Kč, 2 činky za 40 Kč. Obraz 
J. Fügnera 80 Kč. 
  

Valné hromady byly 2, členských schůzí 10, výborových 17. 

Největším podnikem roku byl sokolský výlet 20./8., který dík našim 
sestrám, jeţ bohatě zásobily bufet, vynesl čistého 2853,98 Kč. Hrubý příjem byl 
5093,5 Kč, vydání 2239,52 Kč. 
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 30./9. slavnostní schůze na oslavu stých narozenin J. Fügnera. 

21./11. přijaty nové stanovy pro příští správ. Rok s jednotným členstvím a 
cvičební povinností od 18 - 26 let po celý rok, od 26 - 36 let v letních měsících. 

Cvičeno bylo v sále br. starosty po celý rok 1 - 2 hod. týdně. Průměr jedné 
hodiny byl: 8,82 u muţů, 6,62 u ţen, 8,63 u dorostů, 8,59 u dorostenek, 21,92 u 
ţáků, 11,33 u ţaček. Členstvo i dor. cvičili i na akademii ve Stříteţi (5 m.), na 
ţup.sletu v Lipníku, na veř.cvičení v Milenově, okrs.cvič. v Paršovicích a 
veř.cvič. ve Stříteţi. Na sokol.kraj.sletu v Ostravě cvičili 2 muţi a zúčastnilo se 
ho 8 bratrů a 3 sestry. 14./5. pochodové cvičení na Radíkov (m.ţ. d. i ţactvo v 
plném počtu). 7./12. ţákovská besídka s čísly tělocvičnými, recitač. a zpěvními. 
O vánocích provedena sbírka pro nezaměstnané. V masopustě byly 2 plesy: 
7./1. vynesl 303 Kč, a merenda 25./2.  216,82 Kč. 

Vzdělávací činnost byla tato: 11 přednášek a 25 proslovů před šikem. J. 
Harna přednášel 12./1. O významu sok.tělocviku a o zdravotnictví, 20./2. O 
mravnosti současné politiky, 31./8. Podniky sokolské a slet v Lublani, 30./9. 
Jindr. Fügner, 21./11. Rozbor nových stanov, Br. Cvek 24./5. Něčo z 
astronomie, 28./10. 4té výročí naší samostatnosti, Alfr. Urban 7./3. význam 
pres.Masaryka a 5./7. M.J.Hus (při hranici zapálené), Fr. Bezděk : 24./5. Fr. 
Palacký a br.prof.Koupil 26./4. O rovnosti, demokratismu a náboţenství. 
Proslovy: br.Harna 22, Urban 3.  V prosinci měl vzdělavatel s 8 členy osvětovou 
školu. 

Divadla za reţie bra.vzdělavatele sehráta: 24.4. a 30./4. „Lešetínský kovář“, 
15/10. „Ideály manţelství“ (E.Bartoš), zisk 398,3 Kč, 10./12. „Z nařízení bytové 
komise“ (R. Mařík), zisk 183,3 Kč a o Sylvestru jednoaktovka, kuplety a zpěvy 
(zisk 382,75 Kč). 

Knihovna obsahuje jen knihy technické a vzdělávací v počtu 97. Časopisy 
odbírány: „Zpravodaj“ 12 výt., “Věstník sokolský“, Cvičitel a Cvičitelka po 4 
výt., „Sokol“ 2 výt., „Sokolské besedy“ 2 výt., „Skřivánek“ 2 výt., „Sokolice“ 1 
výt., „Tělocvik“ 1 v. 

Jednota hlavně její předsednictvo staralo se, aby při parcelaci dostala 3 
měřice panské zahrady se stodolou uprostřed. Bylo i uvaţováno na člen. 
Schůzi, nemělo-li by se ţádati raději o celý hostinec, avšak navrţeno obec. 
zastup., aby obec o hostinec podala přihlášku. 

Činnost po celý rok byla uspokojivá. V zimě cvičeno více neţ v létě. 

I finančně jednota sílila: Celoroční příjem za r. 1922 byl 12905,53 Kč, vydání 
9105,03 Kč, zůstává 3800,50 Kč. Celkem na hotovosti a vkladech měla jednota 
31./XII. 1922  6375,09 Kč. 
  
Stav členstva 31./XII. 1922:   
muţů: 56 + 4 na voj. sluţbě 
ţen: 21 
celkem: 77 členů 
dorostů 8, dorostenek 12 
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ţáků 27, ţaček 18 

 

Na zdar! 

Ve Velké, 6. března 1923 

Joţa Harna 

Rok 1923 

Valnou hromadou 6. února zvolen tento správní výbor: starostou Ant. 
Urban, náměstkem Jos. Praţák, náčelníkem Jos. Klvaňa, náčelní Mař. 
Bezděková, vzdělavatelem Joţa Harna, členy výboru a pokud se týče činovníky: 
jednatelem, zapisov. a archivářem Fr. Tománek, pokladníkem Fr. Gloz, 
knihovníkem a matrikářem Aneţ. Glozová, hospodářem Ant. Hlavinka, H. V. 
Karlíček, Fr. Šindler, Boţka Janáskova a Jan Trk (pro přesídlení během roku se 
vzdal), náhradníky: Met. Šustek, Ant. Šindler, Máňa Janáskova a Fanča 
Janáskova (č.28). 

Cvičitelský sbor muţský: Jos. Klvaňa (1/2 roku), Fr. Bezděk (místonáč.), 
Joţa Harna, Al. Fišar, Jos. Hlavinka a M. Šustek. Během roku vzdal se br. Jos. 
Klvaňa, br. Bezděk odešel na voj. sluţbu, i zvolen náčelníkem Met. Šustek. 

Cvičitel. sbor ţenský: Mař. Bezděková, Máňa Janásková (místonáčelní), 
Aneţka Glozova a Boţka Klvaňova. 

Vzdělávací sbor : Joţa Harna, H. V. Karlíček, Jos.Cvek a Fr. Bezděk. 

Okrskový běh cvičitelský v Hranicích navštěvovali: bři. Met. Šustek, In. 
Březina, Ferd.Rýpar, dorostenky: Cilka Šťastných, Mař. Janáskova č. 22. 

Během roku zakoupen kopací míč za 125 Kč.  

Valná hromada byla 1, členských schůzí 8, výborových 16. 

10. června pořádáno ve Velké na zahradě pí. Aneţ. Bezděkové veřej. okrs. 
cvičení, s jehoţ přípravou mělo naše členstvo mnoho práce. Veřej. cvičení s 
hudbou o 30 muţích propagační vliv mělo veliký, naši protivníci nic 
podobného nedokáţí. Účast byla značná, avšak 40 % ze vstupenek odvedli jsme 
okrsku, takţe čistý zisk byl jen 2610,05 Kč, ač sám buffet vynesl 1600 Kč. Hrubý 
příjem byl 7363,86 Kč, vydání 4753,81 Kč. Cvičilo na něm 6 členné druţstvo 
dorostů skok vysoký a 8 dorostenek prostná a čtverylku.  

Na ţup.sletu dorostu v Tovačově 24./6. cvičilo 6 dorostů a 2 dorostenky. 
Zájezdu do menšinové jednoty v Bílovci súčastnili se 2 muţi a 3 dorostenci a 
jednota přispěla Bílovci na knihovnu 20 Kč. Na ţákovské besídce 6./12. cvičilo 
16 ţáků a 18 ţaček. 

Pochodového cvičení do Bělotína zúčastnilo se 25 muţů, 8 ţen a všechen 
dorost. 
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Cvičeno bylo v sále bra. starosty, v létě na zahradě pí. Bezděkové. 

Cvičební povinnost od 26-36 let u nás letos nemohla se vţíti. 

Průměr jedné hodiny cvičení byl: 6,6 u muţů, 5,03 u ţen, 6,57 u dorostů, 
7,72 u dorostenek, 19,05 u ţáků, 15,23 u ţaček. 

Na Tyršův dům prodáno v naší jednotě 160 losů tj. plný počet, nikdo však 
nic nevyhrál. 

20. ledna byl pěkný sokol. ples, výnos 368,45 Kč. Večírek na rozloučenou s 
bry Bezděkem a Skříčilem vynesl téţ 85,40 Kč, sokolská veselice 11./11., na níţ 
hráli bratři z ochoty  214,30 Kč a ţákov.besídka (bez vstupného) 6./12.  39 Kč. 

Vzdělávací činnost: bylo 7 přednášek a 24 proslovů před šikem. Br. Harna : 
7./3. „O pres. Masarykovi“, 30./5. „O lásce bratrské“, 5./7. u zaţehnuté hranice 
„O významu M. J. Husa“, 11./8. „O Tyršově domu“ a 22./12. „Proč lidé 
kouří?“. Br. Karlíček: 28./10. na slavnostní schůzi o 5. výročí naší samostatnosti 
a br. J. Cvek 28./4." O důleţitosti sokol. tělocviku a o kázni.  Proslovy: Harna 
22, Tomáš Oplocký 1 a s.Jarma Karlíčková 1. 

 Divadla za reţie vzdělavatele hrána: 15./4. v krojích “Pasekáři“ od 
Sokola Tůmy (ziska 310,10 Kč), 30./9. „Pan Měsíček, obchodník“ od L. 
Stroupeţnického (zisk 205,35 Kč), 16./12. „Propast lásky“ drama Ferd. Olivy 
(zisk 232,10 Kč), Sylvestrovský večírek s jednoaktovkou, kuplety a zpěvy vynesl 
421,90 Kč. Loutkové divadlo 18./3. (hráli bři. z Hranic) vyneslo jednotě 63 Kč a 
totéţ menšině v Jílovci. 

 Knihovna obsahuje celkem 118 výtisků většinou nevázaných.  

 Časopisy odbírány: Zpravodaje (17), Sokol. Věstníku (7), Cvičitele (4), 
Cvičitelky (4), Sokola 
(2), Sokolice (1), 
Sokolské besedy (1), 
Erbenův Tělocvik (1), 
Vzkříšení (1). 

 Koncem roku 
přidělena nám 
definitivně zahrada ve 
výměře skoro 3 měřic se 
stodolou uprostřed z 
cenu 5000 Kč. Cena 
stromů stanoví se 
zvlášť. Tím začne nový 
ţivot, nový ruch v 

jednotě. Tam kdysi bude 
státi sokolovna, ideál 
našich tuţeb a snah. 

Obrázek 3 Panská stodola na novém sokolském pozemku, 
zde bude stát nová sokolovna 
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 Obětavost určitých členů byla značná, i penězi mnozí přispěli, ba i při 
kartách v hostinci zásluhou bra. starosty vybralo se celkem 357,50 Kč na 
sokolskou půdu. 

Celoroční příjem jednoty byl 15.595,13 Kč, vydání 9.655,02 Kč. V tomto roce 
ušetřeno 4753,81 Kč, peněţní hotovost dne 31./12. byla 11.128,90 Kč. Příspěvky 
byly jako loni. 
 
Stav členstva 31. 12. 1923:   
muţů56, ţen 21 = 77 členů 
dorostů , dorostenek 
ţáků, ţaček 
 
Zdar! 

         Joţa Harna 

Rok 1924 

Výbor zvolený na valné 5. ledna 1924 ustavil se dne 8. ledna 1924 volbou 
činovníků, sestavením cvič. a vzděl. sborů. Činovníci výboru pracovali v tomto 
sloţení: starosta-br. A. Urban, mistostarosta br. Praţák, jednatel, zapisovatel, 
novinář F. Tománek, pokladník F. Glos, hospodářem A. Hlavinka, matrikářkou 
a knihovnicí A. Glosová, kronikářem J. Harna.¨Konáno bylo celkem 14 schůzí 
výboru a kaţdý měsíc členů. Památné dny národního ţivota byly náleţitě 
oslaveny: 5. března konána oslava 100 letých narozenin Bedř. Smetany spolu 
s oslavou naroz. Masarykových, 5. července hranice a oslava Husova, 11. října 
zakončeny na slav. členské schůzi celoroční oslavy Ţiţkovy. 23. června 
zúčastnila se jednota vítaní pana presidenta Masaryka při návštěvě města 
Hranice. 

 V lednu (19) uspořádán 
sok. ples, 1/5 těl. besídka 
dorostu a ţactva, 16/11 
podzimní taneční zábava, 
30/11 těl. besídka a nadílka, 
31/12 Silv. večírek. Činnost 
technická soustředila se 1. 
vlast. veřejným cvičením dne 
29. června, spojeným 
s odhalením spolkového 
praporu a předání sokolské 
zahrady. Definitivě přidělena 
byla jednotě sokolská zahrada 
se stodolou, zaplaceny zálohy 
(1205,-K) a celá cena stodoly 2500,-K. Okolo celé zahrady postaven drátěný plot, 

Obrázek 4 Plot z roku 1924, během let byly provedeny 
jen nepatrné úpravy 
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vpředu ozdobný na drátěné podezdívce, nákladem 8163,16 K, mimo práci, 
která vykonána dobrovolnou pracovní povinnosti zdarma, také všechen písek, 
kámen a dovoz byl zdarma. 

30/8 konaná mimořádná valná hromada na níţ provedeny volby delegáta 
na VII. valný sjezd Č.O.S. dne 7. XII. 1924. Administrace vykazuje 246 doš. a 108 
odeslaných dopisů. Všechny spolkové listiny jsou uchovány v archívu jednoty. 

V květnu na tělovýchovné besídce cvičilo 6 dorosteneckých skupin.  

29.  června  první vlastní veřejné cvičení na půdě sokolské zahrady. Cvičilo: 
23 ţáků prostná, 6 čl. druţstvo dorost na bradlech, 9 čl. druţstvo dorostu kozu, 
muţi na hrazdě 8 cvič. a 2 hosté, vzorové druţstvo jednoty hranické 6 cvičenců, 
budějov. prostná muţů  16 našich a 13 hostů. Okrskové veřejné cvičení 
v Milenově dne 6/VII obesláno 7 cvičenci.  Ţupní slet v Hranicích dne 13. 
července obeslán 7 cvičenci na společná prostná, mimo hojné účasti jak v kroji 
tak v občanském obleku. 7/IX byly v Přerově pořádány závody  dorostu. Naše 
jednota vyslala 6 čl. druţstvo pro závody v pětiboji a 4 pro závody v běhu. 
30/XI pořádaná tělocvičná besídka s nadílkou. 
  
V uplynulém roce bylo zařazeno:  
56 muţů, 122 dorostenců, 205 ţáků, 31 cvič. s.  
Počet cvičících hodin: 46 muţů, 45 dor., 41 ţáci, 10 cvič. obor,  
Celková návštěva: 519 , 416,  751, 31,  
Průměrná návštěva:  11, 9, 18, 3, 
 
Cvičení v roce 1924 jeví se takto: 
Zařazeno:  ţeny 122,  dorostenky 107, ţákyně 211, cv. sb. 23, 
Počet hodin cvič.: 49, 51, 46, 7 
Celk. návštěva: 263, 441, 946, 23 
Prům. návštěva:  5, 8, 21, 3 

1. května a 30.listopadu  konány tělovýchovné besídky dor. a ţaček,29. 
června pořádáno 1 veř. vlastní cvičení na půdě sok. zahrady. Cvičilo: 22 ţaček 
prostná s praporky, 6 čl. druţstvo dor. skok, ţačky hry, 6 čl. druţstvo kladinu, 
společná dorost s s kuţeli a ţen s tyčí. Na okrskovém veřejném cvičení 
v Milenově dne 6/7 cvičilo 5 ţen tyčí, 4 ţeny kladinu, 3 dor. kuţely. Na ţup. 
sletu v Hranicích cvičily 2 ţeny společná s tyčemi. Ţupního závodu dorost. 
Přerově dne 5. října zúčastnilo se 6 čl. druţstvo, které uplatnilo se  na 11 místě.  

Na začátku roku 1924 bylo v jednotě 54 muţů, 21 ţen, 5 muţů nacházelo se 
na vojenské sluţbě. Během roku 1924 přistoupilo: 12 muţů, 6 ţen, 3 vrátili se 
z vojny. Vystoupilo 5 muţů, 1 ţena, 1 zemřela, 2 muţi nastoupili voj. sluţbu. 
Stav dne 31. prosince 1924 jest: 66 muţů, 25 ţen, 4 voj. sluţba. Dorostu muţs. je 
14, ţen 10, ţáků 21, ţaček 24. 

Knihovna jednoty obsahuje 128 knih. Cena knihovny 994,70K. 

Vzdělavatelskou činnost vedl vzdělavatel Joţ. Harna se vzdělávacím 
sborem ve sloţení: H. V. Karlíček, Josefa Cveka,  Met. Šustka, Jar. Karlíčkové. 
Celkem bylo 8 přednášek a 30 proslovů. Br. prof. Švanda měl přednášku 
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„Předchůdcové české reformace“, br. Radocha z Drahotuš „O významu Jana 
Huse“, J. Harna „ Co je občanství“, u příleţitosti odhalení sokolského praporu 
dne 29/6 „Valné sjezdy sokolské. Na besídce 1/5 provedena zdařilá čísla 
zpěvní s doprovodem klavíru.  

Během roku bylo sehraných mnoho divadelních představení. 29/5 
„Palackého třída č. 27“, 14/12  „Vdavky Naninky Kulichový“,  31/12  dvě 
jednoaktovky „Medvěd“ a „Ševcův modrý pondělíček“. Vzdělavatel byl 
delegátem na VII. Valném sjezdu v odboru ideovém, 20. června jsme se 
zúčastnili velmi četně odhalení pomníku padlý v Radíkově. 

Odhadní cena nynějších nemovitostí obnáší 8222.06 K. Nemovitosti jsou: 
sokolská zahrada v ceně 2500 K, stodola c ceně kupní 2500 K, plot (drátěný 
okolo sokolské zahrady) v ceně skutečné zaplacené, nikoliv odhadní 8163.16 K. 
Různé zásoby materiálu v ceně 734.16 K. Jeví se tudíţ cena inventáře tj. 
movitého i nemovitého majetku 22 119.38 K. 

Peněţní hotovost dne 1. ledna 1924 činí 11 128.90 K, celkem přijato 

v r. 1924 23 281.11 K, vydáno 230 902.59 K, hotovost dne 1. ledna 1925 činí 
3041.74 K. Na darech jednota přijala obnos 688.20 K. 
 
Podniky jednoty vynesly: 
1. Sokolský ples 10/1      457.29 K 
2. Besídka dne 1/5       207.40 K 
 3. Divadlo „Palackého třída č. 27“     142.70 K 
4. Veřejné cvičení 29/6            2208.42 K 
5. Besídka dne 30/11      397.05 K 
6. Divadlo „ Vd. N. K. 14/12     383.84 K 
7. Silvestrovský večer      311.22 K 
Celkem         4107.92 K 

Sokolská zahrada (za ovoce, trávu, se stodoly) vyneslo 284.30 K. Na 
příspěvcích dluhuje členstvo 658 K 

Rok 1925 

Na ustavující výborové schůzi dne 13/2. 1925 byli zvoleni činovníci a 
sestaveny cvičitelské a vzdělavatelské sbory. Bylo konáno 12 výborových 
schůzí. Dne 22/8. 1925 zemřel jeden z čelných zakladatelů jednoty br. ředitel H. 
V. Karlíček jehoţ památku jednota zachová ve vděčné paměti. V uplynulém 
roce otevřen Tyršův dům, středisko to dalšího sokolského bytí na jehoţ 
dobudování mají zásluhu všichni členové tím, ţe přispěli povinnou členskou 
daní 10 Kč. Jednota zaplatila ze svých 75 členů obnos Kč 750,-. Rok tento byl 
dále přípravou na příští VIII. slet všesokolský v roce 1926. 

Jednota bude snaţiti se všemoţně, aby myšlenka vybudování vlastní 
sokolovny na sokolské zahradě došla svého cíle. V prvé řadě bude 
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shromaţďovati a chystati stavební materiál jako kámen, dřevo, písek apod. Aby 
však i po stránce finanční byla jednota brzy schopna započati se stavbou jest 
záhodno pečovati o potřebný kapitál. Za tím účelem budou vydány úpisy a 50,-
Kč na stavbu sokolovny jejichţ výnos uloţený v bance pouţije se aţ bude 
započato s vlastní stavbou, nikoliv tedy ku přípravným pracím. Splácení úpisů 
díti se bude dle zvláštního plánu umoţňovacího, stanoveného výborem 
jednoty. Nemalý zájem věnován otázce chystání materiálu pro stavbu. 
Započato s výrobou cihel na sokolské zahradě ovšem zatím s neúspěchem. 
V Jindřichově podařilo se nám získati větší mnoţství klád, které pořezány na 
desky. Na sokolské zahradě vykopána studna s betonových rour a opatřena br. 
Konst. Rušarem darovanou studnou. Nářadí rozmnoţeno o kruhy, které 
postavil za nepatrnou reţii br. Josef Kubala. Tyto mají cenu aspoň 2000,-Kč. 
Zaplacen zbytek přídělové ceny sokolské zahrady v obnosu Kč 2724-, takţe 
celková její cena nyní jest 3976,-Kč a cena stodoly Kč 2500,-. Sokolská zahrada 
přinesla letos jiţ uţitek a sice za ovoce 275 Kč, za seno 494,50 Kč, za uloţení 
obilí Kč 165, celkově 934,50 Kč. S osázením zahrady nebylo doposud započato, 
jeţto není zde ţádný plán a rozdělení.  

O zábavu členstva pečováno tím, ţe uspořádán předně „sokolský ples“ dne 
19. ledna, v létě pořádán „Výlet na sokolskou zahradu“, rok zakončen veselým 
Silvestrovským večírkem. Mimo to hrány divadla, pořádány besídky, atd. 
Významné dny našeho národního ţivota byly vţdy náleţitě vzpomenuty. Jsou 
to 7. března, 6. července a 28. října. 25. VIII jsme doprovodili zesnulého bratra 
H. V. Karlíčka se spolkovým praporem v čele a se všemi poctami na jeho cestě 
ku věčnému odpočinku. 

I kdyţ bratři nekonají cvičební povinnost, tak jak by měli, přesto 
zaznamenány některé světlé body v této činnosti. 24. V. byla uspořádána 
pochodová cvičení a tělocvičné vystoupení v Jindřichově s úspěchem úplným. 
Cvičilo tam jedno druţstvo na bradlech, dorostenci hrazdu, ploché skupiny a 
obrazcovitá  prostná s dlouhou tyčí.  Ţáci cvičili prostná a řemeslničky.  14. VI 
zúčastnila se jednota okrskového veřejného cvičení ve Stříteţi, a to 4 muţi 
v kroji a 12 muţů v občanském. Cvičilo tam jedno druţstvo 9 ti dorostenců 
Perdulovou devítku, 12 dorostenců prostná s tyčemi a 16 ţáků prostná 
s fáborky. 

28. VI. Ţupní slet v Přerově, zúčastnilo se 3 muţi v kroji, cvičilo 10 
dorostenců prostná s tyčemi, 1 druţstvo dorostenců devítky a 4 ţáci prostná 
s fáborky. 

10. X. Ţupní závody muţů v Přerově. Připraveno bylo více 5. členných 
druţstev, leč před závody vypověděli všichni. V poslední chvíli podařilo se 
bratru náčelníkovi vypravit 3 bratry. Podle toho ovšem závody dopadly.  

6. XII. uspořádána tělocvičná besídka, na které cvičilo 9 dorostenců ploché 
skupiny a 12 ţáků prostná s fáborky. 

Činnost ţen byla soudobá pokud  vystoupení se týká s činnosti muţů. 
Nejlepší činnost vykazují dorostenky a ţačky, činnost ţen jako všude vázla. 
Pochodového cvičení v Jindřichově  dne 24. V zúčastnilo se 30 ţen, cvičilo 8 
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dorostenek národní čtverylku, 24 ţaček prostná s větrníčky. Na okrskovém 
sletu ve Stříteţi dne 14. VI cvičily 3 dorostenky a 3 ţačky. Na tělocvičné besídce 
6. XI cvičilo 8 dorostenek a 16 ţaček. 

Vzdělavatelská činnost v jednotě je na úplné výši. Vede ji vzdělavatelský 
sbor v čele s J. Harnou a se členy J. Cvekem, zvěčnělým  J.V. Karlíčkem. Během 
roku bylo 7 přednášek, divadla sehrána 4 a jedno dětské se ţáky.  Bohuţel, ţe 
při veškeré této činnosti působí a účinkují vţdy jen jedna část členstva, ostatní je 
netečná. Potěšitelným jest, ţe v oboru dramatickém máme jiţ svůj kádr 
spolehlivých bratří i z řad starších. 

Peněţní hotovost počátkem roku 1925: v pokladně bylo Kč 2378,52, na 
vkladních kníţkách celkem Kč 3041,74, celkový příjem během roku činil  Kč 
15090,34, vydání pak  Kč 14335,80. Peněţní hotovost koncem roku 1925: 
pokladní hotovost Kč 754,54, na vkladních kníţkách celkově Kč 3093,17. 
Pohledávky jednoty za členstvem činí Kč 1285,50. Dále bylo vytěţeno ze 
sokolské zahrady za ovoce, seno a za uskladnění obilí celkem Kč 934,50.  

Rok  1926 

Činnost jednoty řídil výbor v 10 schůzích, jeţ nebyly však úplně 
navštěvovány. Průměrná návštěva 1 schůze byla 10. Členských schůzí bylo 8, 
na nichţ mimo přednášek, cv. oslav významných dnů byly sdíleny náměty 
členstva o časových událostech spolkového i veřejného ţivota. Dne 9 . ledna 
konán sokolský ples, 25/VII výlet spojený s tělocvičnými ukázkami na sokolské 
zahradě, 6/XI besídka těl. s nadílkou, 31/XII Silvestr. večírek . 

Nezapojitelné dojmy odnesli sobě ti, kdoţ byli účastni velikým slavnostem 
VIII. všesokolského sletu. Na slet dorostu dne 27/6 odjelo s jednoty 6 
dorostenek a 2 dorosti společným ţupním vlakem. Na slet členstva vypravila 
jednota celkem 7 členů (3 v krojích) 6 ţen (1 v kroji) a 3 osoby mimo Sokola. 
Zvláštní sokolský vlak odjel jiţ dne 2. července. 3 členové v kroji vzali sebou i 
nový sokolský prapor, který nesen v průvodu dne 6. července sokolskou 
Prahou, a který skloněn na Staroměstském náměstí před prezidentem. 
Praporečníky byli bři. Ant. Urban a Frant. Tománek . Jednota zakoupila a 
zaplatila na slet 10 dorost. sletových odznaků za Kč 60,-, 18 člen. sl. odznaků a 
Kč 20,- za Kč 360,-, 4 dopl. vstup a Kč 5,- za 20,- a ostatních vstupenek na různé 
dni a místa za Kč 440,-. O výpravu na slet, objednávky, vyřizování sletových 
legimitací a p. staral se ochotně br. jednatel Frant. Tománek. 

Snaha o stavbu sokolovny uvázla v tomto roce na mrtvém bodě, jeţto 
myšlenka ta pro finanční nedostatky jest neuskutečnitelná. S výrobou cihel se 
přestalo, jeţto akce toto nezdála se býti výhodná. Také s úpravou letního 
cvičiště a osázením zahrady nebylo zatím započato, ačkoliv význam práce této 
jest velmi důleţitý. Jinak plnila sokolská zahrada velmi dobře svůj účel jako 
cvičiště po celé léto a dala mimo to slušný výnos za ovoce a seno. 
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Pokud sokolského tisku se týče předplácela  jednota:5 Sok. věstníku, 3 
Cvičitele, 1 Cvičitelku, 1 Sok. besedy, 4 Vskřísení, 2 Sokoly, 1 Sokolici, 1 
Tělocvik 29 Ţupních zpravodajů. 

V knihovně jednoty přibylo během roku 13 čísel přírustkových, takţe 
knihovna koncem roku má 153 svazků. Knihy jsou směs nevázané a nelze je 
půjčovat. Uloţeny byly u knihovnice ses. Aneţky Glosové. 

Během roku 1926 přistoupilo do jednoty 9 muţů a 5 ţen., vystoupilo pak 6 
muţů a 4 ţeny. Konečný stav dne 31/XII 1926 jest 61 muţů a 23 ţen, celkem 84 
členů. 

Práci vzdělavatele vedl vzdělávací sbor, v němţ byli: vzdělavatel br. Joţa 
Harma, bři. Alfr. Urban, Frant. Bezděk, náč. Šustek, a náčelnice Lilka Šťastných, 
po prázdninách bří. Vašíček a Pazdera. Celkem bylo 9 přednášek a 17 proslovu 
před šikem. Divadelní představení byla 2 a Silvestrovský večírek, 28/3 sehráno 
za reţie vzdělavatele drama J. F. Karase: Na jedné hroudě a 28/XI za reţie bra. 
Pazdery veselohru K. Piskoře:Radostná událost. 

Rok 1927 

 (Stručný výpis ze zpráv činovníků přednesených na valné hromadě 
jednoty dne 6. ledna 1928.) 

I.) Jednatelská (br. Frant. Tománek) 

Činnost řízená v 13 výborových schůzích (11 řádných, 2 mimořádných) 
s průměrnou návštěvou 9. Členská schůze byla jenom jedna (7. bř.) při oslavě 
77. nar. prez. Masaryka, na níţ mluvil br. Sv. Pazdera. 8. ledna konán sokolský 
ples, na němţ osvědčil se náš sokolský krouţek. 22. ledna byla přednáška se 
světelnými obrazy Čurdy – Lipovského „Papeţský Řím“. 23. ledna sehráli 
ochotníci Odb. nár. jednoty v Hrabůvce veselohru „Švejk má dvojčata“. 1. 
května pořádána spolu se Čt. sp. „Pokrok“ slavnost „kácení máje“. 14. května 
konáno pochodové cvičení do Radíkova. 5. července přádáno „veřejné cvičení“ 
na sok. zahradě s úspěchem jak morálním tak i finančním. 28. října sehráno 
divadlo „Pro zlatý poklad republiky“ od Ferd. Olivy s přednáškou ses. Jaruny 
Karlíčkové. 4. prosince hráno „Za cizí hříchy“ od Ot. Pospíšila. Obě tato divadla 
cvičila ses. Jaruna Karlíčková. 6. prosince byl čajový večírek pro starší, 25. 
prosince vánoční stromek s nadílkou pro ţactvo. Rok zakončen Silvestrovským 
večírkem (jednoaktovka „Partie taroků“ kuplety, hradba), řídil jej br. Hoferek. 

Na Sokolské zahradě vysazen okolo drátěného bočního plotu, plot ţivý 
z ptačího zobu, v něm vysokokmenný blok ozdobený 20 stromů. Sazenice 
koupený v závodě J. Mašek Turnov. Kůly daroval br. Ad. Bezděk. Při sázení 
vypomáhali někteří bratři a sestry, většina se práci vyhýbá. Ve stodole 
ukládáno obilí za mírný poplatek.  

Ze stromů sklizeno něco ovoce, tráva posečena a usušena na seno a otavu, 
které se v příhodné době prodá.  
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Ţe ubyl nám osvědčený pracovník br. Harna bylo viděti na práci 
vzdělávací, která v tomto roce byla slabá. Zvolený vzděl. br. Eng. Vašíček vzdal 
se v únoru funkce, po něm aţ do října působil br. Sv. Pazdera, pak do konce 
roku ses. Jaruna Karlíčková. Rovněţ náčelník br. Mat. Šustek vzdal se v březnu 
funkce a vedl pak činnost br. Frant. Bezděk. Zemřel osvědčený pracovník br. 
Jos. Praţák (místostarosta jednoty). 

Během roku přistoupilo toliko 5 nových členů, vystoupilo však 16 + 1 
zemřel, tj. 17 členů, takţe jednota čítá 173 členů, 5 členů nastoupilo voj. sluţbu. 
Knihovna jednoty obsahuje 168 přírůstkových čísel, povětšině technických 
příruček a odloţených ročníků sok. časopisů. Ze sokolskéh tisku se odebíralo: 8 
Sok. věstníků, 3 Cvičitele, 1 Cvičit., 1 Sok. besedy, 10 Vekříšení, 2 Sokol, 1 
Tělocvik, 1 Sokolice a 27 Ţup. zpravodajů. Za včasné zaplacení předplatného 
získána prémie 8 obrazů Obrovského „Reneta Tyršova“. 

II) Náčelníka a náčelní: (br. Fr. Bezděk a s. J. Karlíčková) 

Zvláštní cvič. sbor nebyl. Po odstoupivším náčelníku br. Ant. Šustkovi, řídil 
cvičení br. Frant. Bezděk, který cvičil druţstvo dorostu, muţe vedl br. Nevrla 
Jos., ţáky br. Sv. Pazdera. Ţeny a dorostenky cvičila ses. Cilka Šťastná, ţačky M. 
Bezděková a s. Jaruna Karlíčková.  

 
Jak se cvičilo:  
Muţi: 42 cv. hodin, průměr zař. 12.81, průměr 1 hod. cv. 10.07.  
Ţeny: 46 cvič. hod., průměr zař. 5.2, prům. 1 hod. civč. 3.52 .  
Dorost: 48 cvič. h., pr. zař. 8.63, pr. 1 hod. 7.70. 
Dorostenky: 53 cvič. hod., pr. zař. 7.3, průměr 1 hodiny návšť. = 6.22.  
Ţáci: 32 hod. cv., pr. zař. 11.23, pr. návšť. 1 h. 8.56. 
Ţačky: 51 hod. cv., pr. zař. 16.8, pr. 1 hod. 16.19. 

 

Konáno dne 5. července 1 veřejné cvičení jednoty, na němţ cvičilo ve 
společných cvičeních 26 muţů, 16 dorostů, 20 dorostenek, 22 ţáků a 17 ţákyň. 
Jednota zúčastnila se také okresk. veř. cvičení ve Skaličce dne 26. 6., kde cvičilo 
4 dorosti a 6 dorostenek, dne 19. června ţupního sletu v Přerově, kde cvičily 2 
dorosti a 3 dorostenky. Pochodové cvičení bylo 14. 5. do Radíkova, účast 32. 
Vypomáháno na veřej. cvičení ve Stříteţi. 

III) Pokladníka (br. Fr. Bezděk) 

 
Peněţní rozvaha počátkem roku 1927: 
Pokladní hotovost:  Kč 1 183,50 
Vklady: 
1. vkl. kn. brň. banky Kč 2 061,03 
2. vkl. kn. brň. banky Kč 1 413,78 
Vkl. kn. kontr. zákl. Kč   703,63 
Celkem Kč 5 362 
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Peněţní rozvaha koncem roku 1927: 
Pokladní hotovost  Kč 845,13 
1. vkl. kn. brň. banky Kč 1 261,03 
2. vkl. kn. brň. banky Kč 5 691,29 
Vkl. kn. kontr. zákl. Kč 1 535,13 
Celkem Kč 9 332,58 
Celkový příjem jednoty činil v roce 1927:  13 624,36 Kč 
Celkové vydání jednoty činilo v roce 1927:  12 836,28 Kč 
 
Příjem ze zahrady a stodoly:  
za ovoce Kč 120, za uloţení obilí Kč 180, za seno a otavu Kč 1081. 
 
Podniky jednoty: 
I. Sokolský ples dne 8. 1. 1927: 
hrubý př. 1 008,- vyd. 630,- č. z. 378,- 
II. Přednáška „Papeţský Řím“ 22. 1. 1927:  
hrubý př. 183,- vyd. 98,20 č. z. 85,10 
 
III. Divadlo „Švejk má dvojčata“ 25. 1.: 
hrubý př. 140,-  vyd. 111,20 č. z. 28,80 
 
IV. Kácení máje 1. 5.: 
polovice z čis. zisku Čten. sp. Pokrok 209,-  
 
V. Veřejné cvičení dne 5. 7. 1927: 
hrubý př. 4 054,48 vyd. 2 213,48 č. z. 1 841,- 
 
VI. Div. „Pro zlatý poklad rep.“ 28. 10.: 
hrubý př. 284,- vyd. 122,10  č. z. 161,90 
 
VII. Div. „Za cizí hříchy dne 4. 12.: 
hrubý př. 458,- vyd. 123,20  č. z. 334,80 
 
VIII. Mikulášský večírek 6. 12. 1927: 
čistý zisk – vybráno  92,- 
 
IX. Silvestr: 
hrubý př. 410,- vyd. 50,- č. z. 379,- 
 
Nedoplatky člen. příspěvků: 
Nezaplacené příspěvky řádných členů: Kč 885,90 
Nezaplacené příspěvky vystouplých členů: Kč 891 
Celkem: 1 776,90      
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Rok 1928 

Stručný obsah zpráv činovníků, přednesených na valné hromadě dne 26. 
ledna 1929. 

I. Zpráva jednatelská (br. Frant. Tománek) 

Br. jednatel vzpomíná uplynulého roku jako roku jubilejního, 10. výročí 
naší samostatnosti; dále vzpomíná veškeré tvůrčí práce Sokolstva pro naše 
osvobození. Co se týče správní činnosti jednoty, řídil tuto správní výbor v 10 
pravidelných výborových schůzích, za součinnosti obou cvičitelských sborů. 
Mimo těchto sešlo se členstvo na několika schůzích členských, na kterých mimo 
obvyklých přednášek byly probírány časové otázky jednoty. 8. ledna byl 
pořádán ples, který ale ţel skončil schodkem. Za to se ale vydařil skvěle 
sokolský výlet dne 22. července. O ostatních podnicích podají zprávu náčelní a 
br. vzdělavatel.  

Současně zmiňuje se br. jednatel, který jest současně novinářem o 
sokolském tisku. Naše jednota odebírala za uplynulý ork: 7 sokolských 
věstníků, 2 Cvičitelky, 2 Cvičitely, 1 Sokol. besedy, 10 Vzkříšení, 2 Sokoly, 1 
Sokolice, 1 Tělocvik, 28. ţupn. Zpravodajů. 

Jako matrikář zmiňuje se o pohybu členstva v naši jednotě: Na počátku 
roku měla naše jednota 66 členů; přihlásilo se nových 8, ubylo 10 na konci roku 
čítá jednota 64 členů, mimo 8 členů na vojně. S přáním mnoha další činnosti 
končí svoji zprávu.  

II. Zpráva náčelníka (Br. Frant. Bezděk) 

Po kratším úvodu podává br. náčelních násl. zprávu. V minulém roku bylo 
celkem zařazených: muţů 313; dorostenců 388; ţáků 340. 
 
Cvičebních hodin bylo: 
u muţů 46; u dorostenců 51; u ţáků 38. 
Průměrná návštěva v jedné hodině: 
u muţů 6,6; u dorostenců 7,6, u ţáků 8,9.  
Podniky, na kterých se naše jednota zúčastnila: 
V červnu Okrskové cvičení ve Slavíči: 
Zúčastněných: 1 muţ v kroji, 6 muţů v obč. obl., 6 dorostenců, 8 ţáků. 
 
