1

SVAŤÁCKÝ ZPRAVODAJ
Ročník 2

Číslo 2

2016
Duben - Červen

2

3. Obsah:
Zastupitelé
obce
– orstarostky
Úvodní
slovo
ganizační struktura

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
4.

Úřední

Naši jubilanti
hodiny

Kulturní a sportovní akce
5.
6.

Návrh rozpočtu na rok 2015

Novinky z úřadu

Kulturní a sportovní akce pro rok 2015

Okénko do historie obce
7.

Naši jubilanti

8. Kulturní a spoVýňatek
Výňatekze
zeškolní
š Výňatek
ze školní
kroniky
Újezdukroniky
u Sv. Kříže
Újezda u Sv. Kříže (1829)1886
- doslovný
opis opis
(1829)1886
- doslovný
kolní kroniky Újezda u Sv. Kříže (1829)1886 - doslovný
Fotogalerie akcí leden – březen
opis
r

Křížovka
Novinky
z úřadu

tovní ak 1.

Úvodní slovo s
Fotogalerietarostky
2Křížo

k na sousedské vztaJhy

3

Milí čtenáři,
vážení spoluobčané,

Příroda se nám probouzí a přichází jaro.
A jaké vlastně jaro je? Především krásné.
Jaro probouzí přírodu a to včetně lidí. Dodává
jim novou chuť do života, radost a inspiraci.
Protože i nám dodalo chuť do života, připravili jsme
projekty, které povedou k dalšímu zlepšení života v naší
obci.
Zásadní věcí pro naše občany je Pošta Partner.
V obcích, kde pošta nemá pobočku, na smlouvu zřídí
agenturu s názvem Partner, která oproti výdejnímu
místu poskytuje širší paletu poštovních služeb. Příjem a
výdej psaní, balíků, peněžních poukázek, výplata
důchodů, poštovní spořitelna, prodej cenin – losy,
známky, kolky, dobíjení telefonu, …Tato služba začne
fungovat od 1.6.2016.
Jelikož jsou nutné úpravy místnosti, bude místní
knihovna od 28. 3. do 1. 6. UZAVŘENA.
Doručovací místo pošty bude přesunuto na celou dobu
rekonstrukce do účtárny obecního úřadu.
Podané již jsou také žádosti o dotace: revitalizace
rybníčku, oprava hřbitovní zdi, tělocvična v přírodě a
traktůrek pro úpravu zeleně v obci.
V nezávislosti na to, zda se získá dotace na opravu zdi na
hřbitově, budeme v dubnu vysazovat u zdi proti vchodu
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další rostliny břečťanu popínavého. Vzhledem k tomu, že
jsou hroby upevněné přímo ve zdi, není možná z hlediska
bezpečnosti zásadní oprava. Břečťan, který pokrývá zeď
za márnicí upraví pan zahradník zastříháním.
Chtěla bych touto cestou požádat občany o udržování
čistoty nejen na svém pozemku, ale také před ním.
V obci jsou rozmístěné odpadkové koše a tak určitě není
problém papíry a jiné odpadky do něho odhodit.
Také si Vás dovoluji požádat o pomoc při realizaci
některých akcí. Dřívější „ brigády“ měly určitě něco do
sebe a lidé si vesnici upravovali k obrazu svému.
Pozvánky na tyto akce budeme zasílat zprávou SMS nebo
hlásit obecním rozhlasem.
Kdo ještě nedostává SMS zprávy, může si svoje telefonní
číslo nahlásit na OÚ nebo u starostky obce.
Přeji Vám všem krásné jaro.

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 19.2.2016, od 19:00 hodin.

