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Milí čtenáři, vážení
spoluobčané,
starý rok 2015 je již pouhou historií, a tak mi
dovolte, abych Vás nyní na prahu nového
pozdravila a popřála Vám šťastný a úspěšný rok
2016. Pojďme se krátce společně podívat, co
jsme koncem roku zvládli, a co nás čeká.

V prosinci jsme obdrželi povolení k umístění dopravních
značek před Bohemii – obec Újezd u Svatého Kříže.
Konečně budou mít občané Bohemie bezpečnější cestu
do „ vsi „ Požádali jsme policii ČR o častější měření
rychlosti. Později bude umístěn kontrolní radar.
Na konci roku 2015 jsme dostali dar od Římskokatolické
farnosti Zbiroh - pozemek označený jako parcela č. 589,
vedený jako ostatní plocha, způsob využití hřbitov,
urnový háj. Samozřejmě budeme chtít provést úpravy a
opravy hřbitova, aby byl důstojným místem posledního
odpočinku.
Začátkem roku také požádáme o narovnání pozemků u
požární nádrže. Roh požární nádrže a část travnatého
pozemku je v majetku Římskokatolické farnosti.
Ve fázi žádosti o dotaci je dokončení hřiště pro seniory,
které naváže na dětské hřiště.
Dalším plánem je revitalizace rybníčku před obcí směrem
od Břas. Již nyní máme zaměřený pozemek a potřebné
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podklady pro projekt. Zadáno je vypracování projektu a
poté budeme podávat žádost o dotaci.
Na počátku roku máme připravena jednání o
modernizaci ČOV a programu na podporu výměny
veřejného osvětlení.
Největší akcí, která nás pravděpodobně čeká, která ale
nebude financována obcí, je plánovaná rekonstrukce
silnice 232 Břasy – Liblín. Pokud se získá dotace na tuto
rekonstrukci, předpokládá se, že v polovině roku 2016
bude tato rekonstrukce započata. Po jednání
s projektantem, byl vybrán jako nejrizikovější úsek silnice
od křižovatky směrem k autobusové zastávce a pokud se
s rekonstrukcí začne, bude v tomto úseku vytvořen
chodník. Ten bude součástí rekonstrukce a bude
financován z dotace na silnici. Ostatní chodníky budou
řešeny postupně.
To je nástin větších akcí, které určitě nebudou všechny
provedeny v letošním roce. Vše bude záležet na
schválení dotací. Proto nám i sobě držte palce, abychom
mohli naši obec zase o kousek dál posunout a vylepšit.
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 30.10.2015, od 19:00 hodin.
Usnesení č. 63/2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
zapisovatelem Janu Fišerovou
a ověřovateli zápisu Mgr. Janu Fořtovou a Michala
Kuncla
Usnesení č. 64/2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
program veřejného zasedání
Program:
1. Zahájení, schváleni zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva starostky
5. Revokace usnesení č. 59/2015
6. Žádost o prodloužení smlouvy –Hospoda Na koupališti
7. Řád veřejného pohřebiště
8. Inovace webových stránek obce
9. Inventarizace majetku obce
10. Usnesení
11. Diskuze
12. Závěr
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Usnesení č. 65/2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže revokuje
usnesení č. 59/2015
Usnesení č. 66//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. 67//2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje řád
veřejného pohřebiště
Usnesení č. 68/2015.
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
vnitřní směrnici inventarizace majetku obce
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce
Újezd u Svatého Kříže,
konaného dne 18.12.2015, od 19:00 hodin.
Usnesení č. 69/2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
zapisovatelem Janu Fišerovou
a ověřovateli zápisu Martina Ľuptáka a Michala Kuncla
Usnesení č. 70/2015
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. Strategický plán
6. Smlouva o zajištění údržba lesa
7. Smlouva s úřadem práce
8. Rozpočtová opatření
9. Návrh rozpočtu na rok 2016
10. Darovací smlouva na hřbitov
11. Usnesení
12. Diskuze
13. Závěr
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Usnesení č. 71/2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
strategický plán
Usnesení č. 72//2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
smlouvu o lesnickém pachtu a pověřuje starostku
podpisem.
Usnesení č. 73//2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
smlouvu s úřadem práce na vytvoření třech pracovních
míst od 1.12.2015 – 31.12.2016.
Usnesení č. 74/2015.
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
rozpočtová opatření č. 8/2015
Usnesení č. 75/2015.
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
návrh rozpočtu na rok 2016
Usnesení č. 76/2015.
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje darovací
smlouvu na pozemek označený jako parcela č. 589, vedený
jako ostatní plocha, způsob využití hřbitov, urnový háj,
zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 180 pro k. ú Újezd u
Svatého Kříže, vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, se zřízením věcného
břemene a pověřuje starostku podpisem smlouvy a dalších
náležitostí týkajících převodu pozemku
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Naši Jubilanti
Přejeme našim spoluobčanům hodně zdraví, štěstí
a životní pohody.