17. června:  
Ţupní slet v Dřevohosticích: 3 dorostenci, 4 ţáci 
Krajský slet v Prostějově: 2 muţi v obč., 2 dorostenci 
Krajský slet v Olomouci: 2 muţi v obč. 2 dorostenci 

 
22. července: 
Výlet naši jednoty: cvičilo – 9 dorostenců, 12 ţáků 
Cvičitelský sbor konal 2 schůze. Tím končil. 
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III. Zpráva náčelní (sestra Karlíčková) 

Sestra náčelní poukazuje na vzrůst počtu ţaček za uplynulý rok ze 14 na 18. 
Cvičilo se 10 měsíců; počet cvičebních hodin 58; průměrně 6 h měsíčně. 
Průměrná návštěva v 1 h 14 ţaček. 

Dorostenky cvičily 61 hodin, prům. návštěva 8. Ţeny: v 57 hod. činila 
průměrná návštěva 3. 

 
Podniky: 
Okrsk. cvičení ve Slavíči: 10 ţaček, 6 dorostenek, 2 ţeny. 
Ţupní v Dřevohosticích: 2 ţeny. 
Krajský slet v Prostějově a Olomouci: 2 ţeny. 
Otevření Sokolovny v Hranicích: 5 ţen, 6 dorostenek 
Výlet ve Velké: 16 ţaček, 9 dorostenek, 4 ţeny. 
Besídka 6. prosince: 18 ţaček, 10 dorostenek, 2 ţeny. 

 

IV. Zpráva vzdělavatele (br. M. Šustek) 

Br. vzdělavatel poukazuje ve své zprávě na potěšující okolnost, ţe v naší 
jednotě piminulo ono nedorozumění, které tu panovalo na začátku roku mezi 
členstvem. Všichni si uvědomili význam sokolsk. hesla: „Jednotlivec nic, celek 
vše“ a podali si ruce ku společné práci. 

Dále poukazuje na slabou účast členstva na členských schůzích a na 
přednáškách a vybízí proto všechny k větší návštěvě. Pak podává zprávu o 
vzdělávací činnosti: 

6. ledna přednáška br. Koupila u příleţitosti valné hromady. 

6. února proslovy ţákům (br. Šustek) a ţačkám (s. Karlíčková) „O 
pozdravu“. 

6. března oslavili jsme důstojným způsobem 78. narozeniny našeho 
prezidenta br. T. G. Masaryka.  

29. dubna sehráli ochotníci za reţie br. vzdělavatele divadelní hru se zpěvy 
„Z českých mlýnů“, která byla opakována 1. května ve Velké a 13. května 
v Radíkově. 

8. června: přednáška br. vzdělavatele na téma“ „Idee a zásady Sokolstva“. 

10. června: proslov ţákům „O sokolské kázni“. 

5. června: Husovy oslavy s přednáškou na téma: „Význam Husovy smrti 
pro dějiny našeho národa“. 

29. srpna: Večírek na rozloučenou s 2 odvedenými bratry. 

7. října: Sehráli ochotníci opět výbornou veselohru se zpěvy: „Tulácká 
krev“. 

27. října: Opět sehráno divadlo: „Zelené královstí“. 
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28. října: Slavnostní členská schůze s přednáškou br. vzdělavatele „28. října 
1918 – 1928“. 

Po přednášce byla vztyčena státní vlajka a členstvo obnovilo členský slib. 

6. prosince: Nadílková besídka pro ţactvo (s proslovem) 

31. prosince: Silvestrovský večírek v závodn. host. v Hrabůvce.  

Celková vzdělávací činnost shrnutá vykazuje: 

Samostatných proslovů pro členstvo: 1 

Samostatných proslovů pro dorost: 1 

Samostatných proslovů pro ţactvo: 4 

Přednášky sokolské:3 

Přednášky jiné: 3 

Besídky: 1 

Divadelní představení: 5 

Zábavy programové: 2 

Zábavy taneční: 1 

Ples: 1 

Na to končí svoji zprávu s jediným přáním, aby kaţdý se řídil vţdy a všude 
Tyršovým heslem: „Ku předu! zpátky ani krok“. 

 

V. Zpráva pokladníka (br. Vojta Bezděk) 
 
Celkový příjem za uplynulý rok činil  Kč 10 813,83. 
Celkové vydání  Kč 10 197,25. 
Pokladní hotovost 31. 12.  Kč 616,58. 
Vkladní kníţky:  
I. Moravské banky na  Kč 7 143,30 
II. Moravské banky na Kč 1 877, 30 
Kontribučenská zál. Kč 3 335,13 
Celkem uloţeno na vkl. kníţky Kč 12 355,73. 
Rozdělení příjmu: Příspěvky čl. a dorost.  Kč 890,50 
záp. org. a tisk  Kč 35,- 
různé příjmy Kč 3 338,65 
Podniky jednoty Kč 6 545,40 
Celkem:  Kč 10 809,55 
 
Rozdělení vydání: Posluha Kč 114,- 
Nářadí Kč 45,- 
Poštovné a psací potřeby Kč 61,50 
Knihy a časopisy Kč 576,22 
Různé vydání Kč 5 818,72 
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Organiz. přísp. Kč 1089,80 
Uloţeno u pen. úst.  Kč 2500,-     
Celkem Kč 10197,24 
 
Příjmy z podniku a zahrady viz pokladní denník. 
Ve svém rozpočtu pro rok 1929 uvádí: 
Celkovou potřebu:  cca Kč 3144,40 
Celkový příjem:  cca Kč 8245,- 
Celkový přebytek:  cca Kč 5100,60 

 

VI. Zpráva hospodáře (br. Hlavinka Ant.) 

Br. hospodář konstatuje, ţe naše jednota za těch několik málo let svého 
trvání nahospodařila dosti sluţný majetek, který reprezentuje k dnešnímu dni 
obnos Kč: 31 596,22 počítaje v to sokolskou zahradu za kupní cenu Kč 5 276,- a 
starou stodolu v ceně Kč 2 500,-. 

Zapsal: 

Šustek, Bezděk, Náčelník, Jarmila Karlíčková, náč.  

Rok 1929 

Při valné hromadě Tělocvičné jednoty 
konané 26. ledna 1929 v místnosti br. 
Urbana se stal novým starostou br, 
František Foltýnek. Dále bylo usneseno na 
vývody br. Šustka přítomnými 33 členy 
pro stavbu vlastní budovy sokolovny. 
Proti byl 1. Ihned byl zvolen stavební 
výbor za předsednictví br. Fr. Ernesta a 
členů Šustek M., Myška J., Bezděk A., 
Semenec A., Zlámal Fr., Bezděk V., Glas 
Fr., Vicker E., Hlavinka A., Šindler A, 
Fekar A., Skříčil Fr., náhradníci Bezděk 
Fr., Bezděk V., Mildorf Fr., Karlíčková 
První pokyny stavební byly dány v únoru 
1929 a podobně byl  promýšlen plán, 

jakoţ i ustanovení První dělníci: br. 
Hlavinka a Myška. 

Byla nařízena pracovní povinnost členstva i dorostu. Bylo jednáno o prvé 
půjčce 50.000,- Kč se směrnou záruku br. Bezděka, Harmy a Zlámaly Fr. 

23. února 1929 stavební výbor pod vedením předsedy Ernesta Frant. 
přednesl na výborové schůzi postup výstavby nové sokolovny a odbourání 
staré stodoly. Navrţeno, aby neţ se započne s odbouráním stodoly, bylo 

Obrázek 5 František Foltýnek č. 44, 
zemědělec, 26.1.1929-24.1.1934 
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vyzváno členstvo, jakoţ i dorost, aby odklidili sníh okolo stodoly. Dále bylo 
naneseno, zakoupiti od fy. bří Vepřkové z Lipníku potřebné dřevo na okna, 
která chce zhotovit dobrovolně br. Šindler Jos. a od Vrány ze Lhotky potřebné 
dřevo na dveře, které zhotoví p. Král. Současně usneseno, aby br. jednatel si 
vyţádalo okolních cihelen atesty. Po obdrţení nabídek, kterých došlo 6, bylo 
dne 5. března 1929 rozhodnuto definitivně zadat obj. cihel fy Jindřich Czeike – 
Hranice. Objednáno 70 000 kusů.  Byly předloţeny plány, jakoţ i rozpočet, 
který zní na 176 000 Kč.  

S odbouráním stodoly pověření naší bří. Myška a Hlavinkovi, kteří budou 
pracovati v denní mzdě za Kč.3,- za jednu hodinu.  23/IV.1929 rozhodnuto, ţe 
během 1. týdne měsíce května se svolá členstvo jakoţ i dorost, aby de pokročilo 
s vybetonováním základů,neb vše musí býti tak dalece hotovo, aby se ve 
svatodušních svátcích mohla konati slavnost kladení základního kamene. 
Kladení základního kamene nové sokolovny se uskutečnilo 19. května 1929. U 
příleţitosti této významné události zaloţena Pamětní kniha Tělocvičné jednoty 
Sokol Velká. V úvodu je napsáno: 

Veřejnosti! 

Spolu se základním kamenem vlastní tělocvičny, kde pěstovati máme tělo i 
ducha, zakládáme i tuto pamětní knihu, kde celý náš ţivot má se znamenat, 
naše úspěchy, utrpení i perzekuce: „Kéţ nám bude štěstěna příznivá“. 

Zdálo by se, ţe pilná práce stavební v některých ročních dobách jako jsou 
sena, ustane. Práce však šla rychlým tempem, takţe jiţ 20. července dosaţeno 
rovnosti, aby mohla být taţena vazba střechy. Během vnitřní stavby přišlo se 
k různým nedostatkům tím, ţe stavbu z finančních důvodů nebude moţno 
provésti přesně se všemi místnostmi dle stavebního plánu a bude se stavěti po 
částech. Tím byl vyřízen provizorní vchod na půdu. Začátkem srpna jiţ byla 
provedena stavba hromosvodu. Dlaţba na půdu se udělá z cihel, které zbyly od 
stavby. Po zralé úvaze rozhodnuto, jámu vápenou prodlouţiti hlínu takto 
získanou zavésti do sálu. Vzniklá jáma se zaveze aţ po ukončené stavbě. 
Obstarají opět dobrovolně bratří se svými potahy.    

Mnoho nadějí skládáno v novou budovu, ba zdá se, ţe členstvo nemůţe se 
jiţ dočkati dne, kdy ponejprv vstoupí do svého stánku. A také jiţ 3. září svolává 
se výborová schůze stavebního výboru do nové budovy, aby v přítomnosti 
výboru rokovalo se o dalším postupu. Ke stavbě přistupují nové starosti, 
zvláště peněţní. Avšak s nevšední ochotou opět zavazují se bratři J. Harma a Fr. 
Zlámal podepsat směnku na 25.000,- Kč. Také nemalá byla starost s vnitřním 
zařízením, zvláště vybudováním výstavného jeviště. 
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Obrázek 6 Stavba sokolovny, někdy květen, červen 1929, na autě sedí řidič fy. Čoček, první 
ţena na autě je Marie Levová, roz. Janásková, vedle je  její sestra Aneţka Grecová, sedící je 

sestra Františka Glosa, stojící na zemi je Jaroslav Cvek z č. 19, na ţebři dru 

Blíţil se slavný den čsl. národa 28. říjen, kdy všechny sokolské jednoty závodí 
v oslavách. Ne všichni se stejnými city, ale jistě mnozí s rozechvěním v duši, 
vstupovali ponejprv do nového sálu v neděli 20. října, aby v prvém slavnostním 
představení účastni byli zahajující činnosti v nové budově. Kéţ tato prvá práce 
v ní posvěcenou bude zdarem, láskou a bratrstvím a bude tunelem v jednotě 
pro rozvoj a slávu sokolstva. 

Národní svátek 28. říjen byl poprvé oslaven v této budově pěknou 
akademií, při které účinkoval i pěvecký sbor Besedy „Jurik“ z Hranic. 

Dále jiţ pak následovaly dny v plném ruchu cvičebním, zahájeném 
počátkem měsíce prosince, jakoţ i dny pro slavnosti, večírky a zábavy. Byl to 
jistě tichý dík všem, kteří se přičinili o vybudování sokolovny ve Velké, který se 
projevil velmi pěknou Valnou hromadou dne 12. ledna 1930. 

Tato valná hromada uzavřela starý rok, jenţ dal jednotě velkou práci, 
kterou také plně vykonala a otvírá rok nový v domněnkách a nadějích ve 
zdárný pokrok započaté práce. Vţdyť bude muset se tuţit, aby dluh se stavbou 
učiněný byl časem umořený, zvláště kdyţ bylo třeba výpujčiti dalších 27.000,- 
Kčs za ručení bratří F. Šustek, A. Hlavinka, E. Viecker, Fr. Foltýnek a Fr. Glas. 

Kaţdý peníz dobrý. Pořádány: taneční zábava, 2/III. ples, 7/III. oslava 
svátku p. presidenta T. G. Masaryka, 23/III. divadelní hra, 27/IV. a 1/V. opět 
divadlo se zpěvy a tak pomalu blíţí se ten velký svátek jednoty. 

Zapsala: Marie Klvaňová 
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Rok 1930 

Slavnostní valná hromada se konala dne 25. května 1930 při slavnosti 
otvírání sokolovny. 

Radostné této události v naší jednotě byl spoluúčasten celý II. okr. 
(hranický) sokolské ţupy Středomorav. div. hrou „Maryša“ od br. Mrštíkových, 
sehranou ochotníky této jednoty. 

V neděli v 11 h. dopol. zahájil br. Fr. Foltýnek starosta jednoty slavnostní 
val. hromadu za přítomnosti 120 členů a hostí. Přečten protokol ustavující val. 
hromady z r.1920 , vzdána posmrtná vzpomínka na bratry zemřelé a přečtena 
pamětní kniha. Br. ţup. starosta T. Oplocký přináší pozdrav ze ţupy a tím 
celého Sokolstva. Vzpomíná na dobu zakladatelů Sokolstva, na dobu Tyršovu a 
Fügnerovu, pak na dobu předválečnou, kdy nebylo ani pomyšlení na zakládání 
jednot na venkově. Doba válečná ukázala na důleţitost myšlenky sokolské 
v národě, kteráţto myšlenka ve mnohých vesnicích utěšeně zkvétá a sílí, jako 
v jednotě zdejší, která se odváţila k důleţitému kroku, stavbě sokolovny. 
Obrací se pak ku členstvu a praví: „Budou se vám stavěti v cestu překáţky, 
nedejte se však zastrašit. Odhodnoťte poctivou práci, jako odhodnotil poctivou 
práci sokolskou br. T. G. Masaryk. V poctivé práci vychovávejte svou mládeţ, 
pro kterou jste stavěli a kteráţto poctivá mládeţ vychová celý čsl. národ. 
Zapomínejte na nesrovnalosti, sokolství přenášejte do politiky, své osobní já 
podřizujte prospěchu celku a pro blaho jednoty.“  Z vykonané práce a k další 
snad těţší práci přeje mnoho zdaru. 

Za II. okr. (hranický) přináší pozdrav br. Konrád Rotrekl. Poukazuje na to, 
ţe Sokolstvo je ve stálém rozvoji a velická jednota se svou sokolovnou stojí na 
pomezí jednou velkých Hranic. Přeje této sokolovně mnoho zdaru ve prospěch 
členstva, obce a národa.    

Za místní jednotu proslovil br. Joţa Harna, který praví: „Semeno sokolství 
rozrostlo se ve Velké a zachytilo se dobrými kořeny. My Slované máme některé 
zlé vlastnosti, avšak sokolstvo, mající v programu buditi a síliti jen vlastnosti 
dobré, je učitelem národa. Tyršovo heslo „Co Čech to Sokol“ má se svým 
ideálem a ţivotem uplatnit se v národě. Hřejivé teplo radosti z vykonané práce, 
z práce vlastního členstva, které přiloţilo ruku k dílu, budiţ všem odměnou. 
Bratřím klade na srdce: Máme velký dluh, doufám však, ţe svou budovu 
udrţíme. Nenechme se rozeštvát, rozdvojit, neboť tím bychom upadli a stali se 
posměchem. Štváče vykaţme za dvéře. Koho máme v čele, toho poslouchejme. 
Dík všem, kteří v díle začali, pokračují a jej dokončí.  

Z hostí přednesli pozdravy: br. Zejda z Hranic, br. Andrţ Fr. ze Skaličky, 
br. Koukal z Drahotuš, br. Ševčík ze Spálova a br. Častečka ze Slavíče.   

Na to vykonalo bratří, kteří nově přihlásili se do jednoty, slavnostní členský 
slib na prapor a do rukou br. starosty. Na ukončení této val. hrom. zazpívali 
přítomní národní hymny. 
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Odpoledne sjeli se hosté ze širého okolí, aby byli účastni slavnostnímu 
otevření sokolovny a pak okr. veřejnému cvičení. V ½ 3 h. vyrazil průvod od 
dol. konce vesnice za neočekávaně veliké účasti krojovaného členstva a před 
uzavřenou sokolovnou promluvili br. ţup. starosta T. Oplocký a slavnostní řeč 
pronesl br.Harna. Nato br. vedoucí stavby Ernest předal klíče br.starostovi 
jednoty, který jemu děkuje za dosavádní péči a starost a předává je 
br.hospodáři Hlavinkovi. O velikosti návštěvy zvláště pak při cvičení, svědčí 
pěkný finanční příjem. Nebýti večerní nepříjemnosti ze strany zástupce obce, 
byla slavnost vskutku místně velkolepá. 

 

Obrázek 7 Titulní list prezenční listiny při slavnostním zahájení 

 

Zapsala: Marie Klvaňová 
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Rok 1934 

Dne 11. července se roznesla naší vesnici zpráva, ţe o 17 hod. byla na dně 
známé propasti u Hranic nalezena členská legitimace naší sestry Lídy 
Bezděkové a jedna její fotka. Nebylo pochybnosti o tom, ţe naše sestra skončila 
svůj mladý ţivot v chladné hlubině propasti. Dne 24. července byla naše Lída se 
všemi sokolskými poctami a za ohromné účasti občanů nejen z Velké, ale i 
z okolí na drahotušském hřbitově pochována. 

 

Obrázek 8 Členská průkazka Lídy Bezděkové 

 

Obrázek 9 Členská průkazka Lídy Bezděkové 
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Rok 1935 

 Od roku 1935, kdy na naší sokolské zahradě a v sokolovně proběhlo 
dosud nepřekonané největší tělovýchovné vystoupení – Ţupní slet Sokolské 
ţupy Kratochvílovy Přerov, slouţila sokolovna pro pravidelné cvičení všech 
sloţek.  Do sokolovny bylo zakoupeno sportovní nářadí  - bradla, hrazda, 
kruhy, metací stůl, kůň, koza, ţíněnky a spousta dalšího sportovního náčiní.  

 Na ţupní valné hromadě roku 1935 byla na základě naší ţádosti a na 
osobní intervenci bratří Šustka a Harmy ţupní valnou hromadou odsouhlaseno, 
aby ţupní slet ţactva byl pořádán u nás v naší jednotě. V dohodě s ţupním 
náčelnictvem bylo rozhodnuto, ţe poloţupní slet se bude pořádati na 
Svatodušní pondělí 10. června. S nedočkavou radostí se těšili hlavně malí, jaké 
však bylo zklamaní kdyţ nadešel očekávaný den a od rána aţ do večera bez 
přestání pršelo, takţe nikdo nepřijel.(při této příleţitosti zastihl ţupní starosta 
Oplocký, který náhodou vešel na půdu 3 ţačky, kleče se modliti, aby přestalo 
pršeti). 

Slet byl odloţen na 20.června-Boţí tělo, kdy nám počasí přálo. Slet Sokolské 
Ţupy Kratochvílovy se konal za krásného letního počasí na sokolské zahradě. 
Byla zde spousta cvičenců, muţi cvičili na různých nářadích, jako je kůň, metací 
stůl, koza, hrazda a bradla. Mezi zdatné velické cvičence patřili Josef Nevrla a 
František Bezděk. K nejmladším cvičencům patřili Bohumil Hlavinka, Anna 
Gratzová, Zdena Hanzlíčková, Irena Myšková, Jaroslav Bláha, Marie 
Foltýnková, Dana Šustková, Julie Fejkusová, Zdena Myšková, Věra Bláhová a 
Alena Fekarová. 

 

Obrázek 10 Nastoupení cvičenci v čele s naší sokolskou vlajkou 
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Obrázek 11 Ţupní slet sokolstva na sokolské zahradě-slavnostní nástup v krojích a s 
vlajkami 

 

Obrázek 12 Spodní řada z leva: Anna Gratzová, Bohumil Hlavinka, Zdena Hanzlíčková, 
Irena Myšková, Jaroslav Bláha, horní řada z leva: Marie Foltýnková, Mildorfová z Hrabůvky, 

Dana Šustková, Julie Fejkusová, Zdena Myšková, Věra Bláhová, další je neznáma, Alena 
Fekar 
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Obrázek 13 Nejmladší účastníci Ţupního sokolského sletu cvičí 

 

 

Obrázek 14 Cvičení na hrazdě 
Velikým oceněním a odměnou cvičencům byla účast na sokolských 

cvičeních doma ale i v okolních jednotách jako v  Drahouších, Stříteţi, Spálově, 
Hranicích, ale i na Ţupní přebory do Přerova a do Prahy. Do sousedních vesnic 
se jezdilo na vozech (ţebřináčích-vůz na sváţení obilí), taţenými koňmi. 
Většinou jezdily dva aţ tři vozy plné sokolů, na kterých se zpívalo a bylo tam 
spousta legrace. 
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Sokolovna se stala tělocvičnou pro ţáky naší školy ve Velké. A nekonaly se 
zde jen sportovní akce. Sokolovna se stala důstojným kulturním stánkem v obci. 
Bylo zde odehráno spousta divadelních představení místních a hostujících 
ochotníků z celého okolí. Divadelní činnost zde byla velká. Nacvičovaly se zde 
nejenom činohry, ale i operety. Byly to tři aţ čtyři různé představení za rok. 
K velkým  hereckým osobnostem ve Velké patřili František Hoferek,   

F. Gronostajský, Boţena Myšková, Ludmila Adamcová a další. V té době 
málo kdo měl rádio, a proto veškerá kulturní a společenská činnost byla tzv. 
,,samozásobitelská“. Konaly se zde různé besídky, plesy a taneční zábavy. Sál 
sokolovny vyuţívaly všechny spolky a organizace z obce a okolí. K těm patřila 
řada besídek ţáků naší pětitřídní školy. Besídky byly pořádány ke dni 
matek,nacvičovaly se zde dětské divadelní představení, oslavy Mikuláše, 
k velmi častým a hojně navštěvovaným patřily různé besedy a přednášky. 

 V naší obci byla ještě jedna tělovýchovná jednota – Orel. ,,Orli“ se 
scházeli u Petrů. Mezi oběma jednotami byla vytvářena konkurence a navzájem 
si lanařili cvičence.  

Rok 1936 

 Ve výborové schůzi jednoty konané dne 9. června za přítomnosti 10 
členů byl podán návrh, aby bylo přikročeno k omítnuti naší sokolovny. bylo na 
základě tohoto návrhu rozhodnuto, aby byla svolána mimořádná valná 
hromada, která má o tomto návrhu rozhodnouti. Stalo se tak dne 13/VI.1936. 
Sešlo se sice jen 17 členů, ale všichni s tímto návrhem souhlasili. Bylo ihned 
rozhodnuto, aby se pomocí sbírky nejen u členů, ale i u příznivců opatřila 
aspoň částečná úhrada. A musíme s díky poznamenati, ţe jsme se nezklamali, 
neboť tato sbírka vynesla přes Kč: 1400,-. Omítnutí bylo ihned zadáno p. 
Ernestovi v Hranicích, takţe do veřejného cvičení jednoty, které bylo pořádáno 
19/VIII.1936 byly 3 strany od vesnice a cvičiště hotové. Zbývající obnos za 
omítku byl uhrazen pěkným finančním výsledkem našeho veřejného cvičení. 

Rok 1937 

V úterý ráno nás zastihla smutná zpráva. President Osvoboditel, náš bratr 
T. G. Masaryk zemřel nám v úterý 14. září 1937 o 3. hod. 29. min. 

Truchlíme. 
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Roky 1938-45 

Činnost Sokola se rozvíjela a pokračovala aţ 
do podzimu roku 1938, kdy byla vyhlášená 
mobilizace.  Do sokolovny byli ubytování naší 
četníci a vojáci, kteří byli odhodlání bránit svou 
vlast. Sokolský ţivot byl pomalu utlumován, ale 
stále byla provozována nějaká činnost. Toto 
období trvalo do obsazení Československa 
německou fašistickou armádou 15. 3. 1939. 
Sokolníkem byl Jakub Vrbka se svou manţelkou. 
Manţelé Vrbkovi se starali o chod sokolovny, 
prováděli úklid, starali se o výčep při tanečních 
zábavách a plesech. Tuto práci dělali manţelé 
Vrbkovi aţ do roku 1956. Byli to jediní za celou 
dobu Sokola, kteří dělali sokolníky.  Od 2. září 
1939 bylo v naší sokolovně ubytováno německé 
vojsko, které jí opustilo po deseti dnech. Od 
začátku roku 1941 zde pro změnu ubytovali německou policii.  Dne 13. dubna 
1941, v neděli v 5 hodin ráno bylo veškeré jmění naší jednoty za asistence 
četnictva úředně zajištěno a činnost zastavena a budova sokolovny zapečetěna. 
Starosta Antonín Hlavinka, povoláním tesař byl spolu s celým výborem 
odvolán. Ve funkci starosty byl od 24. 1. 1934.  

3. května 1941 byla sokolovna opět otevřena jako dům mládeţe a určen byl 
správce Antonín Jordán, ředitel zdejší školy. Na podzim roku 1943 bylo 
v sokolovně ustanoveno ,,Kuratorium“ pro tělesnou výchovu chlapců a dívek 
pod názvem ,,Dům mládeţe Velká“. Náčelníkem byl Josef Zíma, náčelníci Olga 
Váňová. Cvičení ve spolku Kuratorium bylo brzo zahájeno a pokračovalo po 
celou dobu války, cvičili nás naši sokolští cvičitele Miroslav Machálka a 
Miroslav Vágner.  

13. října 1944 kolem poledne zaţila naše obec 
nálet amerických bombardérů. Jako zázrakem 
bomby spadly mimo obec, snad 90 metrů od 
sokolovny. Celkem spadlo v katastru 42 bomb, 
kaţdá z nich váţila přes 250 kg. Naštěstí v obci 
nikdo nebyl zraněn ani zabit. Takové štěstí 
neměli na hranickém nádraţí. Kde zemřeli čtyři 
děti, dva dospělí a čtyři němečtí vojáci. Od 
prosince 1944 aţ do 8. května 1945 byli 
v sokolovně opět ubytování němečtí vojáci a 
zákopníci, převáţně zajatci, kteří kopali zákopy.  
V noci na 8. května 1945 německá armáda 
vyhodila most přes Veličku. Toto bylo poslední 
zoufalé gesto německých okupantů. Ráno, kolem 
páté hodiny dorazil první rozvědčík Sovětské 

Obrázek 15 Starosta Antonín 
Hlavinka, číslo popisné 67, 
tesař, 24.1.1934-13.4.1941 

Obrázek 16 Správce sokolovny, 
ředitel zdejší školy Antonín 
Jordán, od 3.5.1941 
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armády, která osvobodila naší obec. Bylo osvobozeno pět mladých muţů, 
převáţně Sokolů, které Němci věznili jako rukojmí ve stodole na konci obce. 
Jako rukojmí byli vězněni Oldřich Vitonský, Miroslav Vágner, Zdeněk Wiacek, 
Josef Kryštof a další. 

Roky 1945-1948 

Nadšení nad koncem této strašné války bylo 
nepopsatelné. Byl to konec útrap a strachu, byl to 
začátek nových nadějí na lepší mírový ţivot. A 
opět středem pozornosti byla naše sokolovna a 
sokolská zahrada.  Na zahradě se konaly první 
neformální oslavy konce války, v sokolovně a na 
zahradě byli ubytování sovětští vojáci, 
osvoboditelé i se svou vojenskou technikou. 

Jiţ 3. června 1945 byla obnovena činnost 
Tělocvičné jednoty Sokol Velká. První úkol, který 
členové jednoty v čele s řídícím učitelem Adolfem Jordánem měli, bylo 
oddluţení 95 230 Kč – dluh s výstavby sokolovny. Na tento dluh ručil svým 
majetkem sedlák František Zlámal z Velké a spoluručitelé byli: Adolf Bezděk ze 
Lhotky, Josef Harna řídící učitel. Dluh byl splacen z tajných úspor za války – 
22 000 Kč, a z výdělku z taneční zábavy a doţínek – 39 000 Kč a ze sbírky po 
obci – 32 230 Kč.  1. července 1945 byly oba tělovýchovné spolky Sokol a Orel 
sdruţeny pod společný název Tělocvičná jednota Sokol Velká. Výbor jednoty 
byl zvolen v tomto novém sloţení:  

 
Starosta       - A. Urban  Sokol     
Místostarosta     - A Hlavinka  Sokol 
       - K. Fojtík  Orel 
Jednatel      - M. Baborová Sokol 
Pokladníci      - A. Jordán  Sokol 
       - J. Frais  Orel 

 

Po válce nastalo krátké období obnovy sokolského hnutí ve Velké. Začínalo 
se opět cvičit a sokoli pokračovali v předválečné činnosti. 

Oslava 25. výročí zaloţení Sokola se uskutečnila dne 18. srpna 1945 na 
sokolské zahradě. Uskutečnilo se veřejné cvičení. Jednota měla v tomto období  
70 muţů, 44 ţen, 26 dorostenců a dorostenek a 50 ţáků a ţaček. 

Obrázek 17 Antonín Urban, 
hospodský 
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Cvičiteli byli Josef Šenk, Slávek Šindler a Karel Glos. Byl svolán XI. 
Všesokolský slet na 20. června 1948 do Prahy. Bylo započato přípravami na Slet, 
ţáci, ţačky, dorostenky, dorostenci a především ţeny a muţi nacvičovali 

skladby. V roce 1948, není přesně zjištěno přesné datum byl   zvolen předsedou 
nové Tělovýchovné jednoty Sokol Velká Vojtěch Bezděk. 

25. 2. 1948 převzali moc komunisti. Od tohoto data začíná období 
sjednocování tělovýchovných, tělocvičných a jiných sportovních organizací do 
Československé tělovýchovy. XI Všesokolský slet v Praze na Strahově se přesto 
uskutečnil, tak jako bylo naplánováno. Z naší 
jednoty se ho zúčastnilo 5 ţáků, 5 ţaček, 5 
dorostenky, 22 muţů a 21 ţen.  Naši jednotu na 
sletu reprezentovali mimo jiných Miroslav 
Vágner, Miroslav Vrbka a Alois Rušar.  Za 
zmínku stojí, ţe cvičenci měli na útratu v Praze 10 
Kč, někteří ještě dovezli peníze domů. Byl to 
poslední Všesokolský slet na dlouhá desetiletí. 

Sokolové se významně podíleli na vzniku a 
demokratickém charakteru Československé 
republiky. Neohroţeně bojovali na všech frontách 
druhé světové války, a to jak doma, tak 
v zahraničních armádách. Po osvobození 
Československa byla opět obnovena činnost ČOS 

v 52 ţupách bylo sdruţeno na 3356 jednot s více 
jak jedním milionem členů. Po únorových 

Obrázek 19 Starosta Vojtěch Bezděk, číslo 
popisné 35, zemědělec 

Obrázek 18 František Zlámal, ručitel za 
půjčku na výstavbu sokolovny  

Obrázek 20 Sletová průkazka 
bratra Aloise  Rušara, 
povoláním krejčí 
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událostech došlo k násilnému sjednocení tělovýchovných organizací do ČSTV. 
(ČSTV vzniklo v březnu 1957) 

V dalším období byl sokolský majetek znárodněn, tisíce členů bylo 
z organizace vyloučeno, mnozí uvězněni či posláni do pracovních táborů.Toto 
období přineslo do sokolské organizace nejhlubší zásahy v její historii. 

Vše „sokolské“ bylo zapovězeno. Kaţdá doba vţdy něco sebrala, ale i 
přinesla. Ve Velké se i po tomto období chodilo do Sokola, cvičilo se 
v sokolovně, pořádaly se kulturní akce, opravovalo se a budovalo se. O činnost 
se starala spousta našich bývalých, ale stále i současných spoluobčanů. Tito lidé 
obětovali spoustu svého volného času, udrţeli ţivot v sokolovně a starali se o 
budovu sokolovny.  

Roky 1948-1958 

Naše jednota byla zařazena do nově zaloţené organizace ČSTV, která 
centrálně řídila veškerou sportovní činnost v Československu. Měli jsme štěstí, 
ţe naší tělocvičné jednotě byl ponechán dosavadní název Sokol – tělovýchovná 
jednota. Nácviky na sokolské slety vystřídaly nácviky na Spartakiády. I na 
těchto cvičeních měla naše jednota zastoupení. 

I přes tyto politické změny a odebrání – zestátnění majetku Sokola, 
pokračovala pravidelná cvičení v sokolovně. 

V červenci 1950 byla provedena první větší 
oprava sokolovny od jejího otevření v roce 1929. 
Byla vytrţena stará dřevěná podlaha a místo ní  
poloţena podlaha parketová. Oprava podlahy 
stála 80 000 Kč.  Peníze na opravu byly zajištěny 
ze státních zdrojů, práce byly provedeny 
svépomocně. Pěkné nové podlahy se cvičenci 
Sokola netěšili dlouho. Bohuţel jiţ za rok 
v červenci 1951 zabralo sál sokolovny jménem 
státu vzniklé hospodářské druţstvo. Na nové 
parkety bylo dovezeno 10 vagonu vlhkého obilí. 
Obilí bylo na podlaze sálu uskladněno aţ do 
února 1952. Nové parkety byly poničeny. Toto 

nebylo poslední přerušení sportovní a kulturní 
činnosti v sokolovně. I přes protesty bylo 15. 
července 1952 dovezeno 12 vagonu obilí, které 
bylo uskladněno aţ do 21. 1. 1953 a potřetí bylo dovezeno 14 vagonů 1. srpna 
1953. Obilí odvezli před vánocemi 1953. Nová parketová podlaha byla 
nakaţena dřevomorkou. Činnost Sokola se pomalu začala opět organizovat, 
začínalo se cvičit a organizovat kulturní akce. 

Obrázek 21 Předseda sokola 
Josef Šenk, číslo popisné 45, 
slévač KUNZ 
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V roce 1954 bylo na zasedání výboru 
rozhodnuto, ţe se budou zajišťovat finanční 
prostředky na rozšíření sokolovny. Sokolovna 
stále vypadala, tak jak při otevření v roce 1929. 
Sociální zařízení bylo v dřevěném přístřešku 
vedle sokolovny, sokolovna byla vlastně sál 
11x18m, jeviště a z čelní strany vstup a 
místnost, kde býval bufet.  

V čele sokola jako předseda byl v období do 
roku 1956 J. Šenk. Datum nástupu se nepodařilo 
zjistit. 

První etapa rekonstrukce byla zahájena 
v roce 1956. Akce byla financována Okresním 
výborem Přerov a byla realizována jako akce 
,,Z“. Tato forma výstavby byla zaloţena na financování materiálu ze státních 
zdrojů a práce byly provedeny zdarma občany. Tato bezplatná práce byla 
víceméně povinná.  

V roce 1956 byl zvolen předsedou jednoty Josef Nevrla. 

V první etapě, která se začala realizovat v roku 1956  byl postaven sklep 
pro výčep, místnost pro zboţí a místnost pro umístění vodárny. V přízemí bylo 
vybudováno sociální zařízení pro ţeny a muţe a klubovna. Práce byly 
ukončeny 12. října 1959. 

Roky 1958-1966 

Od roku 1958 aţ do roku 1966 byl předsedou 

Sokola Jan Škrdla.  
Druhá etapa přístavby a opravy sokolovny 

byla prováděna v letech  1959-1960. V této etapě, 
která byla prováděna také v akci ,,Z“ byla 
vybudována kotelna, sklep, uhelna, spodní přisáli, 
nářaďovna, byl rozšířen vestibul a oba balkony. 
Byla postavena nová parní kotelna včetně rozvodu 
páry k výkonným teplovzdušným výměníkům 
tepla. Celková hodnota díla byla 480 000,-Kčs. Je 
nutno připomenout, ţe veškeré práce byly 
prováděny zdarma obětavými členy Tělovýchovné 

jednoty Sokol a občany ve Velké. Bylo odpracováno 
více jak 600 hodin kaţdý rok. Touto velkou 
rekonstrukcí se prostory sokolovny zvětšily o více 
jak polovinu. Sokolovna se stala sportovním a kulturním stánkem ve Velké. 

Obrázek 22 Josef Nevrla, číslo 
popisné 109, elektrikář KUNZ, 
1956-58 

Obrázek 23 Předseda Jan 
Škrdla, číslo popisné 99, 
dělník HCV, 1958-66 
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Největší podíl na provedených opravách dlouholetý sokolník Jakub Vrbka, dále 
J. Škrdla, Josef Nevrla, sourozenci Fraisovi, F. Pacák, B. Hlavinka, J. Bílý, L. 
Michálek, A. Vika, M. Dubský, J. Hlavinka st. a ml., F. Zlámal, M. Vrbka a 
spousta dalších občanů z Velké. Administrativní činnost po celou dobu 
výstavby vedl J. Bábor, pracovník ONV z Velké. 

 

Obrázek 24 Přístavba sokolovny 
V tomto období byly oblíbené šibřinky a různé vystoupení. 

 

Obrázek 25 Na maškarním karnevalu v roce 1959, přední řada z leva, Fejkusová, J. 
Tománková, M. Škrdlová, M. Šindlerová, zadní řada zleva, V. Vágnerová, J. Tománková, M. 

Keprtová a Číhalová 
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Obrázek 26 Maškarní karneval v roce 1959, zadní řada zleva, F. Hapala, F. Šváček ze Lhotky, 
A. Gronostajský a B. Hlavinka, přední řada zleva M. Bezděk a F. Humplík, oba ze Lhotky 

 

Obrázek 27 Vystoupení v roce 1960, zleva první řada A. Bílá a L. Bílá, druhá řada zleva, J. 
Vymětalíková, V. Nevrlová, J. Šubrtová, L. Šindler a třetí řada zleva, S. Rýpar, V. Pacák, M. 

