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Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou poslední číslo Svaťáckého
zpravodaje v roce 2015.
Letošní rok byl ve znamení voleb do obecního
zastupitelstva. Z počátku v obci hrály roli
emoce, ale vše nabralo správný směr a
v dnešní době můžu poděkovat většině občanů za zájem
o obec a dění v obci.
Až budete číst tento časopis, bude vysazena alej dubů od
pana Boháčka, směrem k lesu. Budou zde umístěny
lavičky pro příjemné posezení. Na tento projekt jsme
získali grant ve výši 36.000,- Kč od nadace ČEZ. Dále
budou na návsi před farou vysazeny dvě lípy a tím se
uzavře celá lipová náves a vytvoří se příjemné prostředí
u kostela.
V letošním roce, prakticky od března, se nám podařilo
dokončit zpevněnou plochu u hřiště, vybudovat
stanoviště pro tříděný odpad, opravit a vyčistit ČOV a její
okolí, udržovat a rozšiřovat místní zeleň, rozmístit po
obci odpadkové koše a sáčky na psí exkrementy, vytvořit
estetické prostředí v obci vysazením květin do truhlíků,
vybavili jsme obecní dílnu zakoupením elektrocentrály a
dalším potřebným nářadím a náčiním. Dále se nám
podařilo zajistit provozování poštovní služby, nabídnout
našim spoluobčanům možnost ověřování podpisů a
listin, před dokončením je územní plán, probíhá
komplexní pozemková úprava a nejnověji - zakoupili
jsme nový mapový Geoportál a začali s digitálním
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zpracováním kanalizační sítě. Poté bude následovat
vodovod, hřbitov a ostatní majetek obce.
Naše obec se může pochlubit bohatým kulturním a
sportovním životem. Akce, které se v letošním roce
podařilo realizovat zviditelnily obec daleko za hranice
našeho okresu i kraje. Pro větší propagaci naší obce jsme
nechali zhotovit nové letecké snímky a v kombinaci
s fotografiemi Lenky Pěnkavové připravili pro naše
občany kalendář - Újezd u Svatého Kříže 2016, který si
budete moci zakoupit na vánočním jarmarku.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych zde poděkovala
všem občanům, kterým není naše obec lhostejná a rádi
pomohou při brigádách a jiných činnostech, dále
pracovníkům, kteří pracovali pod obcí na VPP a
v neposlední řadě všem zastupitelům.
Těším se na Vaše náměty a na spolupráci v roce 2016.

Alena Manková,
starostka obce Újezd u Svatého Kříže
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce
Újezd u Svatého Kříže,
konaného dne 4.9.2015, od 19:00 hodin.
Usnesení č. 55/2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
zapisovatelem Janu Fišerovou
a ověřovateli zápisu Michala Kuncla a Martina Ĺuptáka
Usnesení č. 56/2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje program
veřejného zasedání v doplněném znění
Program:
1. Zahájení, schváleni zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva starostky
5. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o
zabezpečení provedení zápisů do informačního
systému územní identifikace, adres a nemovitostí
6. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
7. Žádost o prodloužení smlouvy –
Hospoda Na koupališti
8. Finanční dar pro údržbu kostela
9. Přijetí dotace v grantovém řízení stromy
10. Rozpočtová opatření č. 5/2015
11. Usnesení
12. Diskuze
13. Závěr
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Usnesení č. 57/2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje dodatek č.
1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů do
informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí
a pověřuje starostku jejím podpisem
Usnesení č. 58//2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje smlouvu
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Usnesení č. 59//2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy Hospody Na koupališti a nájem
za měsíce listopad až duben schvaluje nájemné ve výši 1250,Kč.
Usnesení č. 60/2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
poskytnutí finančního daru pro údržbu místního kostela ve
výši 7000,- Kč
Usnesení č. 61/2015.
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje přijetí
dotace v grantovém řízení Stromy ve výši 36 000,- Kč a
pověřuje starostku podpisem
Usnesení č. 62/2015.
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
Rozpočtová opatření č. 5/2015
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Naši Jubilanti
Přejeme našim spoluobčanům hodně zdraví, štěstí
a životní pohody.

