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Vážení spoluobčané,
rád bych vás informoval, že i pro závěr roku vedení městyse připravilo některé z men-
ších stavebních i dalších akcí. Vbrzku dojde ke zlepšení bezpečnosti provozu před 
zdejší základní školou zabudováním výsuvného sloupku, který bude korigovat vjezd 
před objekt školy či oplocení blízkého dětského hřiště. Před zimou také dojde k úpravě 
komunikace Na výletním. V tuto chvíli se bude jednat o provizorní úpravu, která však 
zajistí průjezdnost. Na jaře by mělo dojít ke komplexnímu řešení včetně odvodnění. 
V současné době také dochází k dokončování textů pro reprezentativní knihu o Vel-
kém Újezdě. Zastupitelstvo městyse se rozhodlo, že by si náš městys podobnou pu-
blikaci zasloužil nejen vzhledem ke své bohaté historii, ale také proto, že od vydání 
obdobně koncipované knihy od Karla Domese uplynulo již více jak padesát let. Na jaře 
příštího roku by tedy mělo dojít ke grafické úpravě a tisku. Za několik týdnů budeme 
také oslavovat sté výročí vzniku Československa. Pro tuto příležitost městys připravil 
program, který je uveřejněn na následujících stranách. 
 Čtyřleté funkční období se kvapem blíží ke svému konci. Tím také končí re-
dakce Žibřida. Snad jsme svou misi zvládli se ctí. Musím se přiznat, že dát dohromady 
každé tři měsíce náš zpravodaj je někdy opravdu velmi těžké. Především těch, kteří 
se chtějí podělit o své informace, je stále velmi málo. V podstatě se jedná o uzavřený 
tým lidí. A přitom je to škoda. Dovedu si představit výrazně širší zastoupení spolků, 
školy, podnikatelů ad. I vzhledem k tomu bych rád poděkoval všem, kteří po celé čtyři 
roky nezištně dodávali své příspěvky a naplňovali tak zdejší mnoho desítek let trvající 
tradici velkoújezdského zpravodaje. Jmenovitě bych zde uvedl především Věru Bed-
naříkovou, Josefa Richtera, Janu Kleinovou, Michaelu Janotovou, Pavla Coufala a Ja-
roslava Tylicha. S jejich příspěvky jste se mohli setkávat prakticky v každém z čísel.
      

   
 Váš místostarosta 
Mgr. Ondřej Zatloukal

SlOVO úVODEM
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Redakce Žibřida se rozhodla po letech oživit tradici rozhovorů. Jednou z linií bude po-
stupné představení všech zastupitelů městyse Velký Újezd. V tomto čísle Vám před-
stavíme Ing. Josefa Jelena – starostu 
našeho městyse.

Můžete čtenářům nejprve popsat, jak 
jste se dostal do Velkého Újezda – 
a také něco k historii vaší rodiny?
V roce 1991 jsem dostal úkol od tehdej-
šího ministra obrany vybudovat vojenský 
záchranný pluk v posádce Kozlov, tento byl 
1. 10. vybudován a v plné pohotovosti. Pět 
let jsem tedy prožil s rodinou na Kozlově 
a už tehdy se nám zalíbila okolní příroda 
a lesy.  V roce 1996 byla posádka přesu-
nuta do Olomouce a následovalo stěhová-
ní. Život ve městě však člověka původem 
z vesnice po čase dost vyčerpá, v roce 1999 
jsme proto s manželkou koupili pozemek 
ve Velkém Újezdě a započali stavbu domu, 
ve kterém žijeme od roku 2005. Původem 
jsem z malé vesničky na Znojemsku, kam 
se také rád vracím.

Léta jste také působil v armádě. Na 
jakých pozicích jste tam pracoval a co jste měl na starosti?
Po vysoké škole ve Vyškově jsem působil v mnoha posádkách: Karlovy Vary, Tábor, 
Benešov u Prahy, Znojmo. V roce 1986 jsem byl mezi pěti vybranými uchazeči o post-
graduální studium Válečné akademie v Moskvě. Po ukončení studia v roce 1989 jsem 
krátce působil v posádce v Kutné Hoře na pozici náčelník štábu pluku, v Kozlově ja-
ko velitel pluku, v Olomouci jako velitel záchranné a výcvikové základny, v Brně jako 
velitel Sil územní obrany pro kraje Jihomoravský a Vysočina a poté opět v Olomouci 
jako ředitel Krajského vojenského velitelství. V roce 1995 jsem studoval na Ame-
rické válečné akademii v Německu a praxi jsem vykonával u vojenských útvarů ve 
Francii a na Korsice. V roce 1997 jsem se také jako velitel záchranného pluku Civilní 
obrany podílel na organizaci záchranných prací při povodních. V roce 1999 jsem byl 
ministrem obrany jmenován do hodnosti plukovníka. Od 1. 1. 2009 jsem plukovník 
v záloze.

Vím, že vaše paní pracuje v obchodě pana Šubrta. Čemu se věnují vaše děti? 
S manželkou Boženou jsme svoji od roku 1981 a máme tři dcery. Nejstarší Martina 
učí na střední škole a s manželem Pavlem vychovávají dvě děti, prostřední Romana 
pracuje jako personalistka a nejmladší Tereza je ve 4. ročníku gymnázia a zároveň 

ROZHOVOR
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jezdí hobby závody na koních. Tento její ko-
níček znamená také velkou časovou nároč-
nost i pro nás rodiče. Vnuk Ríša navštěvuje 
3. třídu místní ZŠ a vnučka Alička chodí do 
školky. Neboť bydlíme všichni společně, je 
u nás neustále dost živo.

Jak trávíte volný čas? Máte např. ně-
jaké „koníčky“?
Vzhledem k náročnosti výkonu funkce sta-
rosty, povinnostem s tím spojených a mno-
ha rozpracovaným projektům mi na koníčky 
nezbývá mnoho času, přesto se ve zbývají-
cím volném čase věnuji zejména myslivosti 
a rád cestuji. Bohužel, delší dovolenou než 
5 dní v kuse jsem si v uplynulých čtyřech 
letech vzít nemohl z důvodu čerpání dotací 
a potřeby být neustále k zastižení na úřadě.

Líbí se Vám ve Velkém Újezdě?
Ve Velkém Újezdě se mi líbí hlavně okolní 
příroda, blízkost lesa, dobrá dopravní do-
stupnost a úroveň služeb v městysi. Toto 

místo jsem si k životu sám vybral, a proto jsem tu také spokojený.

Máte nějaká oblíbená místa a proč?
Moje oblíbené místo je Na Výletním, odkud je pěkný výhled. Rád jsem samozřejmě 
i doma a pak mám pár tajných místeček, která nebudu vyzrazovat.

Co Vás v poslední době ve Velkém Újezdě potěšilo? 
Potěšila mě dobrá spolupráce s radou a zastupiteli za celé čtyřleté období a jejich 
podpora navržených projektů. Také mě občas těší pochvalné reakce našich občanů, 
díky kterým vím, že práce, kterou odvádíme, má smysl.

A naopak s čím nejste spokojen? Co byste si přál změnit? 
Nemám rád lež, pomluvy a závist. Naštěstí se s nimi 
neshledávám moc často, ale sem tam se nějaký ten 
„rýpal“ najde. Také bych byl rád, kdyby se občané 
snažili občas vyřešit některé drobné záležitosti sa-
mi. Několikrát se mi stalo, že mi v neděli volají míst-
ní občané, abych vyřešil nějakou drobnost, kterou 
s trochou „selského rozumu“ zvládne člověk i sám.

Jste kromě zastupitelstva nějak zapojen do 
dění ve VÚ (spolky atp.)?
Angažuji se v rámci myslivosti, léta jsem byl před-
sedou MS a nyní vykonávám funkci mysliveckého 
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hospodáře. Již 12 let se také podílím na organizaci tradičních honů a oblíbeného my-
sliveckého plesu, na který například vařím i vlastní guláš. Těší mě, že za dobu mého 
působení už se stihly vytvořit i některé nové tradice, například mám radost, jakou 
oblibu si získal starostův svařák při každoročním předvánočním jarmarku na náměstí.

Jak byste zhodnotil uplynulé čtyři roky ve vedení městyse?
Uplynulé čtyři roky byly velice náročné, zejména co se týče získávání dotací na jed-
notlivé projekty. Osobně mě těší, že se nám podařilo naplnit veškeré sliby a plány 
v budování městyse. Organizačně náročné je i každoroční plánování hodových slav-
ností.

Co byste vzkázal čtenářům Žibřida?
Přál bych si do budoucna, aby se více občanů aktivně zapojilo do dění v městysi, na-
místo řečnění. Každý dobrý nápad či konstruktivní kritiku uvítáme.