Vrbka, J. Kuráň a E. Šubrt 
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Obrázek 28 Maškarní karneval v roce 1961, zleva  ve předu je V. Pacák, za ním L. Rak, A. 
Bílá,  J. Cveková, J. Fraisová, J. Tomková a stojící A. Gronostajský, J. Wiacková, J. Turečková, 

M. Hlavinková, D. Bílá, A. Kusáková a B. Hlavinka 

 

Obrázek 29 Maškarní karneval 1963, zleva stojící, J. Vymětalíková, J. Šubrtová, M. 
Hlavinková, S. Rozmusová, A. Bílá, sedící zleva J. Šubrtová a L. Bílá 
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Přestavba sokolovny významně ovlivnila 
cvičení. Nebylo kde cvičit a to ovlivnilo 
sportovní činnost. Trvalo dlouho, neţ se opět 
podařilo sokolovnu naplnit cvičenci. Přesto se 
podařilo na III. celostátní spartakiádu vyslat 3 
ţeny. Dne 27. února 1965 zemřel ve věku 77 let 
sokolník Jakub Vrbka. Od svých mladých let stál 
v sokolských řadách jako obětavý pracovník. Po 
jeho smrti jiţ nebyla funkce sokolníka obnovena. 
O úklid sokolovny se stará školník zdejší školy, 
jelikoţ v sokolovně probíhají cvičení ţáků školy. 

 

 

Roky 1966-1969 

Od roku 1966 na dlouhých dvacet let se stal 
předsedou jednoty Bohumil Hlavinka. 

V sokolovně se v tomto období vyvíjela 
činnost v odboru základní tělesné výchovy, kde 
cvičení ţactva je zajištěno ve spolupráci s učiteli 
zdejší školy. Dorostenky a dorostenci vedou 
vyškolení cvičitelé naší jednoty. Jednota 
kaţdoročně pořádá za spolupráce školy 
Tělovýchovné odpoledne. V jednotě jsou 
podmínky pro odbíjenou a stolní tenis, ale nejsou 
cvičitelé. Členové turistického krouţku se 
pravidelně účastni akce 100 jarních kilometrů. 
Hlavně mládeţ získává 25-30 odznaků za splnění 
daných podmínek za rok.  Obrázek 31 Předseda B. 

Hlavinka, číslo popisné 102, 
technik OSP, 1966-86 

Obrázek 30 Jakub Vrbka, 
dlouholetý sokolník 
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Obrázek 32 U Tlustého Jana v Teplicích, vepředu vedoucí R. Vavřík, D. Vavříková a B. 
Hlavinka a účastníci pochodu 

Rok 1970 

V Sokole začínají pracovat mladí cvičitelé Eva Voznicová (Jamborová), 
Miroslav Janásek. Mládeţ se účastní atletických závodů, začínáme se zapojovat 
do akce "Pobyt v přírodě".Celostátní spartakiáda v r. 1970 byla zrušena z obavy 
protireţimních demonstrací. 
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Rok 1971 

V Sokolovně a na sokolské zahradě ve dnech 3-4. července proběhly oslavy 
600 let obce Velké. Oslavy byly spojené se sjezdem rodáků a přátel obce a 
s oslavami 75 let poţárního sboru, 50 let  Sokola a 15 let od zaloţení Jednotného 
zemědělského druţstva. Na programu byla estráda se Standou Procházkou, 
večer byla taneční zábava. V neděli byl slavnostní průvod od mostu přes 
Veličku aţ na sokolskou zahradu. Zde vystoupily Buřinky-muzika bez 
kapelníka a Hanácká krojovaná dechová hudba. 

Rok 1973 

Dne 19.2.1973 zemřel dlouholetý ředitel zdejší školy, funkcionář sokola 
Adolf Jordán. Smuteční obřad a rozloučení se konalo ve zdejší sokolovně. 

 

Obrázek 33 Smuteční projev měl ředitel školy Antonín Jambor 
V sokolovně, která je jediným kulturním zařízením v naší obci, se konají 

také všechny kulturní akce, taneční zábavy, plenární zasedání MNV. 

Rok 1974 

Vznik cykloturistického oddílu pod vedením Miroslav Janáska. krouţek 
organizoval cyklistické výlety do okolí Hranic a členové zjišťovali, co vlastně 
vydrţí. 
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Rok 1975 

Proběhla Československá spartakiáda 1975. V Sokole se nacvičovala 
skladba muţů a skladba ţen s kuţely na hudbu B. Smetany Vltava. Na 
vyvrcholení na Strahově se zúčastnilo devět muţů a 12 ţen. 

Rok 1979 

Akce cykloturistického krouţku: trasa Olomouc-Praděd-Olomouc cca 
200km.  

Rok 1980 

Českoslovanská spartakiáda 1980. Nacvičovaly se skladba muţů a skladba 
dorostenek a mladších ţen s podloţkami. Muţi se v počtu 9 zúčastnili cvičení v 
Praze na Strahově. Ţeny v počtu 18 (9 s podloţkami a 9 bez podloţek) cvičili v 
druţebním městě Přerova Trutnově. 

Rok 1982 

Děti pod vedením M. Janáska se zapojily do soutěţe Rok objevitelů – RO – 
82. Soutěţe se zúčastnilo celkem 93 skupin dětí z celé republiky. Skupina 
z Velké obsadila celkové 10 místo. Mladí objevitelé vedli ručně psanou kroniku. 
Děti i dospělí se zúčastňovali turistických pochodů o odznak 100 jarních 
kilometrů. Pochody se konaly na jaře takřka kaţdou neděli. Cykloturistický 
oddíl pod vedením M. Janáska ujel na různých akcí 1456 km. 

Rok 1984 

V tomto roce byla provedena nová elektroinstalace s kabinou na jevišti, 
divadelní reflektory a celkové osvětlení, cena celkem Kčs 230 000,-. I tady se 
zapojili členové Sokola a občané Velké. sportovní činnost byla zaměřena na 
turistické a cykloturistické výlety. Mezi nejzajímavější patřil Týden na kole, 
jezdilo se v okolí Ţďáru nad Sázavou. Trasy vedly v Oderských vrších. 
V sokolovně se pravidelně cvičilo, připravovalo se na spartakiádu. 
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Rok 1985 

Pravidelně se nacvičovaly skladby na spartakiádu. V květnu byla ukázka 
vystoupení na místním hřišti za sokolovnou. Naši muţi a ţeny se zúčastnili 
cvičení v Milenově, Lipníku, v Hranicích a Přerově. V červnu se 9 muţů a 4 
ţeny zúčastnili spartakiádního vystoupení na Strahově v Praze. 

Rok 1986 

Za předsedkyni sokola byla zvolena Drahomíra 
Vavříková. Probíhalo cvičení, které vedli cvičitelé M. 
Janásek, M. Cvečka a L. Zlámal. Probíhalo cvičení, 
oblíbenou činností byly turistické a cykloturistické výlety. 
V sokolovně všechny organizace, které byly ve Velké 
pořádaly plesy a taneční zábavy. Organizovány byly 
zájezdy na bazén do Nového Jičína.  

Rok 1987 

Činnost zaměřená na cvičení v sokolovně, ale i v přírodě. V březnu své 
umění předvedli cvičenci na veřejné cvičební hodině. Účast obyvatel byla 
bohuţel malá. Pokračovaly turistické a cykloturistické akce. Na Dětském dnu 
vystoupily děti z mateřské školy, ţačky, ţáci dorostenci, dorostenky, muţi a 
ţeny. S ukázkou vystoupili poţárníci a vojáci. 

Rok 1989 

Nácvik na spartakiádu r. 1990 skladba ţeny s kuţely na hudbu J. Jeţka. 
Vzhledem k politickým změnám se nácvik nedokončil.  

 

17. listopad 1989 znamenal významný mezník i pro sokolské hnutí. Po 41 
letech nuceného odmlčení se Sokolové opět přihlásili ke svému odkazu. 
Ustavující sjezd znovu obnoveného Sokola se konal 7. ledna 1990. Začala 
obtíţná cesta uznání sokolské organizace, navrácení zabaveného majetku, 
sokolské činnosti a udrţení charakteru ČOS. 

Obrázek 34 Drahomíra 
Vaříková, č. 89, 
úřednice Jednota 
Hranice 
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Rok 1990 

Proběhla akce "Přejezdy na běţkách" pod vedením Janáska M. a Zlámala L. 
Probíhalo cvičení v sokolovně, oblíbené byly cyklovýlety. 

Roky 1994-1996 

Provedena rekonstrukce elektroinstalace, 
poloţení mramorové podlahy v bufetu, vyměněný 
kotel na vytápění sokolovny. V těchto letech byla 
dále provedena oprava střechy nad jevištěm, 
výměna střechy nad přístavbou, výměna kompletní 
střešní krytiny nad hlavní budovou vč. klempířských 
prací.  Provedena výměna oken z jiţní strany. 
Z důvodu rozšíření komunikace od Bezdějového po 
Ruskovo bylo oplocení posunuto o cca 2m směrem 
do sokolské zahrady. Pozemek za plotem zůstal ve 
vlastnictví TJ.  

V sokolovně bylo oslaveno 100. výročí zaloţení 
SDH Velká. 

Předsedou jednoty byl v roce1994 zvolen J. Michálek. 

Rok 1997 

Na okresní valné hromadě byl přítomen Jaroslav Michálek. Okresní valná 
hromada se zabývala všemi oblastmi tělesné výchovy s hlavním důrazem na 
ekonomické problémy, se kterými se potýkají všechny TJ v rámci okresu. Z 
tohoto důvodu si musíme zvyknout jiţ na to, ţe se dotace pro organizace včetně 
naší nezvyšují i přes značné zvýšení nákladů na provoz tělovýchovných 
zařízení. Proto i nadále musíme v co největší míře získávat prostředky z vlastní 
činnosti, od Městského úřadu, sponzorů apod. Dostali jsme od ASPV, půjčku ve 
výši 40.000,- Kč a která je bezúročná a návratná. Zapůjčenou částku jsme účelně 
vynaloţili na nutné opravy v sokolovně. V letošním roce jsme však jiţ začali se 
splátkami. Jsme rádi, ţe půjčka je poskytnuta na 10 let a 4.000,- Kč splátky ročně 
neovlivní naše hospodaření. 

Obdrţeli jsme dotaci na tělovýchovnou činnost od Městského úřadu v 
Hranicích. Dotace byla účelně vyuţita, proúčtována podle podepsané smlouvy 
a věříme, ţe i letošním roce nám bude dotace poskytnuta. Přestoţe jsme 
doposud písemné oznámení neobdrţeli, máme zprávu, ţe nám byla schválena z 
rozpočtu města částka 15.000,- Kč. 

Obrázek 35 Jaroslav 
Michálek, č. 136, technik 
Bytového druţstva 
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V loňském roce se nám na základě ţádosti podařilo získat mimořádnou 
dotaci od OV ČSTV. Po konzultaci přímo na Okresním výkonném výboru jsme 
letos o mimořádnou dotaci neţádali z důvodu obtíţné ekonomické situace 
okresu. 

Na minulé valné hromadě jsme se zabývali moţností rozšíření sokolské 
zahrady jako náhradu za pouţití našeho pozemku pro výstavbu kanalizace. 
Upustili jsme od tohoto záměru z důvodu soudního sporu mezi Obcí sokolskou 
a naší TJ. V ţádném případě jsme se nechtěli angaţovat pro získání pozemku a 
tento následně předat po rozhodnutí soudu. Myslím si, ţe toto rozhodnutí bylo 
správné, coţ se potvrdilo na poradě na OVV ČSTV před měsícem. Celý soudní 
spor probíhá v náš neprospěch. Vytkl jsem zde OVV ţe jsme nebyli 
informováni o rozhodnutí Okresního soudu o vydání rozsudku předat náš 
majetek Obci sokolské. Bylo však podáno ze strany ČSTV odvolání ke 
Krajskému soudu, kde bývají tyto případy projednávány se značným 
zpoţděním. Pravděpodobně u Krajského soudu pozemky prohrajeme. Naději 
však máme v tom, ţe sokolovna zůstane nám a to z důvodu, ţe víc neţ 
polovina objektu je po rozsáhlé rekonstrukci a došlo ke značnému rozšíření 
přístavbou po r. 1948. Jedná se o výstavbu sociálního zařízení, šatnu, spodní a 
horní přísálí, vestibul, balkon, bufet, klubovnu a vlastně původní sokolovna v 
této době byl jenom sál. 

Je podivné, ţe o uvedených skutečnostech věděl i okresní soud, kde to 
dotvrdili svědkové a přesto rozhodl v náš neprospěch. Dle informace má kaţdý 
soudce jiný názor na uvedenou věc a tím je i jiný rozsudek. Podobná situace je i 
v jiných organizacích. Nevíme, jak bude situace vypadat, pokud spor u soudu 
prohrajeme. Zatím se nikdo k sokolské obci nepřihlásil. Ti, kteří se soudí, neví,  
kde vůbec Velká je a sokolovnu vůbec neviděli. 

Můţe dojít k tomu, ţe naši členové a funkcionáři přejdou pod Obec 
sokolskou a nic se vlastně nestane a budeme pokračovat dále. V tom případě 
však přijdeme o veškeré dotace od ČSTV a dojde k ekonomickému propadu. 

Druhá moţnost je ta, ţe se s námi nebude nikdo bavit, majetek předáme a 
my v případě, ţe budeme chtít vyuţívat toto zařízení včetně hřiště, budeme 
platit nájem i z toho, co jsme pracně vybudovali. 

Třetí moţnost je ta nejhorší, ale bohuţel dnes jiţ běţná. Po převedení na 
Obec sokolskou se sokolovna zavře a začne opět chátrat nebo ji Obec sokolská 
komukoliv prodá, případně pronajme ke komerčním účelům a tím by byl 
vlastně konec aktivní činnosti. 

Buďme však optimisté a věřme, ţe zvítězí zdravý rozum. Zatím však 
záměry Obce sokolské nejsou známy a její ideály jsou značně rozdílné od bývalé 
Obce sokolské. Prostě jde o získání majetku za kaţdou cenu. 

Oprava nářaďovny byla provedena v plném rozsahu. Byla zhotovena nová 
podlaha, opraveny zdi a zhotoveno větrání místnosti. Dá se říci, ţe se nám 
podařilo zlikvidovat jedno velké loţisko hubky. 
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Zajištění oken sítěmi bylo rovněţ provedeno a to tím způsobem, ţe při 
kulturních akcích je moţnost pověsit záclony před sítě a vypadá to, jako by 
ţádné sítě na oknech nebyly a není narušen vzhled budovy. Za uvedenou akci 
patří dík hlavně členům Hasičského sboru ve Velké. 

Oprava radiátorů byla rovně provedena v plném rozsahu, to znamená, ţe 
byly vyměněny všechny vadné radiátory. Při této akci bylo navíc vyměněno 
vadné potrubí a expanzní nádoby. 

Všechny uvedené akce se podařilo převáţně zajistit vlastními silami, čímţ 
došlo ke značné úspoře finančních prostředků tak, abychom mohli splnit další 
úkol loňského plánu, to je zakoupení parket. Parkety byly zakoupeny a v 
současné době jsou uloţeny na půdě na přesušení. 

Jediný úkol, který nebyl z loňského roku splněn, bylo odvodnění 
sokolovny. Místo toho jsme navíc provedli rozsáhlou opravu zdiva v sokolovně 
a to jak na sále, tak v přísálí, na balkoně, byla oškrábána stará malba a 
provedeno nové vymalování. Stálo to velkou obětavost a mnoho hodin našich 
funkcionářů a některých členů. Jistě si to všichni uvědomujte, neboť tak 
rozsáhlá oprava si myslím, ţe nebyla provedena od rekonstrukce elektřiny, coţ 
je jiţ pár roků. Nakonec jistě všichni víte, jak sokolovna vypadala v minulém 
období a jak jsme ji dovedli připravit na plesovou sezónu. 

Z dalších neplánovaných akcí bych chtěl ještě uvést oplechování a natření 
dveří u sociálních zařízení. Tím jsme zamezili dalšímu úmyslnému 
poškozování dveří při diskotékách. 

Pokud mám zhodnotit celkově opravy a údrţbu naší sokolovny, musím 
konstatovat s radostí, ţe se nám podařil udělat kus úspěšné práce. 

V další části zprávy se budu zabývat činnosti výboru naší TJ. Schůze 
výboru probíhají pravidelně měsíčně a v případě potřeby i častěji. Schůzí se 
zúčastňují všichni členové výboru. Na schůzích jsou ukládány konkrétní úkoly 
jednotlivým členům. Dá se říci, ţe všichni členové výboru přistupují k úkolům 
zodpovědně a v maximální míře je plní. Schůzí výboru se pravidelně zúčastňuje 
i předseda revizní komise, který nám aktivně pomáhá i v ostatních oblastech. 

Mimo zajištění hlavní činnosti, to je tělovýchovy, o které bude hovořit 
zpráva ASPV, jsme se zaměřili hlavně na získání tolik potřebných finančních 
prostředků, kde nadále pronajímáme sokolovnu na pořádání diskoték. Rovněţ 
pořádáme diskotéky ve vlastní reţii, coţ má pro nás větší finanční efekt. Je to 
však velmi náročné na čas pro naše funkcionáře a několik jedinců z řad členů, 
kteří jsou ochotni nám pomoci. Je nutné zajistit akci od zboţí, přes 
pořadatelskou sluţbu aţ po úklid. Vřelý dík patří všem, kteří se na uvedených 
akcích podílejí, neboť opět musím podotknout, ţe je to bez jakéhokoliv nároku 
na odměnu. Nejvíce nás mrzí, ţe právě z řad naší mládeţe jsou jedinci, členové 
TJ, kteří přijdou na diskotéku aţ po uzavření místního pohostinství ve 
zuboţelém stavu a mnohdy aţ po vybírání vstupného. Ţádný přínos z nich 
nemáme a přidávají řadu starosti pořadatelské sluţbě. 
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V oblasti kultury jsme pořádali jiţ tradiční Sokolský ples s velmi dobrou 
úrovní. Dík zde patří hlavně sponzorům za jejich dary do tomboly a všem, kteří 
celou akci organizovali. Vyplatila se nám dobrá propagace, která se odrazila ve 
vysoké účasti na plese a jeho celkové úrovni. Letošní ples můţeme hodnotit 
jako nejlepší v posledních letech. 

Z dalších kulturních akcí lze na první místo zařadit vystoupení skupiny 
Olympik. Sokolovna byla na prasknutí a dík tomuto vystoupení se i naše obec 
dostala do podvědomí občanů v širokém okolí. Vystoupení mělo velmi dobrý 
ohlas. 

Tradičně dobrou úroveň měl i Hasičský ples s vysokou účastí. Dále byl 
pořádán taneční kurz, kde šlo nejen o zdokonalení v tančení, ale i přátelské 
posezení a pobavení. Jsme velmi rádi, ţe po snad čtyřicetileté odmlce se k nám 
vrátilo divadlo, které mělo dobrý ohlas a věřím, ţe se opět divadelní 
představení stanou ve Velké tradicí. Největší problém je ve značně zchátralém 
jevišti. Dobrou úroveň měl i dětský maškarní karneval. Na jeho přípravě a 
realizaci se podílela naše TJ spolu s mateřskou školou ve Velké. 

V oblasti kultury jsme udělali krok kupředu a naše úsilí se neminulo 
úspěchem. Celou cvičební sezonu zakončíme opět diskotékou s kácením máje v 
měsíci květnu. 

V sokolovně máme spoustu poškozených ţidlí. Je nutno se porozhlédnout a 
budeme muset zakoupit nějaké starší. Na nové nemáme finance. 

Členové výboru, ale i další členové Sokola se zúčastňují pravidelných 
brigád. Jedná se o větší úklid před plesy a ostatními akcemi, za coţ patří dík 
hlavně našim ţenám, zajišťování revizí, koksu, dříví, cvičebního nářadí, 
pravidelné údrţby, odvoz odpadků, pokladní agendu, zpracování výkazů 
apod. Je to drobná práce, avšak časově náročná. 

 
Hospodaření 
Finanční hotovost k 1. 1. 1997 byla:  
v pokladně jednoty 6.551,60 Kč, v bance 75.700,04 Kč, celkem 82.251,64 Kč. 
 
Finanční hotovost k 31. 12. 1997 je tato:  
v pokladně jednoty 11.886,10 Kč, v bance 14.566,94 Kč, celkem 26.453,04 Kč. 

 

Rozdíl hospodaření je mínus 55.798,60 Kč. Tento rozdíl byl zapříčiněn 
prováděnými opravami ústředního topení a prováděné stavební opravě 
nářaďovny, vymalování budovy a nákupem materiálu pro letošní rok. 

Pro přehled nákladů jak pro stavební i hospodářskou činnost alespoň 
nejhlavnější poloţky příjmů a výdajů: 

 za elektrickou energii bylo zaplaceno 17.991,80 Kč 

 za koks 23.925,- Kč, topiči včetně odvodu daně 9.781,50 Kč 
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 celkem topení 33.706,50 Kč, včetně el. energie 51.698,30 Kč 

 dále za odvoz odpadů Ekoltesu 2.422,- Kč 

 pojištění budovy 7.100,- Kč, takţe pro celkový roční provoz budovy bylo 
vydání 61.220,30 Kč 

 

Dále mimo prostavěné částky za materiály a mzdy uvedených akcí 
21.562,40 Kč, je zakoupené nezabudovaný materiál parkety 62.000,- Kč, řezivo 
27.328,- Kč. 

V příjmových poloţkách: dotace od ČTV 27.051,- Kč od MěÚ 20.000,- Kč, 
pronájmy a vlastní činnost 62.518,- Kč. 

Zásluhy na tomto hospodaření má velmi dobrá organizace členů výboru a 
hlavně bezplatná práce jak při opravách, tak při kulturních podnicích několika 
dalších členů jednoty. 

Přípravný branný závod pro ţactvo a dorost konaný ve Lhotce - 24 
účastníků 

 

7. 5. 1997 

Další přípravný branný závod pro ţactvo a dorost ve Lhotce za účasti 17 
závodníků z Ústí a 24 z Velké 

 

16. 5. - 18. 5. 1997 

Okresní sraz ţactva a dorostu CPP v Oseku n.B. spojený s okresní soutěţí 
branného závodu zdatnosti v přírodě, kterého se zúčastnilo 24 závodníků a 2 
vedoucí. 

 
ml. ţačky Hynčicová Veronika, Humplíková Lenka 4 
  Číhalová Petra, Hynčicová Lenka  9 
 
ml. ţáči Zlámal Marek, Beneš Marek   1 
 
st. ţákyně Číhalová Věra, Číhalová Zdena   1 
  Cvečková Jaroslava, Břenková Renata  4 
  Valentová Ilona, Viková Ludmila   9 
 
st. ţáci  neobsazeni 
 
ml. dorky Cvečková Martina, Sehnalíková Eva  1 
  Fekarová Diana, Schiftnerová Lenka  3 
 
ml. dor. Zlámal Filip, Škrdla Jan    1 
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st.dorky Hynčicová Renata, Hynčicová Andrea  1 
 
st.dor.  Hynčica Tomáš, Synek Vlastimil   1 

 

18. 5. 1997 

Okresní soutěţ ve vybíjené ţactva Osek n.Bečvou  - 3.místo 

 

30. 5. - 1. 6. 1997 

Oblastní sraz ţactva a dorostu v Kunčicích p. Ondřejníkem spojený se 
soutěţí branného závodu zdatnosti v přírodě, kterého se zúčastnilo 16 
závodníku a 3 vedoucí. 
 
ml. ţačky Hynčicová Veronika, Humplíková Lenka 5 
ml. ţáči Zlámal Marek, Beneš Marek   3 
st. ţákyně Číhalová Věra, Číhalová Zdena   1 
st. ţáci  Stříteţ       4 
ml. dorky Cvečková Martina, Sehnalíková Eva  2 
ml. dor. Zlámal Filip, Škrdla Jan    1 
st. dorky Hynčicová Renata, Hynčicová Andrea  1 
st. dor. Hynčica Tomáš, Synek Vlastimil   1 

 

7. 6. 1997 

Okresní soutěţ druţstev a jednotlivců v atletice Přerov, účast 12 závodníků, 
vedoucí Zlámal Lubomír. 

 

8. 6. 1997 

Cykloturistika - Rajnochovice, Troják, Vsetín, Pulčínské skály, Valašské 
Meziříčí, Hranice - 140 km 

 

29. 6. - 5. 7. 1997 

Cykloturistické putování "týden na kole" 

Děčín, Hřensko, Jablonné v Podještědí, Ţitava, Liberec, Prachovské skály, 
Jinolické rybníky, Pardubice, 8 účastníků, 500 km 

 

Zpráva o hospodaření TJ za rok 1997 

 
Částky jsou zaokrouhleny na tisíce. 
Stav pokladny a účtu k 1. 1. 1997 činil 82.000 Kč  
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Výnosy za rok 97 byly tyto: 
za pronájem sálu částka činila 49.000 Kč 
dotace od OS ČSTV a ASPV činily 29.000 Kč 
dotace od města 20.000 Kč 
výtěţky z našich kulturních akcí a členské příspěvky 24.000 Kč 
Celková částka výnosů za rok 97 činila 123.000 Kč 
 
Náklady za rok 1997 byly tyto: 
náklady v oblasti tělovýchovy a sportu  3.000 Kč 
za elektrickou energii bylo zaplaceno 19.000 Kč 
za palivo činila částka 24.000 Kč 
náklady na údrţbu sokolovny a na nákupy materiálu byly 124.000,- Kč 
z toho největší částka 61.000,- Kč se dala na zakoupení parket 
náklad na mzdy činily 10.000 Kč 
ostatní náklady, coţ bylo např. propl. pojištění budovy, 
propl. faktur za kontejner, propl. občerstvení při brigádách, 
propl. odměn cvičitelům a další činily  11.000 Kč 
Náklady za rok 1997 byly 191.000 Kč 
Hospodářský výsledek činil  68.000 Kč 
Stav pokladny a účtu k 31. 12. 1997  činil 14.000 Kč 

Rok 1998 

Okresní valná hromada se zabývala všemi oblastmi tělesné výchovy s 
hlavním důrazem na ekonomické problémy, se kterými se potýkají všechny TJ 
v rámci okresu. Z uvedeného důvodu si musíme zvyknout, ţe se dotace 
nebudou zvyšovat i přes značné zvýšení nákladů na provoz tělovýchovných 
zařízení. Proto i nadále musíme získávat v co největší míře prostředky z vlastní 
činnosti, od městského úřadu, sponzorů apod. Stávající dotace od ČSTV a 
ASPV nám nepokryjí ani náklady na činnost. 

Na minulé valné hromadě jsme se zabývali soudním sporem s obcí 
sokolskou a pro případ, ţe bychom spor prohráli, co se můţe dále stát. Všechny 
tři alternativy tj. předání majetku a přechod pod obec sokolskou, předání 
majetku a placení nájmu z naší strany nebo ta nejhorší alternativa tj. předání 
majetku bez jakékoli náhrady a tím vlastně skončení uţívání všech prostor, jsou 
stále aktuální. 

Musíme být optimisté a věřit ve zdravý rozum. Prohráli jsme spor u 
okresního soudu a je podáno odvolání ke krajskému soudu, Jednání krajského 
soudu bylo svoláno na 20. června loňského roku. Výsledek není znám, neboť 
jsme tentokrát k jednání vůbec nebyli přizváni. O jednání jsme se dověděli z 
fotokopie předvolání právního zástupce ČSTV, který byl předvolán. Jak celá 
záleţitost dopadla není známo, ale je téměř jisté, ţe jednání bylo odloţeno. 
Nejsou zprávu, ţe by se o té doby něco dělo. Čas hraje i pro nás, neboť čím více 
oprav provedeme, tím je větší šance na získání budovy. 
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S pozemkem je to však opačně, a proto i nadále nebudeme usilovat o 
získání dalších prostor jako náhradu za pozemek naší TJ, kde byla vybudována 
kanalizace.  

V loňském roce jsme obdrţeli dotaci na tělovýchovnou činnost od 
Městského úřadu Hranice ve výši 15.000,- Kč. Dotace byla účelně vyuţita a 
proúčtována podle podepsané smlouvy. Věříme, ţe se celá záleţitost bude 
opakovat i letos, přestoţe jsme zatím vyrozumění nedostali.  

Rovněţ dotace od ČSTV a ASPV  byly řádně proúčtovány. V loňském roce 
jsme po dohodě s OV ČSTV neţádali o mimořádnou dotaci z důvodu tíţivé 
ekonomické situace v rámci okresu. Na konci roku však zůstala část finančních 
prostředků vzhledem ke skutečnosti, 
ţe některé organizace nezaslaly včas 
a správně proúčtování dotací. Proto 
jsme podali ţádost a obdrţeli jsme 
navíc dotaci 5.000,- Kč. 

Byla provedena úprava ploch 
kolem sokolovny a úprava hřiště 
včetně postřiku. 

V rámci budoucí plynofikace 
sokolovny jsme vybudovali 
plynovou přípojku včetně antoníčka a 
přívodu aţ po sokolovnu. 

Pro budoucí rekonstrukci vodovodních rozvodů a moţnost napojení na 
městský vodovod byla zhotovena vodovodní přípojka do sokolovny včetně 
vodoměru. 

Vzhledem k tomu, ţe došlo k havarijnímu stavu komínu, byla provedena 
jeho celková oprava včetně nadstavení. Za pomoci místních hasičů a hlavně 
jejich techniky byla vyčištěna studna na sokolské zahradě. 

Byla provedena oprava brány a zřízena skládka na plastové odpady, které 
budou pravidelně vyváţeny kontejnerem. 

Ve sklepních prostorách došlo k rekonstrukci a opravě elektrických 
rozvodů a rozvodné skříně.  

K rozsáhlejším akcím patří oprava střechy nad přístavbou včetně nových 
svodů, kde bylo nutno provést výkopy a odvedení svodů vpředu do kanalizace 
a boční část do septiku. Při této příleţitosti byl zhotoven i nový odpad z 
pánských WC aţ do septiku, aby nedocházelo k prosakování do kotelny. 

Z dalších akcí je to úklid a vybílení sklepů, opravy WC, opravy oken ve 
sklepě, přípravy a úklid sálu před jednotlivými akcemi apod. 

Celkově opravy a údrţba je hodnocena velmi kladně a všechny uvedené 
akce se podařilo převáţně zajistit vlastními silami z řad našich členů, čímţ 
došlo ke značné úspoře finančních prostředků a tyto mohly být pouţity v 
oblasti další činnosti. 

Obrázek 36 Dráţka pro plynovou přípojku 
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Jako kaţdým rokem, tak i vloni jsme zakončili plesovou a diskotékovou 
sezónu tradičním kácením máje. Pro zpestření a rozšíření akce jsme na druhý 
den uspořádali kácení máje v odpoledních hodinách pro děti s občerstvením a 
různými hrami. Akce se zdařila, i kdyţ byla velmi náročná pro pořadatele. 

Vzhledem k tomu, ţe došlo k rekonstrukci pohostinství ve Velké, pronajali 
jsme bufet naší sokolovny pro zřízení náhradního pohostinství právě v letních 
měsících, kdy je to nejvíce potřeba pro občerstvení. 

V oblasti kultury jsme pořádali jiţ tradiční sokolský ples s velmi dobrou 
úrovní. Dík zde patří hlavně sponzorům za jejich dary do tomboly a všem, kteří 
pomáhali při organizaci. Vyplatila se nám dobrá propagace, která se odrazila na 
účasti a úrovni plesu. 

Z nových akcí je to Vysoká laťka, kterou pořádala agentura Duha za 
přispění naší TJ a to hlavně účastí. Myslíme si, ţe pro úspěch a odezvu by se 
celá akce měla v budoucnu opět uskutečnit tak jako i turnaj ve stolním tenise, 
který uspořádala naše TJ. Akce měla velmi dobrou úroveň, o čemţ proběhla 
informace i v Hranickém týdnu. 

Dětský maškarní karneval měl bohatou náplň a tradiční dobrou úroveň, i 
kdyţ poprvé jsme se na jeho organizaci podíleli sami. 

Z ostatních akcí jsou to zájezdy na bazén, o které je velký zájem a poslední 
zájezd se uskuteční 3. dubna. 

Poděkování patří celému výboru za jeho práci, všem obětavým činitelům, 
kteří přispěli k dobrým výsledkům naší TJ. Dík patří těm, kteří se aktivně 
zapojili v brigádnické činnosti a při přípravě všech akcí.  

Zpráva dnešní mimořádné valné hromady nebude hodnotící, ale bude 
zaměřena na moţnost ukončení problému, který nás tíţil jiţ několik roků. 
Všichni víte, ţe jsem se v kaţdé výroční zprávě zabýval soudním sporem Obce 
Sokolské s ČSTV v návaznosti na naši organizaci a náš majetek. 

V kaţdé výroční zprávě bylo psáno moţnostech, jak můţe soudní spor 
dopadnout. Vše je ukončeno tím, ţe rozsudkem byl veškerý náš majetek 
přiznán Obci Sokolské. Veškerým majetkem  je myšlena  sokolovna a pozemky. 

Toto rozhodnutí je z června loňského roku a do dnešní doby nám nikdo z 
ČSTV uvedenou skutečnost nesdělil.  

Jsme v situaci, kdy hledáme nejvhodnější řešení. Z toho důvodu pověřil 
výbor naši organizace J. Michálka, paní Ing. Urbánkovou a pana Petra Cveka 
jednáním s Obcí Sokolskou v Praze.  

Jednání bylo přátelské, konkrétní a myslím si, ţe návrhy obou stran je 
moţno akceptovat, aniţ by došlo k poškození kterékoliv strany. Nejschůdnější 
řešení je zaloţit v naší obci Sokolskou organizaci, která bude spadat pod Obec 
Sokolskou. Tím by došlo k převedení majetku přímo na naši Sokolskou 
organizaci, coţ je zakotveno přímo ve stanovách, které jsou registrovány 
ministerstvem vnitra. Tyto stanovy jsou podrobné jako ČSTV, demokratické a 
bude záleţet na nás všech, zda je budeme respektovat a budeme ochotni zaloţit 
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novou organizaci. Dle našeho názoru je to jediná schůdná cesta k tomu, 
abychom nadále mohli pokračovat bez přerušení v naší zásluţné činnosti ve 
všech oblastech. Nejde jen o tělovýchovu, ale i oblast kultury v obci a v 
neposlední řadě o další zlepšování úrovně naší sokolovny. Vţdyť to, co jsme 
zde zbudovali, nemůţeme vhodit za hlavu a čeká nás ještě mnoho další práce.  

Není pravdou a byli jsme mylně informováni, ţe Obec Sokolská nás 
nepodpoří finančně. Mohu zde prohlásit, ţe dle informací v Praze jsou Obci 
Sokolskou přidělovány dotace minimálně v té výši, jak od ČSTV a to jak na 
počet členů, tak i na hodnotu majetku. 

V Praze jsme byli ujištěni, ţe Obci Sokolské jde hlavně o to nadále rozvíjet 
oblast tělovýchovy a právě majetek Sokola musí k tomu poslouţit. Nemají 
ţádný úmysl dávat majetek někomu jinému a pro jiné účely. Je však nebezpečí, 
ţe pokud nezaloţíme Sokolskou organizaci, můţe ji u nás zaloţit kdokoliv cizí a 
mohou nastat velké problémy. 

Pokud bude u nás nová organizace zaloţena můţe nadále fungovat bez 
problémů ASPV, která spadá pod ČSTV. Nikdo z nás není na pochybách, ţe se 
mezi sebou domluvíme. 

Došlo k podstatným změnám ve vedení Obce Sokolské. Výbor se distancuje 
od jednání starého výboru. Sami tvrdí, ţe kdyby byly navázány úzké kontakty s 
ČSTV, nemuselo dojít ke zbytečným soudním sporům a tím vyhazování peněz. 

Právě na základě diskuze a připomínek došli k určitému závěru, a je nutné 
hledat cestu pro přechod pod ČOS.  

 
Stav pokladny a účtu k 31. 12. 1997 činil 14.651,94 
 
Výnosy za rok 98 byly tyto: 
Za pronájmy sokolovny, za pořádání diskoték, 
sponzorské dary a za úroky z účtu činila částka 102.930,34 
Dotace činily 45.284 
z toho dotace od  
APSV 13.548,- 
OSČSTV 16.736 
město 15.000 
 
Celková částka výnosů činila 214,34 
 
Náklady za rok 98 byly tyto: 
Náklady v oblasti tělovýchovy a sportu činily 10.580 
zde patří proplacení startovného, cestovného, 
ubytování při soutěţích, odměny cvičitelům, 
soutěţícím, zakoupení nového sportovního náčiní apod.  
 
Za elektrickou energii jsme zaplatili v loňském roce 19.209 
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Za palivo činila částka 12.776 
 
Ostatní náklady činily 95.222.40 
Zde jsou zahrnuty platby za zakoupení materiálu a 
za provedenou práci, z nichţ některé částky činily 
např.  
za opravu střechy  16.503 
propl. klempíře 14.784 
oprava komínu 6.300 
dále jsou zde platby za pojištění, propl. Mzdy, propl. OSA, 
občerstvení, propl. Kontejneru, vodovodní přípojky, 
doplatky ze zájezdů, popl. Za vedení účtu a další 
 
Celková částka nákladů činila 137.797,40 
 
Výnosy za rok 98 byly  148.214,34 
Náklady za rok 98 činily 137.797,40 
Hospodářský výsledek činil 10.416,94 
Zůstatek z roku 97 byl 14.651 
 
Zůstatek v pokladně a účtu k 31. 12. 1998 činil 25.967,94 

 

Znovu obnovena činnost Tělocvičné jednoty Sokol Velká 

V roce 1999 byla po 50. letech opět obnovena činnost původní Tělocvičné 
jednoty Sokol Velká  

17. listopad 1989 znamenal pro i pro sokolské hnutí významný mezník. 
Po 41 letech nuceného odmlčení se Sokolové opět přihlásili ke svému 
odkazu. Po krátkých přípravných jednáních byl obnoven historicky 
nejvýznamnější tělovýchovný spolek u nás. Ustavující sjezd Československé 
obce sokolské se konal 7. ledna 1990. Zúčastnilo se ho 2700 bývalých členů, 
nových zájemců a hostů z domova a i ze zahraničí. Sokol se plně přihlásil ke 
svým historickým tradicím a myšlenkám především M. Tyrše a odkazu 
prezidenta T. G. Masaryka. 

