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František Kovářík

SLOVO ÚVODEM
Vážení a milí spoluobčané,
dostává se vám do rukou letní číslo našeho zpravodaje, které se však ještě vrací
k loňským oslavám vzniku Československa. Redakce Žibřida se tak rozhodla reagovat na některé z vašich podnětů na krásnou výstavu, která tyto oslavy doprovázela.
Aktuální číslo tedy zveřejňuje poutavý rukopis velkoújezdského rodáka a legionáře
Františka Kováříka.
Další z podnětů se týkal ohleduplnosti vůči spoluobčanům vzhledem k eliminaci hlučných přístrojů a zařízení o nedělích. A když jsem u těch apelů, tak bych rád zmínil, že
stále platí omezení parkování na silnici pro bezpečnější průjezd městysem (obzvláště
na ulici Lipenská).
Léto a především prázdniny jsou v plném proudu, a tak bych vám rád jménem vedení městyse popřál úspěšnou regeneraci a dětem volné a bezstarostné užívání dětství
a sladkého nicnedělání.

Váš místostarosta Ondřej Zatloukal
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Program Hodových slavností městyse Velký Újezd
Pátek 16. 8.
Náměstí:
17:00 – 22:00
18:00
Sobota 17. 8.
Náměstí:
15:30 – 18:30
19:00 – 20:00
Sokolovna:
15:00 – 16:00
16:00 – 17:30
16:00 – 17:30
Hřiště TJ Sokol:
20:00 – 02:00

posezení se skupinou Elixír
zahájení Hodových slavností

posezení s kapelou Masožravá Berta
koncert Sto let hudby – Masožravá Berta
Divadlo Tramtarie O pračlovíčkovi
tvořivé dílničky pro děti
výstava výtvarných prací žáků ZŠ
hodová zábava se skupinou Forum II

Neděle 18. 8.
Kostel sv. Jakuba Staršího:
8:00 – 9:00
mše
9:00 – 11:00, 15:00 – 16:00
otevřená krypta a kostel
16:00 – 17:00
hodový koncert duchovní hudby
Náměstí:
9:00 – 12:00
posezení se skupinou Dallas
9:00 – 17:00
jarmark tradičních výrobků
9:00 – 17:00
infostánek městyse – hrací karta pro děti
10:30
kouzelník Tomasiano (finalista Česko Slovensko má talent) dětem
14:00 – 17:00
prohlídka hasičské zbrojnice a garáže
14:00 – 17:00
ukázka vyprošťovací techniky drážních hasičů SŽDC Přerov
14:00 – 17:00
tetovačky a malování na obličej pro děti
14:00 – 20:00
posezení se skupinou L. I. F. Band
14:00 a 15:00
vystoupení skupiny historického šermu Dragers
16:00 – 17:00
hry pro děti				
17:30
tombola
Klubovna městyse:
9:00 – 18:00
výstava Karafiáty blahopřejí zahrádkářům
Kaple Panny Marie Lurdské:
14:00 – 14:30
pobožnost
Výbor pro rozvoj městyse Velký Újezd a starosta městyse děkují také
ostatním spolupořadatelům: Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Velký Újezd, Římskokatolická farnost Velký Újezd, Kulturní a školská
komise, TJ Sokol Velký Újezd s SDH Velký Újezd.
Změna programu je vyhrazena.
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FRANTIŠEK KOVÁŘÍK
Před léty se mi náhodou do rukou dostala kopie
rukopisu, kde František Kovářík, rodák z Velkého Újezdu, líčí své putování, putování vojáka
1. světové války. Přečetla jsem velmi zajímavé
vyprávění člověka, kterého jsem znala, kterého
jsem viděla pochodovat v legionářské uniformě
v průvodu obcí při oslavě výročí. Šli tam tři legionáři: ruský, italský a francouzský. Vzpomínám si, jak mi otec vysvětloval, kdo to byli legionáři, a vzpomínal na historky z mládí, které
prožil v době první republiky.
V roce 2014 se vzpomínalo 100 let od vypuknutí
1. světové války. V roce 2015 uplynulo 120 let od
narození Františka Kováříka. V roce 2018 jsme
si připomněli sté výročí založení Československé
republiky. Jako vzpomínku na všechna tato výročí, dovolte mi předložit vám zápisky Františka
Kováříka. Zápisky člověka, který prožil útrapy
a hrůzy války, který objel kus Evropy, na severu obdivoval polární záři, ve Francii se
setkal s ministrem zahraničí dr. Eduardem Benešem, osobně s prezidentem Masarykem a francouzským prezidentem Poincaré, který s generalitou a ministry vlády přišel
pozdravit vojáky na frontu do jejich ubytoven. Takový člověk žil s námi v naší vesnici.

Přepis textu (bez jazykových a pravopisných úprav) provedla
Mgr. Jana Švarcová. Obrazové materiály připravil Vladimír Koš ze sbírky
MUDr. Vladimíra Koše.
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František Kovářík nar. 5. 10. 1895 ve Velkém Újezdě č. domu 50. Vojenskou službu v rakouské armádě nastoupil za první světové války dne
15. března 1915 u zeměbraneckého pěš. pluku čís. 13, u první záložní
setniny v Olomouci.
Po prodělaném výcviku odjel s 10. pochodovým praporem 29. 5. 1915 na ruské bojiště.
U polního pluku byl zařazen do první setniny a zúčastnil se s tímto všech bojů v ruském Polsku, Haliči, Rusku až do města Dubna. Za Brusilovské ofenzivy 10. 6. 1916
prodělal ústup a po téměř 14 měsíční službě v první linii 20. 7. 1916 byl ve vesnici
Humniště u Berestečka na řece Styru zajat.