Leden:
Únor:

Tesařová Vladimíra

Čermák Pavel, Králová Jaroslava
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Kulturní a sportovní akce
Leden – Březen

1.1. 2016 – Tradiční novoroční
fotbalový zápas mladí – dříve narození
16. 1. 2016 – OBECNÍ BÁL – k tanci a poslechu
hraje Bílá pěna, bohatá tombola

20. 2. 2016 – MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ
19. 3. 2016 – STAROČESKÉ VELIKONOCE
Velikonoční trhy, dětské dílničky, zpívání v kostele

Ostatní akce dle aktuální nabídky
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Novinky z úřadu
Úřední hodiny výdejního a
podacího místa ČP od 15.1.2016
Po
Út
St
Čt
Pá

17:00 - 18-00
11:00 - 12:00
17:00 - 18:00
17:00 - 18:00
11:00 - 12:00

Svoz komunálního odpadu
V letošním roce se nemění ceny za svoz
komunálního odpadu. Staré nálepky platí
do konce února. Musím podotknout, že
novou vyhláškou se nám podařilo vybrat
od všech obyvatel, ale i chalupářů
poplatky za svoz komunálního odpadu.
Zároveň upozorňujeme naše občany, na
dodržování pořádku u kontejnerů na tříděný
odpad a dodržování pravidel, nevyhazovat
komunální a velkoobjemový odpad do
kontejneru na hřbitovní odpad.
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Vidimace a legalizace
Od 1. 1. 2016 můžeme na obecním úřadě
provádět Ověřování shody opisu nebo kopie s
listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu
(legalizace)
Novinky na stránkách obce
Na stánkách obce www. ujezdusvatehokrize.cz
mohou naši spoluobčané
kontrolovat výdaje a příjmy obce,
a to pomocí rozklikávacího
rozpočtu. Začátkem každého měsíce budou
údaje aktualizovány.
Na stránkách obce můžete také ve fotogalerii
prohlížet fotografie z akcí, které proběhly v obci,
ne jen těch, které pořádá obec.