Rok 1999 

Byl navrhnutý a zvolen přípravný výbor ve sloţení Jaroslav Michálek, Petr 
Cvek a Hana Urbánková, který  svolal ustavující valnou hromadu s tímto 
programem : 

1. Účastnící valné hromady přijali hlasováním stanovy ČOS z  1. 3. 1991 a 
změnou z 14. 4. 1996 

2. Valná hromada zvolila výbor jednoty ve sloţení: 
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Starosta: Ing. Hana Urbánková 

Místostarosta: Petr Cvek 

Jednatel: Jaroslav Michálek 

Hospodář: Ing. Irena Hapalová 

Náčelník: Emil Valenta 

Náčelnice: Šárka Hlavinková 

Ostatní členové výboru: Miloslav Cvek, Bohumil Michálek, Bohuslav 
Zlámal 

A dále kontrolní komisi ve sloţení: 

Bohumil Hlavinka, Antonín Strţínek, Rostislav Jemenka 

 

Obrázek 37 První výbor po obnovení Tělocvičné jednoty po 50 letech. Zleva sedící, Š. 
Hlavinková, H. Urbánková, B. Michálek, I. Hapalová, zleva stojící, J. Michálek, A. Strţínek, 

E. Valenta, B. Hlavinka, M. Cvek, M. Cvečka a P. Cvek 

 

3. Výbor podá k ČOS cestou Ţupy Středomoravské sídlo Přerov ţádost o 
přijetí a registraci do ČOS, pod názvem Tělocvičná jednota Sokol Velká. 

Usnesení z valné hromady TJ Sokol Velká konané dne 15. 10. 1999 v 
sokolovně ve Velké 

Valná hromada schvaluje: 

1. ţádost o přijetí do ČOS 

2.  volbu členů výboru 
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ukládá výboru TJ: 
1. zpracovat otázky hospodaření TJ, zpracovat návrh rozpočtu TJ na 

období 1 roku 
2. zpracovat rozvoj tělesné výchovy a sportu v TJ - zřídit jednotlivé 

sloţky 
3. provést přijetí jednotlivých členů TJ 
4.  zajistit naplnění stanov ČOS čl. 10 bod 4. - tj. převedení majetkových 

práv původního sokolského majetku na naši nově vzniklou jednotu 

 

odsouhlasila: 

1. funkční období výboru v délce 2 roky 

Tímto usnesením z valné hromady Tělocvičné 
jednoty byly zahájeny všechna činnosti pro 
znovuobnovení sokolského hnutí a první kroky 
k navrácení majetku do vlastnictví ČOS a do vlastnictví 
Tělocvičné jednoty Sokola Velká. 

V tomto roce byly vybudované nové záchody a 
klubovna. Práce spočívaly v kompletním vybouráním 
stávajících WC, vybouráním stěny oddělující přísálí od 
stávajících WC.  

 

Obrázek 39 Původní WC a chodba 
Problém nastal, kudy se bude vyváţet vybouraná suť. První návrh byl, ţe 

se vybourá otvor do zdi a tudy se to bude vyhazovat ven ze sokolovny. Kdyţ 
uţ se pomalu schylovalo k bourání, vzpomněl si B. Michálek, ţe tudy kdysi 
dávno byly dveře. Po odsunutí skříně se objevily dveře a po jejich otevření byl 
za nimi zazděný původní otvor. Vybourání bylo otázkou chvilky. A tak vznikla 
zároveň díra pro vývoz materiálu a bylo otvor i čím zavřít. 

Obrázek 38 První 
starostka po dlouhých 50 
letech, Ing. Hana 
Urbánková, číslo 
popisné 95, 15.9.1999 – 
14.3.2003 
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Obrázek 40 Dámské záchody v hrubých rysech, vzadu dveře, kterými jsme vše 
stěhovali, zleva, P. Valenta, E. Valenta, A. Strţínek, M. Cvek, B. Michálek, M. Čadra a z. 

Vávra 
 

Na zem byl namalován půdorys budoucích WC, klubovny, šatny a sprch. 
Zeď se musela posunout o cca 1 m do přísálí, aby tam vše vlezlo. Pak nastaly 
zednické práce.  

 

Obrázek 41 Zleva stojící, Z. Vávra, P. Cvek, M. Čadra, zleva dřepící A. Strţínek, M. Cvek, M, 
Cvečka a P. Valenta 

Byl uspořádán turnaj ve stolním tenise, cykloturistický výlet do Itálie, 
týden na běţkách-přejezd Jeseníku. Pro děti byl uspořádán Maškarní karneval a 
Dětský den. V sokolovně probíhaly zábavy a diskotéky. 
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Rok 2000 

Po ustavující valné hromadě byly provedeny všechny nutné kroky: 

 Registrace organizace v ČOS 

 Přidělení IČA 

 Registrace - finanční úřad 

 Zavedení účtu 

 Byla doplněna členská základna - přihlášky, členské průkazy, známky 

 Zajištěna pasportizace sokolského nemovitého majetku 

Dále pokračoval provoz i činnost TJ v běţném reţimu. 

Po znovuobnovení činnosti Tělocvičné jednoty souběţně působí i 
Tělovýchovná jednota. Majetek byl vrácen Tělocvičné jednotě, na chodu, 
především cvičení se i nadále podílejí členové Tělovýchovné jednoty. 

Bylo pokračováno dle plánu s přípravou realizace plynového topení v 
sokolovně, vypracována projektová dokumentace, zajištěno stavební povolení a 
zhotovitel. 

V lednu proběhl dokonalý úklid sokolovny a byl uspořádán sokolský ples s 
dobrou úrovní, který obohatilo vystoupení maţoretek. 

V lednu byly také vybaveny všechny ţádosti o dotace a granty, byla 
vypracována prezentace a provedena návštěva starosty města Hranic. 

Byly provedeny inventury a sokolovna byla předána Tělovýchovnou 
jednotou - ČOS, dnešní situace a dle stanov. 

Byly vypracovány příslušné smlouvy. 

Byly prováděny průběţné dokončovací práce v sokolovně na šatnách, 
sociálních zařízeních po sportovní stránce instalovány tyče na volejbal v sále. 

V sokolovně dále probíhaly diskotéky 

29.1. - turnaj ve stolním tenise 

Začátkem měsíce února proběhl v sokolovně Hasičský ples a byl připraven 
maškarní ples pro děti. 

Vše se ovšem naprosto zkomplikovalo výbuchem kotle na tuhá paliva. 
Začal kolotoč znovu zprovoznění sokolovny, poněvadţ bez vytápění musel být 
provoz sokolovny uzavřen. 

Po velkých úvahách a pokusech kotel opravit, jsme došli k závěru, ţe 
musíme zajistit finance na provedení vytápění celé sokolovny plynem. 

Velké úsilí stálo promyslet a naplánovat způsob vytápění, členové výboru 
provedli tzv. průzkum trhu, moţností, byla provedena spousta konzultací s 
odborníky. 

Byla opět zajištěna projektová dokumentace, zhotovitel a hlavně započalo 
úporné zajišťování financí. Byl vyvinut velký tlak na nejvyšší orgány ČOS a 
Ţupu. 
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Do konce května byla provedena a uvedena do provozu první etapa 
plynového vytápění tj.  

Dokončeny sprchy, úklid sklepů, veřejných prostranství, hřiště, jednoduché 
záleţitosti a sloţité… 

V tomto roce proběhly oslavy 80 let zaloţení Sokola ve Velké. Ve dvou 
dnech jsme připravili jak pro děti, tak pro dospělé bohatý program 

V přísálí byla instalovaná výstava fotografií a historických předmětů, které  
byly a jsou historii Sokola Velká. Výstavu si prohlédli hosté a členové Sokola. 
Ke všem vystaveným fotografiím a exponátům dovedl podat informaci B. 
Hlavinka 

Velký úspěch měl turnaj ve volejbale, který by bylo dobré organizovat i 
v dalších letech. 

Oslavy stály spoustu příprav, které 
se ovšem vyplatily, jediné zklamání byla 
nízká účast občanů z obce i z řad sokolů. 

Po krátké přestávce jsme zahájili 
další práce na dokončení druhé etapy 
plynového vytápění. Po mnoha 
konzultacích bylo rozhodnuto, ţe sál 
bude vytápěn plynovým topidlem. 

Robur, který bude umístěn na sále. Další topení, především temperování bude 
zajišťovat kotel, který bude umístěn vedle sprch v šatně. Práce s instalací a 
zprovoznění topení byly ukončeny v listopadu. 

Po zdárném dokončení, kdyţ jsme v teplíčku v celých prostorách 
sokolovny a otočením knoflíku si přitopíme. Neţ jsme se k tomu dopracovali, 
stálo to mnoho úsilí především členů výboru. 

 

Obrázek 42 Bohumil Hlavinka vypráví o 
historii Sokola ve Velké 

Obrázek 43 Výstavu si prohlíţí B. Zlámal a 
M. Číhal 

Obrázek 44 Zleva, P. Cvek, M. Cvek, M. 
Janásek a P. Zlámal 
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Obrázek 47 M. Cvek a F. Antoňu při montáţi komínku pro topidlo 

Ale všechno stálo mnoha členů velké úsilí, za co všem děkuji. Všem členům 
výboru, které nebudu jmenovat. Největší poděkování zaslouţí Bohouš 
Michálek, poněvadţ nebýt jeho přístupu - plyn by určitě nebyl hotov. 

Bylo odpracováno bezplatně mnoho brigádnických hodin. 

Všechny granty, daňové přiznání byly včas vyúčtovány a odevzdány. 

 

Zpráva o hospodaření Tělocvičné jednoty Sokol Velká za rok 2000 

 
Stav pokladny a účtu k 31. 12. 1999 činil 0,00 Kč 
 
Výnosy za rok 2000 byly tyto: 
Za pronájem sokolovny, prodej koksu, pořádání diskoték,  sponzorské dary a 
úroky z účtu 268.242,33 Kč 
Dotace, z toho:  57.441,00 Kč 
MěÚ Hranice  32.000,00 Kč 
Ţupa Středomoravská Kratochvílova 25.441,00 Kč 
Celková částka výnosů činí 25.683,33 Kč 
 

Obrázek 46 Topidlo Robur je dovezeno, 
chystáme se na montáţ. Zprava je M. 
Cvek, B. Michálek, F. Hapala, M. Čadra a 
dva pracovníci odborné firmy 

Obrázek 45 Topidlo je na místě, M. Cvek, 
F. Hapala i B. Michálek jsou spokojeni 
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Nezdanitelné příjmy za rok 2000 : 
Vklad na BÚ 14.500,- Kč 
 
Náklady za rok 2000 byly tyto: 
V oblasti tělovýchovy a sportu 4.544,00 Kč 
Náklady na elektrickou energii 25.744,10 Kč 
Zálohy na plyn 16.000,00 Kč 
Vodné a stočné 726,00 Kč 
Nákup koksu 14.140,00 Kč 
Oprava sokolovny 196.540,60 Kč 
Ostatní náklady  40.166,20 Kč 
Provozní potřeby 
 Nákup DHIM 
 Poplatky za vedení účtu 
 Platba popelnice a kontejneru 
 Náklady na kulturní akce 
 Platba tisku 
 
Celková částka nákladů činí 297.860,90 Kč 
 
Výnosy za rok 2000 jsou 325.683,33 Kč 
Náklady za rok 2000 jsou 297.860,90 Kč 
Hospodářský výsledek činí 27.822,43 Kč 
 
Zůstatek v pokladně činí k 31. 12. 2000 1.091,60 Kč 
Zůstatek na BÚ k 31. 12. 2000 26.730,83 Kč 
  
Zpráva o hospodaření Tělovýchovné jednoty Sokol Velká  
Stav pokladny a účtu k 31. 12. 1999 činil 3.025,60 Kč 
Stav BÚ ke dni 31. 12. 1999 1.034,10 Kč 
 
Výnosy za rok 2000 byly tyto: 
Česká pojišťovna – havárie 76.046,00 Kč    
Dotace, z toho:  26.110,00 Kč 

MěÚ Hranice 5.000,00 Kč 
ČASPV 7.710,00 Kč 
OS ČSTV 13.400,00 Kč 
Ostatní výnosy 10.556,32 Kč 

 
Celková částka výnosů činí 112.712,32 Kč 
 
Náklady za rok 2000 byly tyto: 
V oblasti tělovýchovy a sportu 10.210,50 Kč 
Nájem sokolovny 70.000,00 Kč 
Ostatní náklady 13.619,40 Kč 
 



Sokolské paměti Velické 1920 - 2010 

   63 

Celková částka nákladů činí 93.829,90 Kč 
 
Výnosy za rok 2000 jsou 112.712,32 Kč 
Náklady za rok 2000 jsou 93.829,90 Kč 
Hospodářský výsledek činí 18.882,42 Kč 
 
Zůstatek z roku 1999 byl 4.059,70 Kč 
Zůstatek v pokladně činí k 31. 12. 2000 883,20 Kč 
Zůstatek na BÚ k 31. 12. 2000 21.108,92 Kč 

Rok 2001 

Počet cvičebních hodin stále stoupá, pravidelné cvičení probíhá téměř 
kaţdý den v týdnu. Jako jiţ pravidelné akce se uskutečnily turnaje ve volejbalu 
a ve stolním tenise. Obě akce s dobrou účastí sportovců na velmi dobré úrovni. 

V termínu od 11. do 13. 5. uspořádala naše TJ závody Medvědí stezkou. 
Podle reakcí zúčastněných byla akce povedená, povedly se závody, program i 
strava. 

Dále se ve sportovní oblasti velmi dařilo našim volejbalovým týmům, které 
se zúčastnily mnoha turnajů a ve většině z nich zvítězily. 

Pro kvalitní tělovýchovnou činnost jsme v roce 2001 nakoupili nové 
sportovní náčiní a pomůcky. Dále se nám podařilo zajistit v součinnosti s 
územním aktivem umístění stolu pro stolní tenis a basketbalového koše na 
sokolské zahradě. Realizaci zajistí Městský úřad Hranice. 

V oblasti kultury jsme jako kaţdoročně uspořádali sokolský ples a 
maškarní ples pro děti. Co se týče účasti hostů je na tom maškarní karneval 
mnohem lépe, i kdyţ se snaţíme kaţdoročně pro úroveň plesu něco nového 
připravit, účast návštěvníků a to i z řad členů TJ je malá, co nás, kteří přípravě 
plesu věnují hodně času, mrzí. Poděkování patří všem sponzorům, kteří  
poskytli dary do tomboly. 

V oblasti kultury se v sokolovně uskutečnili divadelní představení, taneční 
večírek, oslavy výročí a ples Hasičů a taneční večírek pořádaný Myslivci. 

Na tyto akce jsme půjčovali sokolovnu zdarma, maximálně za cenu 
spotřebovaného plynu a elektrické energie. Toto i v roce 2002 jiţ nebudeme 
moci dovolit.  

Členové výboru se v rámci svých funkcí pravidelně účastnili okresních a 
ţupních schůzí a valných hromad.  

Provedli řádné vyúčtování dotací a grantů a v poţadovaných termínech 
podali ţádosti o dotace a granty na rok 2002 na MěÚ Hranice. Poţádali jsme o 
dotaci na provoz a o granty na volejbalový a pingpongový turnaj, a na celoroční 
činnost ASPV a volejbalistů. 
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V oblasti údrţby jsme mimo běţnou údrţbu sokolovny, sokolské zahrady a 
hřiště, provedli zpevnění plochy mezi sokolovnou a hřištěm, tak aby v případě 
pořádání venkovních akcí bylo moţno na tomto prostoru dobře umístit 
posezení. 

S problémy se nám daří séct tráva na sokolské zahradě a myslím si, ţe je to 
další téma do diskuse. 

V roce 2001 jsme tak, jak bylo dohodnuto na loňské valné hromadě, 
provedli výběr členských příspěvků a přistoupili jsme k vybírání příspěvků od 
cvičenců. Členský příspěvek je 100 Kč na dospělého člena, 50 Kč důchodci. 
Příspěvek na cvičení je děti 50 Kč  dospělí 200 Kč (120). 

Výběr příspěvků je ovšem docela problematický. Dodnes nejsou uhrazeny 
všemi členy a mnohdy si připadáme jako drábi, kteří musí provádět neustálé 
kontroly, aby ti, kteří se v sokolovně cvičí, měli také zaplaceno. Není to náš 
rozmar, ale pokud má být zaveden pořádek, je nutné, aby byli zodpovědní 
všichni jako členové TJ, tak cvičenci i cvičitelé. 

Samotný provoz sokolovny a to nejen plyn a elektřina, ale i voda, popelnice 
a kontejnery, úklidové prostředky i pasta na parkety, ale například i poţární 
řád nejsou zadarmo a moţnosti výdělečné činnosti TJ jsou omezeny a to pouze 
na pobírání nájmů za zapůjčení sokolovny. 

V roce 2001 se nám podařilo pokračovat v dobré spolupráci s p. 
Humplíkem a diskotéky se konaly pravidelně. 

Ze současné finanční situace je nám jasné, ţe pokud budeme chtít udrţet 
počet cvičebních hodin na nynější úrovni, budeme muset hledat další moţnosti, 
jak získat finanční prostředky. A je nám také jasné, ţe pokud budeme chtít 
pokračovat v provádění oprav sokolovny a hříště, musíme získat další 
prostředky v rámci dotací na úrovni Ţupy a státních dotací přes Českou obec 
sokolskou. 

Rok 2002 

Počet cvičebních hodin stále stoupá, pravidelné cvičení probíhá téměř 
kaţdý den v týdnu. Sokolovna je také úplatně pronajímána pro sportovní 
činnost dle vytvořených a zavedených pravidel. 

Jako jiţ pravidelné akce se uskutečnily turnaje ve volejbalu a ve stolním 
tenise. Akce proběhly s kvalitní účastí sportovců na velmi dobré úrovni. Mrzí 
nás jen malá účast obyvatel Velké, pro které je vţdy připraveno mimo 
sportovního programu i bohaté občerstvení. 

V roce 2002 se opět dařilo našim volejbalovým týmům, které se zúčastnily 
mnoha turnajů s velice dobrými výsledky. Svědčí o tom přibývající poháry ve 
vitríně. 
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V oblasti kultury jsme jako kaţdoročně uspořádali sokolský ples a 
maškarní ples pro děti. Musím na tomto míst poděkovat všem sponzorům, 
které poskytli dary do tomboly. 

V oblasti kultury se v sokolovně uskutečnilo divadelní představení, ples 
Hasičů, taneční večírek Myslivců a další menší akce. 

 

 

V roce 2002 jsme se zaměřili na provedení rekonstrukce našeho sokolského 
hřiště. Bylo provedeno jeho rozšíření tak, ţe je dnes moţno na hřišti umístit dva 
volejbalové kurty, tenisový kurt. Rozšířilo se samozřejmě i fotbalové hřiště. 

Obrázek 49 Stávající hřiště Obrázek 48 Hřiště mělo neurčitý rozměr 
a zarůstalo trávou 

Obrázek 52 Starý plot prorostlý stromy 
dal zabrat, stojící M. Cvek 

Obrázek 51 Práce s kácením stromů byly 
fyzicky náročné 

Obrázek 50 Kácení stromů a úprava 
pozemku kolem hřiště 

Obrázek 53 Těţký stroj do lesa A. Humplíka 
ze Lhotky byl nenahraditelným pomocníkem 
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Rekonstrukce spočívala ve vykácení přestárlých stromů kolem hřiště, 
strţení trávníku, odrnování.S kácením stromů nám pomohl A. Humplík ze 
Lhotky, který nám se svým „lakatošem“ všechny stromy vytrhal ze země i 
s kořeny. Na nás pak uţ jen zbývalo tyto stromy pořezat na leţato. Této úlohy 
se se svými motorovými pilami zhostili nejvíce P. Zlámal a C. Pečeňa. Stala se 
nám i taková nemilá věc, ţe nařezané dřevo, které bylo nachystané k odvozu, 
nám během obědu někdo odvezl. Ruku k dílu sice nepřiloţil, ale topit chtěl. 
Budiţ mu to přáno. 

 Jelikoţ hřiště nebylo v rovině a směrem od sokolovny bylo o 50 cm níţe, 
bylo nutno celou plochu vyrovnat. Hřiště bylo rozšířeno a zvětšeno na rozměr 
42 x 23 m.Okraje hřiště byly zpevněny obrubníky z cetrisových desek. Byly 
zabetonované drţáky pro sloupy na tenis a pro sloupy na dvě volejbalové 
hřiště. Také byly zabetonované trubky pro osazení branek. Na hřiště bylo 
navezeno několik desítek vleček,  štěrku a výfrezku. Vše bylo ručně rozhrnuto a 
válcem uváleno. Pak byla na tak upravené podloţí navezena šotolina. Ta byla 
postupně rozhrnuta a vyrovnávána pomocí lešenářských trubek. Vše bylo 
řádně uváleno těţkým silničním válcem. 

 

 
 

Obrázek 57 Naváţení štěrku Obrázek 56 Štěrk a výfrezky jsou rozhrnuty 

Obrázek 55 Je nás tam jak kobylek, 
rozváţení štěrku, vlevo pomáhá stroj Obrázek 54 Vše bylo řádně uváleno, kdyţ 

válec zapnul vibrace, sokolovna vydrţela, ale 
Sieglum spadla část stodoly 
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Obrázek 58 Vrtání děr pro osazení branky 

Bylo opraveno a doplněno příslušenství tj. stojany a sítě na volejbal, 
nohejbal, tenis, byly zakoupeny sítě na fotbalové branky. 

Vzniklo víceúčelové sportoviště na dobré úrovni a my jen doufáme, ţe 
bude plnohodnotně vyuţíváno. 

Na této akci byla odpracována spousta hodin. Finančně se podílel i MěÚ 
Hranice. Na této akci se nejvíce angaţovali všichni Zlámali-Petr, Luboš, Bohouš 
a Martin, M. Cvek, M. Cvečka, R. Jemelka, Z. Vávra, M. Krajíček, děvčata 
z jednoty, myslivci pod vedením R. Valenty, kteří byli nápomocni při pokládce 
poslední šotolinové vrstvy a v neposlední řadě mnoho mladých členů jednoty a 
dalších občanů z Velké. 

  

Obrázek 60 První volejbalový turnaj na 
novém hřišti, zleva P. Zlámal, M. Cvek a 
M Krajíček 

Obrázek 59 L. a P. Zlámalovi přihlíţí 
zápasu 
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Členové výboru se v rámci svých funkcí pravidelně účastnili okresních a 
ţupních schůzí a valných hromad. 

Provedli řádné vyúčtování dotací a grantů a v poţadovaných termínech 
podali ţádosti o dotace a granty na rok 2003 na MěÚ Hranice. 

V oblasti údrţby jsme prováděli běţnou údrţbu sokolovny. 

Byl proveden výběr členských příspěvků a přistoupili jsme k vybírání 
příspěvků od cvičenců. Členský příspěvek byl 100 Kč na dospělého člena, 50 Kč 
důchodci. Příspěvek na cvičení je děti 50 Kč, dospělí 200 Kč (120). 

Příspěvky byly za velkého úsilí hospodářky TJ a dalších členů výboru 
vybrány. Byla stanovena jasná pravidla úhrady cvičebních hodin pro členy i 
nečleny, písemná forma je cvičitelům a cvičencům přístupná a cvičitelé 
jednotlivých cvičebních sloţek jsou za jejich dodrţování zodpovědní. 

V letošním roce se nám podařilo pokračovat v dobré spolupráci s p. 
Humplíkem a diskotéky se konaly pravidelně, účast návštěvníků je ovšem rok 
od roku menší a naší snahou je rozšířit nabídku pronájmu sokolovny i dalším 
subjektům. 

Ze současné finanční situace je nám jasné, ţe pokud budeme chtít udrţet 
počet cvičebních hodin na nynější úrovni, budeme muset hledat další moţnosti, 
jak získat finanční prostředky. A je nám také jasné, ţe pokud budeme chtít 
pokračovat v provádění oprav sokolovny a hřiště, musíme získat další 
prostředky nejspíše v rámci dotací na úrovni Ţupy a státních dotací přes 
Českou obec sokolskou. 

 
Zpráva o hospodaření Tělocvičné jednoty Sokol Velká za rok 2002 
 
Stav poklady k 31. 12. 2001 činil:  5.075,30 Kč 
Stav na běţném účtu k 31. 12. 2001 činil:  16.506,03 Kč 
 
Výnosy za rok 2002 byly tyto: 
Ples 19. 1. 2002 5.219,00 Kč 
Členské příspěvky 5.360,00 Kč 
Příspěvek na činnost od města Hranice 25.000,00 Kč 
Dotace Ţupa Středomoravská-Kratochvílova 33.289,00 Kč 
      Provoz:  31.968,00 Kč 
      Činnost:  1.321,00 Kč 
Ostatní příjmy  73.123,01 Kč 
      Nájem sokolovny 62.500,00 Kč 
     Příspěvek SDH 3.000,00 Kč 
      Úrok BÚ 70,31 Kč 
      Pojištění cvičenců 300,00 Kč 
      Pronájem hřiště  800,00 Kč 
      Poplatky za cvičení 6.000,00 Kč 
 Sportovní akce 452,70 Kč 
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Celková částka výnosů činí:  141.991,01 Kč 
 
Náklady za rok 2002 byly tyto: 
V oblasti tělovýchovy a sportu 11.150,00 Kč 
Náklady na elektrickou energii 12.533,20 Kč 
Náklady na plyn 37.670,00 Kč 
Vodné a stočné 173,00 Kč 
Oprava a údrţba hřiště 27.042,20 Kč 
Ostatní náklady 22.848,00 Kč 
       Provozní potřeby 11.695,00 Kč 
       Nákup altán, ţidle 7.447,00 Kč 
       Poplatky za vedení  1.387,00 Kč 
       Platba popelnice a kontejneru 2.105,00 Kč 
       Cestovné 214,00 Kč 
 
Celková částka nákladů čini:  111.416,40 Kč 
 
Výnosy za rok 2002 jsou:  141.991,01 Kč 
Náklady za rok 2002 jsou:  111.416,40 Kč 
Hospodářský výsledek činí:  30.574,61 Kč 
 
Zůstatek v pokladně činí k 31. 12. 2002   6.056,30 Kč 
Zůstatek na BÚ k 31. 12. 2002:  22.969,64 Kč 
 
 
Velká 12. 3. 2002 
Zpracoval: Ing. Irena Hapalová - hospodář 

 

Sportovní akce pořádané Tělocvičnou jednotou Sokol 

2.2 Turnaj ve stolním tenise - 28 účastníků 

17.2. Dětský maškarní karneval - 50 dětí a dospělí 

29.3. Branný závod ţactva ve Lhotce -  18 účastníků 5 rozhodčích 

7.6. Dětský den - 35 dětí + dospělí (více materiál o činnosti s fotografiemi) 

22.6. Slavnostní otevření víceúčelového sportoviště  (více materiál o činnost s 
fotografiemi) 

17.8 Volejbalový turnaj (více materiál o činnosti s fotografiemi) 

13.12. Vánoční besídka pro nejmladší 

 

Akce pořádané ve spolupráci s ASPV 

26.1.-2.2 Lyţařský pobyt na běţkách v Krkonoších - 16 účastníků 

Závody medvědí stezkou - místní kolo 26.4. 
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1.7.-6.7. Cykloturistika Jiţní Morava - 6 účastníků, 450 km 

 

Pravidelné cvičební hodiny probíhají dle rozvrhu hodin ve všech dnech v 
týdnu. 

Poděkování patří hlavně cvičitelům za jejich obětavou bezplatnou činnost. 

Rok 2003 

Valná hromada jednoty se konala 14. 3. 2003. 
Přítomno na valné hromadě bylo 37 členů z 65 
členů, kteří jsou členy jednoty. Byly předneseny 
zprávy, byly provedeny kontroly. Bylo uděleno 
absolutorium odstupujícímu výboru jednoty v čele 
se starostkou H. Urbánkovou. Byl navrţen a zvolen 
nový výbor ve sloţení: Miloš Krajíček - starosta, 
Miloslav Cvek - místostarosta, Renata Zlámalová -
jednatelka, Ing. Irena Hapalová - hospodářka, Ing. 
Šárka Hlavinková-náčelnice, Bohumil Michálek, 
Bohuslav Zlámal - členové výboru.  

Členové výboru zajišťují chod Sokola, kaţdý 
dle svého zařazení. Na výborových schůzích řešíme 
problémy s financemi, otázky brigád, organizace 
sportovních a kulturních akcí. Chtěl bych upozornit 
členy, pro zdárný chod naší organizace musíme vyplňovat různá hlášení, která 
po nás chce Ţupa, městský úřad a jiné úřady. Členové výboru se také zúčastnili 
jednání VH ţupy a dalších jednání na ţupě v Přerově. Jednání výboru se 
zabývalo také doplněním dalšího člena výboru. Byl navrţen a zvolen bratr R. 
Jemelka. 

Město Hranice nám poskytlo granty ve výši 2.000,- Kč na uspořádání 
volejbalového turnaje a 2.000,- Kč za činnost T. J. Granty byly řádně a v termínu 
vyúčtovány. 

Výbor T. J. za minulé období vypracoval a podal několik grantových 
programů na ČOS Praha. 

Na ČOS Praha byly podány tyto granty: 

Oprava jeviště a podlahy v sokolovně 

Oprava podlahy jeviště 

Tyto dva granty byly řádně a v termínu zaslány přes Ţupu. Bohuţel 
v Praze na ČOS naše ţádosti o grant nebyly schváleny. Chápeme, ţe mnoho 
jiných T. J., které byly postihnuty záplavami, mělo v opravách prioritu. 

Obrázek 61 Starosta -Miloš 
Krajíček, číslo popisné 127 
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Sportovní činnost se odvíjí od moţností, které zde máme. Celoročně je 
vyuţívána sokolovna. V jarních aţ podzimních měsících je hojně vyuţíváno 
naše víceúčelové hřiště.  

Sokolovna je vyuţita takřka denně, cvičí zde ţeny, muţi, dorostenky T. J., 
děti a mládeţ Tělovýchovné jednoty, trénují zde volejbalisté, hráči stolního 
tenisu. Mladá hasiči trénují přes zimu také v sokolovně. 

Myslíme, ţe je správné, ţe máme vyuţití sokolovny tak velké. Je lepší, kdyţ 
mládeţ sportuje, neţ aby se věnovala něčemu nekalému. 

Mimo pravidelné cvičení jsme v r. 2003 zorganizovali lyţařský zájezd do 
Vrátné doliny. Někteří naši členové se zúčastnili cykloturistického týdenního 
výletu na Slovensko. 

Zorganizovali jsme dva volejbalové turnaje a při jednom jsme byli 
spolupořadatelé a turnaj ve stolním tenise. 

Venkovní volejbalové kurty jsou přes léto hojně vyuţity. Nejen my Sokoli, 
ale i ostatní občané hojně vyuţívají hřiště ke sportování. V této části Hranic je to 
jediné sportoviště. 

Snaţíme se areál pronajímat jiným organizacím. Solidním nájemcem je 
mimo jiné AVL Hranice, Tělovýchovná jednota Velká a Hasiči Velká. 

Bohuţel, podařilo se nám natrefit i na nepoctivce – Šermíři z Hranic nám 
do dneška nezaplatili za pronájem sokolovny celou částku. Chyba je i na nás, ţe 
jsme uvěřili slibům a nechali je stále cvičit, aniţ by vyrovnali svůj závazek. 

Nezůstali jsme pozadu ani v pořádání kulturních akcí. Začali jsme 
tradičním sokolským plesem, který byl v lednu a zahajoval plesovou sezonu 
v sokolovně ve Velké. Ples byl vzorně připraven, zábava probíhala do pozdních 
hodin. Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám do tomboly věnovali hodnotné 
dary. 

Bohuţel oproti minulým letům, kdy v sokolovně bývaly tři plesy, loni to 
byly jen dva a jeden večírek. Letos jsme měli ples my a Hasiči. V dubnu 
uspořádali večírek myslivci. Pravidelný dětský maškarní karneval jsme 
neuspořádali z důvodu chřipkové epidemie. 

V dubnu v naší sokolovně vystoupil divadelní soubor Tyl z Drahotuš 
s hrou Neděle na střeše. I kdyţ to byla jiţ několikátá repríza, návštěva byla 
dobrá. 

Dětský den jsme uspořádali 28. 6. 2003. Proběhl za krásného letního počasí. 
Pro děti z Velké, ale i z Hranic a okolních vesnic byly zorganizovány různé 
sportovní a společenské soutěţe, vystoupení kynologů a ukázka hasičského 
útoku mladých hasičů z Velké. Ceny pro děti a bohaté občerstvení bylo 
zajištěno. 

Na konci září jsme uspořádali pro Strojírny a opravny Milenov oslavu 
desátého výročí od jejich zaloţení. Myslíme, ţe na takové akce je potřeba 
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zaměřit se, organizovat je, popř. pronajímat sokolovnu na ně. U takových akcí 
nehrozí poškození zařízení, tak jako je to u diskoték a podobných akcí. 

Pravidelný příjem, který jsme měli v minulých letech z pronájmu 
sokolovny za diskotéky, se nekonal. Diskotéky jiţ nelákají, účast byla velmi 
malá. 

V listopadu jsme uspořádali taneční večírek, i kdyţ jsme přípravě věnovali 
velké úsilí a všechno bylo připraveno v nejvyšší kvalitě, účast byla špatná, 
takřka ţádná. Je smutné, ţe nepřišli ani někteří členové Sokola. I kdyţ nás bylo 
nakonec pár, zábava byla dobrá a to podle přísloví, ţe zábava je taková, jakou si 
ji uděláme. 

Na Mikuláše uspořádala agentura Dreifas rockový koncert Mikulášský 
nářez. Koncert proběhl bez problémů. 

V roce 2003 jsme věnovali mnoho času 
brigádnické činnosti. Na konci března proběhla 
brigáda na dalších úpravách pozemků kolem 
hříště a na pronajatém pozemku vedle hřiště. Bylo 
provedeno vykácení 12 starých, většinou 
poškozených stromů v blízkosti hřiště. Na této 
brigádě se zúčastnilo 15 členů. Odpracováno bylo 
75 hodin. 

V tomto měsíci jsme se začali váţně zabývat 
opravou vstupního schodiště a jeho zastřešením. 
Schodiště bylo značně poškozené a bránilo 

v pořádání dalších akcí v sokolovně.        
     

Obrázek 62 Vstup do 
sokolovny není nic moc 

Obrázek 64 J. Hlavinka a M. Cvek 
připravují krovy 

Obrázek 63 Zastřešení je takřka 
hotovo 
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Obrázek 65 Na kus řeči přišel i M. Číhal - vpravo 

Této akce se ujal bratr B. Michálek, 
který předloţil na výborové schůzi 
několik návrhů zastřešení a vybudování 
schodiště. 

Práce byly zahájeny v červnu. 
Odborné práce. tj. zednické, obkladačské 
a klempířské byly provedeny 
dodavatelsky. Cena díla za materiál a 
odborné práce je vyčíslena na 64 tis. Kč. 
K tomu je nutno přičíst cenu za pomocné 
práce, tj. bourání schodiště, oklepání 
omítky, nahazování nové omítky, 
pokládky zámkové dlaţby a jiné práce, 
kde bylo bezplatně odpracováno našimi 
členy 298 hodin. Na úhradě za materiál a 
odborné práce se podílela obec, sponzoři a 
v neposlední řadě T. J. Poděkování patří  
bratrovi B. Michálkovi, který toto všechno 
koordinoval a bratrovi R. Hlavinkovi, 
který pomohl zabezpečit materiál. 

 

 

Obrázek 66 Betonování schodiště 
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Obrázek 67 Chybí podbití, je vidět, ţe konstrukce je bytelná 

     

 

Obrázek 68 Vstup je hotový včetně nového schodiště z terasové dlaţby, před schodištěm je 
poloţená zámková dlaţba 

Po ukončení prací na schodišti jsme se pustili do opravy fasády čelní stěny. 
Tyto práce i přes různé nepřízně ze strany; počasí jsme ukončili začátkem 
listopadu. Materiál – omítkové směsi nám pomohl sehnat Městský úřad 
Hranice. Ostatní, včetně zapůjčení lešení, výroby a montáţí nových parapetů 
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jsme sehnali zadarmo od sponzorů. Na této akci, která aspoň částečně zlepšila 
venkovní pohled na sokolovnu, bylo bezplatně odpracováno 215 hodin. Cena 
díla je vyčíslena na 24 tis. Kč. 

Toto byly tři největší akce, které jsme v minulém roce realizovali. 

Další brigády se konaly na údrţbě hřiště, úpravy okolí – hrabání trávy, 
rovnání pozemku, setí trávy. Pro představu na pozemek bylo navezeno 6 
velkých nákladních aut – Tater hlíny. Vše bylo rozvezeno a urovnáno. Hlína 
byla dovezena ze skládky Městského úřadu. 

Na sokolské zahradě bylo spousta neposečené trávy, haluzí, stromů atd. 

 

Obrázek 71 Po práci, zleva P. Barnasík,M. Cvek, R. Škrdla,Z. Hlavinka, M. Krajíček,C. 
Pečeňa,P. Zlámal, Z. Vávra, M. Janásek a B. Zlámal 

Brigádnická činnost se týkala také úklidu, oprav a údrţby sokolovny. 

Na těchto akcích bylo odpracováno dalších 268 hodin. 

Obrázek 70 Omítali jsme, ráno bylo 
hluboko pod bodem mrazu 

Obrázek 69 Omítali jsme, ráno bylo 
hluboko pod bodem mrazu 
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Dohromady jsme odpracovali 856 brigádnických hodin. V této sumě jsou 
zaznamenány pouze větší akce, menší údrţbářské práce, které se tu dělají, tam 
nejsou vůbec zaevidovány. 

K tomu je třeba dodat, ţe spoustu nákladů se v účetnictví neobjevuje, 
protoţe finance byly uhrazeny přímo sponzory, uličním výborem nebo někým 
jiným. 

Výběr členských příspěvků byl ukončen. Členský příspěvek je 150,- Kč za 
dospělého člena, 75,- Kč za důchodce. Příspěvek na cvičení je pro dospělé 200,- 
Kč. Zhodnocení výběru bude provedeno na příští výborové schůzi. 

Náklady na provoz sokolovny nám kaţdý rok stoupají. Provoz sokolovny i 
ten nejnutnější tj. plyn, elektřina, voda, popelnice, úklidové prostředky nás stojí 
spoustu peněz. Proto bych chtěl apelovat na všechny, abyste se co 
nejzodpovědněji snaţili tyto náklady udrţet na co nejmenší míře. 

 
Sportovní činnost v roce 2003 
1.2. Turnaj ve stolním tenise TJ Sokol Velká – 5. ročník, viz. výsledková 

listina 
 
1.3.-8.3 Týdenní pobyt na běţkách Jeseníky Rejcholtice – 7 účastníků 
 
22.3. Lyţařský zájezd do Vrátné doliny na sjezdovky a běţky - 45 

účastníků, vedoucí Zlámal P. 
 