Nocleh po cestě do zajetí
Po pětidenním pochodu jsme přišli do Rovna a 26. 7. 1916 jsme odjeli vlakem směrem na Kyjev. Do zajateckého tábora Dárnica jsme přijeli 29. 7. ráno. Tábor byl
v borovém lese; žilo se za každého počasí pod stromy. Půda byla písčitá a plná vší.
V celém táboře byly jen tři dřevěné baráky: kuchyně, skladiště a správní barák,
v němž byl též strážní oddíl. Tábor byl opleten ostnatým drátem. Když jsem viděl, že
bych tu měl žíti i v zimě, napadlo mi, jeti raději dělati někde k sedlákovi, budeš míti
aspoň střechu nad hlavou.
Šel jsem podle plotu pěkný kus cesty a přišel jsem k brance. Byla otevřená, v ní stál
ruský strážník. Za plotem dlouhá řada rakouských zajatců a po levé straně branky bylo několik žen, které prodávaly vařená vejce, mléko, salám a bulky. Šel jsem dál podle
plotu uvnitř táboru a když jsem přišel k té řadě zajatců, ti stáli ven z táboru, zeptal
jsem se co tam dělají. Řekli mi, že čekají na lékařskou prohlídku a pak pojedou na
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práci k sedlákům. Zůstal jsem stát a přemýšlel jsem jak se dostati mezi ně. Za chvíli
ke mně přišel už starší zajatec, v zánovní uniformě se zelenými výložkami a povídá:
Ty bys také rád na práci? Řekl jsem mu, že jo. Poradil mi, abych si šel něco koupit
k jídlu a jak se strážný nebude dívat, abych vběhl do řady těch čekajících a šel hodně
do předu. Dej mi podržeti chlebník já ti jej pak hodím přes plot i s mým baťohem.
Řekl jsem mu, že mě chce asi připraviti o chlebník. Vyndal z kapsy legitimaci a já
četl: Karel Spáčil, Toveř u Sv. Kopečka. Dal mi též 20 korun, kdyby se to nepovedlo.
Šel jsem ke strážnému a ukázal mu, že chci jísti. Mávl rukou, já šel a dal si mléko,
ale pořád mě pozoroval; tak jsem si koupil vejce a strážný začal křičeti, pušku hodil
k rameni, já však už byl u řady a mazal dopředu. Za chvíli přišel dal mi chlebník
a jeho baťoh a řekl mi, kdyby dlouho nešel abych zatřásl dráty jako bych chtěl přelézti do tábora. Za chvíli přišel a čekali jsme na doktora oba.