Usnesení č. 1/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje zapisovatelem
Janu Fišerovou
a ověřovateli zápisu p. Vladimíra Auterského a p. Martina Ľuptáka
Usnesení č. 2/2016
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. Přijetí finančního daru
6. Sponzorský dar
7. Licenční smlouva - OSA
8. Smlouva s úřadem práce - VPP
9. Poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti
10. Smlouva o odvozu a uložení biologicky rozložitelného
odpadu
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11. Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu
12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o lesnickém pachtu
13. Smlouva o pronájmu sálu šermířům
14. Rozpočtový výhled do roku 2020
15. Inventarizace
11. Usnesení
12. Diskuze
13. Závěr
Usnesení č. 3/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje přijetí
peněžního daru ve výši 24 000,- Kč (dvacetčtyřitisíce) od paní Šárky
Vaňatové
Usnesení č. 4/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje sponzorský dar
pro Jana Rajcharta reprezentanta ČR v Gross country na
reprezentační přípravu na rok 2016.
Usnesení č. 5/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje licenční
smlouvu OSA a pověřuje starostku podpisem této smlouvy
Usnesení č. 6/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje smlouvu
s úřadem práce na vytvoření dvou pracovních míst na VPP a
pověřuje starostku jejím podpisem
Usnesení č. 7/2016
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Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje smlouvu o
poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti v roce
2016 a pověřuje starostku její podpisem
Usnesení č. 8/2016.
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje smlouvu na
odvoz a uložení biologicky rozložitelného odpadu s fa PVC TVAR
s.r.o. a pověřuje starostku jejím podpisem
Usnesení č. 9/2016.
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje přijetí smlouvy
o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy
Usnesení č. 10/2016.
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě o lesnickém pachtu s firmou Lesospol Zbiroh s.r.o. a
pověřuje starostku podpisem smlouvy
Usnesení č. 11/2016.
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje smlouvu o
pronájmu sálu se spolkem historického šermu Convictus a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy
Usnesení č. 12/2016.
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje rozpočtový
výhled pro rok 2016 – 2020.

8

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

Duben:

Ježková Jaroslava, Smetanová Anna,
Nováková Věra, Tenk Miroslav, Hirmerová Jana,
Tenková Dagmara, Fišer Emil

Květen: Huňková Marie, Žahourek Miroslav,
Červen: Benc Karol, Kvasnička Miloslav, Cink Jan,
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Kulturní a sportovní akce
Duben - Červen
6. 4. přednáška Policie ČR – na téma
Prevence pro seniory v pohostinství Ve Svaťáku
pořádá Klub důchodců

16. 4. Pochod přátel putyk– pořádá
hospoda Na koupališti

30. 4. – Stavění máje, pálení čarodějnic
Sportovní areál u koupaliště

30. 4. – Posezení při hudbě – hraje pan
Tocauer –pořádá pohostinství Ve Svaťáku

7. 5. Staročeské máje – průvod obcí, májová
a pouťová taneční zábava k tanci a poslechu hraje
Procházka band

4. 6 Dětský den – Cesta kolem světa
Sportovní areál u koupaliště
11. 6. Šmoulí den – Zábavné odpoledne
plné soutěží, dílen a hudby pořádá hospoda
Na koupališti

24. 6. Fotbalový turnaj – pořádá hospoda
Na koupališti

Ostatní akce dle aktuální nabídky
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Novinky z úřadu
Pošta PARTNER od 1.6. 2016
Po
Út
St
Čt
Pá

15:00 - 18-00
09:00 - 12:00
15:00 - 18:00
15:00 - 18:00
09:00 - 12:00

Pošta Partner je Pošta, kterou
provozuje třetí osoba.
Pošta Partner splňuje podmínky „Vyhlášky č. 464/2012
Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních
služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich
poskytování“.
Pošta Partner je plnohodnotnou náhradou pošty.

BIOODPAD
Také v letošním roce nabízíme
možnost ukládání bioodpadu ve dvou
kontejnerech – u hřbitova a u ČOV.
Prosíme o dodržování pravidel
ukládání bioodpadu
Žádáme spoluobčany, aby udržovali pořádek u
kontejnerů na tříděný odpad
Odkládání předmětů mimo kontejnery jako je dřevo,
dřevotříska nebo sáčky s domovním odpadem je
NEPŘÍPUSTNÉ!!!
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NOC KOSTELŮ