        Za rozhovor děkuje 
Ondřej Zatloukal

Karel Domes (6. 11. 1911 – 30. 9. 1995)

Tento příspěvek navazuje na sérii článků o vý-
znamných představitelích či obecně osobnos-
tech městyse Velký Újezd. Karel Domes byl 
v letech 1957 až 1969 nejen předsedou Míst-
ního národního výboru, ale také významným 
historikem a badatelem o dějinách Velkého 
Újezda. V roce 1966 vydal publikaci Z historie 
Velkého Újezda a okolí. Na tuto knihu navázal 
v roce 1974 druhý díl, který nesl název Velký 
Újezd a okolí. 
 Domesova rodina pocházela z Koz-
lova, resp. z Velké Střelné. V roce 1839 se 
jeden z mužů silně početné rodiny Augus-
tin Domes (1814–1896) přiženil do Velkého 
Újezda do rolnické rodiny Libičků č. 7, kde také po nějakou dobu bydlel. Z manžel-
ství se narodilo sedm dětí. Jeho manželka Mariana zemřela v roce 1880 a Augustin 
se krátce nato podruhé oženil. V roce 1871 Augustin vydražil za 300 zl. půl domku 
č. 112 (domovní číslo 150 bylo přiděleno až o několik let později). V následujících le-
tech proběhla úprava zakoupeného objektu – k rozšíření a rozsáhlejší úpravě došlo 
po požáru v roce 1883. Dědeček Karla Ignác Domes (1847–1922) se ještě narodil 
na č. 7. Vyučil se tesařskému řemeslu a v roce 1875 se oženil s Apolonií Pacáčkovou 
z Veselíčka. Společně bydleli již v domku č. 112. Měli jediné dítě, syna Karla, který se 
narodil v roce 1877. Rodina hospodařila na čtyřech měřicích pole a s jednou krávou. 
Mimo to se také vyučil tesařem. V roce 1903 se oženil s Marianou Calábkovou z Vý-
klek. Její rodiče sňatek s chudým tesařem nesli nelibě a to se také odrazilo ve výši 



jejího věna. Postupně se jim podařilo hospo-
dářství mírně rozšířit – již v roce 1905 měli pět 
měřic polí a vybudovali novou stodůlku. V roce 
1908 také přikoupili druhou polovinu domku 
č. 150 za 1800 k. Budova tak měla dvě čísla 112 
a 150. Další pozemky přikoupili v roce 1913, 
když se rozprodávala Hausnerova pole z č. 13. 
A také ještě po první světové válce v roce 1919 
a následně v roce 1930. Celkem tedy hospodář-
ství čítalo cca 16 měřic (cca 3 hektary). Karel 
měl s Marianou čtyři děti. První záhy zemře-
lo. Měli tedy jedno děvče Marii a dva chlapce 
Františka a Karla. Marie po studiu na obecné 
škole pomáhala v hospodářství. František byl 
po absolvování měšťanky v Tršicích přijat do 
učitelského ústavu v Olomouci a poté nastoupil 
do účetní firmy. Nejmladší syn Karel se narodil 
6. listopadu 1911.

Karel Domes vychodil obecnou školu ve Velkém Újezdě. Jeho prvním učitelem byl 
Josef Libosvár. Po jeho náhlém skonu se učitelem stal František Přikryl a následně 
i Bedřich Heger a Antonín Pacák.
 Karel absolvoval sedmileté studium na reálce v Lipníku nad Bečvou, kam 
každodenně docházel se svými spolužáky pěšky. Následně si doplnil způsobilost na 
učitelském ústavu v Olomouci a zahájil celoživotní dráhu vesnického učitele.
 Začínal v těžké době hospodářské krize a nezaměstnanosti, a tak byl vděčný 
za první učitelské místo v roce 1933 na Slovensku v Brezovici na severní Oravě. Jeho 
zážitky byly tak silné, že celý život vzpomínal a udržoval písemné a osobní kontakty 
s obyvateli tohoto tehdy zapomenutého koutu republiky.
 Také na dalších působištích na školách v okolí Hranic na Moravě získával pedago-
gické zkušenosti a praxi. Toto dvacetileté období častých střídání vesnických škol ukončil 
v roce 1954 návratem do své rodné obce Velký Újezd.
 Na zdejší osmileté a později devítileté základní škole se zapojil do práce jako 
zástupce ředitele a vyučoval v hodinách matematiky, zeměpisu, občanské nauky a práce 
v dílnách. Při odchodu do důchodu v roce 1971 se se školou velmi těžce loučil. Čtyři-
cet let učil a vychovával mládež a rád předával své zkušenosti také mladým učitelům. 
Měl rád své dětské posluchače i kolegy kantory a oni jej také.
 Jako milovník historie se věnoval nejen Velkému Újezdu, ale i dějinám obcí 
okolních a celého regionu. Toto poznávání regionální historie ho postupně pohltilo 
a jeho záliba a koníček ho stály stovky hodin hledání, bádání a ověřování.
 O výsledky svého časově náročného studia historických materiálů v archivech 
a knihovnách, ale i o záznamy z vyprávění pamětníků se rád podělil s ostatními ob-
čany. Knižně tak vyšly: Z historie Velkého Újezda a okolí (1966), Velký Újezd a okolí 
(1974), 100 let ochotnického divadla Velký Újezd (1976), 75 let TJ Sokol Velký Újezd 
(1981), Velkoújezdské povídky a pověsti (1992).
  Od roku 1972 po dobu čtrnácti let vykonával funkci kronikáře Velkého Újezda 
a Daskabátu, kdy velmi pečlivě zaznamenával do tří svazků obraz přítomnosti i minu-
losti našich obcí pro budoucí generace. Oceněním této trpělivé práce bylo umístění 
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na prvních místech v okresních a krajských kronikářských soutěžích. Po získání třetí-
ho místa v ústředním kole byla velkoújezdská kronika vystavena po dobu tří měsíců 
v Národním muzeu v Praze a kronikář Karel Domes byl pozván do rozhlasového a te-
levizního vysílání, kde hovořil o svém životě, o práci učitelské, veřejné a kronikářské. 
 Každodenní veřejné práci věnoval hodně času a energie. Od roku 1957 byl 
třináct let předsedou tehdejšího Místního národního výboru. Ve funkci předsedy za-
čínal v době, kdy se v obci zakládalo Jednotné zemědělské družstvo. O činnosti MNV 
informoval veřejnost prostřednictvím Zpravodaje Velkého Újezda, který redigoval 
a pak na cyklostylu sám i rozmnožoval. Nic však v životě není černobílé. A to ani osob-
nost Karla Domese. Nicméně dnes jsme schopni jeho osobnost nahlížet již z odstupu 
mnoha desetiletí. Z historického pohledu zajisté musíme vnímat prostředí, ze kterého 
vzešel a jímž byl i výrazně ovlivněn. K silnému sociálnímu cítění také přispěla i jeho 
slovenská zkušenost. K tomu všemu musíme přidat i strasti obou světových válek. 
I samotná kolektiviza-
ce ve Velkém Újezdě 
proběhla bez výraz-
ných excesů. Přes-
to Karel Domes (jako 
aktivní člen a funk-
cionář vládní stra-
ny) nese svůj díl vi-
ny za mnohá příkoří, 
ke kterým zvláště 
v padesátých letech 
minulého století do-
cházelo.
 Při svém pů-
sobení v čele MNV ta-
ké uspořádal bohatý 
písemný materiál v ar-
chivu obce. Oddal přes 
200 manželských párů z Velkého Újezda a okolí. Rád organizoval vlastivědné zájez-
dy místních spolků a organizací po celé republice, těšilo ho vystupování na četných 
přednáškách v obcích regionu a výsledky svého studia regionální historie publikoval 
v odborných časopisech a okresních novinách.
 Ve svém poznávání nezůstal jen u svého rodiště, miloval přírodu a zvláště 
hory. Ve škole založil turistický kroužek a s žáky podnikal turisticko-vlastivědné vy-
cházky do okolí. Vyvrcholením bývalo počátkem prázdnin mnohadenní turistické pu-
tování po Beskydech, Jeseníkách, Krkonoších i Nízkých Tatrách.
 Všestrannost učitele Karla Domese byla obdivuhodná. Přes třicet let zazna-
menával denně počasí ve Velkém Újezdě a vedl srážkoměrnou stanici. Zabýval se 
také genealogií. Zpracoval rodokmen svého rodu od roku 1675 a také rodokmeny 
několika rodinám v Újezdě i v zahraničí. Byl zahrádkářem a po odchodu do důchodu 
vysadil ovocný sad a rybízovnu, byl včelařem i rybářem.    
Sestaveno na základě Kroniky našeho rodu sepsané Karlem Domesem v roce 1972 
a na základě příspěvku Mirka Domese z roku 2011.

