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     Bílý kámen jeden, z několika cílů cyklistické akce s tímtéž názvem, je místo na 
lesním svahu na samém okraji vojenského prostoru Libavá. Je to kousek skály barve-
né na bílo, a tím i zdaleka viditelné hlavně cestou z Olomouce k Lipníku nad Bečvou. 
Je-li ovšem před kamenem v tomto směru vykácen lesní porost. Proč se toto místo 
barví a proč právě bílou barvou, převážně tvořenou vápenným roztokem, o tom víme 
z několika různých pověstí, které se liší především jen tím, ze které blízké obce 

ústřední osoba pověsti, která přelstila samého čerta, pocházela. A hlásí se k tomu 
několik vypravěčů z několika okolních obcí, a to jak z českých, tak i zaniklých obcí 
sudetoněmeckých. Ty původní, tedy starší pověsti spojují toto místo s Varhoští a jsou 
psány německy. V dobách, kdy bylo z tohoto území německé obyvatelstvo vystěho-
váno, jako by vše německé, i když spíše pruské zaniklo a i tato německá pověst za-
čala být nahrazována českými verzemi. Zde zveřejněná pověst pochází z německého 
originálu.

O BÍLÉM KAMENI
     Je tomu už dávno, co žil v horské vesničce Varhošti švec Ignác Hausner se svojí 
rodinou. Byl to člověk poctivý a dobrý. Přišly ale zlé časy. Na ševce a jeho početnou 
rodinu dolehla bída, hlad i nemoci. Neměl práci ani výdělek. Kdyby měl aspoň kousek 
políčka k živobytí, ale ani to ne. Denně se tehdy musel dívat na pohublé děti a ne-
mocnou ženu. Tu se v beznaději a zoufalství rozhodl, že odejde z tohoto světa dob-
rovolnou smrtí. Vzal kus provazu a odešel z domu. 
     Nohy ho donesly až k zalesněnému hřebenu Strážná nad obcí Daskabát, odkud byl 
krásný otevřený výhled až do roviny požehnané Hané. Sem za mlada často chodíval. 
Šel dubovým lesem dál a dál pronásledován strašnými myšlenkami a tu najednou, 
kde se vzal, tu se vzal, stojí před ním myslivec.
     „Kam máš namířeno, ševče? A co jsi tak smutný? A na co máš ten provaz?“ vy-
zvídal myslivec. 

 Jak to bylo s bílým kamenem
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     „Jsem strašně nešťastný a zoufalý, pane fořt,“ nerad odpovídal švec a jen pomalu 
se svěřoval neznámému se svým trápením i úmyslem sáhnout si na život. Když do-
mluvil, pohladil si myslivec bradku, louskl prsty a pravil:
     „Pomohu ti, ševče, budeš mít zase dosti práce a tím i peněz na živobytí. Musíš mi 
ale podepsat slib, že za deset roků se na tomto místě zase sejdeme.“
     Švec se dlouho nerozmýšlel a pravil:
     „Dobře pane myslivče, podepíšu. Ale kde se sejdeme, vždyť toto místo tady v lese 
po těch deseti letech nepoznáme.“
     Myslivec se rozhlédl kolem a spatřil opodál černé skalisko vyčnívající ze země.
     „U tohoto černého kamene mě budeš čekat v tentýž den a hodinu. A teď rychle 
podepiš!“ 
     Když se myslivec skláněl s ceduličkou nad pařezem, uviděl zpod klobouku myslivce 
vyčnívat čertovské růžky a ucítil pekelný zápach. Čert, pomyslel si.
     Byl to opravdu čert a švec se měl podepsat vlastní krví, že za deset let si pro něj 
přijde. Zatrnulo mu a začal uvažovat. Čert ho ale pobízel k podpisu. Váhal. Když si 
ale vzpomněl na své hladové děti i ženu a na deset let slíbeného blahobytu, rozhodl 
se a čertovi nadstavil prst. Čert propíchl kůži prstu hrotem pera a švec pero namočil 
a podepsal.
     Nato čert luskl prsty, pohladil si spokojeně bradku, schoval úpis a ještě připomněl: 
„Tak, ševče, ode dneška za deset roků, než odbije dvanáctá, budeš mne čekat tady 
u toho černého kamene. Přijdu si pro tebe!“ A zmizel. Na kostele v Jestřábí právě 
zvonilo poledne.
     Švec Ignác Hausner se vrátil domů a brzy na vše zapomněl. Vždyť měl najednou 
plno práce. Ševcoval od rána do večera, vydělával peníze a měli se zase dobře. Jen 
žena někdy zvídala, co se to jen stalo. Ale švec mlčel. Zatím.
     Léta plynula. Oba zestárli a děti odrostly. Když už běžel desátý rok, švec býval 
stále smutnější a smutnější. Nemohl už před ženou dále tajit své tajemství. Svěřil se 
jí jednou se vším, co se tenkrát před lety stalo.    
     Ševcova žena byla chytrá a vtipná. Přišla na dobrý nápad a pravila:
     „mužíčku nevěš hlavu. Podpisem jsi stvrdil, že budeš čekat čerta v lese u černé-
ho kamene. Když ale ten kámen nabílíme, nebude černý, ale bílý. A u bílého kamene 
schůzka s čertem nebyla dojednána. A více černých kamenů tam přece není.“
     „To není špatný nápad,“ souhlasil švec Hausner a zhluboka si vydechl. A když se 
přiblížil poslední den, nabílil švec černou skálu vápnem. 
     Příští den před polednem se švec ukryl v křoví opodál, aby pozoroval, co se bu-
de dít. Čert byl přesný, přišel na minutu. Začal hledat černý kámen. Hledal a hledal, 
po lese pobíhal s úpisem v ruce a stále si opakoval: „U černého kamene, u černého 
kamene …“ Čím více se blížilo poledne, tím byl čert rozčilenější a zuřivější. Černý ká-
men však nenašel. A když z jestřábského kostela ozval polední zvon, čert zaskřípal 
zuby a v oblaku kouře se propadl do hlubin země, ale bez ševce. Ten šťasten, že to 
tak dopadlo, vyskočil z křoví a pospíchal na Varhošť, aby ženě poděkoval, že ho za-
chránila od Lucifera.