10. června 2016
Újezd u Svatého Kříže,
kostel Povýšení sv. Kříže
 20.00 Slovo o historii i současnosti kostela
 20.20 vystoupení ženské Scholy od Panny
Marie Sněžné
Program je součástí jízdy poutního autobusu,
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Výňatek ze školní kroniky Újezdu u Sv. Kříže (1829)1886
doslovný opis
Začátkem školního roku 1886-7 byla zvolena místní
školní rada, která se skládala z pánů: Jana Berana jako
předsedy, Václava Svobody co školního dozorce, Kašpara
Ibla katechety, zástupce vivilního hlasu p. Jana Liewalda,
Jana Soukupa, Vojtěcha Berana.
Během školního roku 1887 založena přičiněním
veledůstojného katechety p. Kašpara Ibla pro obec naši
důležitá občanská knihovna, která čítá 77 svazků
Dne 30. Listopadu 1887 prodali majitelé továrny
Bohemie tuto správci sklenárny hraběte Šternberga
panu N. Jahnovi za částku po 7500 zlatých.
Požáry v obci
Dne 12. Července 1888 při neobyčejném větru a dešti
udeřil blesk do obydlí čís. 56, které vzdor velikému dešti
a přispěním hasičů z blízkých Radnic, zcela rozzuřenému
živlu podlehlo. Majitel obydlí toho byl šťastnou náhodou
v takovém obnosu pojištěn, že mohl v krátkém čase nový
příbytek bez velké ztráty sobě vystavěti.
Dne 4. Května 1889 o 10 hodině večerní bylo
obyvatelstvo naší obce vyrušeno z nočního klidu náhlou
zprávou, že v obci hoří. A skutečně, mnoho domácího
obyvatelstva bylo v okamžiku na nohou, by vyvolanou
hroznou zprávu zničilo. Sotva však se ke skutečnému
rozzuřenému živlu přiblížili, shledali, že vše hájení
hořících hospodářských stavení marné jest, neboť byla