Ondřej Zatloukal



Velkoújezdské jarmarky

Historie jarmarků (Jahrmarkt = výroční trh) ve Velkém Újezdě je velmi stará. Už vznik 
osady tomu nasvědčuje. Odborná historická literatura (L. Hosák, VVM, roč. XIX., str. 
141-142) uvádí: Lze-li položit počátky osady Velkého Újezda přinejmenším do 11. sto-
letí, dispozice jejího půdorysu ukazuje na dobu vzniku osady trhové. Ukazuje totiž, že 
severně od silnice olomoucko-lipnícké při odbočce na Potštát bylo prostranné tržiště, 
které bylo zastavěno až dodatečně. To svědčí o tom, že zdejší trhy, i když osada je 
nazývána městečkem až mnohem později (od 1381), vznikly v souvislosti se vznikem 
Potštátu a Vítkova, tedy ve druhé polovině 13. století. Na tuto dobu ukazuje i zasvě-
cení kostela svatému Jakubu Většímu, neboť v té době se staly módními pouti do 
Santiago de Compostella ve Španělsku, kde je sv. Jakub pochován a tím i hromadné 
zasvěcování kostelů tomuto světci.
 Jisté je, že s povýšením na městečko souviselo i právo tržní. Tak tomu by-
lo až do třicetileté války, kdy po válečném ničení se nazýval Velký Újezd pouhou vsí 
a byla zrušena i fara, čímž mu zaniklo i tržní právo. Po opětovném prohlášení Velkého 
Újezda městysem roku 1744 není žádných dokladů o tom, že by zde bylo tržní právo 
obnoveno. Teprve na základě žádosti podané starostou J. Sýkorou bylo 16. září 1892 
místodržitelským výnosem v Brně povoleno městečku Velkému Újezdu právo konání 
čtyř výročních trhů. První z nich se konal v úterý dne 13. prosince 1892. Tím se stal 
Velký Újezd opět tržním městečkem. 
Velkoújezdské jarmarky se konaly vždy v úterý, a to:
1. druhé úterý po Zvěstování Panny Marie (v dubnu),
2. v úterý po sv. Jakubu apoštolu (v červenci),
3. v úterý po sv. Václavu (v říjnu) – nejrušnější,
4. v úterý po svátku početí P. Marie (v prosinci).
Kdyby na tyto dny připadl svátek, dotyčný trh se odbýval v následující všední den. 
Obec stanovila tržní řád a tržní sazbu z místa a ze stánků.
 O rok později (1893) žádala obec o povolení konat také dobytčí trhy (jarma-
ky), které by se konaly na Dolním pastvisku u Dolního rybníka. Povolení ale nebylo 
vydáno.
 Dějištěm velkoújedských jarmaků, jak se těmto výročním trhům všeobecně 
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říkalo, bylo centrální náměstí a prostranství před farním kostelem. Nejslavnější jar-
maky bývaly před první světovou válkou. Válka jim dala velkou ránu, ale i po ní byly 
zase obnoveny i přesto, že už byl široký výběr i v obchodech. Příchodem hospodářské 
krize ubývalo kupujících a nový způsob života po druhé světové válce vyřadil jarmaky 
úplně. Zůstaly jen vzpomínky.
 Jak takový jarmak před už téměř 100 lety ve Velkém Újezdě vypadal, za-
vzpomínal před léty pan Karel Domes. 
 Nebyly všechny jarmaky v Újezdě stejné. Záleželo na tom, ve kterém roč-
ním období se konal. Vyberme si třeba ten nejrušnější – svatováclavský. To už bývalo 
vymláceno, obilí prodáno, zemáky vykopány a zima za dveřmi. Dlouho dopředu bylo 
slyšet v rodinách: „… až bude v Ójezdě jarmak, tož si mosime kópiť nejaký burnus na 
zimu a tobě, Vincku, cajkový gatě do školy!“
 Týden před jarmakem stavěl obecní policajt Novák s hotařem (obecní sluha) 
Moravcem mezi lipkami na náměstí tři dřevěné boudy uskladněné ve dvoře radnice, 
aby dopředu upozorňovaly, že bude v Újezdě jarmak. 
 Toho očekávaného dne ráno, bylo to vždy v úterý, počali přijíždět trhovci 
z Lipníka, Přerova, Olomouce i odjinud s bednami zboží. Dřevěné boudy na náměstí 
si pronajímali obchodníci s konfekcí. Ostatní si stavěli své vlastní rozkládací boudy 
s pulty a stoly a rovnali na ně zboží k prodeji. Bylo důležité obsadit dobré místo, aby 
byl takříkajíc „na ráně.“ Staří trhovci měli už po řadu let své vysloužené místečko.
 Tržní řád obce určoval, ve kterých místech se ten který druh zboží smí vy-
kládat a prodávat. Bylo to takto: V dřevěných boudách byla hotová konfekce, mezi 
řadou lipek vedle byly stánky s orkafem (tak se říkalo textiliím), prádlo, pestré tisky 
a zbytky, co nemohli trhovci prodat. Před Calábkovým (dům s tužkou) byly zase štůč-
ky plátna na košile, kanafas na cíchy, oblíbené „kuchařky“ k vyšívání, mašle do vlasů 
a niti. Před průjezdem ohřívaná konina (koňský salám) a vedle bečka s kvašenými 
okurkami, které lovil holýma rukama stařeček s velkou kapkou u nosu, která mu ob-
čas ukápla do sudu do okurkového láku, který nabízel za šestku na zahnání žízně.
 V ulici na Malé straně až k Zapletalovému byla na pultech vyloženě ručně 
šitá obuv – „štývlety“ (pérka, vysoké holínky, šněrovací botky, ale také papuče s bílou 
podešví). Na velkém kolíkovém věšáku, opřeném o zeď Rychty, vystavoval čepičář 
klobouky, beranice, čepice se šiltem i kožešinové límce ke kabátku. Vedle vchodu do 
hospody nabízel s humorem své kartáčnické zboží Franta Novák, jeden z mála trhov-
ců z Újezda.
 Po obou stranách silnice voněla na stáncích čokoláda, perník, v plechovkách 
tvrdá cukrlata a zvláště kluky oblíbený „špalek za škraň“, který tam dlouho vydržel, 
a tradiční turecký med. Před kostelem na zemi byly v dřevité vlně hliněné hrnce, mísy, 
formy na bábovky, malované talíře i nádobí pro nevěsty. Vedle zase putýnky, škopky 
a necky na těsto, vařechy, formy na máslo i obrazy svatých. Nechyběli ani „braťko-
vé“ z Bosny se svým krámkem přes ramena plným hřebínků, zrcátek, nožů a šlí. Jako 
průvodní jev doby přicházeli na jarmak i žebráci s kolovrátkem s planetami a bílými 
myškami. 
 Bylo to veliké hemžení lidí. Trhovci museli mít zboží co nejdříve vyložené, 
vždyť kupující ze vzdálených obcí přišli již před polednem, aby se zase za světla stačili 
vrátit domů, hlavně Němci z hor, z Kozlova, Ranošova, Slavkova i z Varhoště. Každý 
trhovec odvedl do obecní kasy poplatek z místa, který se určoval podle velikosti za-
braného místa, a nejvíc platil ten, kdo si zapůjčil zastřešenou boudu.



 Po jedné hodině po poledni se silnice do Újezda plnily povozy i pěšími. Pod 
kolnou Na Rychtě i U Jelena bylo plno bryček a štajráků. Náměsí se plnilo kupující-
mi a sílil křik prodávajících. Kolem stánků s orkafem se nekřičelo, tu se ale „do krve“ 
smlouvalo a handlovalo. Babička křečovitě držela cíp vybraného kanafasu, mnula jej 
mezi prsty, přešlapovala a už po několikáté se táže: „Tož doopravdy, zač dáte toho 
metr? Spusťte aspoň ještě korunu, pantáto!“ „Nemožu babičko, na mou duši, už jsem 
vám stejně spustil tři koruny, stejně na tom prodělávám.“ Babička postojí, poodejde 
a dozrává: „Tož prosím Vás, pantáto, poslední slovo…“ Pak rozmotá cípek kapesníku, 
odpočítá korunky a šourá se k dalšímu krámku. Trhovec byl spokojen. Cenu nasadil 
nad hranici, tak mohl ubrat a získat dalšího zákazníka.

  Nejvíce křiku a hluku bylo u krámků, 
kde se nabízely různé tretky a novinky. Třeba univer-
zální lepidlo, laciné sladkosti, trumpetky a jiné blbosti. 
Všechny ale překřičel jeden, kterému jela huba jak šlej-
fířovi (původně podomní brusič nožů). Prodával zlomky 
podřadné čokolády, oplatků a podobný brak. Hromádky 
z toho ručně skládal na laciné kapesníky a bez přestání 
mlel stále dokola: 
Čokoláda jako kláda, co má mlsná huba ráda,
pro Frantíka, pro Pepíka, pro stařenku, pro Mařenku
a šáteček jak motýlek Lojzíkovi na sopílek.
To je málo, to je nic, přidáme vám ještě víc
a to pro to vaše zlato, ještě ze dva kusy na to
a to všechno za pět káčé, ať vám doma srdce skáče!
Shrnul cípky šátku v uzlík, ještě tam přidal skulinou úlo-

mek čehosi a nějakou hrubou průpovídku k tomu. Jeho družka vedle něho za to vy-
bírala pětikoruny.   
 Mezi krámky chvílemi prošel četník s nasazeným bajonetem a policajt Novák 
přísně očima sledoval osoby, které se mu zdály podezřelé.
 Nesmí se zapomenout ani na místní řemeslníky a obchodníky. I ti vystavovali 
a prodávali pod širým nebem nebo v krámě. Koupil-li si někdo látku na šaty u Leopol-
da Líbíčka (strýce herce Jana Líbíčka), ihned mu nabídl ušití, vždyť měl krejčovskou 
dílnu. A jak na náměstí ruch pomalu ustával, tak zase v hostincích přibýval. Přespolní 
si pochutnávali na ostrém guláši s bílým rohlíkem od pekařa Zacpala a zapíjeli pivem. 
Vždyť tu nebude, až zase na újezdském mikulášském jarmaku v prosinci.
 Čas pokročil, peníze proměněny ve zboží a na mnohé doléhala únava. Hos-
podyně ještě koupila u řezníka Kašpara studený párek k večeři a pomýšlela na návrat 
domů. Odcházeli ale z jarmaku i takoví chudáci, a bylo jich nemálo, kteří ani na ten 
párek neměli a utěšovali se pomyšlením, že mají v ranci alespoň ty cajkové kalhoty 
pro malého Karlíka do školy. 
 Bývaly také ještě jiné návraty z jarmaku, a to těch, kteří „nakoupili“ v hos-
podě a pak měli předlouhou cestu domů.
 Tak to byly ty slavné velkoújezdské jarmaky. Zanikly, tak jako zaniká vše, co 
je přežité a dobou překonané. Nepovedla se ani jejich skromná obnova po roce 1989. 
Naštěstí zůstaly aspoň tyto autentické vzpomínky. 