     A pak každého roku chodili oba bílit kámen znova a znova. Když zemřeli, tak jejich 
děti a pak děti těchto dětí. Tak lidé z Varhoště udržovali tuto tradici z pověsti až do 
doby nedávné. Název U Bílého kamene se udržel až do nových časů, i když ho několik 
desítek let dvacátého století nikdo nenatíral. Teprve péčí lesní správy VLS Hlubočky 
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se kámen po roce 1989 opět začal 
natírat na bílo, a tak tradice z pověsti 
přetrvává i nadále.
     Skutečný příběh tohoto kamene, 
který nebyl v dávné době ani černý 
ani bílý, ale patrně červený, je však 
poněkud jiná. Svědčí o tom poněkud 
jiné pověsti či informace, i když neza-
znamenané, a ze zachovalých důkazů 
zůstal jen tento kámen. Takováto po-
věst či spíše legenda provázela totiž 
přímo i naši rodinu.
     Jak známo rekatolizace, tedy zno-
vu obracení nekatolíků na římsko-
katolickou víru, probíhající od bitvy 
na Bílé hoře, byla krutá etapa české 
historie. Všichni poddaní se muse-
li srovnat s náboženskou vírou se 
svou vrchností, ať už šlo o katolíky, 
evangelíky či jiné náboženské skupi-

ny společně nazývané protestanty. Protestantská šlechta vesměs obdržela lhůtu, do 
kdy měla přestoupit ke katolictví, nebo odejít do exilu. Mnoho poddaných, ale i šlech-
tických rodů proto raději opustilo České království a odešlo do zahraničí. Těm, které 
se nepodařilo zreformovat a kteří neodešli, hrozily vysoké tresty mnohdy končící až 
trestem smrti, bez rozdílu společenského postavení. To skončilo až vydáním toleranč-
ního patentu vydaného císařem Josefem II. roku 1791, který umožňoval, ale nezrov-
noprávňoval existenci dalších tří křesťanských vyznání.
     Tato pobělohorská rekatolizace první poloviny 18. století je označována jako do-
ba temna, kterou zvrátil až osvícený panovník Josef II. I tady v temnu a osvícení lze 
tušit černou a bílou, tedy dvě barvy, na kterých je i založena pověst o Bílém kame-
ni. Existují indicie, které jako by potvrzovaly starou informaci, že prostor Bílého ka-
mene sloužil jako popraviště protestantů či chcete-li evangelíků. Mnoho poddaných 
nechtělo přestoupit na katolickou víru a nechtělo odcházet do zahraničí. Jednou 
z uplatňovaných možností, která ale nemohla nijak pomoci, byly útěky z Olomoucka 
právě do Oderských vrchů, kde žilo už kvůli svému pruskému původu mnohem více 
protestantů a nově příchozí se mezi nimi lépe ztratili, tedy ukryli. Bohužel se i na tuto 
skutečnost přišlo a mnoho pochytaných protestantů, kteří porušili nařízení své církev-
ní vrchnosti, se údajně nahánělo do prostoru tehdy nijak nepojmenovaného kamene 
a zde byli usmrcováni.
     Tato neblahá skutečnost zasáhla i předky z mého roku, kteří utekli z Olomouce, 
Ondřeje R., který působil jako protestantský kazatel v Luboměři pod Strážnou a Jiřího 
R., který dříve údajně působil jako městský úředník a dělal v Olomouci zápisy z výsle-
chu útrpným právem Jana Sarkandera. 
     Kus skaliska, u kterého k popravám neposlušných katolíků docházelo, býval za-
lit krví, která byla čištěna a v podstatě tedy i desinfikována vápenným roztokem. 
A bílý přeliv skaliska měl působit i jako výstraha ostatním, k čemuž bylo využito prá-
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vě toho, že nabílený kámen se stal výstražným znamením viditelným až z Olomouce. 
Patří-li i tyto řádky k pouhým pověstem nebo jde-li o nedokumentovanou skutečnost, 
je těžké posoudit. Pro autora článku je ale zřejmé, že zmínění Richterové jsou po-
chování nedaleko od toho místa v místě označeném na starých mapách jako Rich-
terkreuz, tedy Richterův kříž. A dále, že tito popravení bývali většinou pochovávání 
v podstatě tajně a bez svátostí na Smolenských lukách a tyto pozemky byly pak poz-
ději velmi výhodně použity jako nevysvěcené místo pro ukládání zemřelých zločinců 
a sebevrahů z celé střední Moravy. Tyto pozemky patřily ve své době pánům z Hel-
fštýna. 
     Jisté však je, že za to, jak dopadl člověčinou páchnoucí podvedený čert, vyhodil 
ho sám Lucifer z pekla. No co mu zbývalo, musel i nadále získávat finance pro krej-
čího Hausnera, a tak sešel do pod Bílým kamenem ležící obce Daskabát, kde založil 
hospodu a pojmenoval ji svým jménem U Matesa. Ale už je zase v pekle a hospodu 
zdědil jeho synek Matýsek. 

     Kromě tradičního bílení ikonického skaliska, tzv. Bílého kamene viditelné-
ho ze širokého okolí, což bývá spojeno s nut-
ným pravidelným odstraňováním náleto-
vých dřevin tak, aby byl tento orientační bod 
v krajině vůbec viditelný, se podařilo nedávno částeč-
ně obnovit někdejší pietní místo při cestě od zaniklé 
vsi Jestřabí k Bílému kameni. Zde u vrcholu Strážná 
stál ve stínu čtyř lip kamenný smírčí kříž (prokazatel-
ně ještě roku 1968). Donedávna zcela zapomenuté 
torzo, nesoucí datum 1857, bylo nyní nově očištěno 
a jeho bezprostřední okolí upraveno. Staré lipové 
stromořadí bylo prořezáno a nad fragmentem pomní-
ku byl vztyčen alespoň symbolický kříž. Na původním 
kamenném kříži lze přečíst nápis Opfer der Liebe 
(Oběť lásky). Jedná se údajně o památku na milence, 
kteří si vzali život z nešťastné lásky a byli mezi Jestřabím a Varhoští také pochováni. 
Rodina v pověsti zmíněného ševce Ignáce Hausnera nechala v pozdějších letech 
(snad v souvislosti se šťastným koncem čertovské úmluvy) vybudovat východně od 
obce Varhošť  památník – kříž a pamětní desku s tímto zněním: 

     Kam spěcháš, můj milý poutníku, zůstaň 
alespoň chvíli stát, pohleď na Ježíše potícího 
krev a pak jdi dál svou cestou. Postaveno ro-
dinou Hausnerů 1931.
     Spolek nadšenců Okrašlovacího spolku 
Lubavia, který zachraňuje kulturní dědictví 
tohoto kraje a obnovuje památky ve VVP Li-
bavá, má v plánu i toto místo, včetně tohoto 
památníku v brzké době obnovit.  