Zajatecký tábor v Dárnici u Kyjeva
29. 7. 16 odjíždíme do Kyjeva a večer do Žitomíru ve volyňské gubernii. Po třech
dnech jedeme na západ a máme obavy jestli nás nevezou za frontu kopati zákopy.
6. 8. 1916 jsme přijeli do Šepetovky a tam si nás rozebrali sedláci a statkáři. Naše
skupina, Fr. Kovářík z Velkého Újezda, učitel Miroslav Orel z Bystrovan, Karel Spáčil
rolník z Toveře, Josef Prokeš poštovní úředník z Dolan a Robert Parč pošt. podúředník z Dolan, všichni z Olomouckého okresu. František Jiroušek učitel odněkud z Čech
a Josef Henčinský z Věličky v Haliči. Byli jsme přiděleni na práci na velkostatek poměščíka v selo Seredince. Náš zaměstnavatel byl Polák, katolík. Za rusko-turecké války byl plukovníkem. Jmenoval se Pětrovský. Jeho jednání s námi bylo opravdu slušné
a tak jsme si řekli, že budeme pracovati jako na svém. 17. 9. 16 jsem vedl 6 koní do
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Starého Konstantina pro ruskou armádu a vracel jsem se 19. 9. večer. Dne 28. 10.
1916 zemřel náš zaměstnavatel. Pohřben byl na katolickém hřbitově v Záslavi. Dle jeho přání rakev byla naložena na žebřinový vůz, tažený dvěma páry bílých volů. Před
rakví jel povoz a z toho házel chlapec smrkové větvičky. Za rakví jeli příbuzní v kočárech a zaměstnanci pěšky.
28. 10. 1916 odjeli čtyři kamarádi na zemskou práci. 4. 11. 1916 jsme od pí hraběnky
dostali každý pár vysokých bot, zimní kabát, dvoje prádlo, ponožky a tři límce.
25. 11. 1916. Odcházím ze statku do zámku, do stáje ošetřovati a projížděti dva čistokrevné hřebce, jeden plemene arabského druhý anglického.
22. 1. 1917 jsem dostal od pí hraběnky kožich a kalhoty. 22 .2. 1917 odcházím ze stáje do zámku, budu lokajem. Nyní se mám opravdu dobře, jenže musím brzy vstávati.
Pí hraběnka vstává o osmé hodině. To už musí býti v osmi pokojích vytopeno, parkety
vyleštěny a prach setřen. Spáti chodím, když nejsou hosti, kolem desáté.
Svátky velikonoční 15. až 17. 4. 1917 jsem měl práce nad hlavu. Pí hraběnka měla
10 hostí. Nošení jídla a pití od rána do noci, brzy ráno čištění šatů a bot. Zpropitné
bylo slušné; většinou dávali po 5 rublech a cigarety.
4. 5. 1917. Přijeli zpět z cukrovaru naši čtyři kamarádi.
15. 11. 1917. Já, uč. Miroslav Orel a Josef Prokeš vstupujeme do Čs. družiny
a 18. 11. 1917 odjíždíme do Žitomíru. Zařazeni jsme do 1. roty prvního pluku Jana
Husa.
Dne 25. 11. 1917. Já a br. Prokeš odjíždíme s 2. výpravou plukovníka Gibiše přes Archangelsk do Francie. Br uč. Miroslav Orel zůstal v Rusku a někde na Sibiři zemřel po
operaci slepého střeva. To jsem se dověděl až po válce.
5. 12. 1917 byl náš vlak na rozkaz národní rady z Petrohradu, v Čerepovci zadržen,
protože Archangelský přístav byl už zamrzlý. V Čerepovci jsme měli čekati až nějaká
spojenecká loď přijede do murmanského přístavu, který nezamrzá. Ubytováni jsme
byli v dřevěných barácích, ale vlak jsme si hlídali. Špatné to bylo s oblečením; měli
jsme letní stejnokroje, sněhu bylo nad kolena a mráz byl stále okolo 30 stupňů Celsia.
A co jísti? Z Žitomíru jsme měli každý pár konzerv a chléb. To jsme už dojídali. Bylo
nás v transportě 520 osob, tak jsme se obrátili na plukovníka Gibiše, aby dojel do Petrohradu k národní radě, aby nám pomohla než přijede pro nás loď. Plukovník řekl,
že pojede, ale musí s ním dva důstojníci a dva vojáci jako zástupci. Před odjezdem ze
Žitomíru bylo s Francií vyjednáno, aby nás se stravováním převzala vstupem na loď.
Tak jsme čekali jak pořídí a zatím bída klepala na žaludky. Kdo měl ušetřeno ze zajetí
tak dal se najísti tomu, který neměl ani kopějky. Byli jsme bratry v pravém slova smyslu, ba lepší než rodní bratři. Nechlubím se; měl jsem ušetřeno ze zajetí na tamější
tehdejší poměry dost a tak jsem pomáhal přežíti tu bídu bratru praporčíku Vinšovi,
křestní jméno neznám z Přáslavic a bratru prap. Zachovi ze Sv. Kopečka; jeho otec
měl krámek a prodával obrázky a růžence. Za pár dní se naše delegace z Petrohradu
vrátila. Nár. rada měla pokladnu prázdnou; byl tam též náhodou ruský Čech továrník
Červený nebo Červinka (pozn. továrník Otakar Červený), měl továrnu na tabákové
výrobky, tak ten nám dal 500 rublů. Nár. rada nám poradila ať vstoupíme jako samostatná jednotka do místního 272 pluku (bolševici), že budeme muset konati služby, za
to dostaneme zimní stejnokroje válenky (filcové vysoké boty) a stravování. Byli jsme
všichni proti tomu, ale po vysvětlení jsme návrh přijali a za dva dny se stěhovali do
města do cihlových kasáren. Příděl potravin pro naši kuchyni byl jako pro ruskou. Čaj,
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cukr, prosná a pohanková kaše, sušené rybičky (potěr) do polévek, čerstvé mořské
ryby a rostlinný olej. Zásobovací důstojník nad našim přídělem chvíli přemýšlel a pak
jej nechal odvésti na bazar (tržiště) tam ryby a kaše prodal a koupil maso a mouku.
Kuchyně jak naše tak i ruská byly ve sklepě. U 272 pluku bylo jen pár vojáků, ostatní
byli na rodině (doma) a k pluku chodili jen pro žold. Plukovník dělal písaře a velitelem
pluku byl poručík. Byla to doba převratu, nejistoty a nepořádku, jako všude, kde se
kácí trůny. Po obdržení zimního stejnokroje a válenek chodíme do služby. Žold nedostáváme žádný a kouření také žádné. Kdo nemá peníze tak jde ke kinu a tam už nějakého špačka vždycky najde, nebo požádá bratra, aby mu dal šluka.
U naší roty máme bratra Tyšlera Frantu, vyučil se holičem. Rodák z Jihlavy a před
válkou vandroval po celém Rakousku. Jinak jsme mu však neřekli než Franta rámus.
Huba mu jela jako šlejfíři. Když jsme byli ještě v dřevěných barácích za městem
a byla bída o jídlo Franta rámus chodil mezi baráky a něco hledal. Nějaký br. se ho
zeptal co hledá? Ale potřebuji klacek. A na co? To uvidíš až ho najdu. Našel ho a nechal ho u našeho baráku. Pak šel do města, koupil u řezníka kousek salámu a šel zpět
do baráku. Ve městě uviděl psa tak šel k psovi, dal mu čichnout k salámu a pes běžel
za rámusem jak pitomý. Za barákem psa klepl klackem po nosu, stáhl z něho kůži
a vařil guláš. Po uvaření řekl, kdo máš hlad vem kotlík a pojď. Za chvíli byl pes snědený a na naši rotu druhé roty při setkání vrčely nebo štěkaly. Franta rámus se jen usmíval a nám říkal, však oni přilezou všichni. Měl pravdu. Jedli jak vojáci tak i důstojníci.
31. 12. 1917 má naše četa službu u prochvolského skladiště. F. rámus dotáhl pejsánka na pajšlíček. Strážnice je plná vůně a my, kteří máme od půlnoci měniti stráže, už
jíme. Pojednou se otevřou dveře a plukovník Gibiš se slovy, to je tady vůně, vchází do
strážnice. Všichni už stojíme v pozoru; jde od jednoho ke druhému a přeje nám štěstí
a veselý nový rok 1918, abychom se v něm dostali už domů. My co jsme měli jít na
stráž pokračujeme v jídle. Zeptal se co jíme a F. rámus mu řekl, že dotáhl pejsánka na
pajšlíček a může mu dáti na ochutnání. Nebude někdo z baráků zkrácen když mi dáš?
Bratře plukovníku ještě nám zbude a už mu nesl v kotlíku správnou porci. To jsme
valili oči jak chutnalo takovému pánovi ze psa jídlo. Když dojedl obrátil se na rámuse
a povídá, můžeš mě přidat? Ten vzal kotlík a přinesl mu druhou porci. My byli po jídle
tak jsme hlásili odchod na střídání stráží.
4. 2. 1918 odjíždíme z Čerepovce. Skoro 2 dny jedeme vedle jezera Ladoga (Ladožské) a zastavujeme v Petrozavodsku. Lokomotivu nám odpojili a jeli s ní načerpati
vodu. Pak ji dali dozadu vlaku. Jeden bráška si toho všiml a šel to hlásiti plukovníkovi.
Plukovník šel do dopravní kanceláře a zeptal se výpravčího proč nám dali lokomotivu dozadu vlaku? Ten odpověděl, že pojedeme zpátky, že bolševiky tam nepotřebují.
Plukovník mu řekl, že jsme Čechoslováci a že jedeme do Francie. Petrozavodsk byl
tenkráte guberniálním městem a je asi hodinu cesty od nádraží. Výpravčí hned telefonoval do Petrozavodska zda nás má vrátiti do Ruska nebo pustiti do Murmaně. Odpověď zněla, nevraceti a čekati až přijedeme.
Asi za půl hodiny přijela dlouhá řada saní, samé panstvo a úřednictvo. Plukovník Gibiš
se představil jako velitel oddílu a řekl kam jedeme. Hned nás vítali a žádali, abychom
jeli do města, že nás pohostí. Nevěřili jsme a s díky odmítli. Po dlouhém naléhání šla
tam deputace 5 důstojníků a 10 střelců. Nešla. Jela na saních. Petrozavodsk je dnes
hlavním městem Karelie, samostatné republiky Sovětského svazu. Když se blížil večer
a naše deputace se nevracela měli jsme o ně strach. Vrátili se druhý den dopoledne
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a s nimi spousta plných saní. Město nám darovalo vagon chleba a vagon soleného
másla v sudech. Odjezdem z Čerepovce jsme zásobováni Francií. Na oběd hovězí
konservy, na večeři rybí konservy a suchary místo chleba.
12. 2. 1918 přejíždíme polární kruh. Následkem velkých mrazů přetrhl se nám za jízdy
vlak. Vyskakovali jsme v prudké jízdě z vagonů. Někteří z bratrů měli potlučené hlavy
od těch co vyskakovali později. 13. 2. 1918 o 3 hod. ráno přejíždíme záliv ledového
moře přes který jde železniční trať asi 5 km. Moře bylo zamrzlé jen kolem trati byl led
prolámán. Železniční trať z Petrozavodsku do Murmaně byla stavěna za 1. světové
války rakouskými zajatci. Píši stavěna, ale ona byla pokládána pražci jak šel terén,
z kopce do kopce, přes močály, jen přes řeky byly dřevěné mosty.