24.5. Okresní soutěţ v atletickém čtyřboji v Hranicích 
 
7.6. Oblastní soutěţ v atletice ţactva a dorostu v Olomouci 
 
15.6. Okresní volejbalový turnaj v Henčlově, Velká 7. místo z 15 druţstev 
 
21.6. Volejbalový turnaj ve Velké, pořádala Nová ulice, celkem 6 druţstev 
 Velká A – 3. místo, Velká B- 2. místo 
 
28.6. Dětský den T.J. Sokol Velká, přítomno 50 dětí, 30 dospělých 
 
30.6.-5.7. Cykloturistika Slovensko, celkem účastníků, ujeto 400 km 
 
12.7. Ţupní turnaj ve volejbale ve Velké, 8 druţstev, Velká B – 1.místo,Velká 

A – 2.místo 
 
30.8. Prázdninový volejbalový turnaj ve Velké, 14 druţstev,  Velká  B – 3. 

místo, Velká A – 6. místo 
 
20.9. Volejbalový turnaj ve Veselíčku, přítomno 11 druţstev, Velká A – 4. 

místo 
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20.9. Hodový volejbalový turnaj ve Stříteţi, přítomno 7 druţstev, Velká B – 
3. místo 

 
22.11. Oblastní soutěţ ve vybíjené ţáků a ţákyň v Zábřehu na Moravě,   
 
7.12. Mikulášský volejbalový turnaj ve Všechovicích, přítomno 7 druţstev, 

Velká – 2. místo 
 
Kromě těchto akcí členové T. J. se zúčastňují pravidelného cvičení v místní 
sokolovně: 
pondělí  18-20 hod muţi, dorostenci  florbal 
úterý  18-21 hod ţeny, dorostenky  cvičení, aerobik 
středa  19-20 hod ţeny    aerobik 
čtvrtek  18-21 hod muţi, dorostenci  cvičení, florbal 
pátek  19-21 hod muţi, ţeny   volejbal 
sobota  17-20 hod  muţi, ţeny   volejbal 
neděle  15-17 hod muţi    stolní tenis 
 

Venkovní hřiště je vyuţíváno hlavně v letních měsících. Hraje se zde 
hlavně volejbal, nohejbal a fotbal. Hřiště je vyuţíváno i pro ostatní občany. 
Zpráva o hospodaření Tělocvičné jednoty Sokol Velká za rok 2003 
Stav pokladny k 31. 12. 2002 činil:  6.056,30 Kč 
Stav na běţné účtu k 31. 12. 2002 22.969,64 Kč 
 
Výnosy za rok 2003 byly tyto: 
ples 18. 1. 2003 8.279,90 Kč 
členské příspěvky 8.790,00 Kč 
příspěvek na činnost od města Hranice 4.000,00 Kč 
dotace Ţupa Středomoravská-Kratochvílova: 24.776,00 Kč 
provoz: 20.000,00 Kč 
činnost:  4.776,00 Kč 
ostatní příjmy:  85.693,06 Kč 
nájem sokolovny a hřiště 53.140,00 Kč 
úrok BÚ 34,16 Kč 
poplatky za cvičení 8.490,00 Kč 
startovné  volejbal. turnaje   3.600,00 Kč 
trţby z pořádaných akcí 20.428,90 Kč 
 
Celková částka výnosů činí:  131.538,96 Kč 
 
Náklady za rok 2003 byly tyto: 
v oblasti tělovýchovy a sportu 8.389,50 Kč 
náklady na elektrickou energii 13.849,70 Kč 
náklady na plyn 34.116,00 Kč 
vodné a stočné 232,20 Kč 
opravy a údrţba hřiště 26.250,60 Kč 
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ostatní náklady:  27.921,50 Kč 
provozní potřeby 16.612,50 Kč 
poplatky za vedení účtu 1.328,00 Kč 
platba popelnice a kontejn.  2.105,00 Kč 
jiné ostatní náklady 7.876,00 Kč  
 
Celková částka nákladů činí:  110.759,50 Kč 
 
Výnosy za rok 2003 jsou:  131.538,96 Kč 
Náklady za rok 2003 jsou:  110.759,50 Kč 
Hospodářský výsledek činí:  20.779,46 Kč 
 
Zůstatek v pokladně činí k 31. 12. 2003:  36.859,50 Kč 
Zůstatek na BÚ k 31. 12. 2003:  17.735,90 Kč  
 
Pohledávky k 31. 12. 2003 18.340,00 Kč 
 
Zpracoval: Ing. Irena Hapalová - hospodář  
 
Zapsal: Miloš Krajíček    

Rok 2004 

Výbor T. J. potvrzený na minulé valné hromadě se scházel pravidelně 
kaţdý měsíc. Zápisy z jednání  výborových schůzí jsou zasílány  na Ţupu do 
Přerova. Na kaţdý výbor jsou zváni jako hosté cvičitelé jak z T. J., tak i 
z tělovýchovné jednoty, kteří se významně zapojili do práce výboru. Práce 
výboru byla v letošním roce velmi náročná na organizaci jak brigád, organizaci 
všech tělovýchovných akcí, ale i na vyplňování a zpracování spousta dokladů 
k prováděným opravám. Bylo nutné přesně vyúčtovat a doloţit stovky 
dokladů, které byly zaslány do Přerova na Ţupu, na město a v neposlední řadě 
na ČOS Praha. Ke všem provedeným akcím byly vypracovány zprávy a 
provedena fotodokumentace. 

Zúčastňovali jsme se jednání na Ţupě. Tady máme velké nedostatky 
v účasti na srazech cvičitelů a náčelnictva. 

21. února zemřel v nedoţitých 74 letech dlouholetý člen, cvičenec Ţupního 
sletu ve Velké z roku 1935 Bohumil Hlavinka. 

V lednu byly podány ţádosti a granty na Město Hranice: 

 grandy v oblasti tělovýchova 

 2 volejbalové turnaje 

 1 turnaj ve stolním tenise 



Sokolské paměti Velické 1920 - 2010 

   79 

 1 turnaj v nohejbale 

 grandy v oblasti prevence kriminality mládeţe 

 maškarní karneval 

 dětský den 

 grant v oblasti investice a opravy 

 oprava jeviště 

U všech podaných grantů jsme uspěli a akce, na které jsme tyto granty 
ţádali uspořádali jak bude uvedeno dále. 

Činnost naší T. J. za minulé období je třeba rozdělit do několika etap a to:  

 oblast kulturní 

 oblast tělovýchovná 

 oblast rekonstrukce a opravy a údrţby 

V oblasti kulturní jsme zorganizovali Tradičný sokolský ples 24. 1. 2004. 
Účast byla slušná, ples byl hodnocen dobře. Bylo potěšující, ţe přípravě a 
úklidu před a po plese se zúčastnilo pokaţdé dost členů T. J. 

 

Dne 15. 2. 2004 byl uspořádán dětský maškarní karneval.  Taktéţ byl dobře 
navštíven, program pro děti byl řádně připraven. Odměnou nám byly 
rozzářené tváře zúčastněných dětí. 

V červnu jsme zorganizovali tradiční dětský den na sokolské zahradě. Byl 
hojně navštívený, jak dětmi, tak i dospělými. Mladí hasiči z Velké předvedli své 
umění v hasičském útoku, kynologové z Hranic ukázali výcvik psů.  Děti si při 
hrách a soutěţích vyslouţily sladké odměny. Odpoledne se protáhlo do 
večerních hodin. Na všech těchto akcích děvčata ze skupiny aerobiku z T. J. 
předvedla své vystoupení 

                       

Obrázek 73 Děti se bavily na dětském dnu Obrázek 72 Oblíbeným stanovištěm byla 
střelnice 
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Obě tyto akce – maškarní karneval a dětský den proběhly za podpory 
Města Hranice – grantů.  Vše bylo řádně vyúčtováno. 

Nejvýznamnější kulturní akcí byla oslava 75. výročí otevření sokolovny, 
které se konalo 22. 10. 2004. Tato oslava se konala u příleţitosti ukončení 
rekonstrukce sálu a jeviště sokolovny. Oslavu jsme zorganizovali společně 
s Hasiči z Velké. Úvodní slovo a, přivítání všech hostů provedl R. Hlavinka. Své 
zdravice přednesla sestra Šonská – starostka ţupy Středomoravské – 
Kratochvílovy a pan Wildner, místostarosta Hranic. Před zcela zaplněnou 
sokolovnou byla připomenuta historie sokolovny, bylo provedeno zhodnocení 
oprav, které provedl starosta T. J. M. Krajíček V přísálí byly vystaveny 
fotografie z oprav za posledních deset roků a významné historické dokumenty 
naší T. J. Vyvrcholením oslav byla divadelní představení Ze ţivota hmyzu, 
které předvedl divadelní soubor Tyl z Drahotuš. Po představení se v sokolovně 
rozběhla druţná debata. 

 

Obrázek 74 Za sokolovnou bylo posezení Obrázek 75 Kynolokogové z Hranic, druhý 
zleva M. Krajíček 

Obrázek 77 Zahájení oslav provedl R. 
Hlavinka 

Obrázek 76 Projev přednáší M. Krajíček, vedle 
stojí s. Šonská, starostka Ţupy a vedle p. 
Wildner, mistostarosta Hranic, přihlíţí  R. 
Hlavinka 
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Obrázek 78 Zvonem vyrobeným speciálně k 75. výročí otevření sokolovny zvoní starosta 
jednoty a ukončuje oficiální část oslav 

 

 

Obrázek 79 Představení v podání divadelního souboru Tyl Drahotuše 



Sokolské paměti Velické 1920 - 2010 

   82 

 

Obrázek 80 Volná debata s představiteli Ţupy Středomoravské Kratochvílovy, první 
zleva I. Darmová., tajemnice, třetí s. Šonská, starostka Ţupy 

V sokolovně se konal také Hasičský ples, který měl tradičně vysokou 
společenskou úroveň. Program plesu opět obohatilo vystoupení děvčat z T. J.  

V listopadu zde rokovali dobrovolní hasiči z celého okresu. 

V prosinci měla firma Cemlog pronajaté prostory sokolovny k ukončení 
roku. 

V oblasti tělovýchovné činnosti jsme museli omezit činnost cvičení 
v sokolovně. Jelikoţ se od dubna do listopadu nedalo cvičit v sokolovně, byla 
sportovní činnost směřována na hřiště.  

Uspořádali jsme 6. ročník turnaje ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo 36 
hráčů a hráček. Tento turnaj má své pevné místo v kalendáři stolních tenistů 
z Hranicka. 

V létě jsme zorganizovali dva volejbalové turnaje. 

IV ročník Prázdninového turnaje ve volejbale – byl hojně navštívený, nejen 
hráči, ale i diváky. To samé lze říci o II. ročníku Ţupního přeboru ve volejbale, 
který proběhl v září.  
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Obrázek 81 Druţstvo domácích, zleva R. Zlámalová, P. Gofroj,L. Sedláčková, M. Tureček, M. 
Beneš, R. Ševčík 

 

Obrázek 82 Hrálo se na dvou hřištích 
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Obrázek 87 Nástup 

Obrázek 84 Byly vidět pěkné volejbalové 
momenty 

Obrázek 83 I přes probíhající opravy jsme 
turnaj o prázdninách uspořádali 

Obrázek 85 Poháry a odměny byly pěkné, 
vlevo P. Zlámal a M. Cvečka 

Obrázek 86 Bramboráky smaţil M. Cvek 
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Obrázek 88 I druhý turnaj byl hojně navštíven 

  

  

       

Obrázek 89 bufetu byly L. Škrdlová a 
M. Krajíčková 

Obrázek 90 Klobásy griloval M. Janásek  
vpravo, M. Krajíček kontroluje jakost 
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 O prázdninách jsme také uspořádali nultý ročník nohejbalového turnaje. I 

tento turnaj měl dobrou úroveň, jak po stránce sportovní, tak organizační.  
Na všechny turnaje jsme obdrţeli granty od Města Hranic. Tyto granty byly 

řádně a v termínu vyúčtovány. 

Tyto turnaje se podařilo zorganizovat i přes náročné opravy sokolovny. 
Mnoho z nás se jen převléklo z pracovního a šli se podílet na organizaci těchto 
turnajů. 

Zorganizovali jsme i cyklistický výlet. Jeli jsme do Olšovce, na hrad 
Puchart, na Potštát, pak do Partutovic podívat se na větrný mlýn a nakonec 
jsme byli ve Stříteţi ve vodním mlýně. Akci perfektně zorganizoval M. Janásek, 
který měl připravené i odborné výklady. V sokolovně, kde jsme měli sraz, byla 
výstavka výrobků P. Barnasika. 

Obrázek 93 Vyhlašování vítězů Obrázek 94 Počasí na září bylo výborné 

Obrázek 92 Nohejbalový turnaj Obrázek 91 Nohejbalový turnaj 
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Obrázek 97 Sraz byl v sokolovně 

       

 

Obrázek 95 M. Cvečka, B. Zlámal Obrázek 96 M. Cvečka 
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Obrázek 99 Na šifrové skále, vpředu organizátor M. Janásek 

 

Obrázek 101 Účastnící cyklistického výletu:zleva, B. Zlámal, L. Zlámal, L. Hlavinka, P. 
Barnasík, M. Zámorský, M. Krajíček, M. Cvečka, M. Zlámal, L. Škrdlová, M. Janásek, J. 

Škrdla, posledních pět jsou hosté 

Obrázek 100 Na zřícenině hradu Puchart Obrázek 98 Občerstvení u Tlustého Jana 
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Členem jednoty je i jeden sportovec, který ve své skromnosti tají vynikající 
výsledky, kterých dosahuje. Je to Honza Škrdla. Jako sportovec – běţec 
dlouhých tratí a maratonů, ale i jako otuţilec dosáhl velmi hodnotných 
výsledků. Venkovní víceúčelové hřiště bylo vyuţívané aţ do zimních měsíců ke 
sportování mládeţe. 

Areál vyuţívali také organizace, které si jej pronajímaly a to: AVL Hranice, 
Tělovýchovná jednota Velká a Hasiči Velká a především mládeţ ke 
kaţdodenním fotbalovým zápasům. 

Na minulé valné hromadě byli členové jednoty vyzvání k iniciativě při 
všech činnostech naší T. J. To jsme netušili, ţe to bude tak moc aktuální. Tato 
výzva se kladně projevila ve všech činnostech a především v oblasti 
rekonstrukcí, oprav a údrţby sokolského majetku.  

V březnu jsme upravovali sokolskou zahradu. Byly vykáceny stromy, které 
byly jiţ přestárlé. 

V té době jsme se začali zabývat společně s hasiči a především s jejich 
starostou p. Hlavinkou rekonstrukcí vstupního chodníku, startovací plochy pro 
hasičský útok a úpravou a vyrovnáním sokolské zahrady. Všechny tyto práce 
byly vykonány za podpory a pracovní iniciativy jak Hasičů, tak Sokolů. Vše 
bylo řádně ukončeno v červnu, finančně přispěla jak Město Hranice, tak i uliční 
výbor Velká. Hodnota tohoto díla je cca 85.000,- Kč. Bylo odpracováno celkem 
120 hodin. 

Začátkem dubna rozhodlo městské zastupitelstvo, o přidělení grantu ve 
výši 165.000,- Kč na opravu jeviště. Ihned bylo zahájeno výběrové řízení na 
dodavatele stavby. Ještě v dubnu jsme se pustili do demolice starého jeviště. 
Práce byly prováděny dle harmonogramu.  

 
      

 

Obrázek 103 Bufet v původním stavu Obrázek 102 Strop bufetu podepřený 
trámem 
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Práce na jevišti vykonávala stavební firma Rušar, která dělala odborné 
práce. Členové Sokola se podíleli na všech přípravných pracích tj. vybourání 
starého stropu, přeloţky elektro a topení, osekání obkladů aj. Sami jsme se 
podíleli na svařování zábradlí, montáţi schodiště jak na půdu, jeviště, tak do 
bufetu. Na jeviště byla poloţena nová palubová podlaha, byl opraven 
mechanismus otvírání opony, ušita nová opona na půdu byly zazděny nové 
protipoţární dveře, provedeno vymalování jeviště a bufetu, namontovány nové 
zářivkové svítidla. Na těchto pracích bylo odpracováno 587 hodin. Hodnota 
díla je více jak 235.000,- Kč. Vše bylo řádně a v termínu vyúčtováno. 

 

Obrázek 104 Původní schodiště na jeviště, 
vlevo schody do bufetu 

Obrázek 105 Schody na půdu 
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Obrázek 110 E. Valenta, R. Filak  a další 
bourají vstup na půdu 

 

Obrázek 111 E. Valenta, R. Filak  a další 
bourají vstup na půdu 

Obrázek 109 Staré trámy opouštějí 
sokolovnu 

Obrázek 108 Konstrukce jeviště z trámů 

Obrázek 107 Zub času se poznamenal na 
trámech 

Obrázek 106 Jeviště připravené na likvidaci 
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Obrázek 116 Velmi pracné bylo odstranění 
obkladů ze stěn bufetu 

Obrázek 117 Velmi pracné bylo odstranění 
obkladů ze stěn bufetu 

Obrázek 115 Montáţ nového stropu Obrázek 114 Montáţ nového stropu 

Obrázek 113 Jeviště připravené na poloţení 
palubek 

Obrázek 112 Schody na půdu před 
dokončením 
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Obrázek 118 Nová palubová podlaha na 
jevišti 

Obrázek 119 Věšení opony, zleva J. Michálek, 
H.Lévová - oponu ušila, M. Krajíček, R. 
Jemelka 

Obrázek 123 Zábradlí a všechna schodiště 
udělali M. Cvek a M. Krajíček 

Obrázek 122 Zábradlí a všechna schodiště 
udělali M. Cvek a M. Krajíček 

Obrázek 121 Zábradlí a všechna schodiště 
udělali M. Cvek a M. Krajíček 

Obrázek 120 Jeviště i bufet dokončen 
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 V červnu, kdyţ jsme se 
chystali na dokončení opravy 
jeviště, jsme obdrţeli z ČOS 
oznámení o poskytnutí 
příspěvku z vlastních zdrojů 
ČOS na opravu podlahy ve 
výši 614.000,- Kč. Ţádost o 
poskytnutí tohoto příspěvku 
jsme dávali v srpnu 2003 a 
upřímně řečeno jsme s tím uţ 
nepočítali.  

Jelikoţ k podpisu smlouvy 
bylo nutno doloţit spoustu dokladů, vč. provedení výběrového řízení, zajištění 
stavebního dozoru atd. bylo nutné se ihned rozhodnout a začít zajišťovat 
doklady potřebné k uzavření smlouvy. Vše bylo do 14 dnů doloţeno a osobně 
starostou M. Krajíčkem projednáno na ČOS v Tyršově domu v Praze. Provedli 
jsme vyhodnocení výběrového řízení a na základě zkušeností z předešlé opravy 
byla podepsána smlouva o dílo se zednictvím Rušar.   28. 6. 2004 jsme zahájili 
práce.  

Práce probíhaly za velké účasti členů, ale i dalších občanů z Velké. V rámci 
brigádnické činnosti jsme vytrhali parkety,  odstranili dřevěný záklop a ručně 
vykopali a odvezli 7 plně naloţených nákladních aut hlíny a štěrku.  Na 
vybranou podlahu sálu sokolovny byl navezený štěrk do výše 30-40 cm. 
Betonování, izolace, odvětrání stěn aj. prováděla stavební firma. Před 
pokládkou parket, kterou prováděl parketář p. Klabačka jsme vymalovali celý 
sál a přísálí. Veškeré malířské práce provedl p. Filák. Po pokládce a vybroušení 
parket jsme parkety napustili parketovým olejem a všechno napastovali. 
V rámci rekonstrukce byly vyměněny dvě okna v přisáli a zabudován a zapojen 
vodní hydrant. Na sál byly zakoupeny troje nové dveře, ostatní dveře na sále a 
od sociálního zařízení byly nově nalakovány.  Na sále byly osazeny výstraţné a 
bezpečnostní tabulky. Na vše byly vykonány revize a zkoušky. 

Cena díla byla vyčíslena na 900 000-Kč, odpracováno bylo 1601 hodin 
brigádnicky. 
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Obrázek 124 Podlaha sokolovny stará více jak 50. let jiţ něco pamatovala 

 

 

Obrázek 125 Podlaha sokolovny stará více jak 50. let jiţ něco pamatovala 
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Obrázek 126 Takto vypadal sál před zahájením opravy podlahy- právě probíhají 
dokončovací práce na jevišti 

 

 

Obrázek 127 Takto vypadal sál před zahájením opravy podlahy- právě probíhají 
dokončovací práce na jevišti 
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Obrázek 128 Vytrhávání parket začalo 28.6.2004 v odpoledních hodinách, M a M. Cvekovi 

 

 

Obrázek 129 Vytrhávání parket začalo 28.6.2004 v odpoledních hodinách, M a M. Cvekovi 
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Obrázek 130 Všichni se činili a ani spousta prachu nikomu nevadilo 

 

 

Obrázek 131 Všichni se činili a ani spousta prachu nikomu nevadilo 
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Obrázek 132 Parkety skončily na vlečce, záklop byl vyvezen na zahradu a spálen, dřevo bylo 
nakaţené dřevomorkou 

 

Obrázek 133 Parkety skončily na vlečce, záklop byl vyvezen na zahradu a spálen, dřevo bylo 
nakaţené dřevomorkou 
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Obrázek 134 Práce to byla urputná 

 

 

Obrázek 135 Práce to byla urputná, na brigádu přišlo mnoho mladých, ale i ti starší 
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Obrázek 136 Ráno v 6 hodin v úterý 29.6.2004 jsme zahájili odkop  hlíny ze sálu-všichni si 
vzali dovolenou nebo šli na odpolední-zleva-J. Hlavinka, M. Cvek, J. Škrdla ml., Z. Valenta, 

P. Valenta, F. Hapala, M. Krajíček, P. Valenta ml., L. Zlámal, P. Zlámal, M. Zlámal 

 

 

Obrázek 137 Ráno v 6 hodin v úterý 29.6.2004 jsme zahájili odkop  hlíny ze sálu-všichni si 
vzali dovolenou nebo šli na odpolední-zleva-J. Hlavinka, M. Cvek, J. Škrdla ml., Z. Valenta, 

P. Valenta, F. Hapala, M. Krajíček, P. Valenta ml., L. Zlámal, P. Zlámal, M. Zlámal 
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Obrázek 138 Postupně brigádnici přibývali, všechny věkové kategorie byly zastoupeny 

 

 

 

Obrázek 139 Postupně brigádnici přibývali, všechny věkové kategorie byly zastoupeny 
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Obrázek 145 Takových Tater jsme naloţili 
sedm, brigádníku se vystřídalo více jak 30 

Obrázek 143 Brigádníku se vystřídalo více 
jak 30 

Obrázek 144 Brigádníku se vystřídalo více 
jak 30 

Obrázek 142 Na závěr zůstali uţ jen skalní, 
všichni toho měli dost-sedící M. Krajíček 

Obrázek 141 Zády M. Cvek, s lopatou P. 
Zlámal, u pásu l. Zlámal a R. Škrdla 

Obrázek 140 Naváţka štěrku na sál, bylo 
nutno navést cca 40 cm štěrku a vyrovnat ho 
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Obrázek 151 Tak jsme dostali štěrk na sál-Z. 
Valenta 

Obrázek 150 Štěrk je jiţ skoro na sále 

Obrázek 149 Štěrk je jiţ přemístěn na sál, 
zády M. Cvek, R. Škrdla, O. Urbánek, M. 
Janásek, Z. Vávra, C. Pečeňa 

Obrázek 147 Odvětrání podlahy a stěny bylo 
uděláno důkladně-díry vyvrtal J.Číhal-OMO 

Obrázek 146 Odvětrání podlahy a stěny bylo 
uděláno důkladně-díry vyvrtal J. Číhal -
OMO 

Obrázek 148 
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Obrázek 153 Podlaha je zabetonována Obrázek 154 Na beton byly nalepeny dvě 
vrstvy lepenky 

Obrázek 157 Navezeny trámy na záklop 
pod parkety 

Obrázek 152 Mezi trámy se dával 10 cm 
vysoký polystyren 

Obrázek 156 Pod trámy je pruţný pásek 
izolace 

Obrázek 155 Záklop je téměř hotový, desky 
na záklop byly zakoupeny v roce 1996 
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Obrázek 161 Před poloţením parket byl sál 
vymalován, malířské práce provedl Z. Filák 

Obrázek 163 Před poloţením parket byl sál 
vymalován, malířské práce provedl Z. Filák 

Obrázek 162 Parkety jsme donesli z půdy na 
jeviště, aby měly stejnou vlhkost 

Obrázek 160 Pokládku dělal parketář p. 
Klabačka, roznesení parket jsme udělali sami 

Obrázek 159 Parkety jsou poloţeny Obrázek 158 Natírání olejem, B. a M. Zlámal 



Sokolské paměti Velické 1920 - 2010 

   107 

 

Obrázek 168 Oprava podlahy a jeviště je hotová, i vlajka z roku 1924 se tu vyjímá 

Obrázek 166 M. Cvek montuje světlo Obrázek 167 L. Zlámal dokončuje nátěr 
parket, na jevišti kontrolují B. a P. Zlámal a 
M. Cvek 

Obrázek 165 Zleva M. Krajíček, M. Janásek, 
M. Cvek a P. Zlámal nevěří, ţe podlaha je 
hotová 

Obrázek 164 B. Zlámal se nemůţe vynadívat 
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Obrázek 169 Oprava podlahy a jeviště je hotová, i vlajka z roku 1924 se tu vyjímá 

Se stavebním dodavatelem jsme se dohodli na bezplatném postavení a 
pronájmu lešení kolem jihozápadní stěny a stěny od hřiště. Zvětralá omítka 
byla otlučena a odvezena. Stěny byly omítnuty. Omítkové směsi jsme dostali 
darem od Hasičů z Velké. Omítky provedli v součinnosti s členy T. J. pracovníci 
firmy Rušar.  Před demontáţí lešení jsme provedli nátěr oken jihozápadní stěny 
a nátěr  ryn a svodů. Na opravě fasády se finančně podílela Ţupa 
Středomoravská – 34 900,- Kč, ostatní byly prostředky naší T. J. a především 
bezplatná práce členů jednoty a občanů z Velké. Celková cena díla byla 
110 000,-Kč.  Odpracováno bylo 365 hodin  

Obrázek 171 Zvětralou fasádu bylo nutné 
osekat 

Obrázek 170 Po práci je nutné spláchnout 
prach, zleva J. Michálek, P. Zlámal, Z. Vávra, 
M. Zlámal, R. Jemelka, M. Cvečka, R. Střálka, 
J. Škrdla, L a B. Zlámalovi 
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Obrázek 172 Otlučené fasády bylo mnoho, 
bylo nutné jí odvézt 

Obrázek 173 Otlučené fasády bylo mnoho, 
bylo nutné jí odvézt 

Obrázek 175 Lešení bylo postavené kolem 
jihozápadní stěny a od hřiště 

Obrázek 174 Lešení bylo postavené kolem 
jihozápadní stěny a od hřiště 

Obrázek 177 Od hřiště byly zabetonované 
sloupy pro ochrannou síť 

Obrázek 176 Omítky jsou hotové 
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  Byl proveden také nátěr plechové střechy nad klubovnou, oprava a revize 
hromosvodu. Tyto práce probíhaly souběţně s ostatními opravami uvnitř 
sokolovny. Na závěr byl proveden celkový úklid sokolovny. Veškeré práce byly 
ukončeny 21. 10. 2004. 

Dohromady bylo odpracováno v roce 2004 více jak 2 600 brigádnických 
hodin. 

V listopadu jsme sehnali starší vyřazenou unimobuňku. Je provizorně 
postavena za sokolovnou, kde čeká na opravu a přemístění na určené místo.  

Celková hodnota rekonstrukcí a oprav sokolovny v roce 2004 se vyšplhala 
na více jak 1,3 mil. korun. 

Na konci roku jsme se pustili do opravy schodiště do bufetu a rekonstrukci 
pekla.  

Spousta práce byly provedeny za přispění příznivců Sokola, stroje 
na speciální práce a mnoho dalších zařízení byly bezplatně zapůjčeny. 

Jak vyplývá z předešlé činnosti, je nutné poděkovat a vzpomenout 
všechny, kteří se aktivně zapojili. Jmenovitý seznam je dlouhý. Někteří přiloţili 
ruku k dílu více, někteří méně a dohromady se nám povedly tyto opravy 
provést nejen rychle a kvalitně, ale i přidělené finančně prostředky v maximální 
míře zhodnotit.  

Na závěr oprav jsme uspořádali pro všechny, kteří se jakýmkoliv 
způsobem zúčastnili prací na opravách ještě jednu brigádu spojenou s 
posezením a s občerstvením. Na tuto akci bylo zabito prase, které se opeklo a 
celé snědlo. Ráno jsme prováděli práce kolem sokolovny, úklid sokolovny a 
další dokončovací práce. Také bylo sbíráno ovoce ze sokolské zahrady do 
bečky. Na odpolední část sokolského posezení sokolky napekly koláčky a 
cukroví, na jídlo bylo jiţ zmiňované opečené prase, a na pití pivo a i něco 
ostřejšího. 

 

Obrázek 179 Nátěr střechy nad jevištěm Obrázek 178 Nátěr střechy nad jevištěm 
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Obrázek 182 Prase je jiţ nachystané do láku, 
zleva M. Cvek, Z. Vávra, prase,  R. Jemelka a 
M. Hlava 

Obrázek 181 Prasátko se jiţ opéká 

Obrázek 184 Sbírání ovoce do bečky Obrázek 180 Zleva M. Zlámal, M. Janásek a 
Z. Vávra 

Obrázek 185 V bufetu se jedla uvařená hlava Obrázek 183 Zleva L. Škrdlová, 
M.Jemelková, P. Podzemná, M. Krajíčková a 
M. Janásková 
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Výběr členských příspěvků  
byl ukončen. Členský příspěvek 
je stejný jako v předešlém roce,  
t. j. 150,- Kč za člena a 75,-Kč 
zaplatí důchodci. Příspěvek na 
cviční je 200,-Kč. 

Plán činnosti, který jsme si 
vytyčili na minulé valné 
hromadě jsme splnili. V oblasti 
tělovýchovné jsme všechny akce 
zorganizovali, nebyl zajištěn 
zájezd na lyţe. Cvičení se 
v listopadu rozběhlo. Sokolovna 
je vyuţívaná denně od pondělí 
do neděle. 

V oblasti propagace naší T. J. jsme nezůstali pozadu. V Hranickém týdnu 
bylo o činnosti v naší jednotě 5 článků, mimo příspěvky v rubrice „Z naších 
archivů“, kde bylo vzpomenuto 75. výročí od poloţení základního kamene, 
v HT byl článek o slavnostním ukončení opravy sálu u příleţitosti 75. výročí 
kolaudace. Vysílání Hranické televize se věnovalo opravám sokolovny. 

Byla zaloţena E-mailová adresa  tjsokolvelka@seznam.cz.  

Ve sportovní činnosti jsme také nezůstali pozadu.  

 
Seminář cvičitelů zimních sportů ve Starém Městě pod Sněţníkem, 
organizováno krajem Olomouc - přítomno 9 účastníků z T. J. Sokol Velká 

Turnaj ve stolním tenise 6. ročník – vedoucí Emil Valenta - 29 účastníků (24 
muţů, 5 ţen) 

 
Lyţařský pobyt na běţkách v Beskydách – Bílá - 7 účastníků – vedoucí  Zlámal 
B. 
 

Obrázek 188 2.10. bylo pěkně, dalo se sedět 
venku 

Obrázek 187 Pracovníci na střeše 

Obrázek 186 M. Cvek na koni 
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Přehlídka pódiových skladeb aerobiku v Tovačově – 8 soutěţících – vedoucí L. 
Škrdlová 
 
Sraz cykloturistů ve Velké u příleţitosti oslav 30-ti let od zaloţení a ravidelných 
cykloturistických výletů, ujeto cca 50 km, přítomno 23 účastníku – vedoucí 
Zlámal B. a Janásek M. 
 
Okresní soutěţ v atletickém čtyřboji v Hranicích – vedoucí Cvečka M. 
 
27.6. Dětský sportovní den s programem na sokolském hřišti – přítomno 60 
dětí a 50 dospělých 
 
Cykloturistika Šumava 6 účastníků  (300 km) vedoucí Zlámal B. 
 
Nultý roční nohejbalového turnaje trojic – 28 účastníků, 30 diváků, vedoucí 
Střálka R. 
 
IV. ročník prázdninového turnaje ve volejbale, celkem 12 druţstev tj. 80 
aktivních a cca 100 diváků,  T. J. Sokol Velká  7 místo, vedoucí akce Zlámal P. 
 
II. ročník Ţupního volejbalového turnaje, celkem 11 druţstev, tj 70 aktivních a 
cca  80-100 diváků, T. J. Sokol Velká 5. místo, vedoucí Zlámal P. 
 
Volejbalový turnaj ve Stříteţi, celkem 6 druţstev, T. J. Sokol Velká 1. místo – 
vedoucí Zlámalová R. 
 
Volejbalový turnaj v Hranicích-Struhlovsko, 8 druţstev T. J. Sokol Velká 6. 
místo 
 
Mikulášský volejbalový turnaj ve Všechovicích, celkem 9 druţstev, T. J. Sokol 
Velká  2. místo 
 
V roce 2004 jsme zaloţili druţstvo florbalistů muţů a hned jsme se zúčastnili 
několika turnajů: 
 

 21.3.a 25.4. Přátelské utkání ve Valašském Meziříčí, 2x vítězství 

 Turnaj Gymnázium Hranice, 6 druţstev, T. J. Sokol Velká 2. místo 

 Přátelské utkání v Hranicích u Čočků, 2x vítězství 

 Turnaj v Hranicích na Struhlovsku, 3 druţstva, T. J. Sokol Velká 2. místo 

 Výsledky našeho vytrvalostního běţce Jana Škrdly, ročník 1982, který 
reprezentoval naší jednotu na různých závodech. 

 Hranická 20 km, obsadil 21. místo z 75 běţců 

 Praque International maratón, 42 195 m, 219. místo z 4472 běţců 

 Běh krajem Emila Zátopka – Roţnov, 22 km, 29. místo ze 147 běţců 

 Přespolní běh V Litovli, 15 km, 5. místo z 50 běţců 

 Praţský maratón, 42195 m, 7. místo 140 běţců 
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 Chřibský maratón, 42195 m, 12.místo z 80 běţců 

 

Pravidelné cvičení v roce 2004 probíhalo omezeně z důvodů rekonstrukce 
sokolovny.Cvičilo se do dubna a pak aţ od listopadu.O to více bylo vyuţíváno 
venkovní hřiště. 

Rok 2004 patřil mezi nejvýznamnější v novodobé historii Sokola. Podařilo 
se opravit sál sokolovny, jeviště, opravit fasádu a ještě zorganizovat spoustu 
akcí.  

 

Zpráva o hospodaření Tělocvičné jednoty Sokol Velká za rok 2004 
Stav pokladny  k 31. 12. 2003 činil:  36 859,50 Kč 
Stav na běţném účtu k 31. 12. 2003 činil:  17 735,90 Kč 
 
Výnosy za rok 2004 byly tyto: 
ples 24.1.2004:  27 359,00 Kč 
členské příspěvky: 18 375,00 Kč 
příspěvek na činnost od města Hranice:  18 600,00 Kč 
příspěvek na opravu od města Hranice:  165 000,00 Kč 
dotace Ţupa Středomoravská - Kratochvílova  
a ČOS: 677 170,00 Kč 
      provoz:  20 000,00 Kč 
       činnost:  8 270,00 Kč 
      opravy a údrţba sokolovny:  648 900,00 Kč                   
ostatní příjmy:  93 239,14 Kč 
nájem sokolovny a hřiště 19 260,00 Kč  
     úrok BÚ 135.64 Kč 
poplatky za cvičení 6 000,00 Kč 
startovné sport. turnaje 5 450,00 Kč 
trţby z pořádaných akcí 30 845,64 Kč 
 
Celková částka výnosů činí: 999 743,14 Kč  
 
Náklady za rok 2004 byly tyto: 
v oblasti tělovýchovy a sportu: 41 549.50 Kč 
náklady na elektrickou energii:  13 316,00 Kč 
náklady na plyn:  24 437.50 Kč 
vodné a stočné:  897,50 Kč 
opravy a údrţba:  877 947,20 Kč 
mzdové náklady:  12 500,00 Kč 
ostatní náklady:  79 574,50 Kč 
provozní potřeby: 6 397,50 Kč 
nákup OTE: 6 439,50 Kč 
poplatky za vedení účtu:  1 734,00 Kč 
náklady na hospod. činnost ples:  16 657,00 Kč 
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náklady na hospod. činnost ostatní akce:  33 295,50 Kč 
         
Celková částka nákladů činí: 1 035 171,20 Kč   
                                                                     
Výnosy za rok 2004 jsou:  999 743,14 Kč 
Náklady za rok 2004 jsou:  1 035 171,20 Kč 
 
Hospodářský výsledek činí:  -35 428,06 Kč   
z toho hlavní činnost: –64 025,96 Kč 
                                                  
 hospod.  činnost:  28 597.90 Kč 
Zůstatek v pokladně činí k 31.12.2004: 1 696,00 Kč 
Zůstatek na BÚ k 31.12.2004:  49 231,34 Kč 
 
Pohledávky k 31.12.2004 0,00 Kč 
Závazky k 31.12.2004 13 420,00 Kč 

 

Zpracoval:  Irena Hapalová - hospodář 

Rok 2005 

Výbor tělocvičné jednoty se scházel pravidelně 1x za měsíc, vţdy první 
pondělí v měsíci. Účast na výborových schůzích byla za celé období 75 %. 
Neúčasti byly řádně omluveny. Schůzí se pravidelně zúčastňují i cvičitelé a 
hosté z tělovýchovné jednoty, kteří se aktivně zapojují do činnosti. Zápisy 
z výborových schůzí jsou pravidelně zasílány na ţupu prostřednictvím emailu. 

I rok 2005 byl náročný na organizaci činnosti v naší jednotě. Opět se 
budovalo a opravovalo, pořádaly se turnaje, pravidelně se cvičilo v sokolovně a 
organizovali jsme různé další akce. Toto všechno obnášelo spoustu práce, jak té 
papírové , tak i organizační. 

Bylo zpracováno velké mnoţství účetních dokladů, ke všem grantům a 
příspěvkům, které naše jednota dostala. Bezchybné zpracování a vyúčtování 
všech těchto provedla  hospodářka  Irena Hapalová. 

Všechny akce byly zdokumentovány, fotodokumentace je svázaná. 

Zúčastnili jsme se všech jednání na ţupě v Přerově. 

Výbor na svých jednáních rozhodl, ţe budou vypracovány ţádosti o granty 
a rok 2005, které vyhlašuje Městský úřad Hranice. 

 

V lednu byly podány tyto granty : 

 granty v oblasti tělovýchovy 
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 na 2 volejbalové turnaje 

 na 1 turnaj ve stolním tenise 

 na 1 turnaj v nohejbalu 

 granty v oblasti prevence kriminality 

 maškarní karneval 

 dětský den 

 grant v oblasti investic 

 výměna oken a dokončení fasády 

 oprava podkladů a nátěr ryn – grant II.  