Josef Richter



Poslední událostí, o které jsme informovali v časopisu „Žibřid“, byla oprava lucerny 
hlavní věže a kříže s makovicí, do které byly vloženy dokumenty pro příští generace. 
To bylo již v roce 2016. Čas ale neúprosně běží a od té doby do dneška se ve farnosti 
podařilo uskutečnit několik dalších významných oprav.
Již v roce 2017 byl připraven projekt na zrestaurování portálu nad vstupními dveřmi 
kostela, jehož součástí je erb rodiny stavebníků kostela Podstatzkých-Lichtensteinů. 
Návrh zhotovil Mgr. A. Jiří Finger, sochař z Olomouce. Práce na obnově portálu začaly 
v květnu 2018. Nejprve bylo potřeba udělat průzkum a analýzu vzorků, portál očis-
tit a pak teprve mohlo začít samotné restaurování. Některé části erbu zcela chyběly 
a bylo je třeba domodelovat, např. to byly části těl lvů nebo celé paroží. Oprava byla 
ukončena toho roku v září.
V roce 2018 jsme také nechali zpracovat posudek na stav vitrážových oken a násled-
ně projekt na jejich opravu. Oken je v kostele osm. Nejvíce poškozená vitráž nad 
hlavním vchodem byla opravována jako první. V listopadu 2019 si firma Vitráže-Bruš-
tík tuto vitráž převezla do své dílny v Zábřehu. Vrácena na své místo byla až v červnu 
následujícího roku (2020). Oprava těchto oken je vcelku velmi pracnou záležitostí. 
Olověná síť, která drží u sebe jednotlivá sklíčka, musela být celá nahrazena novou, 
sklíčka jedno po druhém očištěna, chybějící pak nahrazena novými stejných odstínů. 
O použití technologií a materiálu použitého při opravě není možné se zde rozepisovat. 
Ve stejné době, jako byla odvezena vitráž, došlo i k rozebrání sochy sv. Jana Nepo-
muckého před kostelem. Sochu si odvezl do své dílny v Olomouci nám již známý so-
chař pan Finger. Podstavec sochy bylo třeba zpevnit a naimpregnovat. Železné čepy 
uvnitř podstavce byly nahrazeny nerezovým materiálem (železné čepy při proniká-
ní vlhkosti dovnitř reziví a trhají kámen). Vlastní socha sv. Jana Nepomuckého byla 
v katastrofálním stavu. Nebylo již možné rozeznat obličej ani části oděvu.
Společně s touto sochou byl odvezen i nevyužitý podstavec léta odložený pod lipou 
u Košova rybníka a železný kříž z fary na obnovu „Červeného kříže“ na Nivách. V po-
lovině září 2020 byla zrestaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého vrácena zpět na 
své místo. Koncem října téhož roku sochař přivezl a zkompletoval nově zhotovený 
červený kříž. A jaká je vlastně historie tohoto místa? 
V polní trati Nivy stával od konce 17. století kříž zvaný „červený“. Bylo to na křižovatce 
staré obchodní cesty mezi Olomoucí a Lipníkem a cesty vedoucí z Velkého Újezda do 
Výklek. Kříž byl původně dřevěný. Název „červený“ může pocházet od jeho červené 
barvy, kterou mohl být kříž natírán, aby déle vydržel. Používala se k tomu tehdy vol-
ská krev. Je ale možné, že zde došlo k nějakému krveprolití. Kolem roku 1880, kdy už 
byl kříž ve velmi špatném stavu, ho prý vyvrátil vítr. Podle starých zvyklostí jej bylo 
třeba nahradit. Toho se ujal Ignác Hausner, rolník z č. 69. Nechal postavit kamenný 
kříž s korpusem Krista a jmény dárců. Potomek rodiny si v době celkem nedávné pře-
místil tento kříž na svůj pozemek před Farmářskou baštu v trati Kamenice. Místo tak 
zůstalo po mnoha letech opuštěné. U stejné obchodní cesty západně od obce stáva-
la socha sv. Jana Nepomuckého. Po sametové revoluci došlo k jejímu odcizení a na 
místě zůstal jen podstavec z roku 1727. Ten byl převezen před Košův mlýn, kde če-
kal na své využití. Osud tomu chtěl, že rodina Košova, Švarcova, farnost a městys se 
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spojili, a tak došlo k obnovení „Červeného kříže“ na Nivách. Na podstavci je připsán 
letopočet obnovy 2020, kdy vrcholila epidemie coronaviru. Na cedulce pod křížem 
jsou slova žalmu 66 „Bože, buď milostiv a žehnej nám.“ Navázali jsme tak na naše 
předky, kteří v dobách minulých stavěli kříže a sloupy na zastavení různých epidemií 
a jako poděkování za Boží ochranu. V krajině tak stojí jako připomínka na tato těžká 
období v dějinách lidstva.
Čas ubíhal a již jsme se dostali až do roku 2021. Ani v tomto roce jsme nezaháleli. 
V kostele byly opraveny další dvě vitráže. Opravu prováděla firma Vitral Servis pana 
Martina Hoplíčka. V září byly vitráže převezeny do její dílny v Brně. Na opravě spolu-
pracoval pan Michal Mitvalský a synové. Oprava proběhla celkem rychle a v listopadu 
již byly vitráže zpět na svých místech. Zároveň byly zrestaurovány i vázy, které jsou 
umístěné na vnitřním parapetu oken. Zašlý lesk vázám vrátila pozlacovačka paní Ha-
na Fingerová.
V létě toho roku 2021 došlo k rozebrání kříže před kostelem a odvozu do dílny našeho 
sochaře pana Fingera. Kříž je z roku 1787 a byl již v havarijním stavu. Dle pamětníků 
někdy v 50. letech 20. století byl poražen při dopravní nehodě. Byl zpevněn betono-
vým věncem, do kterého ale zatékalo, a tak docházelo pomalu k jeho další pozvolné 
devastaci. Dle posudku statika každou chvíli hrozilo jeho zřícení. Po odvozu kříže pan 
starosta Ing. Josef Jelen zařídil vykopání starého základu kříže a zhotovení nové-
ho. V listopadu sochař přivezl a osadil nový pískovcový schod pod opravovaný kříž. 
V zimním období se na kříži pracovalo v dílně. Oprava tak velkého kříže musela být 
rozdělena na dvě etapy. Práce se protáhly do září 2022, kdy byl kříž znovu zkomple-
tován. Střední část kříže již nebylo možné zachránit, tak musela být nahrazena zcela 
novým kamenem. Při kompletaci kříže bylo do jeho těla vloženo pouzdro se vzkazem 
pro příští generace. Touto ukončenou opravou ale jistě péče o kostel a další památky 
v obci nekončí. Svědků minulosti, kteří si zaslouží naši pozornost, je u nás nespočet.  
Naposledy byl zpracován projekt na opravu Horákova kříže a rádi bychom pokračovali 
s opravou vitráží nebo restaurováním barokních židlí v kostele. 
Všechny opravy jsou financovány částečně z dotací, z peněz farnosti, městyse i jed-
notlivých dárců. Velký dík patří všem, kteří se starají o zpracování projektů, vyřizo-
vání dotací, o dohled na opravami a vzájemnou komunikaci hlavně mezi farností 
a městysem. Bez jejich nadšení a osobního nasazení by se těžko podařilo cokoliv 
udělat a prosadit.
Požehnané svátky vánoční a v novém roce pevné zdraví, srdce plné lásky a domovy 
naplněné radostí, pokojem a štěstím přeje 

