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Usnesení z ustanovujícího zasedání
zastupitelstva obce
Zastupitelé obce - organizační struktura
4.

Vážení spoluobčané,
Druhé číslo našeho obecního zpravodaje je na světě.
Zima skončila, jaro se přihlásilo v plné kráse, ale také odhalilo
spoustu míst, které nejsou pro naši obec zrovna lichotivé.
V první řadě je to místo pro tříděný odpad. Někteří naši spoluobčané
pravděpodobně nevědí, že barevné kontejnery jsou určeny pro tříděný
odpad, ne pro odpad komunální. Napovídají tomu igelitové tašky, které jsou
okolo nich volně pohozené. V době přípravy tohoto čísla obecního
zpravodaje začínají naši pracovníci rekonstruovat prostor pro kontejnery a
měnit dřevěné oplocení za zeď, která je bude zakrývat. Okolí bude doplněno
keři a truhlíky osázenými květinami. Na podzim vysadíme na plochu u
„farní“ zdi dvě lípy, které uzavřou prostor stromů na návsi a u kostela.
Kontejner na bioodpad jsme se rozhodli umístit v prostoru u hřbitova. Touto
cestou prosím občany o rozlišování kontejneru na odpad hřbitovní a
bioodpad.
Dalším problémem v obci byli „pejskaři“. Po umístění sáčků na psí
exkrementy se situace zlepšila. V dnešní době jsou již po obci rozmístěny i
odpadkové koše a tak procházka po místních komunikacích již není
překážkovou dráhou.
Při cestě autobusem nás přivítá nově natřená čekárna s truhlíky rozkvetlých
muškátů. Květinová výzdoba se bude v budoucnu rozšiřovat.
Je toho ještě mnoho, co nás čeká. Ale dnes již vím, že s Vámi, občany naší
obce, můžeme počítat a za to vám děkuji.

Alena Manková
starostka obce Újezd u Svatého Kříže

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Újezd u Svatého Kříže,
konaného dne 20.3.2015, od 19:00 hodin.
Usnesení č. 28/2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje zapisovatelem Janu Fišerovou a určuje ověřovateli zápisu
Vladimíra Auterského a Miroslava Řežábka
Usnesení č. 29/2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje program veřejného zasedání:
1.
Zahájení, schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2.
Schválení programu
3.
Kontrola usnesení
4.
Zpráva starostky
5.
Schválení rozpočtu na rok 2015
6.
Pravomoci k rozpočtovým opatřením
7.
Dodatek k nájemní smlouvě se společností LESOSPOL Zbiroh s.r.o.
8.
Schválení uchazeče o pronájem pohostinství Ve Svaťáku
9.
Schválení uchazeče o pronájem pohostinství Na koupališti
10.
Schválení licenční smlouvy o veřejném provozování chráněných děl –OSA
11.
Usnesení
12.
Diskuze
13.
Závěr
Usnesení č. 30/2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje rozpočet pro rok 2015.
Usnesení č. 31/2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje pravomoci k rozpočtovým opatřením a to pro starostku obce
provádět změny do výše 50 000,- Kč nad rámec schváleného paragrafu.
Usnesení č. 32/2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje dodatek k nájemní smlouvě se společností Lesospol Zbiroh
s.r.o. a pověřuje starostku jejím podpisem.
Usnesení č. 33/2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje nájemcem pohostinství Ve Svaťáku paní Pavlu Říhovou a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 34/2015.
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje nájemcem pohostinství Na koupališti paní Terezu
Ĺuptákovou a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 35/2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování děl – OSA a
pověřuje starostku jejím podpisem.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Újezd u Svatého Kříže,
konaného dne 24.4.2015, od 19:00 hodin.