Stanice Polární Kruh
Šla pověst, že je stavěna na kostrách rakouských válečných zajatců, kterých tam
ze začátku zemřelo na tisíce. Umírali na skorpu (rusky Cinka), nedostatek vitamínu
a mléka. Ze začátku se bezbolestně vyklají a pak vypadávají zuby, v pozdějším stádiu
odpadává maso od kostí a člověk hyne. Pozdější transporty byly po 2 až 3 měsících
posílány zpátky do Ruska. V pozdější době tam pracovali z Vel.Újezda František Kolář, holič a Antonín Himr, kostelník. Při našem projíždění bylo okolo trati viděti dost
vyvrácených vagonů. Jízda přes močály byla houpavá.
15. 2. 1918 Přijeli jsme do města Kola, velikostí se rovnalo Staměřicím, ale nádraží
má velké. Tady budeme čekati na příjezd lodi. Do Murmanského přístavu je to 8 km.
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Městečko Kola
16. 2. 1918 jsme se v nádraží byli koupati v sauně; to je parní lázeň; v místnosti je
uděláno široké dřevěné schodiště, od podlahy až ke stropu. V peci jsou velké kameny
a když jsou hodně- skoro žhavé, vchrstne se do pece pár věder vody, která se hned
v podobě páry vrátí do místnosti se schody. Já si vždy vylezl až ke stropu, tam je
největší vedro a člověk se v páru minutách z té staré kůže stáhne jako had. Z parní
místnosti se vyjde do druhé, kde jsou sudy s vodou studenou a tam se osprchuje,
anebo nechá polít z vědra.
V době odlivu se voda stáhla až do moře a my jsme chytali létající ryby a sbírali různé druhy škeblí. Při přílivu připlouvaly z moře velké ledové kry a na nich leželi tuleni.
20. 2. 1918 jsem onemocněl a odešel do osobního vozu. Mám vysoké horečky
a Dr. Hes mě krmí chininem. Po 12ti dnech koukání z okna nemocničního vozu na bratry jak sáňkují a na Lopaře jak se sobími potahy jezdí do Koly, jsem po poledni utekl
a šel s také sáňkovati. Sjel jsem dvakrát a šel si zase lehnouti, protože jsem zahlédl
Dr. Hese jak šel také na kopec. Večer při měření teploty, zjištěna normální. Br. Cihlář
ošetřovatel, z Prostějova, měl strach jestli mě na sáňkách neviděl doktor. Přišel po
8hod. večer a když nad postelí viděl na tabulce normál, vzal teploměr a měřil mě sám.
Naměřil jako br. Cihlář. Já si v duchu myslil, že ty sáňky pomohly lépe než chinin.
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Sobi ve službách čs. vojska na cestě do Francie
1. 3. 1918. Upisuji Česko-Slov. národní půjčku I.série po 10 frankách, čís. 92 a 93
splatné roku 1925.
II. výprava Česko-Slov. dobrovolců z Ruska do Francie.
Kola, Murmaňská dráha 1. 3. 1918.
5. 3. 1918 jsem propuštěn z nemocničního vozu k rotě do teplušky. Měsíc zde svítí ve
dne v noci, stále v úplňku, nezapadá, krouží nad námi stále dokola. Nejvíce nás zajímá polární záře. Sráží se do velkých chumlů a najednou jakoby do ní fókl, rozletí se
po celé obloze. Slunce jsme zde neviděli, to se toulalo někde na jihu.
20. 3. 1918 odjíždíme z Koly do Murmaňského přístavu.
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Ruský průvodce vlaku na murmaňské dráze
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21. 3. 1918, první jarní den a zde je sněhu nejméně na dva metry. Moře však zamrzlé
není, jen ojedinělé kry za přílivu bloudí na vlnách. Dnes jsme naloděni na anglickou
loď nákladní Huntsend, kterou tito sebrali Němcům. Je nás na lodi 2300 osob různých
národností. 22. 3. opouštíme v půl páté večer Murmaňský přístav. Druhý den plavby
míjíme Zemi Františka Josefa, ale vidíme z ní jen tmavý pruh, je daleko. Spíme v sítích zavěšených pod stropem v podpalubí, na sobě máme korkové záchranné pásy.
Začínáme už krmiti rybičky. Mořská nemoc je prevít. Nic nepřijímá jen dává moři.
Strava je dobrá a jí vždy 10 lidí z jedné mísy. Z naší desítky jíme jen dva, 8 marodí
a jsou na palubě připraveni ulehčit žaludku. 26. 3. máme poplach, na obzoru se ukázala 2 plavidla. Byly to torpédoborce, jely nás chránit před ponorkami. 28. 3. vjíždíme
v anglické vody. Vidíme už břehy Anglie a těšíme se, že brzy budeme na souši. Přístav
je silně chráněn křižníky. Jsme v Nev Kastl (pozn. Newcastle). Mnoho civilních osob
bylo vyloděno a že byl už večer, my přenocovali na lodi. 29. 3. v 9 hod. ráno jsme
byli vyloděni a malou lodí dovezeni do nádražních skladišť. Po 6té hodině odpoledne
jsme šli městem na nádraží a nasedli do osobního vlaku. Na cestu jsme dostali chléb
s mletým masem a limonádu. Po 9. hod. večer odjíždíme. 30. 3. projíždíme Oxfordem
do Southseu (pozn. Southsea – část Portsmouthu).
V přístavu jsme byli zásobeni jídlem a každý jsme dostali 3 šilinky. Dojem z cesty přes
Anglii báječný, všude čisto a pořádek. Hodně na nás působil také ten přechod, v páru
dnech ze zimní pustiny do zeleného jara. O 6té hod. večer jsme opět naloděni a přes
kanál pojedeme do Francie.
31. 3. 1918 v půl páté ráno jsme přistáli v Le Havre. Přístav stejný jako v Anglii.
Město na pobřeží velké a pěkné. O 10té hod. jsme vyloděni a přivítáni dvěma členy
čs. Národní Rady pařížské a francouzským důstojníkem. Kufry a zavazadla naložili jsme na auta a šli jsme asi hodinu městem do tábora, kde budeme nocovati pod
stany.
1. 4. 1918 o 5té hod. odpoledne jdeme městem na nádraží. Všichni podle stejnokroje
myslí, že jsme rusové a proto jejich pohledy nejsou přívětivé. O 10té hod. opouštíme
Le Havre a jedeme krásnou zelenou Francií k jihu. 2. 4. Stojíme na větším nádraží
Chateau au Soive a pak jedeme přes Le Mans. Je to kraj pahorkatý, samé vinice. Na
nádražích a strážních domcích vidět jen ženský personál ve smutečním šatu. Mužů je
viděti málo. Všichni stojí ve frontě proti Bošům. 3. 4. ráno stojíme na nádraží v Saints.
Brzy už budeme v cíli naší cesty. Po 9té hodině ráno vysedáme z vlaku
v Cognacu. V nádraží stojí naši bratři a radostně volají Nazdar. Před nádražím stojí
čestná rota s hudbou. Jsme seřazeni a pak nás vítá velitel 21. pluku plukovník Phillipe
(pozn. pplk. Armand-Charles Philippe) francouzsky a nakonec volá Nazdar. Bouřlivá
naše odpověď a už hudba hraje Kde domov můj. V každém z nás v tu chvíli myšlenky
letí tam do dáli, do krásných zemí Československých. Pak hudba hraje Marseillaisu.
Hned jsme rozděleni na roty a s hudbou jdeme do města ke svým rotám. Jsem přidělen k 11té rotě 1.četě. Den utíká v samém tisknutí ruk všem novým bratrům a večer
každý spěchá spáti. Po dlouhém a nepohodlném cestování brzy a dobře usínáme.