Finanční správa od nového roku nabízí novou
službu pro občany - platbu daně z nemovitých
věcí prostřednictvím SIPO
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Okénko do historie
ZA ŘINČENÍ ŽELEZNÝCH MEČŮ
Co se stalo s civilizací, která kolem r. 25 před nar. Krista, jako
mávnutím kouzelného proutku nám zmizí z očí?
Proč tak vyspělá kultura, které se v české kotlině tak daří
náhle zanikne?
Proč odešli a kam? A odešli vůbec?
Příliš mnoho otázek a málo odpovědí. Nabídnu vám několik
teorií včetně mých, ale věřte mi, že naši keltologové jsou
v tomto velmi opatrní.
Teorie č.1: byli vytlačeni z našeho území polabskými
Germány.
Teorie č.2: vůbec nikam neodešli, pouze splynuli s dalšími
kulturami, které k nám přišly, jako Germáni a později Slované.
Tomuto názoru odporuje fakt o téměř nulových nálezech po
roce 50 n.l. , jinou kulturu než keltskou by si vnutit nenechali.
Teorie č.3: strašlivá tragédie v podobě epidemie v důsledku
Galsko-Římské války.
Teorie č.4: mírná změna klimatu.
Teorie č.5: důsledek války v Galii a početní nevýhoda na území
Čech. Abych vám, čtenářům, vysvětlil důsledek války v Galii,
musíme se na tento fakt o Galsko-Římské válce podívat
poněkud ze široka. Na začátku stojí jeden až po uši zadlužený
Říman, kterému r.59 př.n.l. končí konzulát. Není to nikdo jiný
než samotný Julius Gaius Caesar. Římským senátem je
jmenován místodržícím obojí Galie ( předalpské- severní Itálie
a jižní Galie-jih Francie ) a také Ilýrie ( území bývalé Jugoslávie
). Při svých cestách po obou Galiích si všímá, že Galové
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obchodují s nebývalým množstvím zlata, o kterém se
Římanům může jen zdát. A kolik zlata se nachází ve střední a
severní Galii? Senát Římský ho také jmenuje velitelem nad
čtyřmi legiemi ( 1 legie = 5000 elitních vojáků ), což z Caesara
udělá poměrně mocného muže. A vidina v Galii pohádkově
zbohatnout dostává svůj obraz. Ve svých pamětech Caesar
jako záminku pro vpád do Galie uvede ochranu římských
zájmů a jeho spojenců.
Nyní není nač čekat. Své legie nasměřuje na sever proti
výbojnému germánskému kmeni Svébů. Pak se stočí na
západ, kde poráží kmen Helvetů ( území Švýcarska ). Další jsou
na řadě Belgové (území Belgie ), avšak tvrdě narazí, zvítězí až
díky jeho vyhlášené improvizaci. Cesta do Galie je otevřená.
Chování Římanů na dobitých území znáte z filmů. Zajímá je
hlavně zlato.
Vpadá do Galie a plení. Roku 53 př.n.l. je téměř svrchovaným
pánem nad celou Galií. Když kmenovým náčelníkům či králům
dojde, že Římané Galii jen tak neopustí, vypukne povstání. Je
pravděpodobné, že na pomoc tomuto povstání přicházejí také
Bójové a Tribulové z našeho území. Povstání ale nemá vítěze,
ani poraženého, a tak se mění ve válku. Gali vede mladý král
z kmene Arvernů jménem Vercingetorix. Je Caesarovi
skutečným soupeřem. Svedou spolu desítky bitev, opět bez
vítěze. Roku 52 př.n.nl. jsou Galové obklíčeni a vyhladověni u
oppida Alesie. Galové uznají svoji porážku a vzdají se. Plenění
Galie může vypuknout naplno. Galie je na kolenou, Římské
impérium na vrcholu. Právě si „připsali“ další velmoc. Na
dalších několik století budou Galské daně odváděny do Říma.
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Je pravděpodobné, že po prohrané válce v Galii byl početní
stav Keltů na našem území tak nízký, že byli vytlačováni
Germány, a tak raději odešli na západ. Tato teorie je
podpořena faktem uložením podmokelského pokladu do
země z poloviny 1 stol.př.n.l. ( úkryt před Germány ). Jednou
se Galie znovu osamostatní, ovšem světu už bude známá jako
říše Francká, s níž bude mít hodně co do učinění velký
ochránce Slovanů a později i vládce kupec SÁMO.
Pozn.aut.: teorie č.4 a 5 jest autora
Galská válka se stala předlohou pro francouzský komiks
Asterix a Obelix

Jan Kašák
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Akce v říjnu, listopadu a prosinci.

Halloween

Je to v pytli

Dubová alej
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Beseda s Ondrou Cinkem
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Svatomartinské slavnosti 2015
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Rozsvícení vánočního stromečku a zpívání v kostele

Mikulášská nadílka s pohádkou
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Benefiční koncert Daniela Hůlky
pro kostel Povýšení Svatého Kříže.

Dar na menší opravy kostela
v Újezdu u Svatého Kříže činí
21.800,- Kč
Děkujeme!
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TAJENKA:

NÁZEV ZŘÍCENINY HRADU

Verze pro začínající křížovkáře

MĚKKÝŠ
HEBREJEC
OBCHODNÍ ŘETĚZEC
PARAZITI
ČÍSLOVKA
OBYVATEL HELÉNSKÉ REPUBLIKY
TYČE
SOUHLAS

ZNAČKA MOTOCYKLŮ
SCHŮZE
JEMNÝ UHLÍK
PLEVELNÁ ROSTLINA
SVATYNĚ
UMĚLECKÝ SMĚR
OBYVATEL SVĚTADÍLU
MEDVĚD
Verze pro pokročilé křížovkáře
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