Eva Tomková 
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Portál nad vstupními dveřmi kostela - před opravou ...po opravě
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Jan Nepomucký - před opravou

Jan Nepomucký - po opravě - detail

Jan Nepomucký - po opravě

Práce na podstavci - Červený kříž Práce na Červeném kříži Červený kříž
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Kříž před kostelem - původní stav Demontáž kříže před kostelem

Nový kříž před kostelem 

Montáž kříže před kostelem 
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Přednáška
18. listopadu jsme si mohli vyslechnout přednášku pana profesora PhDr. Pavla Za-
tloukala nazvanou Anglická zahradní kultura 18. století. Měla se konat již předloni, ale 
ani v loňském roce ji epidemie Covidu neumožnila. Nádherné obrázky různých zahrad 
především z Anglie, ale i Francie a Itálie doplněné profesionálním komentářem nám 
zpříjemnily letošní předadventní období. Viděli jsme snímky nejen různých zahrad 
(parky, přírodní zahrady, kuchyňské zahrady), ale také všelijaké stavby v zahradách, 
např. zámky, chrámy, překrásné přírodní divadlo, pavilony, holubníky, mosty, valy, 
vodní plochy apod.  Celkem to bylo kolem jednoho sta obrázků.
Líbila se mi citace vyjádření a zároveň rady „Ve všem se raď s duchem místa“, což 
prohlásil a také se tím řídil jeden z tehdejších zahradních architektů. 
Panu Zatloukalovi děkujeme za nevšední a velmi pěkný zážitek.     

 ZaHRádkářI



Vánoční HodoVání
V sobotu 3. prosince jsme se opět zúčastnili malého předvánočního jarmarku nabíd-
kou svařeného moštu z naší moštárny. Začínalo se ve 14 hodin na náměstí, dílničky 
pro děti se konaly v klubovně v radnici od 15 hodin. V 17 hodin zazpívaly děti z pě-
veckého sboru základní školy a poté byl rozsvícen vánoční strom, který roste u par-
koviště naproti náměstí. 

 
Letos připravily zahrádkářky - členky výboru rekordních 36 litrů bezalkoholového sva-
řáku.
Snad chutnal všem, když mnozí přišli i několikrát. Udělalo nám to samozřejmě vel-
kou radost. Být to v loňském roce, neměly bychom z čeho mošt vyrobit, tak málo se 
jablek urodilo.  
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Tak pěkně nám ještě druhého listopadu 2022 
kvetly mečíky a afrikány.
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   oblastní Školení

Program školení ČZS, Územní sdružení Olomouc - 2023
Bea centrum Olomouc, s.r.o., Kosmonautů 1

14. 1. 2023   
  8,00 - 10,00   Novinky: jádroviny; Ing. Dušan Nesrsta, ÚKZUZ Brno                  
10,15 - 12,00    Novinky: peckoviny; Bc. Tomáš Jan, ÚKZUZ Brno

21. 1. 2023
  8,00 - 10,00 Dobrá semena - novinky sortimentu zelenin + prodej;
  Ing. Peter Gajdoštin, Březce
10,15 - 12,00 Ekologická ochrana zeleniny proti chorobám a škůdcům;
          Ing. Ladislav Prečan, ÚKZUZ Olomouc
28. 1. 2023
   8,00 - 10,00 Pěstování netradičního ovoce v nádobách, folníku, …
  RNDr. Jan Holub, Hvozdečko
 10,15 - 12,00 Doporučení českých odrůd okurek od šlechtitele; 
  Ing. Jiří Holman, Bzenec
4. 2. 2023 
   8,00 - 9,00 Příprava průklestu ovocných stromů, řez révy; 
  Ing. Vojtěch Bělař, SŠZZ Olomouc
   9,00 - 12,00 Sortiment rostlin pro bylinkové i smíšené zahrádky, 
  odpočinkový koutek na zahrádce, u domku, …
  Doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D. Zahradnická fakulta 
  MENDELU, Lednice
11. 2. 2023
   8,00 - 10,00 Občanský zákoník - sousedské vztahy, … JUDr. Jan Rytíř, Olomouc
 10,15 - 12,00 Moravoseed - léčivky, květiny, zeleniny/novinky + prodej;
  MoravoSeed CZ, Mušlov

Průklest ovocných stromů  -   zimní, jarní a letní termíny 2023
    
  4. 2. 2023  14,00 - 16,30 hod.   ukázka zimního řezu ovocných stromů, řez révy
15. 3. 2023  14,00 - 16,30 hod.   ukázka jarního udržovacího řezu ovocných stromů
22. 6. 2023  14,00 - 16,30 hod.   ukázka letního výchovného řezu ovocných stromů

Školení je pořádáno za finanční podpory Olomouckého kraje a Ministerstva 
zemědělství ČR. Školení se mohou zúčastnit i nečlenové ČZS.

          
Věra Bednaříková



      s klUb

Dnes nebudu popisovat naše nové pracovní techniky a z nich vyvstanuvší výrobky, 
ale napíšu něco o naší zcela odlišné aktivitě. Rozhodly jsme se (neustále se scházíme 
pouze v „dámské“ sestavě), že se trochu protáhneme a zasoutěžíme si mezi sebou 
v souladu se sokolským heslem „Ve zdravém těle zdravý duch“ - ducha se nám po-
dařilo trošku „vyvolat“, s tím zdravým tělem to bylo poněkud horší, ale moc jsme se 
snažily. Zamluvily jsme si obě bowlingové dráhy ve sportovním areálu na Daskabátě. 
Sestavily jsme dvě družstva a hrály hodinu a půl. Na naši fyzičku to bylo tak ako-
rát, abychom si nepřivodily nějakou nepříjemnou zdravotní újmu a měly dobrý pocit 
z pohybu, i když trochu jednostran-
ného. 
Několik našich kolegyň, které ne-
mohly nebo nechtěly riskovat, nám 
ze všech sil a možností svých hlasi-
vek fandilo. Byla to pro nás obrov-
ská podpora a výzva, abychom ze 
sebe vydaly vše. Kupodivu se nám 
to podařilo a vše proběhlo bez úra-
zu. Na závěr bylo dle konečných vý-
sledků vyhodnoceno nejlepší druž-
stvo 
a nejlepší hráčka. Moc se nám to 
líbilo a určitě to zase někdy zopa-
kujeme.   