Usnesení č. 36/2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje zapisovatelem Janu Fišerovou
a ověřovateli zápisu Michala Kuncla a Martina Ľuptáka
Usnesení č. 37/2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje program veřejného zasedání:
1.
Zahájení, schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2.
Schválení programu
3.
Kontrola usnesení
4.
Zpráva starostky
5.
Schválení zastupitele, který bude jednat za obec Újezd u Svatého Křířže při projednávání
územního plánu
6.
Schválení poskytnutí účelové finanční dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti v roce
2015
7.
Strategický plán – schválení vypracování a pověření kontaktní osoby
8.
Dodatek ke smlouvě se společností EKOKOM
9.
Schválení záměru pronájmu pozemků
10.
Rozpočtová opatření č. 1/2015
11.
Usnesení
12.
Diskuze
13.
Závěr
Usnesení č. 38/2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje zastupitelem, který bude jednat za obec Újezd u Svatého
Kříže při projednávání územního plánu, starostku obce Alenu Mankovou
Usnesení č. 39/2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace určené na
zajištění dopravní obslužnosti v roce 2015 a pověřuje starostku jejím podpisem
Usnesení č. 40/2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje vypracování strategického plánu a pověřuje kontaktní osobou
paní Mgr. Janu Fořtovou
Usnesení č. 41/2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě se společností EKOKOM a pověřuje
starostku obce jejím podpisem
Usnesení č. 42/2015.
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje pachtovní smlouvu na pozemky uvedené v příloze s panem
Vladimírem Vávrou a pověřuje starostku obce jejím podpisem
Usnesení č. 43/2015.
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje pachtovní smlouvu na pozemky uvedené v příloze s panem
Josefem Rajchartem a pověřuje starostku obce jejím podpisem
Usnesení č. 44/2015.
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní cenu na uvedené pozemky ve výši 0,25 Kč/m2
Usnesení č. 45/2015.
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2015

Provozní řád multifunkčního sportovního areálu

I.
Vlastnictví a správa hřišě
Vlastník: Obec Újezd u Svatého Kříže
Správce: Obec Újezd u Svatého Kříže
II.

Obecné podmínky pro užívání celého areálu

Do prostoru hřiště je povolen vstup pouze v čisté obuvi, s hladkou
podrážkou. Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry, apod.).
2. V prostoru hřiště je zakázáno jezdit na kole a koloběžkách.
3. Do prostoru hřiště je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholických
nápojů, či jiných omamných látek.
4. V prostoru hřiště je zakázáno požívat alkoholické nápoje, či jiné omamné
látky.
5. V prostoru hřiště je zakázáno kouření.
6. V prostoru hřiště je zakázáno konzumovat jakékoliv potraviny.
7. V prostoru hřiště je zakázána manipulace s ohněm.
8. V prostoru hřiště je uživatel povinen dodržovat pořádek, odpadky
odhazovat pouze do vyhrazených odpadkových košů.
9. V prostoru hřiště je zakázána manipulace s ostrými předměty.
10. Do prostoru hřiště je přísně zakázáno vodění psů, či jiných zvířat.
11. V prostoru hřiště je povoleno přemisťovat mobilní zařízení pouze po
dohodě se správcem hřiště. Ten určí místo přesunu.
12. Dětem mladším 6 let je vstup na multifunkční hřiště povolen jen v
doprovodu dospělé osoby.
1.

III.
1.
2.

3.
4.
5.

Provozní režim

Multifunkční hřiště (MH) je primárně určeno pro kolektivní a aktivní
sporty (tenis, volejbal, nohejbal, mini kopaná, pozemní hokej, florbal)
Minimální hrací doba je 60 minut. Hráči si mohou hrací dobu objednat u
správce nebo u obsluhy restaurace nebo přímo na stránkách obce
www.ujezdusvatehokrize.cz. Rezervace na jednoho uživatele je možné
provést max. dvakrát denně, tedy celkem na dvě hodiny. Pokud není
hřiště obsazeno, je možné jej obsadit tím, kdo dřív přijde. Není‐li na další
hrací hodinu hřiště objednáno, mohou hráči pokračovat ve hře do další
rezervace.
Pro vytváření rezervací je potřeba se zaregistrovat v rezervačním systému
nebo u správce hřiště
Nebude‐li objednané hřiště obsazeno objednatelem do 30ti minut, může
hřiště obsadit další zájemce.
Pokud bude na stejnou hrací dobu více zájemců, rozhoduje o tom, kdo
hřiště obsadí, zásadně správce. V tomto případě mají přednost místní
hráči před cizími zájemci.

6.
7.

Zapůjčení sportovních potřeb uskuteční správce nebo pověřená obsluha
restaurace.
Provozovatel může rozhodnout o zapůjčení či pronájmu MH cizímu
subjektu, např. za účelem pořádání turnaje apod.
IV.
Další ustanovení

1.

Funkci správce vykonává Michal Kuncl, v době jeho nepřítomnosti
Miroslav Řežábek nebo jiná určená osoba.

2.

Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z
nedbalosti, na zařízeních sportovního hřiště, zapůjčených sportovních
potřebách, popřípadě za škody způsobené užíváním hřiště na okolním
majetku. Škody je uživatel povinen okamžitě ohlásit správci hřiště.

3.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a rovněž
nenese odpovědnost za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.
Rezervaci je možné provést na adrese:
www.obecujezdusvatehokrize.cz
nebo
www.supersaas.cz/schedule/hristesvatak
Heslo pro registraci je „ Multisport „
V nejnutnějších případech je možné provést rezervaci telefonicky na čísle
603410658
Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání sportovního areálu nebo vykázat z areálu všechny osoby,
které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků
víceúčelového sportoviště nebo poškozují majetek a zařízení sportovního areálu. Při opakovaném porušování
podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště
osoby, případně skupiny (organizace), které toto porušování způsobují a za ně zodpovídají.

Naši Jubilanti
Přejeme našim spoluobčanům hodně zdraví, štěstí
a životní pohody.

Duben:
Jaroslava Ježková
Jaroslav Richtr
Miroslav Tenk
Jana Hirmerová
Jiří Sinkule
Dagmar Tenková
Emil Fišer
Květen:
Hana Zímová

Červen:
Eva Zemanová
Miloslav Kvasnička

Kulturní a sportovní akce květen – červen

23. 5. Pouťová taneční zábava k tanci a poslechu hraje skupina
Kyseliny
6. 6. Pohádkový les, vystoupení malých Soptíků a skupina Chicken Hell
13. 6. Tenisový turnaj pro místní a chalupáře

Kapela Chicken Hell

Restaurace Ve Svaťáku
Otevírací doba:

Pondělí - neděle 11:00 - 22:00
Pořádání rodinných a podnikových oslav,
rautů a svateb.

Hospoda Na koupališti
Otevírací doba:
Pondělí - čtvrtek 17:00 - 22:00
Pátek a sobota - 15:00 - 01:00
Neděle - 13:00 - 22:00
O prázdninách
Pondělí - čtvrtek 13:00 - 22:00
Pátek a sobota 13:00 - 01:00
Neděle 13:00 - 22 :00