-13-

Prapor 21. střeleckého pluku
4. 4. 1918 se jdeme koupati a pak jsme vyzbrojováni. 5. 4. už jsme na cvičišti. 6. 4.
jsme očkováni proti tyfu a máme tři dny volno. Pak už se výcvik denodenně opakuje, poznávají se nové zbraně, za zpěvu příchody a odchody ze cvičiště. Vojna veselá. Mně učaroval lehký kulomet, fusilmetraiesse. Říkali jsme jim fyzilky. Byla to lehká
zbraň, stříleti mohl ránu za ránou nebo dávku za dávkou 3 až 4 rány – dávka nebo
vypáliti celý zásobník 25 ran najednou. U fyzilky byli tři vojáci: střelec, 1. pomocník,
který zasunoval zásobníky střelci do fyzilky a při střelbě v chůzi držel střelce za opasek v zádech, aby to střelce neporazilo. 2. pomocník nosil střelivo. Já jsem byl střelec,
Eduard Diviš z jižních Čech 1. pomocník a Jan Zvonek, Slovák z USA 2. pomocník.
Velitel 11. roty poručík Silvestr Bláha, velitel 1. čety podporučík Rež, četař Bořecký,
desátník Moravec.
Dne 10. 6. 1918 odjíždí náš pluk z Cognacu na frontu. Cestování po Francii se mi líbí.
Stejnokroj máme francouzský, který se jen v maličkostech liší od pravého francouzského. Lid stojící na nádražích smutně na nás pohlíží a diví se tomu, že jsme veselí,
jedouce na frontu. Při odjezdu vlaku nejednou ženské zaslzí oči a mávaje šátkem volá
„Orevoár Čeky“ (pozn. Au revoir = na shledanou Češi).
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Vznik československé armády
12. 6. o 5té hod. ráno zastavuje vlak v městečku Darney, nedaleko švýcarských hranic. Opouštíme vlak. 1. a 2. prapor jsou ubytovány v městečku v domech po odsunutých alsaských Němcích. Náš 3. prapor a plukovní vozatajstvo jsme za městečkem
v dřevěném táboře. Krajina je zde kopcovitá, vzduch zdravý. K našim uším doléhá
hudba nedaleké fronty. Jsme už netrpěliví a raději bychom už byli ve frontě.
30. 6. má náš pluk dostati od města Paříže plukovní prapor. Den před slavností roty závodějí ve strojení svých ubikací. 30. 6. o 8hod. ranní řadí se náš 21. a 22. pluk
k slavnosti. Nad námi krouží francouzská letadla. Hlídkují, aby nás nenavštívili Němci.
Místo přehlídky je asi na 800 m dokola obstoupeno strážemi s těžkými kulomety. Asi
v devět hodin doléhají k našim uším zvuky zvonů, znamení, že francouzský prezident
Poincaré a generál Janin přijíždějí.
V krátké chvíli přijíždí 25 automobilů. Přijeli někteří z ministrů, zástupci města Paříže,
naše Národní rada a zástupci všech válčících spojenců. Seskupili se před středem naší
brigády a generál Janin nás pozdravil. Pak se ujal řeči Dr. Beneš francouzsky a česky.
Pak mluvil prezident Poincaré dlouho za velkého potlesku. Poslední k nám promluvil
kapitán Chalupa, který s námi přišel z Ruska. Myslím, že byl z Lazníček, jako bratr Potěšil, jehož syn je ve Velkém Újezdě teď lékařem. Bratr Čeněk Hnilica mi jednou řekl,
že byl kapitánovi Chalupovi na pohřbu. Kde, to mi neřekl. Pak vystoupil prezident Poincaré s praporem v ruce a odevzdal jej plukovníkovi Philipe, který jej rozvinul a my
jsme slavnostně přísahali věrnost a vytrvání v boji až do konce. Na to celá naše brigáda zapěla píseň „Bývali Čechové“. Po ukončení písně odešli jsme se stavěti k defilé
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za blízké návrší. Byla to hezká podívaná na ty šiky ženoucí se z návrší. Následoval odchod do ubikací. Sotva jsme odložili pušky a helmy, přišel do našeho baráku prezident
s generalitou a ministry podívati se na naše ubytování. Prezident se divil, že prý jsme
všichni mladí. My zatím byli všichni bezvousí. Francouzi si potrpěli na dlouhé kníry.