Říjen:
Boháček Václav

Nová Jarmila
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V prosinci se dožívá 101 let
paní
Růžena Fišerová

Blahopřejeme!
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Kulturní a sportovní akce
říjen - prosinec
10. 10. od 15:00 Halloween
12.10. Beseda o Africe
17. 10. od 20:00 A je to v pytli – divadelní
představení sál místního pohostinství
31. 10. od 15:00 Beseda s Ondřejem Cinkem
14.11. od 14:00 Svatomartinské slavnosti na
koupališti. Úvod – Martin na bílém koni, staročeské
prodejní stánky, vystoupení dětí z mateřské školy
v Radnicích, šermířská skupina Srdcové Eso – tance,
kvízy pro děti i dospělé, bitva, ohnivé tance.
Občerstvení – rožněná kýta
Oběd v restauraci ve Svaťáku - Svatomartinská husa
Objednávky na tel čísle:732844747

28.11. Adventní koncert v kostele spojený
s vánočním trhem, rozsvícením vánočního stromu u
obecního úřadu a prodejem kalendáře s fotografiemi
obce
5.12. Mikulášská nadílka na sále místního
pohostinství –divadlo pro děti - pohádka Vánoční
příběh, nadílka pro děti s účastí Mikuláše, anděla a
čerta
31.12. Silvestr – Z pohádky do pohádky – ohňostroj!
1.1.2016 – Novoroční fotbálek – mladí proti dříve
narozeným.
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Indiánský den

Halloween

A je to v pytli!