Sportovní a kulturní akce ve fotografií
Velikonoce ve Svaťáku

Fotbalový turnaj

1. místo Volduchy
2. místo Ejpovice
3. místo Podmokly

Májka

Konec II. světové války v Újezdě u Svatého Kříže
Újezd u Svatého Kříže, kdysi obec se stoletou sklářskou tradicí, vstoupil koncem druhé světové války do historie
s ukrýváním tří sovětských zajatců. Hlavní podíl na jejich záchraně měla cel rodina Jana Smetany z č. p. 82. Z
počátku nikdo z rodiny nevěděl, že hlava rodiny ukrývá sovětské zajatce. Jeho syn, který na to vzpomíná, ani neví,
jak se s nimi jeho otec setkal. Později byli jak syn, tak manželka obeznámeni se skutečností atak se do jejich
ukrývání a záchrany zapojila celá rodina. Zajatci se ukrývali v lese pod nynějším prameništěm vodovodu, necelou
půlhodinu od obce. Byla to klestem zastřešená jáma na levém břehu potoka Velká Rádná v hustém smrkovém
porostu. Aby nevzbudili pozornost při zásobování potravinami a šatstvem, střídali se všichni členové rodiny.
Jednou k zajatcům chodil otec, podruhé syn, manželka. Jejich cesta vedla obvykle k Bohemii, pak do lomu a odtud
ke krytu. Později chodili sovětští zajatci v noci domů k nim a na sklonku války přebývali u nich v obci trvale. Jako
tlumočník chodil k nim Josef Pavlík z Bohemie č. p. 104. Těsně před osvobozením o zajatcích již věděl také
nadlesní Ludvík Milde. Podle jejich vyprávění sovětští zajatci vyskočili z jedoucího nákladního vlaku někde u Horní
Břízy při přemisťování vězňů z koncentračního tábora. Který to byl koncentrační tábor, nebylo zjištěno. Boris
Michailovič Gorievag, letecký poručík z Moskvy, který o svém pobytu v Újezdě u Svatého Kříže napsal: „ Našel
jsem mnoho přátel uprostřed Čech. A nejvíce za svůj život vděčím nejlepšímu druhu Janu Smetanovi. Po příjezdu
Rudé armády do obce se k ní sovětští zajatci připojili. Poručík později napsal Janu Smetanovi několik dopisů.
Jako první přijelo do Újezda u Svatého Kříže americké průzkumné vozidlo, které se téhož dne vrátilo zpět do Plzně.
Dne 10. května 1945 přijel do obce první sovětský voják z Kralovic na motocyklu. Zjišťoval, zda v místě nejsou
Němci. Když od občanů zjistil, že nikoliv, odjel zpět. Hlavní motorizované oddíly Rudé armády I. Ukrajinského
frontu dorazili po té do obce mezi 11. a 12. květnem 1945. Důstojníci a část vojáků byli ubytováni v domech při
silnici. Bojová technika byla umístěna v okolních lesích. Velitelství bylo v lese zvaném Hájek. V obci byla Rudá
armáda bouřlivě vítána. Vojáci byli zahrnuti koláči a jinými dobrotami, připraveni k pouti, která připadala na 6.
květen. Podle obecní kroniky se v obci po celé tři dny slavilo a tancovalo v sále hostince u Šnajdrů. Další slavnost
se konala v prostoru dnešní hřiště a koupaliště, kde byla sovětským vojákům předána vojenská vyznamenání, řády
a medaile.
Kolem 17. května byla tato posádka přemístěna jinam a vystřídal ji pěchota a vozatajstvo. Toto nové silné
uskupení obsadilo okolní esy, zejména jižně a jihozápadně od Újezda, kde proti proudu řeky Berounky probíhal
demarkační linie, která pokračovala k Darové, na Baštu u Stupna a dále k březinskému zámku a odtud
k Rokycanům. Tyto jednotky zůstali v obci do konce srpna.
Často máme dojem, že květen 1945 byl ve znamení rozkvetlých šeříků. Začátek května však byl poměrně
náladový, deštivý, ba i pochmurný. 2. května 1945 dokonce podle kronikáře z hornické obce Vranovice napadlo
tolik sněhu, že se pod jeho tíhou lámaly větve stromů. Sníh se udržel dva dny. V sobotu5. května od rána pršelo a
bylo velmi chladno. V 10 hodin došly do obce první nepotvrzené zprávy o údajné kapitulaci Německa, ale i o
srážkách občanů s Němci v sousedních Kralovicích. O půl jedné se ozval pražský rozhlas volající na pomoc Praze.
9. května se občané dozvěděli, že rudá armáda osvobodila Prahu. První sovětský tank a americký automobil projel
obcí Vranovice 10. května a 12. května postavili občané v obci slavobrány vítající spojenecká vojska.
Rudá armáda odjela ze sousedního Vranova 9. listopadu a americká armáda až 12. prosince 1945.

Úryvek z knihy Na demarkační čáře,
setkání spojeneckých vojsk v květnu 1945 na Rokycansku,
autor: Petros Cironis.

Křížovka na přání

1
2
3
4
5
6
7
8

ostrý nástroj
smuteční strom
hlavní město ČR
surová nafta
kolo
znamení zvěrokruhu
šumivé víno
karetní hra

Tajenka: správce místní elektrárny

Informační box na stránkách obce.
Na portálu obce byla spuštěna nová služba nabízející ucelený
komplexní přehled pracovních nabídek z naší obce a jejího
nejbližšího okolí. Pracovní nabídky se týkají jak hlavního, tak
vedlejšího pracovního poměru, brigád a nezapomíná se zde
ani na nabídky práce pro osoby se zdravotním postižením. V
nové sekci najdete také aktuality z trhu práce, právního rádce,
a k dispozici jsou zde i kontaktní údaje na Úřad práce. Přehled
nabídek zaměstnání je aktualizován několikrát za hodinu.
Obyvatelé města se tak mohou o nově vypsaných pozicích
dozvědět o několik hodin dříve a mohou tak dříve reagovat na
čerstvě vypsanou pracovní pozici. Aby byla orientace na
stránce s nabídkami práce ještě snazší, je u každé aktuální
nabídky práce uveden i přesný čas jejího zveřejnění.
Aktuální přehled nabídek práce z našeho regionu naleznete
zde www. ujezdusvatehokrize.cz. Pracovní nabídky jsou
dodávány největším pracovním portálem v České republice
Prace.cz a jsou zde zahrnuty i vybrané nabídky z Úřadu práce
a Jobs.cz z našeho regionu.
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