Věra Bednaříková
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HoUsenky
      V létě jsem objevila v zahrádce dvě krásně zbarve-
né housenky na rostlinkách kopru. Nejdřív sežraly jem-
né listy, pak se pustily i do stonku, a až měly hotovo, 
někam zmizely. Ještě že jsem už měla zavařené okur-
ky, tak mi kopru nebylo líto. Pozorovat taková krásná 
stvořeníčka byla radost. Nebylo to poprvé, proto jsem 
věděla, že jde o housenky otakárka fenyklového, naše-
ho nejkrásnějšího a chráněného motýla. Housenky se 
pasou na okoličnaté zelenině, tedy na mrkvi, petrželi, 
kopru, fenyklu, kmínu a dalších planých rostlinách stej-
né čeledi, např. bedrníku.                                                                           
 

    Při procházení naší základní školou začátkem října jsem si vzpomněla na “svoje” 
housenky. Prostory školy byly totiž vyzdobeny housenkami z papíru, textilu a dalších 
materiálů s použitím různých výtvarných technik. A urodilo se jich opravdu hodně. 
Dozvěděla jsem se, že jde o projekt ke Světovému dni zvířat (4. října) a zapojili se 
do něho žáci školy i školní družiny.  Loni bylo téma včely, letos housenky.  Čím nás 
škola překvapí příští rok?                                                                                                     

Jana Kleinová



oVocná alej k noVému VRtu (PokRačoVání)
 Je konec listopadu a v zahradě u domu otřepávám a sbírám poslední jabl-
ka z letošní bohaté úrody. Už je to jen dobytku na přilepšení. Otrhala jsem také za-
pomenutá jablíčka odrůdy Matčino a pochutnala si hned pod stromem na poněkud 

studeném a už trochu moučnatém ovoci. Matčino 
(Nonnetit, Mother, Mutterapfel, Pomme mere) po-
chází ze Severní Ameriky a je tam známé víc jak 150 
let.  Plody jsou kuželovité, pevná sytě žlutá slupka 
je z velké části pokrytá červení. Dužina je šťavnatá, 
sladká, velice aromatická, trochu mi připomíná chuť 
žvýkačky Pedro. Z vlastní zkušenosti vím, že jde o 
odrůdu, která se musí spotřebovat do Vánoc, později 
pak moučnatí. Její nevýhodou je také častá červivost 

plodů, ty pak opadávají. Plodí nepravidelně.
 Karel Kohout v Malé pomologii 1 jablka, rok vydání 1960, v celkovém ohod-
nocení Matčina píše: „Povolená odrůda jako hlavní, vhodná do střežených polních 
sadů, plantáží a do zahrádek. Ovoce je hledané a vždy prodejné. I když je jen raně 
zimní, žádá větší rozšíření.”
 Dnes už se se vzrostlými stromy odrůdy se sympatickým názvem (kdo 
a proč jabloně tak kdysi pojmenoval?) setkáváme jen ve starších zahradách, z trhu 
ji vytěsnily chuťově i pěstitelsky zajímavější sorty. Do zahrad a alejí se nové stromky 
vysazují jen pro zpestření odrůdové skladby.
      V ovocné aleji k novému vrtu bylo vysazeno 8 jabloní Matčino na pozicí 13, 
15, 17, 20, 25 a 26 na pravé straně, pokud půjdeme od silnice vedoucí do Výklek. 
Další dva stromy rostou na ploše před vrtem.                                                                                                                    

jó, třešně ZRály

      Ve škole učím, že jeden z termínů řezu třešní je v době jejich zrání. Koruna se upra-
ví, plody z ořezaných větví na zemi obereme k dalšímu zpracování. Přirozeně nakonec 
vše uklidíme. Jinak to vypadalo, když zrály třešně v aleji na Sušírnu. Pod stromy se v po-
sečené trávě válelo množství olámaných větví. Kdo vylezl do korun a pak nechal nepo-
řádek? Dospělí nebo naše mládež? Bylo mi 
to líto a nejen mně, společně jsme někte-
ré stromy vysadili, chodíme přihnojovat.
      Je zima, půjdu si do zahrady nastříhat 
barborky. Čas ale letí, brzy zase budou třeš-
ně zrát, jak se to zpívá v místním rozhlasu. 
Do nového roku přeji všem nejen neoláma-
né větve, ale hlavně nepolámané vztahy.

Jana Kleinová
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VědělI jste o VčelácH, že…
• Jedna včela nasbírá za celý svůj život okolo 9 g medu. 
 Pro představu – půl čajové lžičky.
• Včely z jednoho úlu denně navštíví přes 200 000 květin,  1 včela několik tisíc.
• K nasbírání 0,5 kg medu pracuje 556 včel celý svůj život.
• Na 1 kg medu uletí včely 280 000 km, tj. 7× kolem rovníku.
• Včela létá rychlostí 8 m za sek., tj. asi 29 km za hod.
• Na 1 gram medu musí včely navštívit 7 000 květů.
• V létě včelstvo tvoří až 70 000 včel. 
 V zimě klesá jejich počet na 15 000–20 000.
• Roční spotřeba včelstva je téměř 100 kg medných zásob, 
 cca 40 kg pylu a 150 litrů vody.
• Včelí bzučení způsobuje extrémně rychlé mávání křídel - až 11 400x 
 za minutu.
• Včely dokážou letět za potravou až 7 km od svého domova. 
 Vzdálenost 2 km od stanoviště je hranicí, kdy včela ještě pracuje s užitkem.
• V době největšího rozvoje včel (květen) naklade matka až 2 000 vajíček 
 denně, tj. 3x více než sama váží. Aby toho byla schopna, je vyživována 
 včelami mateří kašičkou.
• Při vydatné snůšce včela nalétá až 100 km za den.

Zajímavosti sesbíral a zapsal Jan Boháčik

ÚjeZdská cHytRá soVa

Rádi bychom vás jménem Kulturní komise pozvali na přednášku o hudebním sklada-
teli Zdeňku Fibichovi, která se bude konat v pátek 17. 2. 2023 od 17:00 hodin v klu-
bovně městyse.
Toto setkání bude první v rámci tzv. Újezdské chytré sovy – 
vzdělávání pro občany Velkého Újezda.  
Chystáme pro vás několik seminářů z různých oborů (kultu-
ra, architektura, zahradnictví apod.), které budou realizovány 
v průběhu celého roku 2023.
Na první přednášce obdržíte “studijní“ kartičku, na kterou mů-
žete sbírat za absolvované přednášky razítka.
Na konci roku úspěšné posluchače oceníme. 