 

U všech grantů jsme uspěli, jen grant na maškarní karneval nebyl 
akceptován. Myslím si, ţe i tak to byl úspěch. Uspěli jsme také v ţádosti o 
příspěvek na opravu sokolovny u ţupy. 

Oblast kulturní 

Jako kaţdý rok i v roce 2005 jsme uspořádali 22. 1. 2005 tradiční sokolský 
ples. Účast na plese byla velmi vysoká, všichni jsme se dobře bavili aţ do 
ranních hodin. Úklidu před plesem, přípravou jednohubek, ale i úklidu po 
plese se zúčastnilo dost členů. Bohatá tombola, spousta dobrot jak v bufetu, tak 
i v pekle, k tomu dobrá muzika a o dobrou náladu bylo postaráno. I přes velmi 
dobrou návštěvu je škoda, ţe se našeho plesu nezúčastnilo daleko více naších 
členů. 

 

Obrázek 189 Výroba jednohubek, zleva 
Š.Hlavinková a A. Cveková 

Obrázek 190 Zleva H. Barnasiková, H. 
Šindlerová, D. Pavliková a Z. Staňková 
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Obrázek 193 Tombola Obrázek 192 Nachystaný sál 

Obrázek 196 Nové peklo jsme taktak stihli 
udělat, ale je pěkné, namalování dekorací 
udělal M. Tureček 

Obrázek 191 Nové peklo jsme taktak stihli 
udělat, ale je pěkné, namalování dekorací 
udělal M. Tureček 

Obrázek 195 Obsluha v bufetu J. Turečková 
a M. Hapalová 

Obrázek 194 Obsluha v pekle R. Škrdla a B. 
Zlámal 



Sokolské paměti Velické 1920 - 2010 

   118 

 

13. února jsme zorganizovali dětský maškarní karneval, který byl hojně 
navštívený. Program a spousta cen pro děti byla  samozřejmostí. 

 

 

Poslední sobotu v červnu jsme uspořádali dětský den. Byl připraven bohatý 
program plný soutěţí o sladké ceny. Byla provedena ukázka výcviku psů 
kynologů z Hranic. Petr Valenta z Velké nám předvedl jak se jezdí na koni přes 
překáţky. Děvčata Veronika a Simona nám předvedly tanec hip-hop. Mladí 
hasiči z Velké předvedli ukázku hasičského útoku a na závěr se všichni 
přítomni mohli nechat svést na koních nebo na bryčce po sokolské zahradě. Za 
to patří dík děvčatům z jezdeckého oddílu z Velké a Pavlu Valentovi. Dětský 
den proběhl za podpory města Hranice – grant. 

Obrázek 197 Zahájení plesu Obrázek 198 Zábava v plném proudu 

Obrázek 200 Rej masek na maškarním 
karnevalu 

Obrázek 199 Rej masek na maškarním 
karnevalu 



Sokolské paměti Velické 1920 - 2010 

   119 

 

 

Obrázek 205 Bryčka P. Valenty byla stále plná 

Obrázek 203 P a L. Zlámalovi pomáhají při 
chůzi na chůdách 

Obrázek 204 Mladí hasiči při přípravě na 
útok,  stojí jejich velitel F. Hapala 

Obrázek 201 Střelnice, vzadu stojí A. 
Vícha,  ve předu střílí  M. Cvek 

Obrázek 202 Ukázka jízdy na koni 
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V sokolovně proběhl hasičský ples, který měl vysokou společenskou  
úroveň, tak jako kaţdý rok. 

 

V sokolovně nebo na sokolské zahradě byly tyto další akce : 

 schůze hasičů z celého okrsku 

 stavební pojišťovna zde předváděla své produkty 

 proběhlo představení divadelního souboru z Drahotuš, které jsme 
organizovali  společně s hasiči 

 proběhla zde velká oslava narozenin 

 byly zde tři firemní akce – sportovní dny 

 

K velmi vydařené akci patřilo společné posezení členů a přátel Sokola, 
které bylo spojené se závěrečným úklidem sokolovny po opravách a další 
brigádnickou činností. Při pojídání opečeného prasátka, pojídání dobrot, které 
napekly a donesly děvčata a při popíjení lahodných nápojů jsme se bavili 
dlouho přes večerku. 

Věřím, ţe podobná akce se stane tradicí a budeme ji opakovat kaţdoročně. 

 

Oblast tělovýchovná 

V této oblasti jsme také nezůstali pozadu. K této činnost se zmíním jen 
okrajově, jelikoţ podrobnou zprávu nám přednese bratr  Mirek Janásek. 

V lednu jsme uspořádali 7. roční turnaje ve stolním tenise. Zúčastnilo se 30 
hráčů a hráček. Dle počtu ročníků, které byly uspořádány a dle ohlasu má tento 
turnaj své pevné místo a je oblíbeným setkáním neregistrovaných hráčů 
stolního tenisu nejenom z okolí Hranic.  

V květnu jsme zorganizovali III. ročník ţupního turnaje ve volejbale. Turnaj 
byl kvalifikační pro druţstva z ČOS pro další kolo. Naše druţstvo postoupilo 
do dalšího kola ve Vsetíně. 

Dalším turnajem byl I. ročník nohejbalového turnaje. Účastnilo se ho pět 
trojic, bohuţel někteří hráči se odhlásili na poslední chvíli. Přesto je třeba v této 
činnosti pokračovat. Organizace byla dobrá. 

Poslední sportovní akcí, kterou jsme uspořádali, byl VI. ročník 
prázdninového volejbalového turnaje. Tento turnaj je jedním z největších na 
Přerovsku. Měl vysokou sportovní úroveň, zúčastnilo se 12 druţstev. Všechny 
turnaje byly podpořeny městem Hranice-grant. 

Velmi kvalitních výsledků dosáhl náš člen Jan Škrdla. V bězích na 
dlouhých tratích reprezentoval nejen naši jednotu, ale potaţmo i město Hranice 
a v neposlední řadě i ţupu. 
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Za všechny kvalitní výsledky 6. celkové místo v závodech Brněnského 
poháru a především účast na Praţském mezinárodním maratónu v Praze, kde 
časem 3. 1. 2001 obsadil celkové 90. místo z celkem 4000 startujících. 

Florbalisti se zúčastnili několika zápasů v okolí Hranic a v Hranicích 
převáţně s dobrými výsledky, zápasy vyhrávali.  

V naší jednotě máme také volejbalisty. Ti se zúčastnili celkem XX  turnajů, 
jak v Hranicích, tak v okolí. Reprezentovali také ţupu Středomoravskou – 
Kratochvílovu na soutěţích ve Vsetíně a Šternberku. 

Venkovní sportovní areál je přes týden vyuţíván maximálně. Jelikoţ je 
přístupný pro všechny sportovce z Velké, odehrávají se zde urputné fotbalové 
zápasy, trénují zde naši volejbalisté, sportují zde zaměstnanci firmy AVL. 

Cvičení v sokolovně probíhá celý rok. Dnes jiţ ve večerních hodinách není 
volné místo. Cvičí dvě skupiny ţen pod vedením Šárky Hlavinkové a Lídy 
Škrdlové, ţáci, dorostenci pod vedením Luboše Zlámala a Mirka Cvečky, muţi, 
které vede Mirek Janásek, za volejbalisty zodpovídá Renata Zlámalová, mladí 
hasiči zde trénují na soutěţe, ţáci a ţačky z tělovýchovné jednoty mají 
pravidelné cvičení, probíhá zde trénink mladých sportovců na soutěţ Medvědí 
stezka.Ve sportovní činnosti jsme nezůstali pozadu. Výčet akcí a činností je 
velký. 

 

22.1. Turnaj ve stolním tenise pořádaný T. J. Sokol Velká – 7.ročník - 
účastnilo se 30 soutěţících ( 27 muţů a 3 ţeny), vedoucí Emil Valenta  

 
22.1.  Přátelské utkání ve florbalu muţů v Kobeřicích  - účastníci: 

Pivovarczyk J., Hlavinka Z., Filák R., Škrdla R., Valenta P., Valenta  
Zb., Zlámal L., výsledek 45:18 v prospěch našich svěřenců, vedoucí 
Zlámal Lubomír 

 
5.2.  10. ročník v běhu na lyţích Zděchovská 30. Z naší jednoty se zúčastnil 

L. Zlámal, obsadil 37. místo ze 170 účastníků 
 
12.-19.2.  Přejezd hřebene Orlických hor na běţkách, 4 účastníci celkem se najelo 

150 Km 
 
13.2. Dětský maškarní karneval. Přítomno 60 dětí 45 dospělých vedoucí: 

Pavlína Podzemná 
 
20.3. V Kelči bylo uspořádané přátelské utkání ve florbalu muţů - účastníci: 

Valenta Zb., Valenta P., Filák R., Škrdla R.,Cvečka M., Zlámal L., 
Krajíček M., Pivowarczyk J, Zlámal P. - výsledek 35:20 v prospěch 
našich svěřenců, vedoucí Zlámal L. 

 
30.4. Cyklistická akce do prostoru Libava - 5 účastníků, 90 Km 
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28.5. II. ročník sokolského volejbalového turnaje ve  Velké. Celkem 9 
druţstev,  druţstvo z Velké obsadilo 2.místo 

 
18.6.   Volejbalový turnaj dvojic na Šromoťáku - účastníci: Zlámalová Renáta 

a Tureček Michal – 7. místo 
 
25.6.  Dětský den na hřišti T. J. Sokol Velká. Přítomno 45 dětí a 35 dospělých 
 
2.7 – 8.7.  Cykloturistika Východní Čechy, celkem 8 účastníků, ujeto 310 km 
 
4.7.  Finále mistrovství republiky mládeţe „Medvědí stezka“ Olomouc – 

Radíkov  
 
16.7.  Nohejbalový turnaj ve Velké. Celkem 5. druţstev - Velká A – 2. místo, 

Velká B -  4. místo 
 
16.7.       Volejbalový turnaj v Miloticích. Druţstvo z Velké obsadilo 1. místo 

z 20. druţstev 
 
20.8. 5. ročník „Prázdninového volejbalového turnaje smíšených druţstev“ -  

Celkem 12. druţstev. Velká obsadila 8. místo 
 
17.9.  Hodový volejbalový turnaj ve Stříteţi, přítomno 8. druţstev. Velká  – 

6. místo 
 
17.9.  Běh Terryho Foxe V Hranicích - učastnili zástupci T. J. Sokol Velká: 

Škrdla Jan, Zlámal Filip, Zlámal Martin      
 
12.11.  Turnaj ve volejbale v Hranicích. Druţstvo z Velké obsadilo místo z 8. 

druţstev 
 
10.12 . Mikulášský volejbalový turnaj ve Všechovicích, přítomno 9. druţstev, 

Velká – 1. místo 
 
28.12. Volejbalový turnaj dvojic v Hranicích. Účastníci: Zlámalová Renáta, 

Zelová Hanka – 2. místo 

 

Jan Škrdla se v roce 2005 zúčastnil celkem 15 závodů. Z toho byly 3 
maratóny, ostatní byly běhy mezi 10-20 km. Na Praţském mezinárodním 
maratonu se umístil z 4646 závodníků z celého světa na celkovém 90 místě, 
v ostatních závodech se umisťoval vţdy do desátého místa. 

Zúčastnil se také Silvestrovského plavání v Přerově na Bečvě. 
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Během celého roku probíhala cvičení v sokolovně: 

Pondělí: ţeny – zdravotní cvičení 

  dorostenci, muţi – florbal 

Úterý ţačky, dorostenky – tělovýchovná jednota 

  ţeny – aerobik 

Středa ţeny, muţi – volejbal 

Čtvrtek ţáci, dorostenci – tělovýchovná jednota 

  muţi – cvičení (všestrannost), fotbal 

Pátek ţáci, ţačky – tělovýchovná jednota, hasiči, 

Neděle muţi – stolní tenis, florbal, 

  muţi, ţeny – volejbal, 

 

Kromě těchto akcí probíhají v sokolovně oblíbené sportovní setkání 
zaměstnanců různých firem. Sokolovna je vyuţívána maximálně. A je to dobře, 
ţe mládeţ, ale i dospělí se věnují sportovním aktivitám a naše sokolovna není 
prázdná. Proběhlo zde celkem 15 různých větších akcí a v to není počítáno s 
pravidelným cvičením. 

To samo hovoří o naší aktivitě a o vyuţití zdejšího sportovního areálu. 

Další činností, kterou jsme v roce 2005 dělali, bylo pokračování v opravách 
sokolovny. 

Na tyto opravy jsme dostali 2 granty v celkové výši 388.000,- Kč od města 
Hranice a příspěvek od ţupy ve výši 13.500,- Kč. 

Díky těmto prostředkům se nám podařilo vyměnit okna na čelní stěně 
sokolovny, vyměnit nové vstupní dveře, dokončit fasádu, provést výstavbu 
chodníků kolem sokolovny a za sokolovnou, provést nátěr fasády a všech 
podhledů a ryn, vybudovat přístřešek od hřiště a opravit unimobuňku, která je 
určena pro věci, které se pouţívají na hřiště. Bylo obloţené schodiště ze sálu do 
bufetu dlaţbou a byla provedena celková rekonstrukce pekla. 

Rekonstrukce je takřka hotová a sokolovna září novotou.  
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Obrázek 209 Bagrování plochy pod 
unimobuňku provedl B. Valenta se svými 
mechanismy 

Obrázek 208 M. Zlámal, M. Cvek a B. 
Michálek přemýšlí  jak to udělat 

Obrázek 207 Palety s dlaţbou jsou připravené 
na pokládku 

Obrázek 206 Práce jsou zahájeny, zleva L. 
Zlámal,  M. Krajíček st. a P. Zlámal 

Obrázek 210 Vpředu P. Zlámal a M. Cvečka Obrázek 211 Dlaţba za sokolovnou je 
hotová 
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Obrázek 215 Nové okna čela sokolovny Obrázek 214 Po vydláţdění za sokolovnou 
jsme udělal chodník podél sokolovny 

Obrázek 213 Po vydláţdění za sokolovnou 
jsme udělal chodník podél sokolovny 

Obrázek 212 M. Krajíček a P. Zlámal při 
stavbě lešení 

Obrázek 217 Na demontáţ lešení bylo potřeba 
pomoc mnoha členů 

Obrázek 216 Po práci i pivo chutnalo, zleva 
M. Cvek,.  M. Cvečka, P. Zlámal, Z. Vávra, J. 
Škrdla, M. Krajíček, M. Tureček a O. Urbánek 
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Obrázek 223 Z. Filak provedl nátěr celé 
sokolovny 

Obrázek 222 Z. Filak provedl nátěr celé 
sokolovny , na některé práce si pozval i své 
syny 

Obrázek 221 Demontáţ lešení, mladí sokoli se 
také zapojili co jim síly stačili, popředí 
Ťapák, pejsek, který nechyběl na ţádné akci 

Obrázek 220 Obrázek 221 Zleva stojící, P. 
Zlámal, Z. Valenta, E. Valenta, R. Škrdla, L. 
Valenta, J. Michálek, M. Cvek, M. Beneš, 
R.Konečný, A. Vícha, A. Strţínek, vpředu J. 
Siegl, Johno Siegl, P. Prokop, O.Hlava a  J. 
Rolinc 

Obrázek 219 Zleva, M. Krajíček, M. Cvečka a 
M. Cvek 

Obrázek 218 Montáţ přístřešku od hřiště 



Sokolské paměti Velické 1920 - 2010 

   127 

Sokolovna ve Velké se po opravách, které jme v předešlých letech udělali, 
stala jednou z nejlépe opravených sokoloven v okolí. Sokolovnu jsme navrhli na 
ocenění stavba roku v Hranicích.  

Hodnota rekonstrukcí v roce 2005 byla 515.000,- Kč, bylo bezplatně 
odpracováno více jako 1100 hodin. 

Do sokolovny bylo zakoupeno nové chladící zařízení na čepování piva, 
zesilovač včetně reprobeden, radiomagnetofon a bezdrátový mikrofon. 

Toto všechno nás stálo nemalé úsilí, jak při vyřizování spousty papírů, 
organizaci prací, sháněním lidí na brigády.  

Členské příspěvky byly vybrány a jejich výška zůstala stejná jako 
v předešlém roce. Cvičící dospělí členové platí poplatek za cvičení 200,- Kč. 

V oblasti propagace naší T. J. jsme nezůstali pozadu. Několik článků v HT 
se věnovalo maškarnímu karnevalu, dětskému dni, turnajům, běţeckým 
aktivitám Honzy Škrdly. Je potěšující, ţe o činnost měli zájem i redaktoři HT. 

Letošní rok byl významný pro sokolské hnutí. Letos se uskutečnil XIV. 
všesokolský slet. Sokolské slety patří k naší tradici a společnosti jsou tak 
vnímány. Uspořádat všesokolský slet není jednoduché. Naši předchůdci to 
dokázali v daleko těţších dobách. Dokázali naplnit hřiště a tělocvičny cvičícími 
na slet. Naše jednota nenacvičuje ţádnou sletovou skladbu. Byli jsme poţádání, 
o pomoc při organizacích sletů v Přerově a Olomouci. Na těchto organizacích 
jsme se podíleli celkem 9 členy. 

Výbor ČOS rozhodl, ţe letos bude mimo poplatku za členství vydána 
sletová solidární známka v hodnotě 70,- Kč.  20,- Kč z této částky zůstane na 
ţupě, která i za pomocí této solidární známky uspořádá ţupní všesokolský slet 
a zbytek půjde na celostátní slet do Prahy.  

Z výčtů akcí je jasné, ţe činnost v letošním roce byla rozmanitá a obsáhlá. 
Díky aktivitě mnoha členů, ale i nečlenů se nám to povedlo zvládnout. 

 
Zpráva o hospodaření Tělocvičné jednoty Sokol Velká za rok 2005 
Stav pokladny k 31.12.2004 1 696,00 Kč 
Stav na běţném účtu k 31.12.2004 49 321,34 Kč 
Stav závazků k 31.12.2004 13 420,00 Kč  
    
Výnosy za rok 2005 byly tyto:    
členské příspěvky 12 065,00 Kč 
dotace a příspěvky     

Źupa Středomoravská-Kratochvílova a ČOS 32 918,00 Kč 
provoz 28 100,00 Kč   
činnost 4 818,00 Kč   
Město Hranice 403 100,00 Kč 
granty na činnost od Města Hranice 15 100,00 Kč   
grant na opravu od města Hranice 388 000,00 Kč   
ostatní příspěvky 5 000,00 Kč 
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ostatní příjmy 242 268,45 Kč 
nájem a sluţby pro sport 63 725,50 Kč   
nájem ostatní 15 950,00 Kč   
trţby ze sportovních akcí 48 908,00 Kč   
ples 29.1.2005 48 048,00 Kč   
trţby z ostatních akcí6 5 494,00 Kč   
úrok BÚ 142,95 Kč   
Celková částka výnosů činí: 695 351,45 Kč  
    
Náklady za rok 2005 byly tyto:    
v oblasti tělovýchovy a sportu 9 834,50 Kč 
nákup DRHM 17 255,00 Kč 
náklady na elektrickou energii 14 996,00 Kč 
náklady na plyn 22 322,50 Kč 
vodné a stočné 1 644,00 Kč 
opravy a údrţba 443 132,05 Kč 
mzdové náklady 16 525,00 Kč 
ostatní náklady 108 730,80 Kč 
provozní potřeby 5 373,50 Kč   
nákup OTE3  573,50 Kč   
ostatní sluţby 13 588,00 Kč   
poplatky za vedení účtu 1 793,00 Kč   
náklady na ples 18 801,50 Kč   
náklady ostatní akce 37 766,30 Kč   
náklady na sportovní akce 27 835,00 Kč   
Celková částka nákladů činí 634 439,85 Kč  
    
Výnosy za rok 2004 jsou 695 351,45 Kč   
Náklady za rok 2004 jsou 634 439,85 Kč   
   
Hospodařský výsledek činí 60 911,60 Kč   
z hlavní činnosti -34 410,60 Kč   
z hospodářské činnosti 95 322,20 Kč  
   
Zůstatek v pokladně k 31.12.2005 7 438,00 Kč 
Zůstatek na BÚ k 31.12.2005 83 515,94 Kč  
   
Pohledávky k 31.12.2005 3 800,00 Kč 
Závazky k 31.12.2005 0,00 Kč 

Rok 2006 

Činnost jednoty se řídila usnesením z minulé VH a především jednáním 
výborových schůzí. Výbor jednoty se scházel pravidelně kaţdé první pondělí 
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v měsíci. Průměrná účast za celý rok byla 80 %. Schůzí se pravidelně zúčastňují 
i členové tělovýchovné jednoty, se kterými řešíme všechny záleţitosti, které se 
týkají chodu sokolovny. Jelikoţ takřka polovinu času, který je zde v sokolovně 
vyhrazen ke cvičení, vyuţívá tělovýchovná jednota, je jejich účast ţádoucí a 
nutná. 

I v roce 2006 jsme pokračovali v nastavené cestě z předešlých let. Díky 
grantům jsme vybudovali nový plot, organizovali jsme sportovní a kulturní 
akce, pronajímali sokolovnu a hřiště ke komerčnímu vyuţití a především se zde 
celý rok pravidelně kaţdý den cvičí. Toto všechno obnáší spousta organizační 
práce, spousta papírů, které je nutno vytvořit. 

Tak jako kaţdá organizace, i my musíme podávat daňové přiznání, 
podáváme vyúčtování grantů, v naší pokladně se lidově řečeno „otáčí“ dost 
peněţ – o tyto věci se stará hospodářka Irena Hapalová. Stará se o to dobře, 
protoţe do dneška jsme vţdy měli tyto věci v pořádku.  

Činnost naší jednoty za rok 2006 byla zdokumentována ve fotografiích a 
vydána jako „Fotodokumentace 2006“. 

Tak jako kaţdý rok i loni byly vypracovány granty, které vyhlašuje 
Městský úřad Hranice. V lednu byly podány tyto granty : 

1.  granty v oblasti tělovýchovy na: 

 2 nohejbalové turnaje 

 1 turnaj ve stolním tenise  

 1 turnaj ve volejbale 

2. granty v oblasti prevence kriminality: 

 maškarní dětský karneval 

 dětský den 

3. grant v oblasti investic 

 oprava plotu 

 výměna ţidlí a stolů na sále 

4. příspěvek na sportovní činnost: 

 J. Škrdla – dálkový běţec 

  

Úspěšní jsme byli takřka u všech grantů a příspěvků, kromě grantu na 
výměnu ţidlí. 

Dostali jsme také příspěvek na zakoupení sportovního nářadí ze Ţupy. 

Rok 2006 jsme zahájili Tradičním sokolským plesem, který se uskutečnil 21. 
1. 2006. Tentokrát se o program postarala naše děvčata, která se svou skladbou 
Kankán sklidila bouřlivý aplaus. Zvláštní poděkování patří Š. Hlavinkové za 
nácvik skladby. Dále vystoupila skupina Stepping Mothers, která předvedla své 
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umění ve stepu. Úklid před plesem, 
výroba jednohubek, úklid po plese, 
vyúčtování, to všechno bylo spousta 
práce, kterou jsme udělali. Ples se 
povedl, muzika z V. Meziříčí - Rytmik 
hrála do brzkých ranních hodin. 
Tombola byla bohatá, všechno jídlo a 
pití se snědlo a vypilo. Na jídlo se 
podával guláš s chlebem a řízek 
s bramborovým salátem. V bufetu se 
prodávalo dobré lahvové víno od 
pana Petrovského z Hranic a 
slivovice, kterou jsme vypálili z ovoce 
ze sokolské zahrady. Vstupné bylo za 
50,-Kč. Víno se prodávalo za 70,-Kč za 
1 litr. Lístek do tomboly byl za 5,-Kč. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 224 Příprava na ples, na ţebři M. 
Cvek, ţebř drţí B. Michálek, zády stojí M. 
Zlámal, se smetákem M. Janásek 

Obrázek 226 Pavel Valenta odhrnuje sníh, 
který letos napadl v hojné míře 

Obrázek 225 Děvčata vyrábí jednohubky 
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V lednu jsme uspořádali 7. ročník turnaje ve stolním tenise. Účast byla 
největší za dobu pořádání a je velmi oblíbeným setkáním neregistrovaných 
hráčů a hráček. Zúčastnilo se celkem 40 hráčů a hráček. 

 

      

Obrázek 229 Nachystaný sál, ples můţe začít Obrázek 230 Starosta M. Krajíček zahajuje 
ples, v popředí vlevo Š. Hlavinková 

Obrázek 228 Obsluha v pekle-B. Zlámal a 
Radim Škrdla 

Obrázek 227 Obsluha v bufetu-J. Turečková, 
zády M. Hapalová 

Obrázek 232 Nastoupení účastníci turnaje Obrázek 231 Emil Valenta při losování 
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V neděli 12. 2. 2006 jsme 
uspořádali společně s Hasiči 
Dětský maškarní karneval. Účast 
byla velmi slušná, soutěţe i 
program byl nachystán. O 
program a organizaci maškarního 
plesu se starala naše děvčata pod 
vedením P. Podzemné. Spokojené 
byly nejen děti, ale i jejich dospělý 
doprovod. Na tuto akci jsme 
dostali grant z Města Hranice a 
finančně se podíleli i Hasiči 
z Velké.  

Pro děti jsme i v roce 2006 
uspořádali Dětský den, který se 
konal 24. 6. 2006. Děti soutěţily v různých soutěţích, mohly se svést jak na koni, 
tak i v bryčce, mladí hasiči provedli ukázku hasičského útoku. Tímto chci 
poděkovat děvčatům z jezdeckého oddílu, Pavlu Valentovi a také mladým 
hasičům ze účast na programu dětského dne. Akce se opět konala za podpory 
Města Hranice – grant. 

 

 

Další akce, které se uskutečnily v sokolovně a na sokolské zahradě: 

 Hasičský ples, který tak jako kaţdý rok má vysokou úroveň 

 Divadelní představení souboru Tyl z Drahotuš se hrou Charlieho 
tety, spolu s Hasiči 

 Dvě schůze hasičů celého okrsku a školení  

 Proběhlo 5 oslav narozenin 

 Proběhly zde 3 firemní akce 

 Oslava 110. výročí hasičského sboru 

Obrázek 233 Program připravila P. Podzemná, 
pomáhali M. Krajíčková, R. Zlámalová a L. 
Škrdlová. O muziku se staral M. Cvečka 

Obrázek 235 Oblíbená střelnice-vedoucí A. 
Vícha, v pozadí P. Zlámal 

Obrázek 234 Valentova bryčka byla vţdy 
plná dětí 
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K vydařené akci patřilo společné posezení členů a přátel Sokola v září, kdy 
jsme to setkání spojili s brigádou na dokončení terénních úprav kolem plotu, 
úklid v sokolovně a kolem sokolovny a s dokončením boudy. Opečené prase, 
vyuzené klobásy a spousta dobrot, které napekly naše děvčata, jsme 
konzumovali dlouho do noci. Taková akce pomůţe lépe se vzájemně poznat, a 
bylo by škoda v této započaté tradici nepokračovat. 

         
 

Obrázek 239 Pozvánka na setkání Obrázek 236 M. Cvek a A. Zlámalová při 
práci 

Obrázek 238 Po práci i během ní je potřeba 
se pořádně posilnit 

Obrázek 237 M. Cvek a F. Zlámal při práci. 
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V květnu jsme uspořádali IV. ročník Ţupního volejbalového turnaje. 

Zúčastnilo se 7 druţstev – účast ovlivnilo počasí, nakonec se hrálo aţ do 17.00 
hodin a všichni byli spokojení. 

V červenci jsme uspořádali II. ročník nohejbalového turnaje. Zúčastnilo se 7 
trojic. I v tomto turnaji je třeba pokračovat, letos se budeme snaţit oslovit i 
nohejbalisty z jednot Ţupy. 

V sobotu 26. srpna proběhl VI. ročník prázdninového volejbalového turnaje 
smíšených druţstev. Zúčastnilo se ho 8 druţstev. Obavy z počasí, které jsme 
měli, se nakonec nenaplnily. Hrálo se kaţdý s kaţdým. Po odehrání 
v základních skupinách první dva z kaţdé skupiny utvořili finálovou skupinu, 
zbylá čtyři druţstva hrála o další umístění. Po celodenním klání se nakonec 
z vítězství radovali hráči a hráčky z Olšovce, druzí byli domácí ze Sokola Velká, 
třetí skončil tým Jedla. Na dalších místech se umístili Veteráni, pátí byli Vysoká 
zvěř, šestý Zájmový krouţek, sedmí skončili Rigor Mortis a na osmém místě 
byli hráči a hráčky z Drahotuš. První tři druţstva za své výkony obdrţely  
poháry a dárkové koše. Turnaje se zúčastnili hráčky a hráči juniorského věku a 
hráči, kteří by mohli být jejich rodiči. Byly viděny kvalitní volejbalové výměny, 

Obrázek 243 Prasátko je připravené na 
pečení (70 kg) 

Obrázek 242 Prasátko takřka snězené 

Obrázek 241 Nastoupení účastníci ţupního 
turnaje 

Obrázek 240 Druţstvo Velké, v popředí M. 
Tureček, M. Beneš, R. Zlámalová, L. 
Sedláčková, O. Tureček 
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pěkné smeče a mnoho dalších hezkých momentů. Závěrečné posezení, při 
kterém se mimo jiné rozebíraly sportovní výkony, se protáhlo do pozdních 
hodin. Turnaj byl dobře zorganizován a navštíven. Při společenském posezení, 
které se protáhlo přes večerku, nám k poslechu a tanci zahrála country kapela.  

Tento turnaj se konal díky sponzorům a to: Města Hranice, Štefan Daniš – 
Velká, Skanska CZ, středisko Velká a Josef  Pavelka – Olšovec..  

 

Obrázek 244 Zápasy na obou hřištích v plném proudu 
V naší jednotě je zaloţen volejbalový oddíl, který má 10 členů. Zúčastňují se 

turnajů, celkem jich bylo 17. Dosáhli velmi dobrých výsledků, zde je přehled:  
 
28. 1. Volejbalový turnaj v Hranicích. T. J. Sokol Velká obsadila 4.  místo 
4. 3.  Mistrovství ČR v debl volejbale. Zúčastnili se Hana Zelová a Michal 

Gerla. Obsadili 2. místo v kategorii neregistrovaných  hráčů.  
18. 3. Turnaj v Hranicích. T. J. Sokol Velká obsadila 2. místo 
27. 5.  2. ročník ţupního volejbalového turnaje. T. J. Sokol Velká A. obsadila 

2. místo, T. J. Sokol Velká B. obsadila 3. místo 
28. 5. Okresní soutěţ ve volejbale smíšených druţstev v Henčlově.  T. J. 

Sokol Velká A. obsadila 1. místo, T. J. Sokol Velká B. obsadila 2. místo 
3. 6. Krajský přebor ve volejbale smíšených druţstev v Hrabenově. T. J. 

Sokol Velká obsadila 3. místo 
8. 7.  Volejbalový turnaj v Milovicích. T. J. Sokol Velká obsadila 1. místo 
26. 8.  6. ročník prázdninového turnaje ve Velké. T. J. Sokol Velká obsadila 2. 

místo 
23. 9. Hodový volejbalový turnaj ve Stříteţi nad Ludinou. T. J. Sokol Velká 

obsadila 1. místo 
14. 10. Volejbalový turnaj v Hranicích. T. J. Sokol Velká obsadila 3. místo 
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28. 10. Volejbalový turnaj deblů v Hanušovicích. Za T. J. Sokol Velká hráli: 
Hana Zelová a Michal Gerla obsadili 2. místo. Renáta Zlámalová a 
Ondřej Urbánek obsadili 4. místo 

29. 10.   Volejbalový turnaj deblů v Hanušovicích. Za T. J. Sokol Velká hráli: 
Renáta Zlámalová a Hana Zelová obsadili 4. místo. Michal Gerla a 
Ondřej Urbánek obsadili 4. místo 

17. 11. Volejbalový turnaj deblů Hranice. T. J. Sokol Velká obsadila 2. místo. 
Hráli: Renáta Zlámalová a Hana Zelová. 

2. 12.  Mikulášský volejbalový turnaj ve Všechovicích. T. J. Sokol Velká 
obsadila 1. místo 

16. 12. Volejbalový turnaj v Uničově. T. J. Sokol Velká obsadila 3. místo  
26. 12. Volejbalový turnaj deblů v Hanušovicích. Za T. J. Sokol Velká hráli: 

Hana Zelová a Michal Gerla obsadili 2. místo. 

Volejbalový oddíl se přihlásil do II. Ligy Přerovské ligy volejbalu 
smíšených druţstev. 

Volejbalisté reprezentovali naši Ţupu na turnaji ve Šternberku. 

Člen naší jednoty Honza Škrdla – dálkový 
běţec se zúčastnil v roce 2006 celkem 24 závodů. 
Největších úspěchů dosáhl v maratónských 
bězích, kterých absolvoval celkem 5. Na 
Memoriálu Františka Ohery zvítězil, časem 
2:57:32, v Porubském maratonu byl druhý a 
v Chřibském třetí. Zúčastnil se také  Prague 
international marathón, kde z 4082 závodníků 
obsadil celkově 56 místo, časem 2:52:48. 

V klasifikaci Přeboru olomouckého kraje 
obsadil 1. místo. Za tento výsledek byl Honza 
pozván na maratón do španělské Valencie. 

Florbalisté muţi se zúčastnili několika 
turnajů, s velmi dobrými výsledky. Naši zástupci 
se také zúčastnili dalších akcí: 
29.1 - 4.2.  Přejezd hřebenů Jizerských hor - 

Kořenov na běţkách, 4 účastníci - 
celkem se najelo 150 Km 

1.5 Cyklistická akce do prostoru Libava - 5 
účastníků, 90 Km 

2.7 – 8.7.   Cykloturistika Mazurské jezera Polsko, 
celkem 5 účastníků, ujeto 340 km         

16.9.  Běh Terryho Foxe V Hranicích. 
Účastnili zástupci T. J. Sokol Velká: 
Škrdla Jan, Zlámal Filip, Zlámal 
Martin,   

 

Obrázek 245 J. Škrdla běţí v Praze 

Obrázek 246 Třetí na 
Chřibském maratónu 
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Sokolovna je vyuţita celý týden a to doslovně kaţdý den. Cvičí zde dvě 
skupiny ţen pod vedením cvičitelek Š. Hlavinkové a L. Škrdlové. Muţi, kteří 
cvičí jak všestrannost, tak hrají florbal pod vedením M. Cvečky a M. Janáska.. 
Dále zde cvičí děti a dorostenci z tělovýchovné jednoty, které cvičí L. Zlámal, 
M. Cvečka, L. Škrdlová a V. Jemelková. Trénují zde volejbalisté, mladí hasiči 
zde mají přípravu na soutěţe, mládeţ se připravuje na soutěţe Medvědí stezka. 

Jiţ výčet sám hovoří o tom, ţe sokolovna, ale i venkovní víceúčelové hřiště 
je maximálně vyuţíváno.  

Ke konci roku byl do sokolovny zakoupen posilovací stroj, rotoped, 
crosový trenaţér a posilovací lavice. I tyto „mučidla“ jsou takřka denně vyuţity. 
Na tyto stroje jsme dostali dotaci 8.000,- Kč od Ţupy, zbytek 42.000,- Kč byly 
naše zdroje. 

Rok 2006 byl rokem Všesokolského sletu. Z naší jednoty se nezúčastnili 
ţádní cvičenci. Ale ani tady jsme nezůstali pozadu. Do Přerova na Ţupní slet 
byli 4 naši členové jako pořadatelé, v Olomouci na Krajské sletu jsme se na 
organizaci podíleli 5 lidmi. 

Díky grantu 105.000,- Kč se povedl celková výměna plotu od rodinných 
domů a pod spodní brankou. Plot byl kolem hřiště postaven 3 m vysoký, aby 
balony neobtěţovaly sousedy vedle sokolské zahrady. Celková hodnota nového 
plotu je 130 000,-Kč 

                    

 

Byla provedena celková rekonstrukce bufetu. Byly namontované nové skříňky, 
pult, udělána nová elektrika, voda a odpady. Hodnota rekonstrukce je kolem 
30.000,- Kč, vše bylo financováno z vlastních zdrojů. 

 

 

 

Obrázek 248 Staré sloupky jsme vytrhali 
pomocí stroje B. Valenty 

Obrázek 247 Příprava nových sloupků-M. 
Cvek a R. Jemelka 
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Návrh a montáţ skříněk a 
barového pultu provedli M. Cvek 
a M. Krajíček. Odborné práce na 
výrobě skříněk byly provedeny 
v Cidematu Hranice. 

Byla vyrovnána hlína a zaseli 
jsme trávu kolem sokolovny, 
dokončili opravu buňky a 
samozřejmě spousta hodin bylo 
věnováno i běţné údrţbě a úklidu 

sokolovny. 

Byla zhotovena skříňka na 
zesilovač a zvukovou aparaturu, byly zakoupeny medicinbaly, nově 
namontovány ţebřiny. 

Hodnota prací na opravách v roce 2006 byla kolem 200 000 Kč. 

Za úsilí o zvelebování a opravy na sokolovně jsme byli starostou města 
Hranice ocenění čestným uznáním. Toto uznání nám bylo předáno na 
Městském úřadě v Hranicích za přítomnosti jak novinářů z HT, tak i reportérů a 
kameramanů z Hranické televize. 

Snaţíme se, aby o naší jednotě byli seznámeni i občané z Hranic. V HT 
pravidelně se objevují články, jak zvoucí na akce, které pořádáme, tak i články, 
které byly věnované turnajům, plesům, aktivitám našich sportovců. Je 
potěšující, ţe na naše akce chodí reportéři a fotografové z HT a sami ty články 
píší. 

Nejaktivněji pracovali M. Cvek, Š. Hlavinková, M. Janásek, P. Zlámal, B. 
Zlámal, L. Zlámal, L. Škrdlová, M. Cvečka a M. Krajíček.  Takřka na všech akcí 
byly v bufetu s. J. Turečková a M. Hapalová. 

Obrázek 250 Původní pult v bufetu, před 
ním kostra nového 

Obrázek 249 J. Kandler provádí odborné 
instalatérské práce 

Obrázek 251 Bufet září novotou 
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Spolupráce s hasiči z Velké, především s R. Hlavinkou byla velmi plodná, 
jak při organizaci různých společných akcí, tak při zajišťování odborných prací 
při opravách sokolovny. 

Za hospodaření jednoty byla zodpovědná hospodářka jednoty  

Irena Hapalová.  

K 1. 1. 2006 bylo na účtu v bance 83 515,-Kč a v pokladně 7 438,-Kč.  