T. G. Masyryk promlouvá k vojákům před jejich odchodem na frontu
2. 7. odjíždíme večer na frontu.
3. 7. ráno před 6tou hod. vystupujeme z vlaku v městečku Lašapelle (pozn. La Chapelle), asi 16 km na jih od pevnosti Belfort. 9. 7. odcházíme do druhé linie do Dolního
Bourbachu. 20. 7. jsme v první linii v Kreutzvaldu. Zákopy vedou bukovým lesem, ale
stromy jsou většinou od dělostřelců pozuráženy. Fronta poměrně klidná. 24. 7. v noci
utekl Večeřa k Němcům. Němci vědí koho mají proti sobě a jeho doma čeká oprátka.
Oboustranná činnost oživuje. 1. 8. jdeme do 2. linie do Bourbachu, na naše místo
jde náš 1. prapor. Armádní velení potřebuje jazyky. Dělostřelectvo provádí bubnovou palbu a 20 bratrů 1. praporu bere německé zákopy ztečí. Všichni se vrátili zdraví
a dovedli 3 jazyky. 10. 8. jdeme do 1. linie do Aspachu. Chodím s br. četařem Moravcem a br. Syrovým z Užhorodu na noční výzvědné hlídky. Němci v noci mezi liniemi
něco dělají, máme zjistit co. 13. 8. jsme narazili na německou hlídku a čet. Moravec
na ni hodil ruční granát. Po břiše jsme se vraceli do zákopů a Němci po nás stříleli
z kulometů. Br. Syrový si donesl průstřel levé ruky a je v nemocnici. Pak jsme chodili
s Moravcem sami. 16. 8. večer jsme se tiše připlížili asi na 30 metrů k Němcům. Zakopávali nějaké dlouhé bomby do země. Tiše jsme se vrátili a hlásili vel. roty, co jsme
zjistili. Byly to plynové bomby s yperitem. V noci do nás Němci pustili bubnovou palbu
a současně plynové bomby odjistili. U praporu jsme měli 3 mrtvé a 17 přiotrávených.
20. 8. jdeme do zálohy do Bourbachu. Už to není klidná fronta jako byla dříve. Třetí
kulometné zběhl Petržel. Francouzi ho zadrželi u švýcarských hranic a eskortovali ho