Dle Karla Domese upravil Josef Richter
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-11-

O poctivém formanu

Dokud nebyly železnice ani auta, rozváželi zboží povozníci nazývaní formani.

 Schylovalo se tehdy již k večeru, když k velkoújezdskému zájezdnímu hos-
tinci Na Rychtě přirachotil velký, těžký formanský vůz, který ukrýval pod plachtou 
objemný náklad, sotva projel obloukem vrat. Na nádvoří pod kůlnou vůz zastavil 
a z vozu vystoupil již starší, asi čtyřicetiletý forman. Vypřáhl koně a opratě předal při-
běživší obsluze, která koně odvedla do volné stáje s korytem plným sena. Ještě po-
znamenal, ať se mu podívá na kocoury (dřevěné brzdící špalky), protože jak sjížděl 
staměřický Řičák, něco mu v nich ruplo. Pak sám odešel do šenkovny, aby povečeřel 
a zajistil si klidný nocleh. 
 V hospodě bylo několik újezdských sousedů, vesměs štamgastů, kteří ne-
měli k dobrému slovu a ještě lepší štamprli daleko, a tak nově příchozího zavolali, 
aby si přisedl k nim. Vytáhl z kapsy pořádný krajíc chleba a u hostinského si poručil 
tři vejce uvařená natvrdo. Hostinský k tomu přinesl ještě i džbánek piva a forman 
zavedl se sousedy debatu. Sotva stačil na otázky odpovídat. Jeden chtěl vědět to, 
druhý ono, vždyť takový forman, to byly tenkrát živé noviny, rádio, televize a inter-
net dohromady. Bylo už k půlnoci, když se hospoda vyprázdnila, a hostinský zavedl 
formana na dvůr do výměnky, kde měl jizbu pro nocležníky. 
 Časně ráno se forman vypořádal s ubytováním a vyjel na další cestu 
k Olomouci. Cesta ubíhala pomalu a kocóři se hlavně v kopcích u Kocourovce dobře 
osvědčili. Když projížděl přes Hodolany, tu si najednou vzpomněl, že nezaplatil hos-
tinskému ta tři vejce natvrdo uvařená k večeři. Zamrzelo ho to, co si o něm teď asi 
myslí. „No nic, vracet se nebudu,“ řekl si, ale umínil si, že při nejbližší příležitosti dluh 
vyrovná a omluví se.



  Jenže uplynula dlou-
há řádka let, práce na té tra-
se nebylo, až jednou zastavil 
konečně jeho povoz opět pod 
kolnou Na Rychtě ve Velkém 
Újezdě. Ohlásil se hostinské-
mu, že mu po letech vyrov-
ná dluh za ta tři vejce uvaře-
ná natvrdo, k jejichž úhradě 
tehdy bohužel nedošlo. Avšak 
hostinský zavětřil a rozhodl se 
formanovy poctivosti zneužít. 
Omluvu nepřijal a ostře začal 
žádat za ušlý zisk velké peníze 
i s úroky. Svůj požadavek zdů-
vodňoval takto: 
Z těch tří vajec by by-
la tři kuřata, pak slepi-
ce, které by nesly vejce a z 

těch by byla další kuřata a další vejce. Tak by to rok po roce přibývalo a on 
už by se dávno nemusel tolik lopotit a třikrát obracet každý krejcar v kapse.
 Poctivý forman tolik peněz neměl, ba nikdy tolik peněz, kolik chtěl hostin-
ský zaplatit, pohromadě neviděl.  Hostinský mu tedy sebral do zástavy vůz se zbožím 
i s koňmi. A co víc, hostinský chtěl sepsat a podepsat dlužný úpis na požadovanou 
částku. Za tím účelem se oba odebrali k vrchnímu do kanceláře na zámku ve Veselíčku. 
Ten je oba vyslechl, pomalu dopil pohár dobrého vína a pak se obrátil na hostinského:
  „Ty starý újezdský osle! Od které doby se líhnou z uvařených vajec kuřata? To si 
z nás děláš prču. Zasloužil bys na zadek nebo rovnou do chládku. To se nestydíš sta-
rého poctivého formana takto ocigánit! Zaplatí ti ta tři vejce a ty mu hned vydáš vůz 
a koně. A jestli ne, tož se pojď podívat, jakou tu máme pěknou šatlavu (vězení).“
 Forman byl rád, jak dopadl, ale už se nikdy nezastavil v hostinci Na Rychtě ve 
Velkém Újezdě u nepoctivého hospodského Nádvorníka, ale když nebylo vyhnutí, tak 
jedině U Zlatého jelena u hostinského Richtera nebo v hostinci Na Lapači u tetky Králky. 

Dle Karla Domese upravil Josef Richter
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Emil Přikryl – národní buditel 20. století 

Jsou dárky, které se kupují. Jsou však takové, které vyvěrají z čistého srdce a mají 
nepomíjivou hodnotu.
 Takovým dárkem byl pro mne stolní kalendář bílovických malířů 
na rok 2018. Je v něm i 19 fotografií obrazů Emila Přikryla. Kalendář mi z Bí-
lovce poslala jeho dcera Eva Matulová. Už dvakrát se Přikrylova kresba velko-
újezdského kostela sv. Jakuba Staršího objevila na titulní stránce Žibřida (1992, 
1993). V roce 2016 jsme se chlubili na výstavě malířů amatérů jeho krajina-
mi a zátiším. Na obecním úřadě visí jeho jeden z nejzdařilejších obrazů Vel-
ký Újezd. Věnoval ho obci při oslavách 650 let našeho městyse v roce 1974.
 Emil Přikryl učil ve Velkém Újezdě za okupace. Zeptejte se naň jeho bývalých 
žáků (Věry Solařové, Jarmily Pechové, Jaroslava Dostála). Dočkáte se jednoznačné 
odpovědi: „Na jeho vyučovací hodiny jsme se těšili. I ti nejzlobivější žáčkové v jeho 
hodinách matematiky a zejména výtvarné výchovy zapomněli zlobit.“
 Po válce se Emil Přikryl vrátil do Bílovce, kde už krátce před okupa-
cí učil. A jak sám říkal, vyslechl výzvu o budování Slezska a z vděčnosti šel učit 
tam, kde našel svou první práci. A nejen učil!!! Pomáhal rozvíjet kulturu ve měs-
tě, postaral se o obnovení veřejné knihovny. Se zápalem hrál a režíroval řadu di-
vadelních představení. Psal městskou kroniku, byl autorem metodických příruček 
pro učitele. Autorem dvou knih o malířce Heleně Salichové. Pro děti popsal za-
jímavosti města v knize Skutečnost a mýtus města Oldřivousova (1994). Je ta-
ké spoluautorem autobiografií o významných učitelích a malířích, kteří v Bílovci 
a jeho okolí působili. Podílel se na vydání publikací Město Bílovec (1947), 650 
let města Bílovce (1971) aj. Mnohé tyto knihy, vlastivědné články do novin 
a časopisů také sám ilustroval. Kreslil, maloval, tiskl linoryty, vystavoval. Obrazy a pe-
rokresby visí na zdech jeho přátel nejen v naší republice, ale i v zahraničí. Tvůrčí čin-



nost Emila Přikryla neznala mezí. Takže v roce 2005 mu byla odhalena pamětní deska 
v hale Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci, která je toho dokladem. Stejnou po-
ctou je i Divadelní kavárna Emila Přikryla na bílovickém zámku (2016). Byl také oce-
něn vyznamenáním „Vzorný učitel“ (1966) a „Zasloužilý občan města Bílovce“ (1992).
 Emil Přikryl se narodil 11. října 1912 ve Výklekách a zemřel 26. ledna 2001 
v Bílovci.
 O svém milovaném strýčkovi mi vyprávěla jeho neteř Dana Riedlová, Velký 
Újezd č. 201.
                                                                                                                                 Ludmila Kleinová

Foto: Třetí třída žáků měšťanky místní školy (1945–1946) se svými učiteli. 
Emil Přikryl v první řadě druhý vpravo.

Emil Přikryl, Slunečnice (1971)
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ZAHRÁDKÁŘI
Hody – výstava „DOBOVÝ DOKUMENT“

Pro návštěvníky výstavy, kteří si z jakýchkoli důvodů nepřečetli vystavené texty (byly 
na panelu hned u vchodu, velikost písma 21, možnost půjčit si velkou lupu), i pro ty, 
kdo výstavu nenavštívili, zveřejňuji celý text:
 Pro návštěvníky letošních hodů jsme (členové a členky výboru velkoújezd-
ských zahrádkářů) připravili výstavu „COVER“ fotografií velkoújezdského rodáka La-
dislava Pechy, které tvoří pouze malý zlomek jeho bohatého archivu. 
 Jde o snímky – dokumenty jak budov a objektů, tak různých částí a pohledů 
na naši vesnici, které byly vytvořeny v letech 1975–1977. Některé z nich jsme si do-
volili doplnit fotografiemi ze současnosti pro názorné porovnání. Pořídil je v červenci 
a srpnu letošního roku Josef Bednařík.     
 Název výstavy „Velký Újezd očima fotografa Ladislava Pechy“ byl vyhodno-
cen samotným fotografem jako nepřesný, za což se já, coby jeho autorka, omlouvám. 
Správné označení mělo být: Dobový dokument.
 Už při přípravě výstavy nás obrázky nám důvěrně známých míst a objektů 
Velkého Újezda, staré dobrých 40 let, vrátily do našeho dětství a mládí. Věříme, že i ná-
vštěvníci této výstavy na tom budou podobně jako my. Za to Ladislavovi moc děkujeme 
a přejeme mu spoustu dalších fotografických zážitků a příležitostí. Doufáme, že bu-
deme mít v budoucnu možnost seznámit se s další částí jeho bohatého archivu při 
uspořádání obsáhlejší výstavy. Tu dnešní aranžovala Jaroslava Zlámalová.