 

Výnosy za rok 2006 byly tyto: 
členské příspěvky 10 490,- 
dotace a příspěvky  
Ţupa 34 975,- 
granty Město Hranice 130 000,- 
nájmy 72 011,- 
trţby, ples, sportovní akce atd.  85 399,- 
Výnosy celkem 394 336,-  
 
Náklady za rok 2006 byly tyto: 
v oblasti tělovýchovy a kultury 78 028,- 
nákupy 57 861,- 
náklady na elektrickou energii a plyn 57 828,- 
opravy a údrţba 134 769,- 
 ostatní náklady 56 530,- 
Náklady celkem 385 018,- 
 
Hospodářský výsledek činí  9 317,-  
Zůstatek v pokladně k 31.12.2006 10 423,- 
Zůstatek na BÚ k 31.12.2006 96 737,-       

 

 

Rok 2007 

Činnost jednoty řídí výbor, který se pravidelně schází kaţdý měsíc a to 
vţdy první pondělí v měsíci. Průměrná účast na výborových schůzích je 69 %. 
Neúčasti jsou omluvené, většinou se týkají pracovní zaneprázdněnosti.  
Výborových schůzí se pravidelně zúčastňují i členové Tělovýchovné jednoty. 
Z kaţdé schůze je pořízen zápis, který se posílá na Ţupu. 

Činnost jednoty je zdokumentována ve fotografiích včetně popisek. 

 

V lednu byly vypracovány granty na Město Hranice a to: 
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 granty z oblasti tělovýchovy 

 turnaj ve stolním tenise 

 2 volejbalové turnaje 

 Turnaj v nohejbalu 

 grant v oblasti prevence kriminality 

 maškarní dětský karneval 

 dětský den 

 grant v oblasti investic 

 oprava střech nad jevištěm 

 výměna ţidlí a stolů na sále 

 příspěvek na činnost J. Škrdly 

 

U všech grantů podaných v prvním kole, jsme byli úspěšní. 

Do naší posilovny byla zakoupena posilovací lavice v hodnotě 1500,-. 

Dne 27. 1. 2007 jsme uspořádali Tradiční sokolský ples. Na přípravě 
sokolovny i úklidu po plese se nás sešlo poměrně dost. Na plese vystoupily 
děvčata naší jednoty se skladnou Kankán. Dále vystoupila skupina Stepping 
Mothers. Vše perfektně nacvičila Š. Hlavinková. Ples byl dobře navštíven, měl 
výbornou  

 

 

      

 

Obrázek 253 L. Zlámal instaluje naši vlajku z 
roku 1924 Obrázek 252 Zprava Š. Hlavinková, J. 

Cvečková a A. Cveková pří výrobě 
jednohubek 
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Obrázek 256 Stepping Mothers Obrázek 254 Zleva při kankánu: D. 
Pavlíková, A. Cveková, M. Pavlíková, Š. 
Hlavičková a O. Viková 

Obrázek 259 Zábava v plném proudu, se Z. 
Staňkovou tančí M. Janásek 

Obrázek 255 Plný sál 

Obrázek 258 Po plese se musí uklidit - P. 
Zlámal v akci 

Obrázek 257 V pekle dělali pořádek I. 
Hapalová a Z. Staňková 



Sokolské paměti Velické 1920 - 2010 

   142 

     

 

V únoru byl uspořádán turnaj ve stolním tenise. Zúčastnilo se ho více jak 30 
hráčů a 6 hráček. Turnaj měl dobrou úroveň 

Byl zde uspořádán 87. hasičský ples, dále byly v sokolovně dvě soukromé 
akce. 

Uspořádali jsme Dětský maškarní karneval. Sokolovna se zcela zaplnila, 
nakonec jsme měli problém se zajištěním občerstvení. Program zajistila P. 
Podzemná. Vše bylo včetně fotografií publikováno v HT. 

 
V únoru běţel člen naší T . J. J. Škrdla ve španělské Valencii. Z více jak 3000 

startujících doběhl na 300. místě – i se zlomenou kůstkou v noze.  

Na 2. března byla svolána valná hromada. Valná hromada byla volební. 

Obrázek 260 Účastnici maškarního 
karnevalu 

Obrázek 261 Pohled z balkonu 

Obrázek 263 Rodiče si dali záleţet na výrobě 
kostýmu 

Obrázek 262 M. Hapalová a . J. 
Turečková v bufetu 
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Ke dni konáni měla jednota 78 členů. Na VH byla minutou tich uctěná 
památka zemřelého člena B. Zlámaly, který zemřel v 82 letech dne 21. 1. 2007. 
Bratr B. Zlámal byl nejstarším členem jednoty.  

Valné hromady se zúčastnili za osadní výbor Velká p. L. Konečný, za hasiče 
R. Hlavinka, za myslivecké sdruţení Velička R. Valenta. 

Účast na valné hromadě byla 67%, tj. zúčastnilo se 52 členů. Byly 
předneseny všechny zprávy a byl zvolen nový výbor  jednoty ve sloţení: 

Miloš Krajíček   starosta 

Miloslav Cvek   místostarosta 

Renáta Zlámalová  jednatel 

Irena Hapalová   hospodář 

Rostislav Jemelka  člen výboru 

Petr Zlámal   člen výboru 

Bohuslav Zlámal  člen výboru 

Šárka Hlavinková  náčelnice 

 

Členy kontrolní komise byli zvoleni: Jaroslav Michálek, Antonín Strţínek a 
Marcela Pavlíková. 

Vyslancem do výboru Ţupy Miloš Krajíček a delegát na VH Ţupy Miloslav 
Cvek. 

 

 

 

Obrázek 265 Starosta M. Krajíček čte 
zprávu, vedle sedí M. Cvečka Obrázek 264 Účastníci VH, vzadu stojí 

R, Valenta 
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Obrázek 266 Ve předu M. Cvek, za ním A. Cveková, s B. Zlámal, zády M. Pavlíková, I. 
Valentová, M. Janásek 

V sokolovně byly dvě soukromé akce. 31. 3. 2007 proběhlo divadelní 
představení souboru Tyl Drahouše. Na premiéru přišlo více jak 200 diváků 
z širokého okolí. Sokolovna byla plná. Představení mělo spád, bylo vidět a 
slyšet, ţe ochotníci z divadelního souboru vydali ze sebe vše. 

 

 

Na základě dotazníku z ČOS, který jsme obdrţeli, jsme zjistili jaké všechny 
revize a různé papíry nám chybí nebo jsou uţ neplatné. Zajistili jsme revize na 
všechno, co bylo třeba a to na: 

 nářadí, tělocvičnu,  hřiště 

 plynové spotřebiče 

 komíny 

 hromosvody 

Obrázek 268 Plný sál plný očekávání Obrázek 267 Závěrečná děkovačka, 
představení bylo výborné 
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 hasící hydranty a hasicí přístroje 

 rozvody elektro 
 

Nejvíc nesrovnalostí bylo u elektrické instalace.  Všechny zjištěné závady 
byly v následujícím měsíci opraveny. Opravy a poplatky za revize nás stály více 
jak 35 000,- Kč. 

V dubnu jsme provedli školení poţární prevence a připravovali jsme se na 
akce v dalších měsících. Členové výboru br. Cvek a br.Krajíček se zúčastnily VH 
Ţupy. 

Na sokolské zahradě byly vykáceny staré stromy a byl vyrovnán terén. 

 

V květnu jsme zahájili realizaci grantu – výměna ţidlí a stolů. Byly 
provedeny poptávky, provedeno zaměření stolů a zahájena výroba. V bufetu 
bylo namontováno nové světlo na fotobuňku. 

Naši členové oddílu volejbalu se zúčastnili Všesportovního dne 
Olomouckého kraje v Olšanech.  

2. června jsme upořádali I. 
kolo ţupního volejbalového 
turnaje, zúčastnilo se 10 
muţstev. Zúčastněné týmy byly 
nalosovány do dvou skupin, kde 
hráli kaţdý s kaţdým. První dva 
s kaţdé skupiny se utkali 
vyřazovacím způsobem a vítězi 
se utkali o celkové vítězství.  

Obrázek 269 Nakládaní kořenů Obrázek 270 Brigáda skončila za tmy, M. 
Cvek a M. Krajíček 

Obrázek 271 Slavnostní nástup 
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Obrázek 274 Jeden z rozhodčích, L. Zlámal 

 

Tak jako kaţdý rok byl uspořádán Dětský den. Je škoda, ţe perfektní 
připravené akce se nezúčastnilo více lidí, především z Velké. Program byl 
dobře připraven, nechyběla jízda na koních, na bryčce, byla zde střelnice, mladí 
hasiči provedli ukázku hasičského útoku. 

Obrázek 273 V bufetu vládli M. Krajíčková a 
B. Zlámal Obrázek 272 Členové volejbalového oddílu 

v akci 
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Obrázek 279 Dospělí hráli petanque, vrhá A. Cveková, přihlíţí  Š. Hlavinková a J. 
Cvečková. 

  

Obrázek 277 Oblíbená soutěţ jízda zručnosti 
na kole - v pozadí M. Janásek 

Obrázek 278 Na koni jezdili i ti nejmenší 

Obrázek 276 Mladí hasiči z SDH Velká 
ukázali své umění 

Obrázek 275 Obsluhu v bufetu obstarali 
M.Hapalová, v popředí, J. Turečková a B. 
Zlámal 
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V červenci byl uspořádán turnaj v nohejbale. Zúčastnilo se ho 15 
tříčlenných druţstev. Turnaj byl kladně hodnocen.  

Bylo pokračováno ve výrobě stolů, byly dovezeny nové ţidle. Byl 
vymalován balkon, proveden úklid balkonu a prostoru pod schody. Byly 
vyřazeny staré stoly a ţidle. 

 

Z původních ţidlí bylo v sokolovně vybráno 150 ks, které jsou jak na 
balkoně, tak připraveny pod schody pro další vyuţití. Staré ţidle a stoly jsme 
nabídli k odprodeji a zbytek byl zlikvidován. 

 

 

Obrázek 280 Dovezené nové stohovatelné 
ţidle 

Obrázek 281 Staré ţidle a stoly určené k 
odprodeje a k vyřazení. Stáří stolů a ţidlí je 
kolem 40 let 

Obrázek 283 Nový stůl s novými ţidlemi Obrázek 282 Nový stůl se ţidlemi, 
uskladněné stoly na přepravním vozíku 
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Byla opravena střecha nad jevištěm v hodnotě 40 400,-, z toho jsme na tuto 
akci dostali grant od města 26 000,-. 

V srpnu jsme pokračovali v pracích kolem sokolovny.  

Uspořádali jsme II. Kolo 
oblastního volejbalového 
turnaje. Zvítězili domácí, 
kteří postoupili na celostátní 
turnaj do Ústí nad Orlicí. 
Bohuţel na turnaj se šesti 
pozvaných druţstev, dorazilo 
jen jedno. 

V září byly dvě 
významné akce. 

První bylo přátelské 
posezení spojené s brigádou. 

Ráno na brigádě se hlásilo 50 
členů, ale i nečlenů Sokola. 
Byla udělána spousta práce a to: úklid celé sokolovny, mytí všech oken, úklid 
sklepa, vyčištění a uspořádání věcí v boudě na nářadí, byla poloţena guma pod 
plot, urovnaný terén za sokolovnou, posbíraná jablka, oprava komínu atd. 

Odpoledne jsme se všichni trochu oblekli, děvčata napekly koláče a 
zákusky, prase se opékalo od rána, pilo se vše, co teklo, no prostě to byl pěkný 
den. Pozvání na naše setkání přijala i tajemnice Ţupy s. Darmová. 

 
 

Obrázek 285 M. Cvek vyrábí vozík na ţidle Obrázek 284 Na střechu nad jeviště byla 
poloţena nová krytina, plechová střecha 
byla natřena a komín oplechován. 

Obrázek 286 Hrál se jen jeden zápas 
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Obrázek 292 Děvčata umývají okna Obrázek 291 Pokládka gumy pod plot, 
zády E. Valenta a J. Pivovarčík 

Obrázek 289 Obrázek 289 Sbírání ovoce 
měl na starosti M. Janásek 

Obrázek 290 Ve sklepě velel úklidu L. 
Zlámal 

Obrázek 287 M. Cvečka natírá boudu Obrázek 288 L. Škrdlová, Š. Hlavinková, J. 
Sloveňaková a M. Pavlíková uklízí 
nářaďovnu 
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Obrázek 295 To zbylo z prasete 

                     

Ke konci měsíce proběhl VII. ročník prázdninového volejbalového turnaje. 
Bohuţel,  v prázdniny jsme v termínu, který jsme na tento turnaj měli, vyhověli 
ţupě na pořádání II. kola oblastního přeboru, a proto jsme turnaj přemístili aţ 
na září. Zúčastnilo se 6 druţstev, všichni si dobře zahráli. 

 

 

Obrázek 293 M.. Cvek diskutuje s 
tajemnicí Ţupy 

Obrázek 294 B. Michálek, Z. Vávra řeší 
problémy 
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Byl nám přidělen grant ČOS na nákup vzduchových trampolín, posilovací 
lavici a činky ve výši 19 000,-.  Za  31.000,- Kč bylo zakoupeno výše uvedeného 
nářadí. 

Dále nám byl přidělen grant na opravu světel. Ihned jsme objednali světle a 
začali přemýšlet nad výrobou krytů. 

V září se uskutečnila jedna firemní 
akce. 

V říjnu jsme zajišťovali světla a 
kryty na světla. Jinak se nic nedělo, 
kromě běţných činností. Byla 
demontována venkovní plachta a 
rozhodnuto o zakoupení nové, jelikoţ 
po třech letech se rozpadla. 

V říjnu byla v sokolovně jedna 
rodinná oslava. 

V listopadu jsme provedli výměnu 

Obrázek 299 Gofroj smečuje, přihlíţí O. 
Urbánek a vzadu vrhá stín R. Zlámalová 

Obrázek 298 Rozhodčí A. Vícha 

Obrázek 297 M. Cvek pod činkou Obrázek 296 Mladí to taky zkoušejí 

Obrázek 300 Montáţ nových světel a krytů 
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9 ks světel na sále za staré, byla provedena montáţ krytů na světla. Cena za 
opravu světel byla 68.250,- Kč, z toho jsme 52.000,- Kč dostali jako grant. 

Bylo zakoupeno nové sklo a to: nové kávové soupravy,  sklenice na víno na 
stopce, talíře plytké a hluboké a ještě jedna sada nerez příborů. 

V listopadu se v sokolovně uskutečnily dvě akce – školení hasičů a jedna 
soukromá oslava. 

Dne 11. 10. 2007 zemřela členka naší jednoty Marie Hlavinková.  

V prosinci jsme se především připravovali na náš Tradiční sokolský ples.   

Z úprav sokolovny jsme provedli montáţ zábradlí na všechny schodiště, do 
výklenku v bufetu byla vyrobena skříňka, ve které je uloţeno vše, co souvisí 
s čepováním piva. Byl zakoupen koberec pro cvičení v přísálí a vysavač na jeho 
vysávání. 

Bylo rozhodnuto o zakoupení nového sporáku do bufetu a nového ohřívače 
na vodu. 

Byly zde i dvě soukromé akce. 

Bylo zorganizováno pět turnajů – coţ jsou vţdy celodenní akce, které 
většinou končí pozdě v noci. Všechny akce ať to byly turnaje ve stolním tenise, 
volejbalu či nohejbalu měly dobrou úroveň a bylo to vidět i na počtu ročníků, 
které jsme jiţ pořádali, a na počtu zúčastněných startujících. 

Ty, kteří se starají o jejich organizaci, to stojí spoustu času a někdy i nervů. 
Nejaktivnější v organizaci těchto turnajů byli Valenta E., Střálka – stolní tenis a 
nohejbal, u turnajů ve volejbale Cvek M., Zlámal P., Cvečka M., Škrdlová, M. 
Krajíčková, M. Krajíček, jako rozhodčí se zúčastňují  L. Zlámal, M. Zlámal a A. 
Vícha.  

V naší jednotě máme volejbalový oddíl, který nás reprezentuje jak na 
okrese, tak v Ţupě, ale i na celostátním turnaji sokolských druţstev. 
Volejbalový oddíl hrál utkání v I. lize přerovského okresu. Na zápasy byla 
pronajatá tělocvična na dřevařské průmyslové škole 

Hráčky a hráči volejbalového oddílu se zúčastnili na mnoha turnajích 
s těmito výsledky: 
27. 1. Volejbalový turnaj v Hranicích. T. J. Sokol Velká obsadila 1. místo 
28. 4. Volejbalový turnaj v Hranicích. T. J. Sokol Velká obsadila 2. místo 
2. 6.  3. ročník ţupního volejbalového turnaje ve Velké. T. J. Sokol Velká 

obsadila 1. místo  
23. 6. Volejbalový turnaj v Zábřehu. T. J. Sokol Velká obsadila 5. místo 
30. 6.  Volejbalový turnaj v Milovicích. T. J. Sokol Velká obsadila 1. místo 
4. 8. Beach volejbal mix v Drahotuších – za T. J. Sokol Velká nás 

reprezentovali Hana Zelová, Marek Beneš a Petr Gofroj. 1. místo  
5. 8. Beach volejbal dvojic v Drahotuších – za T. J. Sokol Velká nás 

reprezentovali Hana Zelová a Petr Gofroj. 2. Místo 
18. 8. 2. kolo ţupního přeboru ve volejbale ve Velké. T. J. Sokol Velká 

obsadila 1. místo 
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1. 9. Volejbalový turnaj ve Slavíči. T. J. Sokol Velká obsadila 1. místo 
8. 9. Přebor ČOS ve volejbale smíšených druţstev v Ústí nad Orlicí. T. J. 

Sokol Velká obsadila 4. místo 
22. 9.  6. ročník prázdninového turnaje ve Velké. T. J. Sokol Velká obsadila 1. 

místo 
7. 10. Volejbalový turnaj dvojic Hanušovice. Za T. J. Sokol Velká nás 

reprezentovali Hana Zelová a Michal Gerla, obsadili 4. místo 
20. 10. Volejbalový turnaj v Hranicích. T. J. Sokol Velká obsadila 2. místo 
8. 12. Volejbalový turnaj v Hranicích „Mikulášská berla“. T. J. Sokol Velká 

obsadila 2. místo 
26. 12. Volejbalový turnaj deblů v Šenově. Za T. J. Sokol Velká hráli: Hana 

Zelová a Michal Gerla obsadili 1. místo. 

 

Ve 2. volejbalové lize smíšených druţstev ročník 2006/2007 T. J Sokol Velká 
obsadila z 12 druţstev 1. místo a zajistila si postup do 1. volejbalová ligy 
smíšených druţstev ročník 2007/2008 

Tréninky jsou 2x týdně v sokolovně ve Velké, domácí zápasy se hrají 
v pronajaté tělocvičně Průmyslové školy v Hranicích. 

Významným reprezentantem naší jednoty je J. Škrdla ml. Honza, běhá 
dlouhé silniční závody. Loni nás reprezentoval ve španělské Valencii na 
maratónu, v Praze na Praţském mezinárodním maratónu a na spoustě dalších 
závodech.  Právě za výkon na PIM, kde doběhl časem 2:52:46 na 58 místě se stal 
nejlepším maratóncem nejen mezi běţci z Hranic, ale vybojoval 1. místo  
v Krajském přeboru Olomouckého kraje. 
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Obrázek 301 Jan Škrdla v akci 
 

Samostatnou kapitolou naší sportovní činnosti je to kaţdodenní sportování 
jen pro radost. Sokolovna je vyuţita sedm dní v týdnu. Cvičí dvě skupiny ţen, 
které vedou cvičitelky Š. Hlavinková a A. Indruchová. Dorostenky a ţačky vede 
L. Škrdlová. 

Ţáky, dorostence a muţe vedou M. Cvečka a L. Zlámal. Dále je sokolovna 
vyuţita k tréninkům jiţ zmíněného volejbalového oddílu, které má na starosti 
R. Zlámalová. O stolní tenisty a v létě o nohejbal se starají E. Valenta, R. Střalka.  

I nově zbudovaná posilovna je hojně vyuţívána. 
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Obrázek 302 Florbal je oblíbená hra 
      

 

Obrázek 303 M. Zlámal se činil 

 

Zpráva o hospodaření Tělocvičné jednoty Sokol Velká za rok 2007 
Stav pokladny k 31.12.2006 10 423,00 Kč 
Stav na běţném účtu k 31.12.2006 96 737,78 Kč 
Stav závazků k 31.12.2006 1 800,00 Kč 
    
    
Výnosy za rok 2007 byly tyto:     
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členské příspěvky 10 490,00 Kč 
dotace a příspěvky      

Ţupa Středomoravská-Kratochvílova a ČOS80 661,00 Kč 
provoz 51 000,00 Kč   
činnost 29 661,00 Kč   
Město Hranice 189 000,00 Kč 
granty na činnost od Města Hranice 35 000,00 Kč   
grant na opravu od města Hranice 54 000,00 Kč   

ostatní příjmy 281 079,57 Kč 
nájem a sluţby pro sport 52 624,20 Kč   
nájem ostatní 7 569,00 Kč   
trţby ze sportovních akcí 71 209,80 Kč   
ples 27.1.2007 52 659,00 Kč   
trţby z ostatních akcí 96 892,00 Kč   
úrok BÚ 125,57 Kč   
Celková částka výnosů činí: 561 230,57 Kč   
     
Náklady za rok 2007 byly tyto:     
v oblasti tělovýchovy a sportu 82 191,50 Kč 
v oblasti kulturních akcí 26 571,50 Kč 
ples 27.1.2007 20 257,00 Kč 
nákup DRHM 131 146,10 Kč 
nákup OTE2  426,00 Kč 
náklady na elektrickou energii 16 619,50 Kč 
náklady na plyn 32 774,45 Kč 
vodné a stočné 3 332,00 Kč 
opravy a údrţba 128 217,62 Kč 
pronájem sport. Haly volejbal 2 400,00 Kč 
mzdové náklady 19 000,00 Kč 
ostatní náklady 47 946,38 Kč 
provozní potřeby 23 055,50 Kč   
ostatní sluţby 23 099,00 Kč   
poplatky za vedení účtu 1 791,88 Kč   
Celková částka nákladů činí 512 882,05 Kč   
     
Výnosy za rok 2006 jsou 561 230,57 Kč   
Náklady za rok 2006 jsou 512 882,05 Kč 
  
Hospodařský výsledek činí 48 348,52 Kč   
z hlavní činnosti -132 273,90 Kč   
z hospodářské činnosti 180 622,30 Kč   
     
Zůstatek v pokladně k 31.12.2007 3 264,00 Kč 
Zůstatek na BÚ k 31.12.2007 152 371,30 Kč 
Pohledávky k 31.12.2007 0,00 Kč 
Závazky k 31.12.2007 0,00 Kč 
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Rok  2008  

Činnost jednoty řídí výborem, který se schází pravidelně, vţdy první 
pondělí v daném měsíci. Na svých pravidelních jednáních zajišťujeme nezbytné 
úkony, které jsou důleţité pro chod jednoty. Průměrná účast na schůzích byla 
75 %. Neúčasti byly zapříčiněny většinou pracovní zaneprázdněností. 

Našich výborových schůzí se pravidelně zúčastňují členové Tělovýchovné 
jednoty. Z kaţdé schůze je pořízen zápis, který je elektronickou poštou zasílán 
na ţupu. Veškerá činnost je zdokumentována ve fotografiích, jak v tištěné 
podobě, tak v digitální, kde máme vţdy za rok kolem tisícovky fotek.  

V lednu jsme připravovali akce na celý rok. Byly vypracovány granty, které 
vyhlásilo Město Hranice. Celkem bylo podáno 10 grantů, a to v oblasti 
tělovýchovy, investic, prevence kriminality, na činnosti tanečního krouţku a na 
sportovní činnost J. Škrdly – dálkového běţce. 

Kromě grantů, který jsme poţadovali na opravu - zateplení oken, jsme v 
prvním kole uspěli  u všech. 

Od ledna pod hlavičkou naší T. J. působí taneční skupina Stepping 
Mothers.. Činnost taneční skupiny byla úspěšná a bohatá na vystoupení. 
Pravidelné tréninky probíhaly vţdy ve středu od16.15 – 18.15h a nepravidelně  
o nedělích v čase od 9.00 do 11.00 hodin. Vedle řady vystoupení a několika 
seminářů se v květnu děvčata zúčastnili soutěţe Pohár ČMSS (Českomoravský 
stepařský svaz), kde se ve dvou kategoriích umístily na prvních místech.  

Na konci prázdnin bylo zorganizováno soustředění naší taneční skupiny 
s přizváním dalších tanečníků a cvičenců. Přes počáteční rozpaky se nakonec 
vyvinulo velmi slibně a chceme proto v započaté tradici pokračovat ve 
spolupráci s dalšími hranickými tanečními skupinami. 

Následuje přehled všech akcí, kterých jsme se zúčastnili, většinou aktivně 
jako tanečníci či ţáci, občas také jako diváci. 

Metodika stepu II – Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
jednosemestrový program, který organizuje studio ZIG-ZAG tap & swing, 
vyučující Zdeněk Pilecký 

Za Stepping Mothers – Šárka Hlavinková 

 

 Vystoupení na plese T. J. Sokol Velká - Foltýnková, Hlaváčová, 
Hlavinková, Klézlová, Sommerová. 

 

 Vystoupení na Podnikatelském plese v Hranicích 
 

 Vystoupení na Hasičském plese ve Velké - Foltýnková, Hlaváčová, 
Hlavinková, Klézlová, Sommerová 
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 Vystoupení na plese T. J. Sokol Hranice - Foltýnková, Hlaváčová, 
Hlavinková, Klézlová, Sommerová 

 

 Vystoupení na Plese obranných sil v hranické sokolovně - Foltýnková, 
Hlaváčová, Hlavinková, Klézlová, Sommerová 

 

 Vystoupení na Country plese v Lipníku n.B., pořádala soukromá ZŠ 
Sluníčko - Foltýnková, Hlaváčová, Hlavinková, Klézlová, Sommerová 

 

 Vystoupení na plese ZŠ Struhlovsko – Zrcadlový sál v hranických 
kasárnách - Foltýnková, Hlaváčová, Hlavinková, Klézlová 

 

 29.-30.03.08 Metodika taneční a pohybové průpravy dětí, mládeţe a 
malých tanečních skupin, pořádá Lidová konzervatoř Ostrava, jednotlivé 
víkendové semináře 

 

 Seminář stepu v Opavě 
Organizoval Taneční soubor Puls SVČ Opava 
Vyučující Petra Macháčková 
Za Stepping Mothers - Šárka Hlavinková 

 

 Pohár ČMSS (Českomoravský stepařský svaz) v Brně 
místo sólo ţeny – Šárka Hlavinková 
místo trio –  Dominika Hlaváčová,  Sylvie Sommerová, Š. Hlavinková 

 

 Mistrovství republiky ve stepu v Brně 
Za Stepping Mothers – Hlaváčová, Sommerová, Hlavinková jako diváci 

 

 Seminář stepu s vynikajícím americkým stepařem Samem Webrem 
v Praze 
Organizátor studio ZIG-ZAG tap & swing 
Vyučující: stepař a tanečník Sam Weber (San Francisko, USA) 

 

 Vystoupení na Pivních slavnostech v Bělotíně 
Foltýnková, Hlaváčová, Hlavinková, Klézlová, Sommerová 

 

 28.06.2008 - 05.07.2008 - Letní taneční škola  „Třešť 2008“ 
 

  Za Stepping Mothers – Šárka Hlavinková 

 

 28.-30.08.08 Soustředění Stepping Mothers /Seminář stepu 
Místo konání: Sokolovna TJ Sokol Velká 
Program: viz přiloţený program Soustředění 28.-30.08.2008 

o Seznam účastníků:  
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o Hlaváčová – Dominika, Milena, Judita 

o Hlavinková – Šárka, Veronika, Hlavinka Radek 

o Sommerová – Sylva, Šárka 

o Panáčková Bára, Panáček Vítězslav 

o Hendrychová Hana 

o Ţáková Zuzana 

o Cveková Anna, Cvečková Jarka, Urbánková Hana, Škrdlová 
Lída 

 

 Zkouška Metodika stepu II  
(Další vzdělávání pedagogických pracovníků jednosemestrový 
program, který organizuje studio ZIG-ZAG tap & swing)  
Vyučující Zdeněk Pilecký 
Za Stepping Mothers – Šárka Hlavinková 

 

 Seminární práce na téma: 
Vystoupení v rámci silvestrovského programu v Lázních Teplice 
Lázeňský dům Moravan, Bečva 
Za Stepping Mothers – Hlaváčová, Hlavinková 

 

 

 

 

 

Obrázek 305 Stepping Mothers v akci Obrázek 304 Stepping Mothers v akci 
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Tradiční sokolský ples jsme uspořádali 19. 1. 2008. Velký ohlas mělo 
vystoupení členů Sokola s kankánem, které nacvičila Š. Hlavinková.  

Výzdoba sokolovny, program, tombola, bohaté občerstvení to vše bylo na 
vysoké úrovni. Přípravy a úklidu po plesu se zúčastnilo dost členů, úroveň 
plesu dle ohlasu přítomných byla na dobré úrovni. Je smutné, ţe někteří 
členové účast na něm neberou jako samozřejmost a místo, aby se přišli pobavit, 
tak sedí doma.  

    
 

Obrázek 307 Zleva P. Zlámal, M. Cvečka, 
M. Krajíček a R. a Š. Hlavinkovi 

Obrázek 306 Zleva P. Zlámal, O. Viková, M. 
Krajíček, K. Hlavová, Š. a R. Hlavinkovi, L. 
Škrdlová, J. a M. Cvečkovi, H. Urbánková a 
L. Zlámal 

Obrázek 309 Obsluha v bufetu A. Šenková 
a M. Hapalová 

Obrázek 308 Obsluha v pekle F. a B. 
Zlámalovi 
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26. ledna v sokolovně uspořádala Farnost Drahotuše svůj ples. Ples byl 
velmi hojně navštíven. Sál sokolovny byl bohatě a vkusně vyzdoben. 

Volejbalový oddíl si pořídil 
nové dresy, vybudovali jsme novou 
vestavěnou skříň pro zařízení na 
čepování piva, osadili jsme zábradlí 
na všechna schodiště v sokolovně. 
Pro cvičení na zemi byl zakoupen 
koberec o rozměru 7x4 m, bylo 
doplněno sklo o talířky, hrnky a 
sklenice na stopce, do bufetu byl 
zakoupen nový elektrický sporák s 
troubou. Vše v hodnotě cca 10 000,-. 

V únoru jsme upořádali 10. 
ročník turnaje ve stolním tenise. 

Turnaje se zúčastnilo v místní sokolovně 33 hráčů, z toho 3 ţeny. Po tuhých 
bojích v základních skupinách v kategorii muţů postoupilo 16 nejlepších do 
vyřazovacího pavouka, který se hrál s kolem oprav. Zaslouţeným vítězem se 
stal Petr Hušek z Hodslavic. Ţeny se utkaly systémem „kaţdá s kaţdou“ a to 
dvoukolově. Turnaj Přesvědčivě vyhrála Veronika Vaňková z Hranic. I letos 
jsme uspořádali turnaj ve čtyřhře a bylo to pěkné zpestření celého sportovního 
dne. Šťastnými vítězi se stala dvojice z Hodslavic Dušan Loukota, Pavel Duben 
(nejstarší účastník, ročník 1944). V kaţdé kategorii byla odměněna trojice 
nejlepších hodnotnými cenami a při příleţitosti 10. jubilea dostal kaţdý hráč, 
který se účastnil minimálně tří ročníků, triko s upomínkovým emblémem.  

 

Obrázek 311 Ve víru tance Obrázek 310 Máme uklizeno 

Obrázek 312 Vyzdobený sál, bohatá tombola 
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9. 2. 2008 proběhl hasičský ples a tradičně v neděli 10. 2. 2008  jsme 
uspořádali spolu s hasiči dětský maškarní karneval.  Na hasičském plese jsme 
opět sklidili ovace za vystoupení s kankánem. Maškarního karnevalu se 
zúčastnilo mnoho dětí a dospělých. Museli jsme ještě během plesu urychleně 
zajet koupit občerstvení, jelikoţ pobavit se přišlo více dětí, neţ na kolik jsme 
byli zvyklí z minulých let.  Program si připravila P. Podzemná, která celé 
odpoledne řídila a moderovala. Děti soutěţily v různých hrách a byly za to 
odměněny sladkostmi. Velký zájem byl i o tombolu, kde si děti mohly zakoupit 
los za 2,-Kč. Takřka všechny vyhrály nějakou cenu. 

 

 

Obrázek 314 Všechny zápasy měly vysokou 
úroveň Obrázek 313 Všechny zápasy měly vysokou 

úroveň 

Obrázek 316 Podzemná si připravila 
program a celé odpoledne moderovala Obrázek 315 Sál byl plný dětí 
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Obrázek 317 Děti v maskách 

 

 

Obrázek 318 Vystoupení taneční skupiny Hip Hop Crazy z Hranic 
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Valná hromada se uskutečnila 22. 2. 2008. Na valné hromadě bylo z 77 
členů jednoty přítomno 47. Byly předneseny zprávy, zhodnocena činnost za 
minulé období.  

 

 

V únoru jsme vypálili kvas z ovoce, které jsme na podzim posbírali do 
beček. Pálení bereme jakou takovou malou společenskou událost. Aţ je vše 
v kotlích, tak se jdeme převléct a v pálenici pak strávíme příjemné odpoledne. 
Samozřejmě k tomu patří i ochutnávání toho, co z kotlů teče. 

 

 

 

 

 

Obrázek 320 M. Krajíček a M. Cvečka Obrázek 319 Hlavinka diskutuje 

Obrázek 321 Kvas je naloţen, ve sklepě 
sokolovny je dobré klima pro jeho kvašení 

Obrázek 322 Kontrolu nalitého kvasu 
provádí M. Krajíček a M. Cvečka 
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V březnu se především cvičilo. 
V sokolovně proběhlo mimo jiné i 
školení hasičů, byly prováděny 
drobné údrţbářské práce. V březnu 
se podává daňové přiznání. O tuto 
nelehkou agendu se stará 
hospodářka I. Hapalová. K její 
činnosti patří i vyúčtování grantů, 
které jsme dostali. 

V dubnu jsme nechali vyrobit 
novou plachtu na přístřešek od 

hříště. Ihned jsme je namontovali. 
Byla vymalována klubovna a 
nainstalován nový nábytek. Byl zakoupen počítač. Zakoupením počítače se nám 
postupně daří převádět všechny tiskopisy, fotky atd. do našeho sokolského 
počítače. Doposud to měli jednotliví členové většinou doma ve svých 
počítačích. Při akcích je to velmi dobrý pomocník, protoţe tisk zápisu, ceníku, a 
všeho potřebného můţeme provádět zde, nemusíme jezdit mimo sokolovnu. 
Zakoupeno bylo další sklo a nové záclony. Vše bylo v hodnotě cca 36.000,- Kč. 

V květnu jsme zorganizovali V. ročník Ţupního vol. turnaje ve volejbale, 
který byl zároveň jako I. kolo Ţupního přeboru. Zúčastnilo se 10 druţstev, 
turnaj byl náročný po organizační stránce. Za naši Ţupu se turnaje zúčastnily 
pouze dvě druţstva a to Dřevohostice a domácí Velká. Organizace kaţdého 
takového turnaje je dost náročná práce, především na obsazení všech 
rozhodčích, zapisovatelů, vedoucích turnaje, obsluhy v bufetu. Jelikoţ si vţdy 
jedná o celodenní akci, která začíná ráno v sedm a nezřídka končí kolem sedmi 
večer, tak si dovedete představit, ţe pro ty, kteří se ochotně zúčastní, je to určitá 
oběť, ale především tím vyjadřují svůj dobrý vztah k naší jednotě. Sokol Velká 
skončil na druhém místě, zvítězil Sokol Dřevohostice. 

Obrázek 323 V pálenici je veselo, zleva J. 
Cvečková, M.Cvečka, P. Zlámal, M. Janásek 

Obrázek 324 Máme vypáleno 

Obrázek 325 Nová plachta 
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Obrázek 326 Slavnostní nástup 

 

 

       

Obrázek 328 M. Janásek u udírny, máme 
zavolat hasiče? 

Obrázek 327 V předu R. Zlámalová, zleva M 
a O. Turečkovi, M. Beneš, Broţová a P. 
Gofroj 



Sokolské paměti Velické 1920 - 2010 

   168 

 

V tomto měsíci se významně zapsal mezi sportovce nejen naší jednoty, ale i 
mezi sportovce v naší republice J. Škrdla. Zúčastnil se praţského 
mezinárodního maratónu, kde byl celkově 54. a v praţské Stromovce zvítězil v 
šestihodinovce výkonem 70,252 km.  

V červnu jsme uspořádali Dětský den. Nebyl navštíven tak, jak jsme byli 
zvyklí z minulých let. Myslíme si, ţe lépe bude dětský den pořádat na začátku 
června, jelikoţ na konci měsíce jsou děti uţ z jiných dětských dnů, které 
pořádají jiné organizace v okolí Hranic unaveny. 

V sokolovně a na sokolské zahradě proběhla první svatba. Dle ohlasu byli 
všichni hosté a především nevěsta se ţenichem spokojeni se zázemím, které v 
sokolovně máme vybudováno. 

Další svatby na sebe nenechaly dlouho čekat a v srpnu a v září byla 
sokolovna opět svědkem svatebního veselí. 

 

 

Obrázek 330 Urputné boje 
Obrázek 329 Předávání diplomů, v 
červeném P. Zlámal, vedle M. Cvečka a s 
mikrofonem M. Krajíček 

Obrázek 332 Svatební brána Obrázek 331 Nachystaný sál pro svatebčany 1 
svatba v sokolovně 
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V červenci 5.7. se konalo II.kolo oblastního volejbalového turnaje ČOS, 
oblast Morava. Bohuţel ze šesti druţstev nakonec přijely jen tři, ale i tak 
můţeme říci, ţe jsme se, jako jednota, zviditelnili. Z tohoto turnaje naše 
druţstvo postoupilo na celostátní turnaj do Veselí na Moravě společně 
s druhým a to byl Sokol Dřevohostice. 19. 7. 2008 byl uspořádán turnaj 
v nohejbale trojic. Turnaje se zúčastnilo sedm druţstev a to z Lipníku, 
Hrabůvky, Hranic a z Velké. Za pěkného počasí hrál kaţdý s kaţdým. Po 
vyčerpávajících zápasech, kde si mnozí hráči šáhli na dno svých sil zvítězila 
trojice ze Svačinka Hrabůvky, druzí byli hráči Lumas Teamu a třetí byla 

Chelsia.  