Adéla Hanáková



kultuRní komIse městyse Velký ÚjeZd

Nové volební období přineslo některé změny ve fungování i složení výborů a komisí. 
Výbor pro rozvoj městyse, jehož jsem byla dvanáct let součástí a který pro Vás při-
pravoval řadu kulturních akcí, se proměnil na Výbor pro rozvoj a územní plánování. 
Jeho agenda se mění a kultura již nebude v jeho působnosti.
Jednotná Kulturní a školská komise se rozčlenila na dvě komise samostatné. A právě 
Kulturní komise přejímá akce dříve pořádané Výborem pro rozvoj městyse. Ale nejen 
to! Nové osazenstvo pro Vás připravilo i několik novinek. Jedná se zejména o Velko-
újezdské hudební léto (aneb Úježďáci hrají Úježďákům) a cyklus přednášek pod ná-
zvem Újezdská chytrá sova.
Adéla Hanáková, Martina Havlasová, Michaela Janotová, Jana Kleinová, Marek Na-
vrátil a Jan Polcr se na Vás ve spolupráci s městysem a místními aktivními spolky 
v příštím roce těší na těchto akcích:

17. 2.   Přednáška o Zdeňku Fibichovi v rámci Újezdské chytré sovy
2. 4.   Vítání jara, velikonoční dílničky s vynášením Morany
30. 4.   Pálení čarodějnic
jaro   Přednáška o historii Podhoranu v rámci Újezdské chytré sovy
17. 6.   Velkoújezdské hudební léto
15. 7.   Velkoújezdské hudební léto
11. - 13. 8.  Hodové slavnosti
3. 9.   Loučení s prázdninami
16. 9.   Velkoújezdské hudební léto
13. 10.  Přednáška Krajina chrámů: Lednicko-valtický areál v rámci 
  Újezdské chytré sovy
20. 11.          Přednáška Na Srí Lanku přes Dubaj v rámci Újezdské chytré sovy 
  (pod hlavičkou zahrádkářů)
2. 12.   Vánoční hodování a rozsvícení vánočního stromu 

Věřím, že si z naší nabídky vyberete a že se spolu na některé z akcí setkáme.

Michaela Janotová

Vánoční HodoVání

V sobotu 3. prosince jste mohli na náměstí ve Velkém Újezdě nasát vánoční atmo-
sféru. Konalo se zde tradiční vánoční hodování, letos však poprvé v novém termínu 
společně s rozsvěcením vánočního stromečku.
Lidé obcházeli stánky, zastavovali se u vánočního zboží i dobrot (hasičský svařák 
a zahrádkářský teplý mošt v tom chladu „bodly“) a strávili pospolu příjemné odpo-
ledne. 
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Děti si v klubovně městyse mohly vy-
tvořit pod vedením Martiny Havlasové 
vánoční dekorace a díky místním vče-
lařům také ozdobit medové perníčky 
z domácího medu. 
Návrat do starých časů pak přines-
la ukázka středověké výroby svíček, 
o kterou se postaral pan Luděk Svítek. 
Po setmění se již všichni těšili na kon-
cert pěveckého sboru pod vedením 
Ivony Košové. Dětské hlásky zpívající 
tóny vánočních písní byly dojemné…

A pak už to konečně přišlo. S pa-
nem radním Jaroslavem Kličkou 
jsme hlasitě odpočítávali 10, 9, … 
TEĎ. Vánoční strom se rozsvítil! 
Je to tak, Štědrý den už pomalu 
klepe na dveře. 
Užijte si advent beze shonu 
a vánoční svátky prožijte ve zdraví 
a radosti společně se svými blízkými.

Michaela Janotová

  Foto: Jakub Hadam a Marek Navrátil
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  Vánoce VšemI smysly

Ve středu 30. listopadu se naše základní škola ponořila do vánoční atmosféry, kterou 
jsme si vychutnali úplně všemi smysly.
Naše uši slyšely veselý dětský smích, tóny vánočních koled a sílu společného zpěvu 
všech dobrých lidí.
Naše ruce stříhaly, hnětly, lepily, tvarovaly, kreslily v kreativních dílničkách rozesetých 
po celé škole. Každé dítě si ve své ruce při odchodu drželo alespoň jeden výrobek, 
který mu bude doma připomínat pospolitě strávený den.
Naše nosy čichaly nejen vůni jehličí, ale také úžasného punče se spoustou ovoce.
Naše ústa ochutnala lahodné sladké palačinky či jednohubky s pomazánkami nejrůz-
nějších příchutí.
Naše oči viděly krásnou výzdobu. Bělostné andělíčky vznášející se nad schodištěm, 
perníčky sice z kartonu, ale úplně k nakousnutí, stromečky plné krásných ozdob… 
A co teprve ta pastva pro oči před školou! Majestátní jedle se stovkami světýlek 
a pod ní… Betlém! Tradiční, slaměný, s Marií, Josefem a Ježíškem v životní velikosti.
Vnímejme dobu adventu a vánočních svátků plně, všemi smysly, s radostí a láskou 
v našich srdcích.

Michaela Janotová

    
     Foto: Jan Ryšavý



-21-

  nejlePší říZek
     
Asi poslední fotka sálu sokolovny, foceno přes ochranné pletivo. Tancovali jsme tu, 
chodili do kina, na divadelní představení a další společenské akce.  Každý má svoje 
vzpomínky. 
      Když se řekne kino, vzpomínám na film Bony a klid (asi 1989). Při jeho promí-
tání byl sál doslova narvaný, musely se přidávat židličky a všichni jsme sledovali děj 
s tehdy dost odvážnými záběry “s otevřenou pusou”.
       Další moje vzpomínka je taky z té doby. To jsme ještě chodili na plesy. Byl to 
sokolský maškarní a v celé sokolovně to žilo.  O přestávce jsme vyhladovělí z tance 
zašli vedle do hospody. Tehdy tam tomu kralovala paní Chamlarová.  Dali jsme si ří-
zek s bramborem a kyselým okurkem. Pěkně rozklepaný a parádně křupavý, nejlepší 
řízek na světě. Jistě za to mohla celková atmosféra plesu, ale taky kulinářské umění 
paní Chamlarové. Která hrála kapela, s kým jsme seděli u stolu, jestli jsme vyhráli 
v tombole, si už nepamatuji, jen ten báječný řízek.