-18-

k rotě. Bratři jej bez soudu před Francouzi pověsili na strom. Zásobování máme na
frontě lepší než jsme měli v Cognacu. Ráno dvě deci koňaku a pak zrnkovou kávu.
Přesnídávka – sýr ementálský a chléb, oběd masitý a půl litru vína. Salám na svačinu
nebo zahradní jahody v cukře. Přesnídávky a svačiny se střídají. Chléb je bílý a nepřiděluje se. Kolik sníš, tolik si vem. Každou sobotu dostáváme čisté prádlo.
V Paříži vychází týdeník „Naše samostatnost“ a je nám posílán zdarma. Informováni
jsme o bojích na všech frontách.
30. 8. jdeme do 1. linie do Kreutzvaldu. 4. 9. večer bubnová palba na naše zákopy.
Všechno jde do krytů. Z každé čety zůstává u střílny fyzilky střelec a první pomocník.
Dnes je řada na mne a bratra Diviše. Krčíme se za předprseň zákopu a čekáme až
Němci přehodí palbu za nás. Po přehození palby za nás, vyběhl německý přepad mezi
naše zákopy a drátěné překážky. To byla rozhodující chvíle pro nás dva. Osvětlovacích raket byla plná obloha, viditelnost báječná. Zasadil jsem fyzilku k ramenu a už to
řechtalo. Moje práce trvala chvíli a všichni zůstali v překážkách mrtví a ranění. Já sám
jsem dostal ránu do páteře. Po boji mě chtěl zdravotník ovázati, ale našel jen pořádnou modřinu. Byla od bukové větve. 6. 9. jsme s bratrem Divišem v rotném rozkaze
navrženi na vyznamenání čs. válečným křížem z r. 1918.
16. 9. odcházíme z fronty a jdeme až do města Šampaně (pozn. Champagne). Zde
nastupujeme do vlaku a jedeme směrem Šalon (pozn. Châlons sur Marne). 21. 9.
projíždíme Šalon a jedeme směrem k Remeši. Na jednom z menších nádraží vystupujeme a jdeme až do města Eperney. Zde odpočíváme 2 dny a pomáháme vinařům
sklízet víno. Každý dostáváme denně 2 franky. Dne 30. 9. procházíme pozicemi franc.
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dělostřelectva, je právě v plné činnosti. Od rána zde spojenci postupují, mají štěstí,
ztráty mají malé. Němec je bit nejvíce letadly a ustupuje. 7. 10. odjíždíme automobily přes Remeš do Murmelonu (pozn. Mourmelon) kde vystupujeme a jdeme do
1. linie na řeku Aisnu u města Terronu. Br. Syrový už je zase zdráv a mezi námi.
20. 10. náš prapor mění franc. oddíly v 1. linii. Němec drží výšiny nad řekou Aisnou.
1. prapor, Husákův, udělal předmostí u vesnice Vandy, ale vyhnati Němce z betonu nešlo.
Za sebou máme řeku, silnici a splavný kanál. Němci jak řeku i splavný kanál zatarasili,
tak máme za sebou přes 1 km vody. Celé údolí je pod německým obstřelem. Střelivo
se dováží na mulách do Vandy a pro jídlo se chodí po lávce udělané ze sudů a fošní,
široké asi půl metru. Zásobování se děje jen v noci. Na dotaz poručíka Reše, velitele
čety, kdo se hlásí dobrovolně choditi v noci pro jídlo a pití, se nehlásil nikdo. Každý se
zasmušile podíval na vodu s úzkou lávkou a mlčel. Vzal to br. Syrový a já. Hned první večer jsme se na lávku vsunuli mezi Francouze. Byli věkově starší a klidnější. Jak
slyšeli hvízdání granátů nebo šrapnelů hned lehli na lávku a po explozi co nejrychleji
utíkali dále. Zpáteční cesty byly horší, byli jsme hodně zatíženi jídlem a vínem. Polévky nebyly. Domů jsme se vraceli zpocení a promočení, utahaní jako koťata.
26. 10. jsme byli už jen pár kroků od druhého břehu, když Němci počali ostřelovati
druhý břeh. Francouzi se dali po dosáhnutí břehu doprava, já za nimi a volal jsem br.
Syrového. Chudák buď mě v tom bouchání neslyšel, běžel rovně, výbuch a výkřik.
Hned jsem s Francouzi běžel k němu, dali ho na stanové plátno a po břehu a pak po
silnici. Asi za čtvrť hodiny jel od Vuzier (pozn. Vousiere) americký sanitní vůz, Francouzi jej zastavili a žádali, aby raněného vzal. Domluva špatná, Francouzi vůz otevřeli
a na prázdná nosítka jsme br. Syrového naložili. Pak jsem šel smutný pro jídlo a k četě
jsem se vrátil o 2 hod. po půlnoci. Co jsme nosili dva, dotáhl jsem sám. Hned jsem
hlásil poručíkovi, že br. Syrový je těžce raněn a já že už pro jídlo nepůjdu. Do vystřídání jsem měl celonoční přední hlídky před zákopy.
29. 10. 1918. Došla zpráva, že Rakousko kapitulovalo. 31. 10. Jsme staženi z 1. linie
a náš úsek přebírají Francouzi. My jdeme na zasloužený odpočinek. Při sejití se celého pluku a později brigády pozorujeme, že naše řady hodně prořídly. Přicházíme do
bývalého německého tábora zvaného Kirchbach.
Dne 8. 11. máme zde velkou slavnost. Velitel 4. armády generál Guro dává nám vyznamenání. Je to starší vysoký, hubený pán. Levý rukáv má prázdný, ruku má uříznutou u ramene a silně kulhá na pravou nohu. Byl těžce raněn dělostřeleckým granátem
a třeba invalida, neopustil armádu když ho vlast potřebovala. Je zde též přítomen náš
ministr zahraničních záležitostí Dr. Beneš. 14. 11. jdeme do Murmelonu (pozn. Mourmelon) kde vsedáme do vlaku a jedeme směrem ku Epinálu. U lázeňského města
Vittel opouštíme vlak a jsme ubytováni po vesnicích. 22. 11. odjíždím do nemocnice,
mám španělskou chřipku. Před odjezdem z nemocnice jsme v „Naší samostatnosti“
četli, že pan prezident Masaryk přijede k naší brigádě a pak že pojede domů do ČSR.
Brigáda byla ubytována zase v Darnej (pozn. Darney). Po vyléčení 7. 12. odjíždí nás
chřipkařů z nemocnice v Martigny les Bains 8 brášků. Cestovní průkaz máme společný k záložnímu pluku do Cognacu jako rekonvalescenti. Domluvili jsme se a místo do
Cognacu jeli jsme k bráškům do Darney. 8. 12. o 11té hodině jsme už u pluku. 9. 12.
přijel se na nás podívat náš prezident Masaryk. 14. 12. odjede z Paříže do Itálie a pak
domů. 14. 12. odjíždí 1. prapor domů do ČSR. 6. 1. 1919 odjíždí náš prapor z Francie
přes Švýcary do Itálie. V Padova čekáme 5 dní na přistavení vlaku a pak projíždíme
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Rakouskem do Československa.
13. 1. 1919 o 9 hod večer projíždíme hranici Československé republiky. O 12té hod.
noční jsme v Českých Budějovicích. Všechno překládáme do čs. vlaku a dne 14. 1.
o 6té hod. ráno odjíždíme ku Praze. Ve 14 hod. vjíždíme do Wilsonova nádraží a jdeme přes Václavské náměstí na Žižkov, kde jsme ubytováni ve škole. 16. 1. odjíždí naše rota do Vídně pro vlak kávy, kterou tam dovezli Francouzi. 19. 1. jsme přijeli zpět
a dovezli 27 vaků zelené zrnkové kávy. 22. 1. náš prapor ráno odjíždí do Ostravy. Tam
se dovídáme, že 21. 1. Poláci v Ostravě zajali prapor olomouckých čtyřiapadesátníků.
Večer když se setmělo, naše rota dostala rozkaz vzíti bohumínská nádraží obchvatem.
Šli jsme podle žel. trati, před Bohumínem ho obešli a šli do nádraží z polské strany.
Poláky jsme odzbrojili bez boje. V čekárně byli odzbrojení čtyřiapadesátníci, těm jsme
pak dali jejich pušky. Pojednou ke mně přišel kluk od 54 pluku a povídá „Franto, děkuji ti, že jsi mě vysvobodil ze zajetí.“ Jak víš, že se jmenuji Franta? No já su Špaldu
Josef z Vel. Újezda.
24. 1. obsazujeme Karvinou. Poláci se před námi stáhli do vesnice Žebřidovice. Vesnice leží podle trati a silnice vedoucí k Těšínu. 26. 1. ráno 10tá a naše 11tá rota dostáváme rozkaz vzíti Žebřidovice. Já se svými dvěma pomocníky a fyzilkou měl krýti
levý bok útočících rot. Roty měly těžký úkol. Útočily otevřeným zasněženým terénem
z kopce dolů. Sotva se ukázaly na obzoru, byly zachyceny palbou těžkého kulometu
a musely zalehnouti. Po mé levé straně se táhl les s příkopem oddělujícím pole od
lesa. Pustil jsem se příkopem k vesnici a pozoroval jsem, kde těžký kulomet stojí.
Ostřeloval linii obou rot a o mně nevěděl. Zjistil jsem, že střílí z okna třetího domku.
Neviděl jsem střelce a proto jsem se vrátil asi 30 kroků zpět. Opatrně jsem popolezl z příkopu výše, postavil fyzilku do sněhu a celý zásobník vypálil do okna. Kulomet
zmlkl a já se svými pomocníky přeběhl trať i silnici a v zahradách jsme zahájili palbu
na nic. Poláci mysleli, že jsou obklíčeni a počali se našim rotám, které zatím seběhly
z kopce, vzdávati. Máme u obou rot 4 raněné a dva mrtvé. Od naší roty padl bratr
Línek z Ameriky. Jméno bratra od 10té roty, který padl, neznám. Poláci měli celou obsluhu kulometu mrtvou a raněnou, zajato bylo 115 Poláků, ukořistili jsme kulomet,
spoustu pušek a 1 zásobovací vůz s proviantem. Ve voze byl celý vepř a to byl pro nás
největší úspěch. Jsme zde na těšínsku už kolik dní a naše kuchyně od celého praporu
bloudí někde mezi Prahou a Ostravou. Tak si dáme do nosu.
Jsem velitelem roty poručíkem Vévodou navržen na vyznamenání křížem roku 1918
a 1919 „V těžkých dobách“. Naše bojová činnost končí. Krotíme Němce v Opavě.
Hlídáme rakouské důstojníky na Špilberku v Brně. Na pohořelickém okrese děláme
domovní prohlídky, odebíráme všechny druhy zbraní, voj. stejnokrojů, prádla, prostěradel.
Do Čs. vojáka jsem za hranicemi šel dobrovolně, abych pomohl osvoboditi
čs. národ. Ničím se nechlubím, nic neskrývám, konal jsem prostě národní
povinnost. Poznámky a data jsem si dělal po celou dobu 1. světové války. Co jsem nyní napsal je pouhou kostrou mých prožitků. Promiňte, je mi
83 roků, ruka už se třese a na chyby nehleďte.
František Kovářík
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Po válce

Na některé epizody ze života Františka Kováříka vzpomíná jeho neteř, paní
Ludmila Kočičková, roz. Kováříková.