 

 

Obrázek 335 Druţstvo Sokola Velká-vepředu, R. Zlámalová, P. Gofroj, vzadu zleva, O. 
Urbánek, M. Tureček, M. Beneš a B. Jakešová 

Obrázek 334 II. kolo oblastního 
volejbalového turnaje ČOS-nástup 

Obrázek 333 Ceny a upomínkové předměty 
byly nachystané 
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V srpnu se konal 8. ročník prázdninového volejbalového turnaje smíšených 
druţstev. Turnaje se zúčastnilo devět týmů. Hrál se výborný volejbal, na který 
se chodí dívat dost občanů nejen z Velké. Opět se potvrdilo, ţe takové akce je 
dobré pořádat. Turnaj byl hojně navštíven, počasí nám přálo, všichni byli 
spokojeni. Akce se protáhla do pozdních večerních hodin. 

 

Město Hranice vyhlásilo v srpnu druhé kolo grantu. Podali jsme přihlášku 
do grantu opravy a investice, kde jsme poţadovali peníze na doplnění dvojitých 
skel do oken na sále. Tentokrát jsme byli úspěšní.  

V září pravidelně pořádáme 
sokolské posezení. Sešli jsme se  
ráno při pravidelné brigádě a 
provedli jsme opravu soklu z 
jihozápadní strany, posbíralo se a 
zpracovalo ovoce ze sokolské 
zahrady, děvčata, ale i někteří 
sokoli provedli celkový úklid 
sokolovny, sklepu, ve skladu byly 
namontovány nové regály. 
Odpoledne jsme se sešli a poseděli 

jsme při dobrém jídle - opečeném 
praseti, při dobrém pití a zatančili 
jsme si při country muzice. 

Všichni, kteří se nezúčastnili, mohou litovat. Doufám, ţe se nám taková 
akce povede zorganizovat i letos. Pozvání přijal i starosta Hranic p. Wildner, 
který s námi debatoval o různých věcech nejen kolem sokola. 

Obrázek 337 Zahájení turnaje, nástup 
druţstev 

Obrázek 336 Finálový duel 

Obrázek 338 Do těchto oken byla vloţena 
dvojskla, celkem  jsou tam tři 



Sokolské paměti Velické 1920 - 2010 

   171 

 

 

 

Obrázek 344 Úroda trnek byla dobrá, vlevo 
M. Hapala, vedle M. Cvek 

Obrázek 343 Úroda jaderniček byla slušná, 
mládeţ sbírala 

Obrázek 342 Poháry v klubovně leští L. 
Škrdlová 

Obrázek 341 Úklid klubovny provádí M. 
Krajíčková 

Obrázek 340 Proti vlhkosti byla vedle zdi 
poloţená bublinková folie 

Obrázek 339 M. Pavlíková připravuje něco 
na zub, P. Zlámal chutná slivovici a Z. Filák 
se k tomu chystá 
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Obrázek 350 Prasátko uţ se peče, cca 80 kg 
masa 

Obrázek 349 Odpoledne jiţ bylo posezení, V. 
Vika se starostou Města Hranice M. 
Widnerem 

Obrázek 348 Vpravo M. Machálka, 
předválečný a současný člen jednoty, v 50. 
letech běhal s Emilem Zátopkem, zády J. 
Michálek, vzadu M. Michálková a p. 
Machálková 

Obrázek 347 O dobrou náladu se starala 
country kapela z Hranic 

Obrázek 346 Zábava byla v plném proudu Obrázek 345 Prasátko je snězené, rozešli 
jsme se domů 
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Ke konci září jsme 
podali ţádost na opravu 
hřiště. Poţadovali jsme 
příspěvek na poloţení 
umělého sportovního 
koberce na stávající hřiště. 
Ţádost se podávala přes 
MAS Hranice-Rozvoj 
venkova. Bohuţel příspěvek 
ve výši cca 0,9 mil. Kč jsme  
nedostali, zkusíme to znovu. 
Vypracování takové ţádosti 
je sloţité, ale kaţdá 

zkušenost je dobrá. Při 
vypracování ţádosti jsme 
setkali s problémem 
vlastnictví majetku sokolovny a sokolské zahrady. Tento majetek byl zapsán na 
listu vlastnictví jako majetek ČOS Praha. Díky pomoci naší Ţupy, především 
tajemníce I. Darmové jsme poţádali ČOS o moţnost zápůjčky popř. podepsáni 
nájemní smlouvy. Nakonec přišla z ČOS podepsaná nájemní smlouva na deset 
let, tak jak bylo nutné k podání ţádosti. Bylo to provedeno velmi rychle, bez 
zbytečných komplikací. Na základě těchto problému jsme podali na Ţupu 
ţádost o převod majetku na naši jednotu. Vše bylo na Ţupě kladně vyřízeno, 
ţádost byla poslána na ČOS do Prahy. I v Praze byla ţádost vyřízena kladně, 
nyní probíhá převod majetku na naší jednotu a všechny právní úkony.  

Během října jsme zahájili cvičení na všech frontách. Byla demontována 
plachta, zakoupena nová tiskárna k počítači.  

Jelikoţ jsme byli úspěšní v grantu na zateplení oken, byly zahájeny 
přípravné práce. Odborné práce byly objednány u Cidemat Hranice, veškerou 
práci zajistil a zorganizoval Miloš Cvek. 

K oknům chci říci, ţe nyní jsou v oknech, které nebyly při rekonstrukcích 
vyměněny za nové, tři skla. Díky tomu se nám daří hlídat spotřebu plynu, 
jakoţto jedinému zdroji tepla v sokolovně. Hodnota zateplení oken, tj. přidání 
skel byla 49 500,- Kč. Grant od města byl 32 500,-Kč. 

V listopadu byly dokončeny práce na oknech, provedli jsme vyúčtování 
všech grantů a příspěvků. Zakoupili jsme veslařský trenaţér do posilovny za 
cca 14.000,- Kč, provedli revizi všech plynových spotřebičů.   

15.11.2008 zemřela sestra  Jarmila Turečková. Sestra Turečková se dlouhá 
léta ochotně podílela na obsluze v bufetu. Její obětavost, úsměv a ochota vţdy  
stoupnout za pult do bufetu nám budou scházet. Obdivuhodná byla její 
schopnost spočítat závěrečnou trţbu, neţ jsme to zadali do kalkulačky, ona to 
měla spočítané bez jediné chyby. 

 

Obrázek 351 Jarmila Turečková (vpravo) jako vţdy s 
úsměvem na tváři 
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V sokolovně byly 3 plesy, 3 svatby, z toho dvě včetně obřadu, dětský 
maškarní karneval, dětský den, 5 sportovních celodenních turnajů, 11 
soukromých a firemních akcí, několik školení hasičů, třídenní taneční škola. 
Celkem to je 28 akcí za rok, tj. více jak kaţdý druhý týden jedna. U kaţdé akce 
musí být naši členové, kteří zodpovídají za pořádek, úklid po akci a za převzetí 
sokolovny. Po kaţdé akci na sále je nutno parkety vyčistit a napastovat. 
Pastování má na starosti M. Janásek. Vše děláme dobrovolně, není zde ţádný 
placený pracovník. 

 

 Kromě těchto akcí v sokolovně probíhá denně cvičení a to: 

 
Pondělí 17-18 hodin ţáci-florbal    

18-19 hodin ţeny-zdravotní cvičení    
19-21 hodin muţi, dorostenci-florbal . 

 
 Úterý    17-18 hodin ml. ţákyně-cvičení . 

18-19 hodin st. ţákyně-cvičení    
19-20 hodin ţeny-aerobik    

Středa    17-18 hodin ţáci, dorost-florbal 
18-21 hodin volejbal-oddíl  

Čtvrtek 17-18 hodin ml.+st. ţáci-cvičení   
18-19:30 hodin st. ţáci+dorostenci-florbal . 
19:30-21 hodin muţi-cvičení, florbal    

 
Pátek   17-19 hodin - mladí hasiči,   
Neděle 9-12 hodin - taneční krouţek     

14-17 hodin - ţáci, muţi, stolní tenis, florbal  

   

V hojné míře je vyuţita posilovna, která je umístěná na jevišti. Zde cvičíme 
především pro radost, výsledky sice moc vidět nejsou, ale aspoň nás ráno 
nebolí záda. Pokud je slušné počasí je venkovní hřiště stále vyuţívané, jak členy 
Sokola, tak ostatními občany z Velké, ale i z Hranic a okolí. Na hřišti se hraje 
volejbal a fotbal. V této části Hranic máme jedině my venkovní hřiště ve velmi 
dobrém stavu. Dále se naši členové zúčastňují pravidelných cykloturistických 
výletů, turistických pochodů a lyţařských zájezdů. Většina členů je nějakou 
formou zapojena v odboru všestrannosti. 

 V naší jednotě působí volejbalový oddíl. Jsou tyto hráčky a hráči: Renáta 
Zlámalová, Hana Zelová, Barbora Jakešová, Michal Gerla, Petr Gofroj, Marek 
Beneš, Ondřej Urbánek,  

Během uplynulého roku se zúčastnili bezpočet turnajů, konaných ať 
v našem blízkém okolí, tak i za hranicemi našeho kraje. 

Volejbalový oddíl trénuje v sokolovně ve Velké vţdy ve středu od 18 hodin 
a v neděli od 17 – 19 hodin v tělocvičně na Struhlovsku.  
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Výčet turnajů a výsledky: 
2. 2. 2008  Volejbalový turnaj v Hranicích v tělocvičně základní školy 

Struhlovsko. Turnaje se zúčastnilo 8 druţstev. Druţstvo T. J. Sokol 
Velká  obsadila 1. místo. 

9. 2. 2008  Okresní volejbalový turnaj dvojic v Kokorech. Za T. J. Sokol Velká 
hráli: Hana Zelová, Michal Gerla – 1. místo, Renáta Zlámalová, 
Petr Gofroj – 2. místo 

29. 3. 2008  Volejbalový turnaj v Hranicích v tělocvičně základní školy 
Struhlovsko.. Zúčastnilo se 8 druţstev. Druţstvo T. J. Sokol Velká 
obsadilo 2. místo. 

5. 4. 2008  Volejbalový turnaj čtveřic v Jezernici. Druţstvo T. J. Sokol Velká 
obsadilo 1. místo (Renáta Zlámalová, Hana Zelová, Michal Gerla, 
Marek Beneš) 

17. 5. 2008  Volejbalový turnaj ve Slavíči.. Tohoto turnaje se zúčastnilo 10 
druţstev a hrálo se o putovní pohár. T. J. Sokol Velká – 1. místo 

31. 5. 2008  III. ročník ţupního mix volejbalového turnaje ve Velké. Zúčastnilo 
se 10 druţstev. T. J. Sokol Velká - 2. místo. 

28. 6. 2008  Volejbalový turnaj Spartak Milotice. Zúčastnilo se 15  druţstev. T. 
J. Sokol Velká - 1. místo. 

5. 7. 2008  II. kolo ţupního volejbalového turnaje Morava I., které bylo 
pořádáno ve Velké a jehoţ vítěz postupoval do republikového 
finále, které se konalo v září ve Veselí nad Moravou. T. J. Sokol 
Velká - 1. místo. 

16. 8. 2008 Beach volejbal. turnaj konaný za nepříznivého počasí 
v házenkářské hale v Hranicích. T. J. Sokol Velká - 1. místo. 
(Michal Gerla, Petr Gofroj, Hana Zelová). 

24. 8. 2008 Mittal Ostrava Beach volejbal. T. J. Sokol Velká - 2. místo (Petr 
Gofroj, Hana Zelová). 

30. 8. 2008 VIII. ročník prázdninového volejbalového turnaje ve Velké. 
Zúčastnilo se celkem 9 druţstev. T. J. Sokol Velká - 1. místo. 

6. 9. 2008  Republikové finále mix volejbalu ČOS ve Veselí nad Moravou, 
kde postoupilo celkem 12 druţstev. T. J. Sokol Velká – 7.- 12.  
místo.. 

20. 9 . 2008 Hodový volejbalový turnaj ve Stříteţi. T. J. Sokol Velká - 2. místo. 
28. 9. 2008  Beachový volejbalový turnaj Switch cup v Drahouších. T. J. Sokol 

Velká – 2. místo (hráli Marek Beneš a Petr Gofroj). 
11. 10. 2008  II. ročník turnaje o putovní pohár Stavebnin Velman v Brušperku. 

T. J. Sokol Velká - 3. místo. 
25. 10. 2008 Volejbalový turnaj BVL CUP 2008 Bystřice pod Hostýnem. T. J. 

Sokol Velká – 6. místo 

Od 19. 10. kaţdý měsíc reprezentujeme jednotu v Beskydské volejbalové 
lize smíšených amatérských druţstev v Brušperku, soutěţ bude dohrána 
v dubnu, kde se rozhodne o celkovém umístění. Soutěţe se účastní celkem 20 
druţstev z širokého okolí. T. J. Sokol Velká bojuje o umístění v první desítce 
zúčastněných druţstev. 
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Organizace všech akcí stojí ty, kteří se o to starají, spoustu času, ale i nervů. 
Odměnou nám je spokojenost těch, kteří si naši sokolovnu pronajmou za 
účelem oslav, vyuţívají k pořádání firemních či sportovních akcí, spokojenost 
účastníků turnajů, plesů atd. 

Naše jednota má i sponzory a to: Město Hranice-grantový program, díky 
kterému se nám daří pořádat jak turnaje, akce pro děti a zvelebovat naši 
sokolovnu. K významnému sponzoru  naší jednoty patřily Stavby silnic a 
ţeleznic Zlín. sponzorsky dar projednala sest.. H. Urbánková), dalším 
sponzorem byl Ekoltes Hranice, který se stará o sečení sokolské a pronajaté 
zahrady. Poděkovat je nutné za příspěvky z Ţupy Středomoravské-
Kratochvílovy, z ČOS, díky kterým se nám daří pokrýt část plateb za energie a 
drobné opravy. Nemůţeme zapomenout na spoustu sponzorů, kteří nám dávají 
ceny do tomboly na ples, na turnaje a na další akce. 

 

Zapsal:  Miloš Krajíček 

 

Zpráva o hospodaření Tělocvičné jednoty Sokol Velká za rok 2008 

        
Stav pokladny k 31.12.200 73 264,00 Kč   
Stav na běţném účtu k 31.12.2007 152 371,30 Kč   
    
    
Výnosy za rok 2008 byly tyto:     
provoz 40 000,00 Kč   
činnost 12 355,00 Kč   
Město Hranice 14 590,00 Kč   
granty na činnost od Města Hranice 36 000,00 Kč   
grant na opravu od města Hranice 32 500,00 Kč   
ostatní příjmy 14 590,00 Kč   
nájem a sluţby pro sport 63 619,00 Kč   
reklama SSŢ 50 000,00 Kč   
nájem ostatní 54 425,00 Kč   
trţby ze sportovních akcí 24 797,00 Kč   
ples 19.1.2008 51 683,00 Kč   
trţby z ostatních akcí 39 177,00 Kč   
úrok BÚ 167,90 Kč   
Celková částka výnosů činí: 419 313,90 Kč   
     
Náklady za rok 2008 byly tyto:     
v oblasti tělovýchovy a sportu 66 815,50 Kč 
v oblasti kulturních akcí 25 831,00 Kč 
ples 19.1.2008 19 089,50 Kč 
nákup DRHM 24 166,00 Kč 
nákup OTE1  204,00 Kč 
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náklady na elektrickou energii 21 275,00 Kč 
náklady na plyn 41 263,92 Kč 
vodné a stočné 2 162,00 Kč 
opravy a údrţba 65 201,06 Kč 
mzdové náklady 16 900,00 Kč 
ostatní náklady 58 427,10 Kč 
provozní potřeby 46 426,10 Kč   
ostatní sluţby 10 091,00 Kč   
poplatky za vedení účtu 1 910,00 Kč   
Celková částka nákladů činí 342 335,08 Kč   
     
Výnosy za rok 2008 jsou 419 313,90 Kč   
Náklady za rok 2008 jsou 342 335,08 Kč   
  
Hospodařský výsledek činí 76 978,82 Kč   
z hlavní činnosti -17 131,68 Kč   
z hospodářské činnosti 94 110,50 Kč   
     
Zůstatek v pokladně k 31.12.2008 5 304,00 Kč 
Zůstatek na BÚ k 31.12.2008 227 760,12 Kč 
Pohledávky k 31.12.2008 0,00 Kč 
Závazky k 31.12.2008 0,00 Kč 

        

Zpracovala. Irena Hapalová - hospodář 

Rok 2009 

Činnost naší jednoty řídil výbor. Výbor se pravidelně schází kaţdé první 
pondělí v měsíci. Na výborových schůzích řešíme všechny úkoly, které 
vyplývají z naší činnosti, 
plánujeme akce, řešíme 
nezbytné provozní problémy. 
Pravidelnými a aktivně 
zapojujícími jsou i členové 
výboru Tělovýchovné jednoty. 
Účast na výborových schůzích 
byla 78 %. Z kaţdé výborové 
schůze je proveden zápis. 

Činnost naší jednoty si 
můţete prohlédnout ve 
fotodokumentaci za rok 2009 

nebo všechny fotky v počítači. 
Obrázek 352 Zády M. Zlámal, za ním drţí ţebř M. 
Hapala, vpravo drţí ţebř J. Škrdla, nahoru se dívá M. 
Cvečka a na ţebři stojí M. Cvek 
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V lednu, tak jako kaţdý rok, jsme připravili granty, plánovali, co kdy bude. 
Bylo vypracováno 7 grantů a dvě ţádosti na celoroční činnost. Z grantů, které 
jsme podali na Město Hranice, jsme uspěli ve všech, kromě grantu na opravu 
plotu. 

17. 1. 2009 jsme uspořádali tradiční sokolský ples. Na přípravě plesu se nás 
sešlo dost, ale stále stejné tváře. Myslím si, ţe ples je takové kulturní 
vyvrcholení naší činnosti a účast by mohla být ctí kaţdého člena. 

Program opět nacvičila Š. Hlavinková, měl velký úspěch. S programem se 
vystupovalo také na Hasičském plese. Na plese vystoupila také skupina Hip 
Hop Grazy a děvčata taneční skupiny Stepping Mothers předvedly step. Díky 
sponzorům jsme měli bohatou tombolu. Bufet a peklo bylo hojně zásobeno jak 
jídlem, tak i pitím. 

 

 

 

 

Obrázek 354 Příprava na ples v pekle, zleva 
K. Hlavová, A. Cveková, L. Škrdlová, J. 
Cvečková a úplně vpravo I. Hapalová 

Obrázek 353 Kytice váţe M. Jemelková 

Obrázek 356 Vyzdobené jeviště, bohatá 
tombola v popředí 

Obrázek 355 Sál sokolovny čeká na hosty 
plesu 
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Obrázek 360 U vstupného zleva, A. Strţínek, 
M. Janásek a B. Michálek 

Obrázek 359 V bufetu letos byly M. 
Hapalová a A. Hlavinková 

Obrázek 358 V pekle zápasí s vývrtkou A. 
Vícha, vedle stojí B. Zlámal 

Obrázek 357 Manţelé A. a M. Cvekovi v akci 

Obrázek 362 Stepping Mothers stepují na plese Obrázek 361 R. Hlavinka zahajuje 
vystoupení Sokolů s kankánem 
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V lednu se taktéţ v sokolovně 
bohatě cvičilo tak, jak po celý rok. 
V permanenci byla nejen posilovna, 
ale především sál. Zde cvičí ţeny 
zdravotní cvičení pod vedením Š. 
Hlavinkové, aerobik, který 
předcvičuje V. Škrdlová, cvičení 
muţů a dorostenců vede M. Cvečka a 
L. Zlámal, oba se také starají o ţáky 
z Tělovýchovné jednoty. 

 

 

 

 

Obrázek 366 Sokoli si dali zabrat Obrázek 365 Zleva dole, M. Pavlíková, Š. 
Hlavinková, L. Zlámal. nahoře zleva, M. 
Pavlík, R. Hlavinka, M. Cvečka a P. Zlámal 

Obrázek 364 Na zdar plesu připijí zleva A. 
Strţínek, M. Janásek, B. Michálek a M. 
Krajíček 

Obrázek 363 366 Sál byl plný tancechtivých 
tanečníků 

Obrázek 367 Vyzvednout tombolu dalo 
zabrat 
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V neděli je zde stolní tenis, ten 
vede E. Valenta. Trénují zde také 
volejbalisti a taneční skupina 
Stepping Mothers.  

V únoru byl v sokolovně 
Hasičský ples.  

 

 

 

 

 

Nejvýznamnější akcí naší jednoty byla valná hromada. Proběhla 27. 2. 2009. 
Zúčastnil se jí jako host starosta ţupy br. Skopal. Účast byla velká 93 % členské 
základny. Byla zhodnocena činnost za uplynulé období, předneseny zprávy. 

 

Obrázek 369 M. Cvečka diskutuje na valné hromadě, vedle I. Hapalové sedí starosta Ţupy J. 
Skopal a M. Krajíček 

Při zkoušce reprosoustavy na valnou hromadu jedna z beden začala hořet. 
Naštěstí zde máme i hasiče a po bleskovém zásahu M. Cveka a rychlého běhu 
M.Cvečky byla hořící bedna vynesena ven. Nic se nestalo, ale můţeme hovořit 
o velkém štěstí, ţe se oheň nerozšířil na oponu. Bylo rozhodnuto, ţe budou 
zakoupeny nové reproduktory. 

V sokolovně se během února prováděla údrţba a různé opravy. Byla 
opravena AT stanice, vyrobeny 3 ks zrcadel pro taneční krouţek, byl objednán 
nový řebřík dvoják, opraven veslovací trenaţér.. 

Obrázek 368 Florbal je oblíbená hra 
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Dětský maškarní karneval proběhl 15. února. Účast byla vysoká. Program 
připravila P. Podzemná převlečena za klauna. Role se zhostila dobře, celé 
odpoledne měly děti o pěknou zábavu postarané. Tombola, různé soutěţe, 
balonky, které byly vhozeny mezi děti z balkonu a spousta tance, výsledek – 
spokojení návštěvníci. 

 

 

V březnu byl podán projekt na opravu hřiště – Program rozvoje venkova. 
Bohuţel ani tentokrát jsme v tomto programu nebyli úspěšní. Kritéria jsou spíše 
postaveny na spolky, obce, které nemají nic a chtějí něco vybudovat. Bohuţel 
nebo spíše bohudík my máme hřiště vybudované a na poloţení umělého 
koberce jsme neměli dost bodů. Pokud by za sokolovnou byla nějaká 
neudrţovaná plocha, pak bychom moţná měli šanci na dotaci dosáhnout. 

14. března byla v sokolovně premiéra divadla Tyl Drahotuše s hrou Slečny 
na vdávání. Sokolovna byla opět zaplněna takřka do posledního místa. 

Obrázek 372 P. Podzemná zahajuje Dětský 
maškarní karneval 

Obrázek 371 Děti se sešlo mnoho 

Obrázek 370 Děvčata v dresech se chystají na 
prodej tomboly 

Obrázek 373 Kontrola z jeviště 
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Obrázek 374 Slečny na vdávání, děkovačka 

Byly zakoupeny 2 ks reprobedny, mixáţní pult a rádio s CD přehrávačem 
v hodnotě 21.000,- Kč. 

V dubnu jsme se museli vypořádat se jmelím, kterým obrostly všechny 
jabloně – jaderničky. Byla to náročná práce, při které se vyznamenali M. 
Cvečka, P. Zlámal, L. Zlámal, M. Cvek a ostatní, kteří ořezávali v korunách 
stromů. Velkým pomocníkem byl výsuvný ţebřík od hasičů. 

Byla namontována plachta na přístřešek od hřiště. 

Granty, které jsme podali, jsme takřka všechny dostali, jen na opravu plotu 
nám nebyl dán. 

V sokolovně se uskutečnilo okrskové školení zásahových jednotek, byla zde 
i oslava svatby. 

V květnu proběhlo týdenní cvičení do plavek ţen. Cvičení vedla L. 
Škrdlová. Děvčata cvičila kaţdý den a na konci týdne jiţ si mohly obléct 
jakékoliv plavky. 

Byl uspořádán turnaj ve volejbalu smíšených druţstev. Bohuţel poprvé za 
dobu, co turnaje pořádáme, nám nevyšlo počasí. Celou noc pršelo, hříště bylo 
jedno jezero. Hrálo se vevnitř, všichni si dobře zahráli. V sokolovně – bufetu 
byla jedna soukromá akce. 
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V červnu jsme uspořádali dětský den. O program se postaraly především 
děvčata, děti soutěţily v mnoha soutěţích. O hladký průběh soutěţí se staraly 
P. Podzemná, L. Škrdlová, M. Janásek, L. Zlámal, ve střelnici byl A.Vícha. 
V programu vystoupili mladí hasiči, psovodi z městské policie ukázali výcvik 
sluţebních psů. 

O projíţďku na koních se postaraly členky jezdeckého oddílu, o svezení na 
bryčce P.Valenta. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 378 Po vydatných deštích bylo 
hřiště doslova pod vodou 

Obrázek 377 Turnaj se odehrál v sokolovně 

Obrázek 376 Druţstvo Velké se radí Obrázek 375 Vyhlašování vítězů, vpravo M. 
Cvečka, za ním P. Zlámal 
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Obrázek 383 Vyhodnocení mladých sportovců 

Obrázek 382 Mladí hasiči před zahájením 
útoku 

Obrázek 381 Chůze na chůdách, vlevo 
kontroluje L. Škrdlová, chůdy drţí L. Zlámal 

Obrázek 380 Oblíbená disciplína je 
projíţďka na koni 

Obrázek 379 Bryčka P. Valenty byla v 
obleţení 
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Měli jsme pořádat II. kolo 
volejbalového turnaje oblast 
Morava, ale na ţádost ţupy 
jsme pořádání turnaje 
přenechali Sokolům 
Dřevohostice, kteří jej 
uspořádali v rámci oslav 120. 
výročí zaloţení Sokola. 

Na základě ţádosti nám 
byla přidělena krajská dotace 
na opravu plotu z čelní strany. 
Byly zahájeny přípravné práce a 
rozhodnuto, ţe v srpnu bude 
provedena demontáţ stávajícího plotu a zahájena oprava. 

V květnu bylo završeno úsilí o opětovný převod majetku Tělocvičné 
jednoty do majetku naší jednoty. Od roku 1999, kdy byla jednota převedena na 
Českou obec sokolskou, jsme sice hospodařili, starali se o majetek, zvelebovali, 
ale zapsán v listu vlastnictví byl na ČOS Praha. 

Od 15. 5. 2009 je to jiţ 
jinak, vlastníci jsme my, Sokoli 
z Velké. Nyní jsme odpovědni 
daleko více za vše. Tím, ţe jsme 
majiteli, nám to můţe pomoci 
v získávání grantů, příspěvků. 
Majetek nám byl navrácen po 
více jak 60 letech. 

V červnu se v sokolovně 
uskutečnily dvě svatby a jedna 
soukromá akce. 

V červenci jsme uspořádali 
volejbalový turnaj. Byla zde jedna soukromá akce. Nejvýznamnější akcí tohoto 
měsíce bylo setkání dobrovolných hasičů, kteří pomáhali při rozsáhlých 
povodních v červnu. Akci, na které byli mimo zmiňovaných hasičů přítomni 
všichni starostové z postiţených obcí a to i Hranic, Bělotína, Hustopeč n.B, 
Černotína, Polomi ap. se dále zúčastnili nejvyšší představitelé Krajského 
záchranného sboru, hejtman kraje, starosta Přerova, poslanci sněmovny. 
Taková koncentrace tak vysoce postavených osob politického ţivota činných 
v kraji a ve státě ještě ve Velké nikdy nebyla. 

Na setkání převzali dobrovolní hasiči ocenění za práci a statečnost, kterou 
projevili při povodních. 

Obrázek 384 Původní plot před opravou 

Obrázek 385 Svatební hostina můţe začít 
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V srpnu proběhl volejbalový turnaj. Na turnajích, ať to jsou stolní tenis, 
volejbal nebo nohejbal se zúčastňují při organizacích stejní lidé.  

 

 

Začala oprava plotu z čelní strany. Byla provedena demontáţ starých 
plotových dílů a brány. Vše bylo odvezeno do Cidematu, kde na plotu 
pracovali pod vedením M. Cveka M. Janásek, L. Hlavinka a ostatní pracovníci. 
Z plotu zůstal jen rám, vše ostatní bylo demontováno. Do rámu se vyvařily 
nové výplně, včetně sokolských znaků. Brána se celá rozdělala a je takřka nově 
opravena. Všechny díly byly pozinkované. 

V září se volejbalisti zúčastnili přeboru České obce sokolské v Kremţi u 
Českého Krumlova. Za velmi nepříznivého počasí skončili celkově šestí. 

Obrázek 387 Zaplněný sál členy záchranných 
sloţek 

Obrázek 386 R. Hlavinka vítá hosty 

Obrázek 389 Byly vidět pěkné výměny Obrázek 388 Turnaj se dohrál v dešti 
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V tomto měsíci byla 
sokolovna vyuţita kaţdý 
víkend. Byly zde dvě 
soukromé akce, dvě firemní 
akce. 13.9.209 zde osadní 
výbor ve spolupráci s námi a 
hasiči setkání u příleţitosti 
vysvěcení kříţů s občany 
Velké. Bylo to příjemné 
odpoledne, setkali se tu 
spoluobčané, měli si co říct. 

O týden později jsme 

zorganizovali, tak jako 
kaţdoročně, sokolské posezení. 
Byli určení členové, kteří zodpovídali za jednotlivé práce, které jsme připravili. 
Byla uklizena sokolovna a do doslovně od půdy aţ do sklepa. Odvezen 
nepotřebný parket, proveden 
úklid v boudě, kolem boudy. 
Kolem sokolovny byl navezen 
kačírek, byl vytrhán plevel. 
Byl vyspraven popraskaný 
beton, zavrtán a zabetonován 
jeden sloupek plotu, který 
nějaký náš přející občan 
vylomil. 

Byly naplněny bečky 
kvasem. Tentokrát jsme ovoce 
neměli z naší zahrady, ale 

podařilo se ho sehnat.  

Jiţ od rána se opékalo 
prase a v udírně se udily klobásy. Odpoledne jsme se setkali jiţ v civilním 
oblečení a hodovali jsme. 

 

Děvčata, tak jako kaţdý rok, napekly 
cukroví, koláčky a jiné sladkosti. 
Příjemné odpoledne se protáhlo 
dlouho do noci. Příjemné odpoledne, 
kde jsme si povykládali a řešili i 
problémy, na které není někdy čas 
mělo chuť. Na akci se zúčastnilo cca 
80 lidí, nejen členů Sokola. 

 

Obrázek 390 J. Číhal vrtá díru pro sloupek na plot 

Obrázek 391 Ovoce šlo do beček 

Obrázek 392 I mládeţ se činila 
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Obrázek 393 Takřka všichni účastníci posezení 

V říjnu a v listopadu byla sokolovna kaţdý pátek obsazena účastníky 
tanečního kurzu. Kurzu se zúčastnili i členové Sokola a další občané z Velké.  
Servis, tj. občerstvení, nachystání sálu jsme zajišťovali si sami.  

 

Obrázek 394 Účastnící tanečního kursu pro všechny věkové kategorie 
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Pokračovalo se v opravě plotu a v listopadu byly plotové díly a brána 
namontována. Plot zkrášlil ještě víc naši pěknou sokolovnu. Nemusíme se za 
nic stydět, plot je pěkný. Oprava stála 75.000,- Kč, za odborné práce jsme 
zaplatili 69.000,- Kč, 40.000,- Kč jsme dostali z Krajského grantu, zbytek byly 
naše zdroje. 

Největší podíl na opravě plotu měl M. Cvek, který to vše zorganizoval, byl 
technickým poradcem a neposlední řadě se podílel na odborných pracích. 

 

S firmou Skácel Hranice byla podepsána smlouva o celoroční finanční 
pomoci pro Sokol. 

V prosinci proběhl v sokolovně dětský muzikál Růţenka. Sokolovna se 
zcela zaplnila aţ po balkon. Příprava byla zahájena jiţ v půli týdne. Bylo nutné 
stěhovat jeviště od všech posilovacích strojů. Veškeré dobrovolné vstupné bylo 
předáno jako dar 
účinkujícím. Jelikoţ to 
bylo těsně před 
Mikulášem, tak došlo i na 
rozdávání mikulášské 
nadílky nefalšovaným 
čertem v podání R. 
Hlavinky. 

Z výčtu akcí je 
zřejmé, ţe činnost jednoty 
je velká. Samozřejmě ne 
všechny akce pořádají 
Sokoli, ale u všech akcí 

členové naší jednoty musí 
být. Je nutné nachystat 
sál, předat výčep, bufet, být při úklidu a zpětném převzetí. 

Obrázek 396 Opravená brána Obrázek 395 Plot je opraven 

Obrázek 397 ětský muzikál Růţenka 
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V sokolovně bylo 
spousta akcí, na kterých je 
potřeba, aby vţdy byl člen 
sokola. Bohuţel to dělají 
jedni a ti samí. Bylo by 
dobré, kdyby i ostatní 
členové se seznámili 
s tímto, aby mohli být u 
předávání sokolovny a 
pomohli nám, kteří se 
tomu věnujeme. Vše je 
náročné na čas, a bylo by to 

dobré rozloţit na více lidí. 
Neděláme to jen z nějakého 
rozmaru, ale proto, abychom mohli zachovat cvičební hodiny tak, jak jsou a 
nemuseli rapidně zvyšovat poplatky za cvičení. Provoz, údrţba a vše kolem 
stojí spousta peněz. 

. Je dobré, ţe cestu do sokolovny si najdou ţáci, ţačky, ale i dorostenci 
z Tělovýchovné jednoty, kteří zde sportují, cvičí zde muţi a ţeny naší jednoty a 
neposlední řadě se zde připravují mladí hasiči ke svým závodům. Venkovní 
areál je také hojně vyuţíván. Jelikoţ je hřiště přístupné veřejnosti, tak zde hrají 
fotbal, tenis a volejbal i sportovci z Hranic. V dopoledních hodinách bývá hřiště 
navštěvováno ţáky z Hranic. 

Nedosáhli na peníze z evropských fondů, ţádost byla  podána, byla  
zkonzultována s pracovníkem, který se ţiví vypracováváním těchto ţádostí.. 
Vyhodnocení ţádosti je takové, ţe větší úspěch mají ti, co nic nedělají a nic 
nevybudovali. Cena takého hřiště je cca 1,2 mil. Kč. Na většině sídlišť 
v Hranicích a okolí takové hřiště mají, ve Velké máme smůlu. Dětské hřiště, 
které vyrostlo, nepatří sokolům, ale je města.  

Hlavní naší činností je tělovýchovná činnost. Budeme se snaţit udrţet 
cvičební hodiny. Čím více se zde cvičí, tím jsou větší náklady na topení a 
elektriku. V letošním roce jsme měli tyto sponzory. Město Hranice – grantový 
program, Ekoltes Hranice, který nám seká trávu na sokolské zahradě, firma 
Skácel Hranice za finanční příspěvek a v neposlední řadě Ţupa Středomoravská 
Kratochvílova. Letos jsme dostali i příspěvek z Olomouckého kraje. 

Dále je to spousta drobných sponzorů, kteří nám přispívají dary do 
tomboly, na turnaje, nebo pomůţou jinak.   

Obrázek 398 Čert R. Hlavinka rozdává dárky 
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Rok 2010 

V lednu jsme uspořádali Tradiční sokolský ples. Opět bylo nacvičeno 
vystoupení, které bylo inspirované dětským muzikálem. Bohuţel se nám a 
pokazilo před plesem topení na sále. Bylo nutné co nejrychleji zajistit opravu. 
S velkým úsilím se podařilo provést opravu, na náš ples jsme sokolovnu 
vytopili. Leden byl velmi studený, teploty byly hluboko pod bodem mrazu.   

 

Obrázek 401 Zima byla jak má být 

Obrázek 400 Demontáţ topidla před odvozem 
do opravy 

Obrázek 399 Nácvik na vystoupení 
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Obrázek 402 Po vystoupení Šípkové Růţenky, zleva dole, R. Hlavinka, M. Krajíček, M. 
Cvečka, L Zlámal, nahoře zprava Š. Hlavinková, H. Hlavinková, M. Pavlíková, P. Zlámal a 

členky tanečního souboru Stepping Mothers 

Vystoupení bylo 
opakované i na hasičském 
plese. Dětský maškarní 
karneval byl velmi hojně 
navštíven. Program nacvičila a 
vedení maškarního karnevalu 
měla na starosti P. Podzemná, 
která to vše zvládla 
v přestrojení za klauna. 

5. března se uskutečnila 
volební valná hromada. Za 
starostu byl zvolen Miloš 
Krajíček, místostarostu 
Miloslav Cvek, jednatelkou  
Marcela Pavlíková, 
hospodářkou Ing. Irena Hapalová, vzdělavatelem a předsedou sportu je Petr 
Zlámal, náčelnici Ing. Šárka Hlavinková, správce webu a vedoucím 
volejbalového oddílu je Marek Beneš a členem výboru je Bohuslav Zlámal. 
Předsedou kontrolní komise Jaroslav Michálek. Jednota má 72 členů.  

 

Obrázek 403 Výroba jednohubek na ples 
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Obrázek 404 Účastníci dětského maškarního karnevalu 

 

 

Obrázek 405 Účastníci volební valné hromady 
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Obrázek 406 Zleva dole je L. Zlámal-cvičitel, M. Cvek-mistostarosta, M. Krajíček-starosta, B. 
Zlámal-člen výboru, zleva sedí, Š. Hlavinková-náčelnice, M. Janásek-cvičitel, L. Škrdlová-
cvičitelka, M. Cvečka-cvičitel, I. Hapalová-hospodářka, P. Zlámal - vzdělavatel a vedoucí 

odboru sportu a M. Pavlíková-jednatel, chybí M. Beneš 

 

Na turnaj ve stolní tenise přijelo nejvíce hráčů v jeho historii.  

 

Obrázek 407 Nástup hráčů turnaje ve stolním tenise 
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Sedmého ročníku Ţupního 
volejbalového turnaje se zúčastnilo 
12 druţstev.  Domácí obsadili druhé 
místo. Zvítězil Sokol Dřevohostice. 
Obě druţstva postoupily do 
oblastního kola přeboru ČOS, které 
se bude konat opět u nás 26. 6. 2010. 

Uskutečnilo se zde několik oslav, 
firemních akcí.  Dětský den se 
povedl. Nepřišlo tolik dětí jako 
minule, i přesto to byla vydařená 
akce. Naplánovaná je zde další 
svatba, turnaj ve volejbale, nohejbale. 
O tom ale aţ někdy příště. Nyní uţ 
plánujeme, jak oslavíme výročí 90. let 
od zaloţení Sokola ve Velké. 

 

 

 

 

Obrázek 409 Podoba sokolovny v září 2010

Obrázek 408 Obrázek 408 Marek Beneš 
smečuje 
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