        Tímto moc zdravím paní Chamlarovou a děkuji za všechny dobroty, které připra-
vuje a my si na nich můžeme při různých příležitostech pochutnat.

Jana Kleinová

oslaVy 30 let exIstence soš a sou služeb Velký ÚjeZd, s.R.o. 
Dne 4. 11. 2022 si na Střední odborné škole a Středním odborném učiliště služeb Vel-
ký Újezd, s.r.o. připomněli 30. výročí svého vzniku. První žáci do školy nastoupili ke 
studiu v září 1992.
Program byl velice pestrý. Od 9:00 do 15:30 hod. mohli školu navštívit v rámci mimo-
řádného dne otevřených dveří bývalí žáci i vyučující. Kromě prohlídky školního areá-
lu, během níž mohli zavzpomínat na své působení na škole, a rozhovorů s bývalými 
vyučujícími či kolegy pro ně bylo připraveno také drobné občerstvení a dětský koutek 
pro nejmenší, které s sebou mohli přivést. Kdo měl odvahu a chuť se opravdu vrátit 
30 let zpět, mohl se nechat učesat ve stylu 90. let současnými žákyněmi školy – bu-
doucími kadeřnicemi. 
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Ani současní žáci školy však nepřišli zkrátka – ve slavnostní den měli zvláštní výu-
ku. Do hodin jim přišli absolventi, kteří čerpali témata svých besed s nimi z vlastních 
profesních zkušeností. Tak se žáci mohli dozvědět tu něco o investování, tu o whisky 
a jinde zase o botanických expedicích na druhý konec světa. A samozřejmě se moh-
li ptát na to, co jejich předchůdci dělali po škole a kam směřovaly jejich další kroky 
životem. 
Hlavní program započal v 16:30 hod. ve 
společenském sále školy oficiálním přivítá-
ním všech hostů, kterých se sešly stovky 
– bývalí žáci, bývalí i současní vyučující, 
sociální partneři školy, ... Po oficiálním za-
hájení se křtila nová školní ročenka, kterou 
bylo možno si na akci také zakoupit (spolu 
se speciálními školními triky a odznáčky 
s fotografií paní zástupkyně Čechákové). Křtu se účastnila mimo jiné také první ře-
ditelka školy – paní Helena Resnerová. Poté se mohli hosté zúčastnit komentované 
a notně veselé prohlídky školy s panem ředitelem Čechákem. V 18:00 hod. proběhla 
oficiální premiéra dokumentu o škole 30 let (j)sou v Újezdu, který natočil učitel školy 
Zdeněk Vévoda podle scénáře Petra Čecháka ml. spolu s vedením školy, vyučujícími 
současnými i bývalými, žáky i absolventy. Za film v délce cca 50 minut sklidili všichni 
tvůrci zasloužený potlesk. Později večer se mohli hosté zapojit do soutěžního kvízu 

o ceny, který obsahoval 30 otázek o škole – její historii 
i současnosti, jejích vyučujících i perličkách, kterými žáci 
své učitele častují v písemkách a při ústních zkoušeních. 
A pak už se jen jedlo, popíjelo, povídalo, fotografovalo ve 
fotokoutku a taky hodně tancovalo. O doprovod k tanci 
i moderování celého večera se staral moderátor Radia Ha-
ná Lukáš Kobza a podařilo se mu vytvořit správnou večír-
kovou atmosféru. „Zase jak na střední!“ jak to někteří bě-
hem cesty z parketu komentovali. 
„Celým dnem jsme se prosmáli, jako by se sešla jedna vel-

ká rodina, a tak to mělo být. Jen na krátký moment jsme zvážněli, a to když jsme 
drželi minutu ticha za všechny, kteří už nemohli přijít,“ shrnula atmosféru oslav paní 
Čecháková. O tom, že na škole panuje skutečně rodinná atmosféra, se ostatně moh-
li všichni přesvědčit několikrát za večer. Třeba když manželé Čechákovi vítali hosty 
a stále dokázali své žáky i po mnoha letech poznat a vzpomenout si na nějakou vy-
lomeninu, kterou během studií provedli, nebo když se Jakub Rousek, absolvent školy 
a sólista opery Moravského divadla, na místě rozhodl, že musí jako dárek manželům 
Čechákových něco zazpívat, domluvil se s moderátorem na mimořádné vsuvce do 
programu a zapěl nejen operní árii, ale i písničku od Elánu, kterou, jak věděl, má paní 
Čecháková ráda.
Podle ohlasů od mnoha účastníků se oslava vydařila na výbornou a nezbývá než po-
přát škole mnoho dalších let a mnoho žáků, jejím vyučujícím pevné nervy a vedení 
školy, aby si zachovalo svůj nadhled a optimismus.

Petr Čechák ml.
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Proč jsem se rozhodla pozvat vás v zimě na zříceninu?   
Protože jsem tam v zimě byla a chci vám předat nadšení ze zimního výletu, který 
osvobozuje od starostí všedního dne a nabíjí novou energií.  Nebo proto, že chodit 
v zimě do přírody podporuje imunitu a čím více budeme chodit v zimě do přírody, tím 
méně budeme chodit do lékárny.
Výlet doporučuji za jasného počasí bez náledí, neboť je všem jasné, že hrady i zříce-
niny jsou na kopci a bonusem jasného počasí je nádherný výhled do okolí. 
Jedná se o půldenní výlet pro celou rodinu a vstup do prostranství je povolen i pej-
skům.
I když se v zimě prohlídky interiéru v zrekonstruované věži nekonají, měli jsme štěstí 
na otevřenou malou restauraci s příjemným teplem z krbových kamen a svařáčkem. 
Pokud bude restaurace zavřena, tak vám doporučuji navštívit blízkou restauraci Zá-
meček pod hradem, kde skvěle vaří a nadchne vás i stylový interiér.
Území obce Starý Jičín a její okolí lákalo k osídlení již v pravěku. Procházela tudy pra-

stará spojnice od Jadranu k Baltskému moři, známá též jako jantarová cesta. Výrazná 
poloha Starojického kopce s možností přehledné kontroly širokého okolí přitahovala 
příslušníky různých pravěkých kultur. Svědčí o tom četné archeologické nálezy (pa-
zourkové nástroje, ozdoby, keramika, žárové i kostrové hroby) z doby bronzové a la-
ténské, které se vyskytují na kopci i v jeho okolí. Laténská doba je označení mladší 
doby železné.
   