Dalším vystaveným textem byla slova, která o Ladislavu Pechovi napsala 
Jitka Pokorná Klosová, dlouholetá redaktorka mnoha periodik, časopisů 
a firemních tiskovin, dnes i šéfredaktorka:
 Pokud byste patřili do širokého okruhu přátel Ladislava Pechy, potěšila by 
vás vždy s příchodem nového roku originální „péefka“ z jeho fotografické dílny. Ladi-
slav Pecha je sám vášnivým sběratelem novoročenek, ale především již více než pa-
desát let drží pevně na uzdě svého životního koníčka – fotografování.
          Touhu vlastnit fotoaparát 
a naučit se s ním zacházet popr-
vé pocítil, když coby malý kluk 
sledoval při fotografování ka-
maráda z Prahy, který k nim na ves-
nici jezdil pravidelně na prázdniny.  
          O Vánocích po desátých naroze-
ninách našel pod stromečkem vysně-
ný dárek –  fotoaparát. Od té chvíle 
žádná školní akce, které se Ladislav 
zúčastnil, nezůstala bez náležité foto-
dokumentace. I když od onoho Štěd-

SPOLKY



rého večera zmáčkl spoušť různých 
fotoaparátů několik set tisíckrát, prv-
ní fotku si pamatuje dodnes. Pomysl-
né pořadové číslo 1 má v obsáhlém 
fotoarchivu Ladislava Pechy snímek 
sněhové závěje...
         Záhy po překročení prahu do-
spělosti se přestal spokojovat s pozicí 
fotografa – samouka. Vrcholem po-
stupného odborného vzdělávání ve 
fotografickém umění bylo pro Ladi-
slava Pechu absolvování Institutu vý-
tvarné fotografie v Brně. Dnes je již 
letitým členem Svazu českých foto-

grafů a počítá se mezi nestory fotografické sekce Vlastivědné společnosti muzejní 
v Olomouci. S výsledky jeho práce se mohou milovníci fotografie seznámit na výsta-
vách. Zeptáte-li se, skromně přizná i vlastnictví hromádky diplomů, ocenění z různých 
fotografických soutěží.
          Na více než deset let spojil Ladislav Pecha svoji zálibu se svým zaměstnáním. 
Jako fotoreportér přinášel obrazové zpravodajství i žánrové snímky postupně čtená-
řům Hanáckých novin, Moravskoslezského dne a Zemských novin. Na období stráve-
ném u novin si Ladislav Pecha kromě dalších zkušeností získaných ve svém „řemesle“ 
velmi cení všech příležitostí, které ho zanesly do míst, kam se člověk běžně nedosta-
ne, které ho přiblížily k lidem, se kterými by se jinak dozajista minul. Ačkoliv si váží 
i některých setkání s takzvaně významnými osobnostmi, do srdce se mu z těch časů 
daleko víc vryli obyčejní lidé ze zapadlých vísek. Z jejich moudrostí a životních posto-
jů čerpá dodnes.
          Právě ve fotograficky nejplodnějším období, při práci pro média, zastihl Ladi-
slava Pechu rychlý nástup digitální techniky. Dle očitých svědků „přesedlání“ z temné 
komory před monitor počítače pro jmenovaného nepředstavovalo problém.
 Konec dráhy profesionálního fotografa, způsobený na přelomu tisíciletí vý-
raznými změnami valícími se přes zdejší tištěná periodika, v případě Ladislava Pechy 
neznamená, že by jeho snímky ze stránek novin, časopisů a knih zcela vymizely. To 
se jen jeho koníček vrátil do stáje, ze které není nutné vybíhat několikrát denně. 
A záleží jen a jen na žokeji, zda to spolu tentokrát vezmou cvalem, klusem nebo se 
jen tak půjdou pást...
          A kam že to Ladislava Pechu, má-li možnost volby, láká s fotografickou brašnou 
nejvíc? „Nejraději fotím lesní krajinu, neživou přírodu“, odpověděl bez rozmýšlení. 
S odpovědí nezaváhal ani při narážce na fotografování aktů...

 Nedá mi to a musím se pochlubit zhodnocením výstavy, kterého si vážíme 
mimořádně. Poslal mi ho po své dopolední návštěvě samotný Laďa Pecha formou 
SMS: „Ahoj, máte to skvělé, všem, kdo se na výstavě podíleli, a aranžérce Jarce dík. 
Holt staré prádlo je potřeba občas oprat a pověsit. L. P.“
 Určitě to myslel vážně, jinak by se na výstavu asi nebyl vracel odpoledne 
i se svou rodinou. 
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 Dostali jsme i dopis od paní Novákové z Přerova, rodačky a stálé návštěvnice 
našich výstav, jak sama uvádí, která mj. píše: „Vážení zahrádkáři, musím Vám podě-
kovat za tak úžasnou výstavu fotografií, kterou jste připravili v rámci Hodů ve Velkém 
Újezdě. Vrátit se do minulosti a ještě se kochat krásnými květinami, to je důvod, proč 
se na tato místa vracet.“ Nutno podotknout, že bez optimálních klimatických podmí-
nek, které nám opravdu přály ve všech ohledech – celý den bylo prakticky bezvětří 
a hlavně bez deště, i když v tomto suchém letošním létě jsme se za každou kapku 
modlili, by k výstavě nedošlo, nebo by byla zcela zkažená.

Zavíječ zimostrázový

V sobotu 15. září jsme zavítali v rámci Dnů evropského dědictví do Hranic. Těšila jsem 
se hlavně na Arboretum v areálu Střední lesnické školy, které je možno navštívit i po 
celý rok, ale bez výkladu. Naším průvodcem byl mladý učitel lesnické školy Ing. Ra-
dim Církva, od kterého jsme se dověděli (byla nás skupinka asi 20 lidí různého věku) 
mnoho zajímavých informací, jako např. že škola a spolu s ní i arboretum byly zalo-
ženy v roce 1896, takže některé původně zasazené stromy mají už téměř 130 let a za 
tu dobu vyrostly v pěkné obry. Předtím byla lesnická škola v Úsově, pak na Sovinci. 
Arboretum v Hranicích má rozlohu něco málo přes 3 hektary. Skladba jak stromů, tak 
i ostatních dřevin je opravdu bohatá a škola ji neustále rozšiřuje. Je to tedy pro prak-
tickou výuku žáků to nejlepší, co mohou mít. 
 Já bych se chtěla zmínit o jednom malém roztomilém motýlku, ze kterého 
se ale vyklube nehoráz-
ný zabiják (samozřejmě 
z našeho pohledu, vždyť 
tato zvířátka přece nemo-
hou za to, co jim přiřkla 
příroda), se kterým jsme 
se tam seznámili. Jedná 
se o nepříjemného škůd-
ce, který se v našich za-
hradách objevil teprve 
před několika lety. 

Housenky zavíječe zimostrá-
zového napadají buxusy nebo-
li krušpánky a během velmi krát-
ké doby dokážou zcela zlikvidovat 
vzrostlé keře. Napadené keře jsou 
často úplně holé – bez listů. 
Housenky okusují zejména listy 
a kůru. Protože se jedná o škůd-



ce, který nemá v našich 
krajinách žádného přiro-
zeného nepřítele, je velmi 
těžké jej zlikvidovat.

Při výkladu jsem si uvě-
domila, že i na velko-
újezdském hřbitově jsem 
viděla stejně zničené bu-
xusy – krušpánky. Myslela 
jsem si, že to zapříčinilo 
letošní suché a horké po-
časí, ale výklad pana uči-
tele mi to zcela objasnil, 
když jsme u jednoho ta-
kového keře stáli v arbo-
retu. Byl to poměrně vel-

ký kousek, silně zapáchal trusem housenek. Dověděli jsme se, že housenky jsou velké 
4 až 5 cm, jsou zelenožluté s černými pruhy, nejčastěji se vyskytují a rostlinu napa-
dají uvnitř keře. Je nutné keřík rozhrnout, jinak katastrofu poznáme, až je vnitřek 
zlikvidován a dostanou se k lístečkům na povrchu – to už bývá mnohdy pozdě na to, 
nějak proti nim zasáhnout. Málo napadené keře je třeba pravidelně prohlížet a sbírat 
housenky. Pokud jsou buxusy silně 
napadené a sbírání housenek je neú-
činné, keře máme postříkat vhodným 
postřikem proti žravým škůdcům.

Foto statné liány, která roste v arboretu.
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Předadventní posezení

Chtěla bych pozvat všechny příznivce na naše už pravidelné zimní posezení. Zatímco 
minulé roky jsme měli možnost naslouchat odborníkům a zasvěceným osobám, jako 
např. paní Zlatuši Knollové o Cejlonu, Mgr. Vojtěchu Slámovi o báječné Amazonii, ho-
rolezcům paní Olze Novákové a panu Pavlu Matouškovi, letos máme v plánu besedu 
nad fotografiemi pořízenými absolutním laikem, který miluje květiny a rostliny vůbec 
a rád fotí (taky jako pouhopouhý amatér) bezhlavě vše, co se mu líbí, aniž by mnohdy 
znal názvy objektů a dodržoval nějaká pravidla či fígle při pořizování fotografií. Chtě-
la bych se pochlubit svými úlovky z botanické zahrady v Praze, a pokud bude zájem, 
tak třeba i odjinud. Uvítám, když se návštěvníci aktivně zapojí a ostatním uvedou na 
pravou míru, cože jsem to vlastně vyfotila. 
 Sejdeme se v pátek 23. listopadu v 17,00 hodin v klubovně v přízemí radnice 
a už se těším na podobné nadšence, jako jsem já. Nečekejte odborné a fundované 
řeči, nalaďte se jen na pár obrázků lahodících oku a uklidňujících duši.   