12

Okénko do historie
KELTOVÉ
… Kelti jdou , Kelti jdou a je jich moc. To dneska bude keltská
noc. Už slyším hlasy druidů zní to jako…dál to jistě znáte.
Osídlení české kotliny se traduje už od pravěku. Historikové
používají název Prakeltové. K nám přicházejí z východní Galie (
území Francie ). Je to etnikum, které jako první vůbec
můžeme pojmenovat. Přicházejí s cílem rozšířit svůj životní
prostor.
A kdy? 2300 – 1200 l.př.n.l., je doba bronzová , to už
statečně lovili v našich lesích. Asi největší příliv Keltů můžeme
zařadit do 7. -5.stol.př.n.l. Čechy za Keltů BOIOHAEMM =
země Bójů , jako jednoho z největších kmenů na našem
území. V polabské nížině sídlili také Tribulové. Vodní toky
našich řek byly osídleny na tzv. výšinných sídlištích či
ostrožnách. Rovinatý kraj tvořily polozemnice a početnější
společnost pak opevněná města - oppida (Závist, Stradonice,
Třísov ). Jen podél Vltavy se odhaduje že mohlo žít 5 – 7000
Keltů.
A jejich život? Velmi pestrý. Ti co žili v nížinách se živili
zemědělstvím a jejich vynález rotační mlýnek na obilí
( Žernová ) nahradil pěstní klín. Kašovité pokrmy a placky
z různých obilovin, ale také nízkokalorické pivo z ječmene již
dokázali vyrobit.
Výšinná sídliště: za zády řeka = voda a ryby, před sebou lesy =
zvěř.
A jejich volný čas? Bujaré pitky byly provázány s hazardem,
mimo jiné hrou v kostky, které byly obdélníkové. Ne jednou
tak vsadil sám sebe a dostal se tak do otroctví.
Znali také hrnčířský kruh a pec, smalt, razili stříbrné a zlaté
mince. Nemohu se také nezmínit o jejich duchovních
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druidech. Byli soudci, léčitelé a věštci, kteří žili v dokonalé
symbióze s přírodou. Dožívali se věku o 20 let vyšší, než byl Ø
té doby ( 35 let ). Jejich léčitelská kombinace – šalvěj, jmelí
z dubu, hadí sliny ? Z jejich vědění nezůstalo nic.
Zlatonosný potok – Velká Rádná, pramenící západně od obce
byl hojně „využíván“ Kelty. Tento žlutý kov je tvrdým
platidlem. Odhaduje se, že za celou dobu pobytu v Čechách,
Keltové získali zlato o min. hmotnosti 17t.
Onen žlutý kov a jeden zisku chtivý Říman tak jednou způsobí
pád celé Galie a výšinná sídliště, polozemnice a oppida na
území Čech zůstanou opuštěna.
Poslední má část o Keltech v obecním zpravodaji má název :
Proč odešli? A kam ? Neboli řinčení železných mečů.
Jan Kašák
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Kronika Obce Újezd u Svatého Kříže –díl 1. ŠKOLA
Výňatek ze školní kroniky Újezdu u Sv. Kříže (1829)1886 doslovný opis
Podle výpovědi starousedlých občanů v Újezdě u Sv. Kříže vyučovalo
se již v obci od roku 1827. Prvým učitelem byl prý p. F. Čermák,
rodák z Volešné. Po něm asi za rok byl ustanoven p. Antonín Šimice,
rodák z Kačerova, který vyučoval zde od roku 1829 až 1862. Učebny,
v nichž se vyučování udílelo, byly pronajaté a to nejprve v čp. 3, pak
v čp. 14, v čp. 42 a konečně si jmenovaný p. učitel vystavěl sám svůj
domek při silnici čp. 52, ve kterém dále vyučování udílel. Vzhledem
k tomu, by farní školy, se rozšiřovaly, byl povolán p. učitel A. Šimice
do Radnic, by vyučoval při farní škole Radnické. Odchodem p.
učitele do Radnic, přestalo také vyučování v naší obci, což se stalo r.
1862. Z toho patrno, že vyučování udílelo se v naší obci po 34 léta.
Od té doby, tedy od r. 1862 chodily dítky zdejší obce do vícetřídní
školy Radnické. Stálé obtíže a nesnáze, které školní dítky zdejší,
cestou do školy musely překonávati, měly za následek, že
pokročilejší občané, hlavně nynější starosta p. Jan Nový a první
radní p. Jan Beran, pomýšleli na to, zdali by nemohlo vyučování
v zdejší obci obnoveno býti. I svěřili tuto svou myšlenku
veledůstojnému kaplanu Radnickému, nyní faráři na Zvíkově, panu
Františku Strnadovi. Tento je milerád vyslechnul, a také sám se
přesvědčil, zdali by zdejší obec měla zákonité důvody, pod kterými
by se mohla domáhati samostatné školy. Zákonité tyto podmínky
jmenovaný již pan farář shledal a počal ve spojení svrchu
jmenovanými zástupci obce pracovati o školu v naší obci.
Prvým krokem k docílení školy zde, bylo odškolení od farní školy
Radnické. Příležitosť k tomuto odškolení dána při zasedání slavné
městské školní rady Radnické, kde též velectěný náš c. k. školní
inspektor Julius Koráb, dále velectěný p. Vojtěch Mertl z Vranovic,
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člen slavné c. k. okresní školní rady, jakož i oba ctění zástupcové naší
obce přítomni byli.
Řádným vylíčením všech obtíží, které školní dítky zdejší, cestou do
školy snášeti musely, podařilo se velectěnému p. c. k. okr. Školnímu
dozorci Juliovi Korábovi, jakož i p. Vojtěchu Mertlovi z Vranovic, že
povolila slavná městská školní rada v Radnicích odškolení naší obce
od vícetřídní školy Radnické.
Na základě tohoto odškolení starali se p. starosta obce Jan Nový a
prvý radní p. Jan Beran o povolení samostatné dvoutřídní školy.
Požádali nyní opět veledůstojného p. faráře Fr. Strnada, aby jim
sepsal žádostˇ a tuto opatřenou veškerými důvody, by zaslal cestou
úřední předepsaným inštancím školním. Po přání obou zástupců
obce, veledůstojný p. farář milerád to přislíbil učiniti. Žádostˇ
veledůstojným p. farářem sepsaná byla, po dvakráte s odmítnutím