 A co by to bylo za hrad, kdyby neměl nějakou pověst.

  tIp na výlet - 
  HRad staRý jIčín na staRojIckém koPcI   
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POVĚST ČERTOVY OTISKY NA HRADĚ STARÝ JIČÍN

Na kamenité cestě, která vede ke starojickému hradu, asi 20 kroků za křížem, jsou ve 
skalnaté cestě dva otisky. Jsou to prý otisky čertova kopyta a hlavy. K těmto dvěma 
otiskům se pojí tato pověst:

Kdysi za dávných dob pořádal kníže, sídlící na starojickém hradě, velikou hostinu. Na-
jednou se rozzuřila nad krajem obrovská bouře. V této bouři, již bylo pozdě v noci, 
přijel do hradu nějaký bohatý šlechtic a žádal o pohostinství. Poněvadž kníže viděl, 
jaký je nečas a byl velmi pohostinný, poručil ihned, aby neznámého pustili a náležitě 
se o něj postarali. Když se neznámý šlechtic převlékl do čistého prádla, uvedli ho do 
hodovní síně. Knížeti se onen šlechtic velice zamlouval, a proto mu nebylo nikterak 
proti mysli, když se začal dvořit jeho dceři. Avšak jeho radost netrvala dlouho. Když 
host tančil s princeznou, upadl jí na zem šátek. Rychle se pro něj shýbla a tu uvidě-
la, že její společník má místo nohy kopyto. Zavrávorala a klesla v mdlobách k zemi. 
Z úst se jí vydral výkřik: „Ďábel!“ Všichni se křižovali a strnuli hrůzou. Toho okamžiku 
využil neznámý a rychle zmizel z hodovní síně. Sedl na koně a rychle ujížděl od hra-
du dolů. Tu náhle spatřil před sebou kříž. To se mu stalo osudným. Ztratil rovnováhu 
a střemhlav sletěl z koně. Náraz byl tak prudký, že po jeho dopadu zůstaly jeho hlava 
a kopyto vyznačeny ve skále a jsou tam ještě dodnes.

Pár informací na závěr:
Trasa Velký Újezd - Bělotín - Starý Jičín je 39,2 km dlouhá, doba jízdy 26 minut.

Ve Starém Jičíně jsou parkoviště zdarma a od parkoviště u kostela vede asfaltová 
cesta k hradu. Měří 700 m.

Do prostranství hradu je vstup zdarma.

Fb Hrad Starý Jičín
https://www.hradstaryjicin.cz/

 
Alena Boyková
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 NEDĚLE 

                                            V 17:00 HODIN 
 
 

ÚČINKUJÍ: 

CHORUS MARIANUS oblastní chrámový sbor 

                  SVATOJAKUBSKÝ OBLASTNÍ ORCHESTR 
                    Řídí: Ondřej Nakládal 

                VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

8. 1. 2023 
VELKÝ ÚJEZD, KOSTEL SV. JAKUBA 
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STÁTNÍ SVÁTEK SPLATNOST POPLATKU ZA ODPAD: 31. března 2023

Směsný komunální odpad po vytřídění
PLAST - NE: guma, molitan, PVC (nafukovací hračky, bazény), tuby od krémů, rohožky
PAPÍR (krabice rozložené) - NE: ZNEČISTĚNÝ PAPÍR, NÁPOJOVÉ KARTONY (patří do plastu)
Velkoobjemový, nebezpečný a  elektro odpad, PNEU 

DO NÁDOB (vlastních i na sběrných místech) NEPATŘÍ ODPAD ZE STAVBY NEBO REKONSTRUKCE DOMU!

4
11
18

1

7

21
28

3
10

24

29

13
20
27

1
8
15
22

26

30

10
17
24

9
16
23

31

3

če
rv

en
 k

vě
te

n 

pr
os

in
ec

 li
st

op
ad

 

 d
ub

en
 

 ří
je

n 

7
14

28

5
12
19

8
15

3

17
24 22

SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2023 - Velký Újezd
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VÝPIS USNESENÍ
k zápisu z 1. zasedání ZM Velký Újezd konaného dne 19. 10. 2022 

v obřadní síni městyse Velký Újezd – ustavující zasedání

Usnesení k bodu 4 a):
ZM Velký Újezd schvaluje volební řád pro volbu starosty, místostarosty a dalších tří členů Rady měs-
tyse Velký Újezd, jak je uveden v příloze č. 1 „svolání“ dnešního zasedání.

Usnesení k bodu 4 c):
ZM Velký Újezd stanovuje jako dlouhodobě uvolněného dle §71 zákona o obcích starostu městyse 
Velký Újezd.

Usnesení k bodu 4 d):
ZM Velký Újezd zvolilo starostou městyse Velký Újezd Ing. Josefa Jelena.

Usnesení k bodu 4 e):
ZM Velký Újezd zvolilo místostarostou městyse Velký Újezd Bc. Lukáše Maříka.

Usnesení k bodu 4 f):
ZM Velký Újezd zvolilo za členy Rady městyse Velký Újezd: Mgr. Ondřeje Zatloukala, Karla Domese 
a Ing. Jaroslava Kličku.
 
Usnesení k bodu 5):
ZM Velký Újezd jmenuje zástupce starosty ve věcech matričních členy rady městyse, 
Mgr. Jaroslavu Krbečkovou, Ing. Janu Švarcovou, Ph.D. a Ing. Jakuba Podivínského, Ph.D.

Usnesení k bodu 6):
a) ZM Velký Újezd zřizuje finanční výbor, předsedou výboru zvolilo Ing. Janu Švarcovou, Ph.D.
b) ZM Velký Újezd zřizuje kontrolní výbor, předsedou výboru zvolilo Ing. Miluši Šubrtovou.
c) ZM Velký Újezd zřizuje výbor pro územní plánování a rozvoj městyse, předsedou výboru zvolilo 
Ing. Jakuba Podivínského, Ph.D.
d) Určení počtu členů výborů i jejich volbu provede ZM Velký Újezd na příštím zasedání ZM.

Usnesení k bodu 7):
ZM Velký Újezd stanovuje měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva v ná-
sledujících částkách:
místostarosta    10.000,- Kč
člen rady městyse     3.900,- Kč
předseda výboru zastupitelstva      1.800,- Kč
předseda komise rady    1.800,- Kč
člen zastupitelstva městyse        800,- Kč

Odměna bude poskytována od 1. 11. 2022.
Při nástupu náhradníků a při změnách v obsazení funkcí bude odměna poskytována 
od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke složení slibu nebo 
ke zvolení do příslušné funkce.

Usnesení k bodu 8):
ZM Velký Újezd schvaluje jednací řád pro ZM Velký Újezd dle znění přílohy č. 2 „svolání“ dnešního 
zasedání.

Ověřovatelé zápisu:       Starosta:
Mgr. Martina Hausnerová     Ing. Josef Jelen
Ing. Jana Švarcová, Ph.D.
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