Věra Bednaříková

DEN REGIONU BYSTŘIČKA – SVÉSEDLICE 11. 8. 2018 
spojený s veřejnou cyklistickou poznávací jízdou Mikroregionem Bystřička  

V sobotu 11. srpna jsme se už nemohli dočkat, až vyrazíme do terénu. Zbrzdil nás 
deštík, ale těsně před devátou jsme vyjeli přes Grygarův kopec a Kyjanici na Kozlov, 
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ulovili jsme první razítko a vychutnali si sešup po opravené komunikaci kolem Vrchní 
pily přes křižovatku u Hronova. Na Florenci jsme si vyzvedli stopu velkoújezdského 
štemplu. Pak už se sbírka rozrůstala o další trofeje z Daskabátu, Tršic, Doloplaz, Přás-
lavic, Mrskles, Hluboček, Velké Bystřice, Bystrovan a Bukovan. Odtud jsme už uháněli 
nejkratší cestou do konečné stanice celého výletu naším mikroregionem: do Svésed-
lic, kde na nás čekal ten poslední – dvanáctý otisk razítka. Tady bylo vše bezvadně 
nachystané na velkém pozemku hned před zástavbou rodinnými domky. Občerstvili 
jsme se, snědli řízek, který jsme dostali jako odměnu za zdolaný kopec na Kozlov, 
poslechli si několik lidových písniček v podání Hudecké muziky Franty Kopeckého 
a popovídali si se známými. Pod velkým stanem se moc dobře sedělo, ale museli jsme 
upalovat k domovu, bylo třeba začít chystat hodovou výstavu v zahradě Wawerkovy 
vily. Tento způsob poznávání obcí mikroregionu Bystřička a každoroční porovnávání 
změn v nich uskutečněných se nám moc líbí, pokud je to možné, účastníme se pra-
videlně každý rok. Trasu si můžeme zvolit, jak chceme. Zpestření o výjezd do nově 
„přifařeného“ Kozlova k mikroregionu je výborné, škoda jen, že nemůžeme využít les-
ní cestu Mezihořím, která by byla pro cyklisty ideální. 
 Letos jsme potkali velmi málo velkoújezdských spoluobčanů, možná je od-
radila ta půlhodinová již zmiňovaná ranní sprška, ale právě po ní se nám šlapalo a 
dýchalo výtečně. 

Ušatý hlídač

Viděli jste, kdože nám to hlídal třešňovou alej u Sušírny?
 J. a V. Bednaříkovi
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O švestkách, a nejen o 
nich

Švestky právě teď dozrávají 
a je jich letos opravdu po-
žehnaně. Dokládá to i fot-
ka z jedné újezdské zahrady, 
zřejmě je to odrůda „Gabrov-
ská“.
 V tomto kraji se 
švestkám říká „trnky“, jinde 
„karlátka“ nebo taky „krdlát-
ka“. Názvy pochází pravdě-
podobně od Karla IV., který 
se zasloužil o rozšíření slivoní 
u nás.  Sady a aleje dříve rozšířené odrůdy „Domácí švestka“ se koncem minulého 
století likvidovaly mimo jiné i pro napadení stromů virovou nemocí šarka. Dnes často 
vidíme kolem cest jejich zbytky – keře, jež vyrostly z planých podnoží (myrobalán), 
dávající malé kulaté slívy rozmanité chuti a různých barev. Někdy jim říkáme špend-
líky, ale jsou to opravdu jen pláňata, pravé špendlíky mají žluté plody podlouhlé ja-
ko švestky. Nyní školkaři nabízejí odrůdy švestek a pološvestek rezistentních šarce, 
roubovaných na podnožích ovlivňujících jejich růst, plodnost, životnost i technologii 
pěstování. Mezi nejpěstovanější odrůdy v ČR patří „Stanley“, „Čačanská lepotica“, 
„Gabrovská“, „President“, „Tophit“, „Hanita“, „Katinka“, „Jojo“.

 Konzumace slivoní (švestky, pološvest-
ky, renklódy, slívy, mirabelky, špendlíky, du-
rancie) má blahodárný vliv doslova na celý 
organizmus. Ovoce obsahuje karotenoidy, vit. 
C, komplex vit. B, vit. E, pektiny, sacharidy, 
ovocné kyseliny, minerální látky, mikroprvky. 
Dle posledních výzkumů je obzvlášť ceně-
ný obsah nenasycených mastných kyselin ve 
slupkách bránící pronikání bakteríí do organiz-
mu a zlepšující náš imunitní systém. Současná 
roční spotřeba všech slivoní v čerstvém i zpra-
covaném stavu je nízká, a to 6 kg na osobu.  
Škoda, že slivoně nelze skladovat. Kdysi jsem 
slyšela, že když se větev se švestkami pono-
ří do studny a vytáhne o Vánocích, švestky 
budou jako čerstvé. Studna i švestky by byly, 
nikdy jsme ale neměli odvahu to vyzkoušet. 
Nezbývá než ovoce sušit, mrazit, zavařovat, 
rozvařovat nebo chystat kvas.
 Oblíbené švestkové povidlí se dříve va-

řilo na kotli, dnes je „pečeme“ v troubě nebo vaříme v hrnci na sporáku. Máme své 
postupy, jak to dělat, aby se nepřipálilo. Někteří radí přidat k ovoci trochu octa, lépe 
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se potom rozvaří slupky. Mně se osvědčilo švestky odpeckovat, dát do nepřilnavého 
hrnce, trochu podlít vodou a při mírné teplotě a občasném míchání vařit do zhoustnu-
tí. Nakonec přidám dle potřeby trochu cukru a ve skleničkách sterilizuji jako kompo-
ty. Je to zdlouhavé, ale „domácí“.  Povidlí pak používám k dochucení čočky nakyselo 
a už nepřidávám cukr ani ocet, jen dosolím. Je to podle receptu mé babičky, která 
k čočce smažila vdolky z levného kynutého těsta (jako na knedle). Zbylé vdolky se 
pak namazaly povidlím a byl další chod oběda. Nedávno jsem se dozvěděla, že by-
chom k vaření povidlí mohli využít služeb povidlárny, nejbližší je v Sušici u Oseka nad 
Bečvou a patří místní organizaci ČZS. Od vedoucího sušické povidlárny Ing. Gibaly 
jsem získala základní informace. Povidlí se vaří v kotli, pod kterým se topí dřevem, 
dávka na jedno vaření je 90-120 kg ovoce.  Zařízení, které míchá samo, si každý zá-
jemce obsluhuje pod dohledem vedoucího.  Za 12 hodin (to je jedna várka) si za-
hrádkáři účtují 300 Kč. Asi by se muselo domluvit více zájemců, aby dali dohromady 
várku. Ale určitě by to stálo za to.
 Jistě mi dáte za pravdu, že nejlépe je švestkám v bečce s kvasem. Po vy-
pálení nás pak letní sluníčko schované v cukru a pak alkoholu hřeje celou zimu.  Na 
doby minulé vzpomíná Ludmila Kleinová.
 Dnes najdeš pálenici na každém kroku. Nebývalo tomu tak vždy. Za našich 
časů se jezdívalo s kvasem do vyhlášené pálenice v Dolní Lipové. Přihlášky se pro 
velký zájem musely posílat dlouho dopředu vedoucí paní Krutilové. Újezdští se chodí-
vali zapisovat k nám, Daskabatští, Staměřičtí, Výklečtí měli své vedoucí. Ti mně nosili 
záznam se jmény, druhem ovoce a množstvím kvasu na vypálení.
      Manžel jezdil v JZD autem V3S. V den před objednaným termínem se sešli silní 
chlapi a pomocí líh se bečky kladly na korbu. Pak se namontovala plachta, mezi bečky 
posedali paliči, takzvaná partie, a už se jelo. Noc a den nebo den a noc, nekonečné 
čekání na vlastní ohnivý nápoj. Příběhů bylo bezpočet. Špatně zajištěný demižon se 
rozbil a slivovice z děr v kabině vytekla na cestu, jeden pijan pil plnými doušky z kon-
ve slivovici už cestou, protože dobře věděl, že lahodný mok bude mít pod kontrolou 
manželka. Také se stalo, že při odjezdu se zapomnělo na panímámu, která dlela na 
WC, a ta se pak po perné námaze musela dopravit domů po vlastní ose.  Jednou mu-
seli naložit zmrzlého chlapa, který se chtěl v Dřevnici ochladit, ale podnapilý v potoku 
usnul. Když ho v Zákostelí složili manželce do náruče, moc veselá nebyla, i když už se 
chlap cestou malinko probral.
        Příběhů bylo nepočítaných. Zážitků ze zpívání při harmonice, tancování a poví-
dání ještě více. Krásných i dojemných, na ty se nezapomíná.
         Švestky, které neskončily v bečkách, vykupoval na Skokách pan Vanýsek, když 
sběrna v Újezdě přestala existovat kvůli nemoci paní Filomény Králové. Všechny 
švestky se mohly prodat – prvotřídní za 3,50 Kčs, scvrklé a nekvalitní za 1,- Kčs. Poz-
ději jsme jezdili s ovocem do výkupny v Dolním Újezdě.
 Když v létě 1914 odcházeli mužové bojovat „za císaře pána“, slibovali sobě 
i svým rodinám, že se vrátí „do švestek“. Tehdy před více jak sto lety netušili, že Velká 
válka se protáhne na předlouhé čtyři roky.  Denně cestou ze školy míjím pomník, 38 
jmen na něm napsaných zlatým písmem dokládá, že se mnozí z vojáků nevrátili ani 
po 4 letech, nevrátili se vůbec. Brzy bude výročí konce 1. světové války, jistě vzpome-
neme na nesmyslně zmařené životy našich předků. Čest jejich památce. 