Po válce žil František Kovářík v Plzni. Oženil se, jeho manželka Anna byla učitelkou,
on pracoval v celní správě. Na fotografii z roku 1925 s jeho podpisem můžeme přečíst
nápis na razítku: Pres. zem. finanč. ředitelství v Praze.
Po smrti své manželky se koncem 40. let přestěhoval do rodné vsi Velký Újezd. Bydlel
v podkrovním pokojíku u příbuzných – rodiny Kováříků u hřbitova. Všechen čas ale
trávil s rodinou svého bratra Ladislava. Stravoval se u nich, pomáhal jim v hospodářství, trávil čas s jejich dětmi. Děti měl rád a oni zase jeho. Své vlastní neměl. Dodnes
jeho neteř vzpomíná, jak strýc vařil ten nejlepší čaj na světě. Servíroval ho v pěkném
šálku a přidal i sušenky. Pro dítě to byl svátek. Stejně jako pobyt u strýce, když rodiče nebyli doma.
František měl tři bratry. Občas se všichni scházeli doma v malé kuchyňce, vzpomínali
a vyprávěli o životě. Určitě bylo o čem vyprávět. Když se František vrátil zpět do
Velkého Újezdu, nejedna vdova měla zájem o pěkného muže, který si umí poradit
s každou prací a hlavně je finančně zabezpečen. Jako legionář měl pěknou penzi. Ale
nedal se.
František měl rád přírodu, hlavně les. V houbové sezóně vstával ve tři hodiny ráno,
odcházel do lesa a s velkým ruksakem plným hub se vracel. Ale ne domů, šel pěšky
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do Přerova na trh. Když pak později už fungovala autobusová doprava, do Přerova už
nejezdil. Byl už starší, ale na houby stále chodíval. S plným košíkem ho bylo často vídat, jak roznáší houby po vesnici svým známým. Se svým bratrem Ladislavem chodili
příležitostně na práci do lesa.
Při vzpomínkových akcích se kladly věnce u pomníku padlých nebo u pomníku Zákřovský Žalov. Tam jsme viděli Františka Kováříka a Čeňka Hnilicu v legionářských
uniformách.

V pozdějším věku byl František téměř hluchý, ale stále vitální, nikdy nebyl nemocný.
Pravidelně jednou ročně jezdil do Plzně na návštěvu ke kamarádce z mládí. Nechyběla pozornost ve formě ořechů a medu.
Byl to moudrý, skromný a hodný člověk. Tak to cítila jeho rodina i přátelé.
František Kovářík zemřel 12. 8. 1978 ve věku nedožitých 83 let, po krátké nemoci na
infarkt.
Čest jeho památce.
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Vítání občánků
21. května proběhlo vítání dvou skupinek dětí narozených od října 2018 do února
2019. Přivítali jsme (na 1. fotce zleva) Gabriela Svítka, Daniela Sklenáře, Jiřího a Zitu
Galáskovy a v druhém kole Isabellu Kenšovou, Sofii Darnady, Josefa Koky a Tomáše
Čurdu.

Miluše Mazalová,
matrikářka

VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu 5. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (dále jen “ZM VÚ“),
konaného dne 11. 6. 2019 /volební období 2018–2022/
Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zápis ze 4. zasedání ZM VÚ ze dne 19. 3. 2019.
Usnesení č. 2 k bodu č. 3 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM VÚ.
Usnesení č. 3 k bodu č. 4 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu finančního výboru ZM VÚ.
Usnesení č. 4 k bodu č. 5 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro rozvoj městyse ZM VÚ.
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Usnesení č. 5 k bodu č. 6 pozvánky
ZM VÚ schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse VÚ za období od 4. zasedání ZM VÚ.
Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Účetní závěrku včetně hospodářského výsledku na základě protokolu za účetní
období 2018:
Účetní jednotka: Městys Velký Újezd, IČ účetní jednotky: 00299677, Sestaveno k: 31. 12. 2018
Stav rozhodnutí: SCHVÁLENO, Datum rozhodnutí: 11. 6. 2019, Schvalující orgán: Zastupitelstvo
městyse, Seznam osob rozhodujících o schválení:
DOMES Karel
HAUSNEROVÁ Martina, Mgr.
NOVÁKOVÁ Ivana
JELEN Josef, Ing.
OKLEŠŤKOVÁ Marie		
KLEINOVÁ Jana, Ing.
SVOBODA Karel
KLIČKA Jaroslav, Ing.		
ŠUBRTOVÁ Miluše, Ing.
KOKY Jan
ŠVARCOVÁ Jana, Ing.		
MAŘÍK Lukáš			
ZATLOUKAL Ondřej, Mgr.
Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
ZM VÚ schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření dle „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Velký Újezd za rok 2018.“
Závěr této zprávy: Při přezkoumání hospodaření městyse Velký Újezd za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
ZM doporučuje účetní městyse přeúčtovat hospodářský výsledek ke dni schválení závěrečného
účtu následovně:
-zůstatek účtu 431 300 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) ve výši 7.658.785,68 Kč
převést na účet 432 300 (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let).
Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
ZM VÚ schvaluje prodej nepotřebného majetku traktor Zetor 5718 za nejvyšší nabídnutou cenu
67.200,- Kč vč. DPH.
Usnesení č. 9 k bodu č. 10 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro ZŠ a MŠ Velký
Újezd, příspěvková organizace.
Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Velký Újezd č. 1/2003 o zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní
větší počet osob v obci Velký Újezd.
Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky
ZM VÚ souhlasí se směnou částí pozemků parc. č. 465/3 o výměře 25 m2 za parc. č. 469/5
o výměře 25 m2 dle žádosti. Směňované pozemky jsou stejného druhu (ostatní plocha), využití
a hodnoty, proto se bude jednat o směnu bez doplatku ceny směňovaných pozemků. Náklady
spojené se směnou hradí žadatel.
Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
ZM VÚ bere na vědomí Zprávu o činnosti JSDH Velký Újezd za období 29. 11. 2018 – 2. 6. 2019.
Usnesení č. 13 k bodu č. 14 pozvánky
ZM VÚ schvaluje podání žádosti do programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu –
provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2019 na pořízení malotraktoru na sečení trávy.
Starosta městyse:			
Ing. Josef Jelen 				

Ověřovatelé zápisu:
Marie Oklešťková, Ing. Jana Švarcová
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