vrácena. I neobtěžoval se veledůstojný p. farář i po třetí žádostˇ
obnoviti a k nejvyšší inštanci školní zaslati. A ejhle, tu přišla
k šťastnému vyřízení – povoleno oč žádáno bylo, totiž samostatná
dvoutřídní škola s podotknutím, by se od 1. Ledna 1886 vyučování
v obci Újezd u Sv. Kříže udílelo. Vypsán tudíž konkurs na obsazení
obou učitelských míst a ustanovení: Řídícím učitelem p. Václav
Majer rodák Kacerovský, do té doby třídní učitel při trojtřídní škole
v Žákavé a druhým učitelem pan Josef Kopta, kandidát třetího
ročníku učitelského ústavu v Přbrami. Oba jmenovaní p. učitelé
nastoupili svou činnost ve zdejší škole v předepsanou dobu.
Učebny, jakož i byty pro pány učitele musila m. šk. rada jako před 60
lety opět pronajmouti. Učebny nalézaly se v čísle 42 a v čísle 55, kde
již za prvých pánů učitelů též vyučování bylo. Pro p. učitele
pronajala slavná šk. rada byty v místnostech sklárny „Bohemie“.
Poněvadž ale pronajaté místnosti školní nijak nevyhovovaly, snažil
se řídící učitel s předsedou místní sl. šk. rady, by se během roku
1886 vystavila nová školní budova, která by požadavkům školy
vyhověla. Svolána, v tom ohledu sl. místní šk. rada dne 11. Března
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1886 a ta, velkou většinou přítomných p. čl. m. šk. rady, se rozhodla
pro stavbu školy během roku 1886. Dle tohoto rozhodnutí o stavbě
školy, vypsán též dle vyhotoveného plánu a rozpočtu c. k. okr.
Inženýrem p. Řepišem konkurs na stavbu této budovy školní.
22. dubna t. r. byla provedena veřejná dražba, které se zúčastnilo
velmi mnoho dražitelů. Posledním vydražitelem v celku byl stavitel
pan Jan Rajšík z Plzence. Vydražená částka zněla z 9955 zl. Na 8400
zl. Poněvadž ale místní školní rada měla dle podmínek dražebních na
vůli, stavbu školy v 8. dnech o své újmě komukoli zadati, popřípadě,
uzná-li toho prospěch vlastní, sama na svůj účet tuto stavbu
provésti, doznala v zasedání svém dne 26. dubna 1886, že jest s to,
tuto školní budovu zříditi v částce po 7870 zl. Svolán tedy
následujícího dne i obecní výbor a předloženo mu usnesení místní
šk. rady. Obecní výbor po vyslechnutí tohoto ustanovení se, m. šk.
rada přijala vyjádření se Fr. Škopka. Postaví-li pan stavitel školní
budovu též za tuto částku, za kterou to s to je učiniti m. šk. rada, ať
se mu stavba zadá. S tímto výrokem souhlasili i ostatní přítomní p.
výborové. Vyzván tedy p. stavitel Jan Rajšík z Plzence, by se zúčastnil
schůze m. šk. rady dne 27. dubna 1886, což také jmenovaný p.
stavitel učinil.
Zde mu bylo sděleno usnesení místní šk. rady i obecního výboru.
Pan stavitel vyptal se na cenu stavebních látek v našem okolí a
vyjádřil se, že jest s to postaviti školní budovu dle předloženého
plánu a rozpočtu v ceně 7800 zl., tedy ještě o 70 zl. laciněji nežli
sama m. šk.rada to s to byla učiniti. Na základě tohoto vyjádření
přiřknuta téhož dne p. staviteli Rajšíkovi stavba naší školy, kterouž
on dle předepsaných podmínek, jež si místní školní rada ustanovila
v určitý čas dohotoviti a také klíče odevzdati mohl. V zasedání m. šk.
rady dne 22. srpna rozhodnuto, kdy kolaudace a svěcení školní
budovy státi se má. Určen totiž den na 26. září 1886, o čemž se
slavné kolaudační komisi i slavnému farnímu úřadu v Radnicích
zpráva dala. Velectěný p. stavitel dovolil na žádost p. předsedy m.
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šk. rady a p. řídícího učitele, by se v nové budově školní, před
vysvěcením a před kolaudací této, vyučovati mohlo.
Tolik možno dodati o naší vísce po krátkou dobu působení svého
zde a milerád zaznamenávám v tuto knihu pamětní dne 26. září
1886, poněvadž jest to pro naši obec den slavnostní, kterého se
naše obec dosud nedožila. A aby tento den u věčné paměti zůstal,
to dovršuje četné shromáždění pozvaných hostů, kteří si
neobtěžovali svou přítomností naší vísku poctíti a kteří také svými
ctěnými jmény tuto nově zřízenou památní knihu obce naší
obohatili.
Zapsal Julius Koráb
Připojeno 50 podpisů velectěných občanů
Anna Bláhová, kronikářka
Kašpar Ibl - katecheta - kaplan v Radnicích
Řepiš - cis. Kr. stavitel
Jan Nový - starosta
Anton Jonák - starosta Chomle
Štrunc Josef - starosta Olešné
Jan Soukup - člen místní školní rady
Nathan Tausek - člen místní školní rady
Vojtěch Mertl - zás. okr. školní rady
Otakar V. Hyneš - theolog IV r. v Praze
Antonín Skočdopole - lesní správce
Benj. Karel Matějka - ml. učitel v Újezdě u Sv. Kříže
Vojtěch Količ - ml. učitel v Újezdě u Sv. Kříže
Majer Vácslav - řídící učitel v Újezdě u Sv. Kříže
Marie Majerová indust. učitelka
Frant. Pech - učitel v Radnicích
Josef J. Pitharth - řídící učitel v Radnicích
Eduard Pošmurný - řídící učitel v Horním Stupně
M. Karásek - učitel ve Vranovicích
Boh. Jirotka - ml. učitel ze Stupna
Bartovský - učitel ve Křišech
Ant. Herman - ml. učitel v Radnicích
Josef Hylák Radnice
Jarolím Vosyka - hospodářský správce z Vranova
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TAJENKA: SPRÁVCE NAŠICH LESŮ

JMÉNO ČESKÉHO KRÁLE (1453-POHROBEK)
JMÉNO 265. PAPEŽE (2005-2013)
MALÝ KOSTEL
PŮJČKA NA NEMOVITOST
ČEKÝ KNÍŽE (935-967/972)
NÁSTROJ K ODCHYCENÍ VČELÍ MATKY
SOUSEDNÍ OBEC
MÍČOVÁ HRA
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