Jana Kleinová



VÝBOR PRO ROZVOJ MĚSTYSE
Hodové zamyšlení

Již sedmkrát jsem se ohlížela za uplynulými hodovými slavnostmi. Každý ročník jsem 
shrnula po stránce programové, poděkovala jsem spolupořadatelům i sponzorům. 
Letos bych si dovolila z této tradice vybočit. Pokusím se nad hody zamyslet tak nějak 
komplexněji, obecněji.
 Před osmi lety, po zvolení do zastupitelstva městyse a Výboru pro rozvoj 
městyse, jsem přišla s myšlenkou pojetí hodů jako důležité duchovní, ale i světské 
tradice, která by měla oslovovat širokou veřejnost a spojovat různé spolky a instituce. 
 Duchovní rozměr dala hodům místní farnost, která se již od prvního ročníku 
postarala o mši a koncert v kostele sv. Jakuba Staršího a o pobožnost u kaple Panny 
Marie Lurdské. Jako příjemný bonus přidala i komentované prohlídky kostela a krypty.
 Světská zábava, to neměly být jen pouťové atrakce a šňůra stánků s leda-
jakým zbožím. Chtěli jsme nabídnout bohatý program pro všechny generace. S tím 
souvisel i výběr kapel, které hrají na náměstí k poslechu. Po rockovějším pátku při-
chází tradiční country sobota. Neděle by měla nabízet hudbu nejrůznějších interpretů 
a žánrů. Dlouho jsme se snažili přilákat do centra dění i nejstarší generaci prostřed-
nictvím cimbálové muziky. Pro malý zájem posluchačů jsme bohužel tuto část progra-
mu v posledních letech vynechali. 
 Uvědomovali jsme si, že v našem městysi žije mnoho rodin s malými dětmi. 
Jedna z programových linií je tedy věnována dětem. Nejprve jsme vyzkoušeli spor-
tovní aktivity a jízdu na koni, poté jsme vsadili na tvořivé dílny, které probíhají pravi-
delně po sobotním divadelním představení dosud. Také v neděli na náměstí je jedna 
složka programu zaměřena primárně na dětského diváka. Za těch osm let se před 
našimi nejmenšími vystřídali různí herci, šermíři i klauni. Poslední tři roky se děti mo-
hou zdarma ozdobit malováním na obličej.
 Odpolední program má oslovit i dospělé. Někdy slyším hlasy, že je to 
každý rok to samé. Možná to tak někteří spoluobčané mohou vnímat, protože 
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se objevují stejné kape-
ly (ovšem žádná z nich 
zde nehraje celých osm 
let!). Také se k nám po 
určité době vracejí někte-
ří kvalitní účinkující. Ten-
to pohled však není zce-
la objektivní, vždyť u nás 
již vystupovala pestrá 
škála nejrůznějších uměl-
ců. Vzpomeňme třeba 
na Komedianty na káře, 
kejklíře Křupalu, hanác-
ký národopisný soubor 
Olešnica, skupiny histo-
rického šermu Valmont 
a Memento mori, skupinu 

asijského bojového umění Warriors či motorkáře.
 Tradiční ráz hodů má dotvořit i jarmark na náměstí. Jsou na něj přijímáni 
prodejci se stylovými dřevěnými stánky. Preferováno je rukodělné zboží. Klasické ko-
vové stánky s nejrůznějším občerstvení (pivo, limo, zmrzlina, párky, bramboráky atp.) 
do centra nepouštíme. Sehnat kvalitní prodejce, kteří by naši malou akci navštívili, je 
však velmi obtížné. Mnozí navíc bez omluvy nedorazí. Naštěstí se najdou i tací, kteří 
se k nám pravidelně a rádi vracejí, proto snad konání dalších jarmarků nebude ohro-
ženo. Pozitivně vnímám i fungování infostánku, který nabízí propagační materiály na-
šeho městyse, ale např. i Mikroregionu Bystřička či Olomouckého kraje. V poslední 
době v něm jdou na dračku také lístky do tomboly. Prodej zajišťují aktivní zastupitelé. 
 Na našich hodem mě velmi těší pospolitost. Mnohé místní spolky „v tom je-
dou“ už od počátku s námi. Hasiči neúnavně vyprošťují osoby z havarovaného vozidla 
(A že jim to jde!) a zahrádkáři neustále 
překvapují novými a novými výstavami. 
Sokoli nám poskytují divadelní  sál a také 
se několikrát podíleli na instalaci výstav 
dětských výtvarných prací, které vytvářejí 
žáci místní základní školy. Členky Kulturní 
a školské komise s dětmi pravidelně tvoří.
 Hody se rodily bolestně. V po-
čátcích jsme neměli dostatek vlastních 
finančních prostředků. Obcházeli jsme 
místní živnostníky a prosili je o jakékoli 
příspěvky. Museli jsme žádat Olomoucký 
kraj o dotaci. Tu jsme naštěstí vždy obdr-
želi. Po změně pravidel (podpora velkých 
akcí) jsme na ni však ztratili nárok. To už 
nám ale naštěstí vyšlo vstříc nové vede-
ní obce. Pan starosta hody podporuje po 
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všech stránkách. Tzn. nejen finančně. Díky němu vznikly i stylové dřevěné stánky 
a sedací sety, které jsme si donedávna museli půjčovat z Lipníka a Doloplaz. Do rea-
lizace hodů zapojil i zaměstnance městyse, kteří připravují zázemí (stánky, posezení, 
divadelní sál) či provádějí administrativní a účetní úkony.

 Vy, kdo hody znáte 
jakožto návštěvníci, si asi 
nemůžete uvědomit, kolik 
za tou zdánlivě jednodu-
chou akcí stojí práce, kolik 
desítek lidí muselo věno-
vat spoustu energie a ča-
su všem přípravám, abyste 
pak mohli strávit tři příjem-
né srpnové dny.  Jsou to 
lidé, kteří to pro ostatní dě-
lají rádi. Jsou také ochotni 
přijmout Vaše věcné připo-
mínky, uvítají Vaše nápady 
na změny a různá vylepše-
ní, určitě rádi uslyší i to, že 

se něco povedlo, něco dobře fungovalo. A kdybyste nechtěli zůstat jen u slov, můžete 
přidat i ruku k dílu. Vždyť přípravy na další hody pomalu začínají…

  Za Výbor pro rozvoj městyse Michaela Janotová



 DĚTSKÝ KLUB RADOVÁNEK

zve všechny rodiče s malými dětmi na pravidelná setkání.

Kdy: Každá středa od 16:00 do 17:30 hod.

Kde: Nová budova MŠ Velký Újezd.

Co: Hry, písničky, básničky.

Začínáme 3. října 2018.

Vstup je zdarma.

Těšíme se na Vás!
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SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI VELKÝ ÚJEZD

O našem spolku jsem vás již 
několikrát informovala. Jsme 
občanské sdružení nepolitické, 
otevřené, které sdružuje obča-
ny s různými civilizačními cho-
robami.
 Naše základní orga-
nizace má 68 členů a výbor 
plánuje různorodou činnost. 
Loňský rok byl úspěšný, usku-
tečnili jsme několik vycházek, 
výstavu 300 let Marie Terezie, 
zájezd do Kutné Hory, Kopřiv-
nice, na Trúbu, navštívili jsme 
hrad Bouzov, Javoříčko. Usku-
tečňujeme nejen zájezdy, ale 
i společenská setkání, navštěvujeme divadlo, koncerty – ale to je již za námi.
 Letošní rok jsme opět zahájili jarními vycházkami k Výletnímu a chatám, dále 
do Zákřova k památníku umučených, také jsme navštívili výstavu 85 let trvání Meop-
ty Přerov, císařskou pevnůstku v Olomouci, v květnu se podívali na rozkvetlou Floru, 

v červnu se 29 členů podívalo 
vlakem do Prahy, kde jsme na-
vštívili chrám sv. Cyrila a Meto-
děje a v kryptě položili květiny 
k bystě npr. Jaroslava Švarce 
– újezdského rodáka, který za-
hynul spolu se šesti parašutisty, 
když vedli urputný boj s nacis-
tickým gestapem.
  Plni smutných dojmů 
z těchto míst jsme se přesunuli 
k Tančícímu domu, na výstavu 
Retro-biják 60. – 90. let, kde 
byly ukázky oděvů a různých 
předmětů ze známých filmů. 
Ještě jsme stihli prohlídku skle-
níku s kaktusy v Botanické za-
hradě.
  Neuskutečňujeme 
jen vycházky, zájezdy, turistiku, 
ale scházíme se také dvakrát 
ročně na společná setkání, kde 
děti z mateřské školy předve-
dou program a my si při dob-



rém občerstvení popovídáme. Také navštěvujeme dlouhodobě nemocné a gratuluje-
me při životních výročích.
 Spolupracujeme s OV Olomouc při zajišťování zdravotních rekondičních po-
bytů.
 Na okresní konferenci SPCCH Olomouc naše základní organizace dostala 
z Prahy centra služeb poděkování za významný a dlouhodobý přínos v oblasti zdravot-
ně postižených a za činnost pro naše členy.
 Další akce byla 19. září, kdy proběhl zájezd do Telče s prohlídkou zámku, 
náměstí a keramické dílny.
 Na podzim plánujeme opět zdravotní procházky po okolí, návštěvy divadla, 
koncerty, saunu, masáže.
 V prosinci navštívíme betlémy, zúčastníme se rozsvěcování vánočních stro-

mů a rok ukončíme oblíbenou procházkou 
lesem k Silvestrovské boudě.
 A to již bude konec roku. Nyní však 
přeji všem občanům slunečný podzim a hlav-
ně zdraví a pohodu do dalších dnů.
    
       
   Za výbor SPCCH 

Marie Dokoupilová, 
předsedkyně
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Blahopřání
Dne 25. 7. 2018 oslavila paní Anna Benedeková životní jubileum 90 let. Je dlouholetá 
členka spolku „Svornost“, a to 54 let. K jejímu životnímu jubileu jí přišli popřát a pře-
dat dárek členové výboru.
 Ještě jednou Aničce Benedekové přejeme hodně zdraví, štěstí a pohodu.

Jaroslava Zlámalová
za výbor spolku „Svornost“ 



Plán akcí říjen – prosinec 2018
Použité zkratky: Hlubočky = HL, Velká Bystřice = VB, Velký Újezd = VU

25. 10. Lampionový průvod     VU
26. 10. Večerní pochod      VU
27. 10. Drakiáda       VU
28. - 30. 10. Vzpomínková akce Posledních 100 let ve Velkém Újezdě    VU

10. 11. Poslední leč      VU
11. 11. Svatomartinské slavnosti     VB
17. 11. Muzika s Výstavou pro nezaujaté    HL
23. 11. Beseda o Botanické zahradě hl. m. Prahy   VU
30. 11. Rozsvícení vánočního stromu    VU

1. 12. Mikulášské odpoledne     VU
15. 12. Vánoční hodování a jarmark    VU
18. 12. Vánoční besídka      VU
31. 12. Silvestr u Kamenné boudy     VU
Vánoční koncert pěveckého sboru (předpokl. termín 14. 12.)    VU

Úřad městyse a redakční rada prosí jednotlivce i spolky o průběžné nahlá-
šení jednotlivých akcí na úřad městyse tak, aby se mohly uveřejnit v dalším 
čísle Žibřida.

-30-

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE



-31-

Vítání občánků

25. září jsme přivítali do svazku městyse (na fotce zleva) Filipa Šubrta, Terezu Lupíko-
vou, Marii Daňkovou, Vojtěcha Rybáře, Richarda Zicha a Tadeáše Kupku.

„Milí rodiče, jistě jste připraveni dát vašemu dítěti lásku a péči, nekonečnou trpěli-
vost a obětavost. Spolu se svými příbuznými a později i s pedagogy budete formovat 
jeho osobnost. Učte je rozeznávat dobro od zla, učte je za dobro bojovat a proti zlu 
a nespravedlnosti se umět postavit. Odměnou vám bude to, že vaše dítě nikdy neza-
pomene na svůj domov ani na lásku, kterou jste mu dali.“

Miluše Mazalová, matrikářka



Připomeneme si vznik republiky

Blíží se významné výročí konce první světové války a s tím souvisejícího vzniku Čes-
koslovenské republiky. Události, které proběhly, měly za následek rozpad monarchie, 
vznik samostatných států a hranic tak, jak je ve střední Evropě známe dnes.

K tomuto výročí se připojuje i náš městys s programem, který bude jistě lákavý pro 
všechny věkové kategorie. K obvyklým podzimním aktivitám jsou připojeny vzpomín-
kové akce, které dodají letošnímu říjnu jistě nezapomenutelný ráz.

Děkujeme všem pořadatelům za přípravu tohoto programu.

25. října 2018
Lampionový průvod s ohňostrojem
Průvod vychází v 18:00 hod. z náměstí.

26. října 2018
Večerní pochod
Přihlášky od 16:45 hod. a start v 17:30 hod. od klubovny městyse. Cíl s táborákem 
na hřišti TJ Sokol do 20:00 hod.

27. října 2018
Drakiáda na Sušírně
Ve 14:00 hod. zahájení s draky v barvách republiky. V 16:00 hod. vyhlášení v kate-
goriích nejhezčí vyrobený drak, nejoriginálnější drak, nejvýše létající drak a největší 
drak.

28. října 2018
8:00 Mše svatá v kostele sv. Jakuba Staršího ve Velkém Újezdě
9:30 Kladení věnců u pomníku padlým
10:30 Zahájení výstavy Posledních 100 let ve Velkém Újezdě
10:30 – 12:00 Výstava Posledních 100 let ve Velkém Újezdě
15:00 – 17:00 Výstava Posledních 100 let ve Velkém Újezdě
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29. října 2018
15:00 – 17:00 Výstava Posledních 100 let ve Velkém Újezdě

30. října 2018
15:00 – 17:00 Výstava Posledních 100 let ve Velkém Újezdě
17:00 – 18:30 Přednáška Velká válka a vznik Československa, přednáší Kristýna 
Nováková.

Posledních 100 let ve Velkém Újezdě je výstava ke 100. výročí konce 1. světo-
vé války a ke 100. výročí vzniku Československé republiky doplněná o fota Ladislava 
Pechy z období sedmdesátých let. Bude k vidění ve společenském sále základní školy 
ve Velkém Újezdě. Zahájení výstavy včetně občerstvení.
Přednáška Velká válka a vznik Československa proběhne také ve společenském 
sále základní školy ve Velkém Újezdě.

Jste srdečně zváni.

        Jana Švarcová
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Výpis usnesení
ze zápisu 17. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (dále jen “ZM VÚ“),

konaného dne 11. 9. 2018 

Usnesení č. 1 k bodu č. 2 pozvánky
ZM Velký Újezd schvaluje zápis z 16. zasedání ZM VÚ ze dne 12. 6. 2018.

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.

Usnesení č. 5 k bodu č. 6 pozvánky
ZM VÚ schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse VÚ za období od 16. zasedání ZM 
VÚ.

Usnesení č. 6 k bodu č. 7 pozvánky
ZM VÚ schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 127/18 ze dne 1. 5. 2018 objednatel: 
Městys Velký Újezd se sídlem: Velký Újezd, Olomoucká 15, PSČ 783 55, IČ: 00299677 
zastoupené starostou Ing. Josefem Jelenem
a zhotovitel FACTORY 2014 a.s. se sídlem: Palackého 824/28, 783 01 Litovel, jednají-
cí: Bc. František Suchý – předseda představenstva, IČ: 03161846. Název díla: „Soci-
ální bydlení ve Velkém Újezdu, Energetické úspory domu č. p. 195 ve Velkém Újezdu 
– dokončení“.

Usnesení č. 7 k bodu č. 8 pozvánky
ZM VÚ schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 465/3 o výměře cca 24 m2 (před-
zahrádka č. p. 138) v k. ú. Velký Újezd paní Mgr. Blance Štěrbové, Solná cesta č. p. 
161, 686 01 Uherské Hradiště. Náklady spojené s prodejem pozemku uhradí kupující. 
Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení č. 2 zasedání Rady městyse Velký 
Újezd ze dne 18. 6. 2018 na úřední desce od 3. 7. 2018 do 19. 7. 2018 pod poř. č. 
36/2018.

Usnesení č. 8 k bodu č. 9 pozvánky
ZM VÚ schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč do veřejné sbír-
ky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci 
Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje 
dne 21. 8. 2018, č. j.: KUZL 60663/2018.

Usnesení č. 9. k bodu č. 10 pozvánky
ZM VÚ schvaluje navýšení rozpočtu sociálního fondu městyse Velký Újezd od září 
2018 ve výši 7.632 Kč.

Usnesení č. 10 k bodu č. 11 pozvánky
ZM VÚ schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018.

Usnesení č. 11 k bodu č. 12 pozvánky
ZM VÚ schvaluje využití finančních zdrojů z investičního fondu na opravu havarij-
ního stavu páteřního vodovodu – II. etapa. Jedná se o úhradu faktury č. 2018046 
a zálohové faktury za výměnu vnitřního vodovodu ve spojovací chodbě základní školy
v hodnotě 276 404,- Kč.
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Usnesení č. 12 k bodu č. 13 pozvánky
ZM VÚ schvaluje finanční dar členům komisí rady a výborů zastupitelstva:

 finančního výboru     2.500,- Kč
 kontrolního výboru    2.500,- Kč
 výboru pro rozvoj městyse    2.500,- Kč
 sociální komise     3.750,- Kč
 stavebně technická komise          0,- Kč
 kulturní a školská komise    3.750,- Kč
         
 
 Celkem                  15.000,- Kč

Tyto finanční dary se netýkají předsedů komisí a výborů ani členů zastupitelstva.

Starosta:     Ověřovatelé zápisu: 
Ing. Josef Jelen     Mgr. Jaroslava Krbečková
      Ing. Jana Švarcová
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