13

v jednom plamenu
3 hospodářská stavení, a sice čís.
17, odkud oheň vyšel, pak sousední hospodářské stavení
čís. 16 a čís. 14. (Stavení byla pod návsí směrem
k hájovně). Shromážděné zde obyvatelstvo musilo se
obmeziti na pouhé chránění budov sousedních, by i tato
zhoubnému požáru nepodlehla. Následkem toho
vyhořela hospodářská stavení čís. 16 a 17 i se všemi
zásobami do základů a od čísla 14 v popel obrácena
pouze stodola. Poškozenci jsou jen částečně pojištěni. Ku
požáru dostavili se hasiči z poblízkých Radnic.
Roku 1889 dne 23. prosince vyhořelo osamotnělé
stavení Karla Bureše, jež ¼ hodiny od obce újezd u Sv.
Kříže vzdálené jest a číslem do téže obce přináleží. Původ
požáru znám není. Majitel Karel Bureš byl pojištěn, takže
vzniklá škoda jemu částečně nahrazena bude. (Na
šachtě, pozdější dům pana Háchy)
Oslavení 40- letého panování Jeho Veličenstva
nejmilostivějšího císaře a krále v naší obci.
Tuto blahodárnou dobu panování Jeho Veličenstva
oslavila naše obec dne 3. prosince r. 1888, způsobem
sice jednoduchým nicméně však přece důstojně. Téhož
dne byly konány Veledůstojným katechetou p. J.
Dvořákem Slavné Služby Boží ve zdejším chrámu Páně za
účastenství školních dítek a hojného počtu zdejšího
občanstva. Po ukončených Sl. Božích odešlo se ve
společném průvodu do školní budovy, kde u přítomnosti
školních dítek a přítomných četných hostí promluvil řídící
učitel p. Václav Majer o lidu milém a šlechetném
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panování Jeho Veličenstva Františka Josefa I. V průběhu
své řeči upozorňoval přednášející zvláště na nevšední píli
Jeho Veličenstva již od útlého mládí jeho a ve které
setrvává po dobu dnešní. Z této vytrvalé píle čerpal pan
přednášející vzorný příklad jak pro školní dítky, tak i pro
občanstvo zvláště. Mezi jednotlivými oddíly přednášky
zpívaly školní dítky Rakouskou národní hymnu a
přednášely básně vztahující se k mládí Jeho Veličenstva.
Ku konci zpívána Národní hymna a pronešeno p.
přednášejícím přání, by Jeho Veličenstvo nejmilostivější
císař a král ještě po dlouhá léta nám zachován byl.
Veškeří přítomní rozcházeli se s myslí nadšenou,
připomínajíce sobě dobrodiní, jež Jeho Veličenstvo svým
poddaným za dobu svého panování připravil.
Rok 1890 rozšířil v krajině zdejší epidemickou
nemoc“chřipku“, do té míry, že v každém čísle obce
zdejší někteří členové rodiny to odstonali. Zvláště mnoho
řádila tato nemoc mezi školními dětmi, takže těchto
polovička ochuravěla, následkem čehož místní školní
rada ve srozumění se slavnou c. k. okresní školní radou
vyučování na neurčitou dobu zastavila.
Téhož roku převzala místní školní rada ve svou správu
školní budovu a doplatila staviteli p. Janu Rajšíkovi
z Plzence poslední splátku po 1450 zlatých.
Zapsal školní kronikář Julius Koráb
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Okénko do historie
PODMOKELSKÝ POKLAD
…JE PO DEŠTÍCH, 12. ČERVNA L.P. 1771 A SEDLÁK JAN KOCH
BLOUMÁ ÚDOLÍM PODMOKELSKÉHO POTOKA NA
ROKYCANSKU. OČIMA VISÍ NA SVAHU PODEMLETÉM VELKOU
VODOU, KDE SE BLYŠTÍ COSI PODIVNÉHO. „ŽE BY TO BYLY
KNOFLÍKY?“, NAPADNE HO. JEŠTĚ TÝŽ DEN SE POCHLUBÍ
SVÝM NÁLEZEM MÍSTNÍM ROLNÍKŮM KOSÍCÍ LOUKU POD
VESNICÍ. VŠICHNI SE PAK SPOLEČNĚ VYDAJÍ K POTOKU.
NABRALI SI KNOFLÍKŮ DO SVÝCH RUKÁVŮ A KAZAJEK, ABY SI
KLUCI MOHLI NA NÁVSI CVRKAT. VÝSKAJÍCÍ CHLAPCI VŮBEC
NETUŠÍ, ŽE HRAJÍ VE SKUTEČNOSTI O ZLATO, JAKO PRAVÝ
KAVALÍŘI. AŽ PROCHÁZEJÍCÍ MÍSTNÍ HOSTINSKÝ ZJISTÍ, ŽE
KNOFLÍKY NEJSOU MOSAZNÉ, ALE ZLATÉ…..
VE VESNICI SE STRHNE HOTOVÝ POPRASK. U POTOKA RÁZEM
KOPOU SNAD VŠICHNI LIDÉ Z OKOLNÍCH DOMKŮ. „MÁ
NĚJAKÝ DIVNÝ HRUBÝ TVAR A TAKY JI CHYBÍ RAŽBA“,
UTROUSÍ JEDEN Z VESNIČANŮ. OD POTOKA SI DONESOU
TOLIK MINCÍ, KOLIK POBEROU.
KDYŽ SE O NÁHLÉM ZBOHATNUTÍ VESNIČANŮ DOZVÍ MAJITEL
KŘIVOKLÁTSKÉHO PANSTVÍ KAREL EGON FŰRSTENBERG, DO
NĚHOŽ PODMOKLY PATŘÍ, ROZHODNE SE ZLATA ZMOCNIT.
DO PODMOKEL SE ROZJÍŽDÍ SE SVÝMI DRÁBY. NECHÁ
PROHLEDAT VŠECHNY CHALUPY A POD HROZBOU VĚZENÍ SI
VYNUTÍ VYDÁNÍ VŠECH ZLATÝCH MINCÍ. „U POTOKA MŮŽE
BÝT ZBYTEK“ VYKŘIKNE JEDEN Z PANSKÝCH NOHSLEDŮ. A
SKUTEČNĚ. Z BŘEHU POTOKA BYL VYKOPÁN BRONZOVÝ
KOTLÍK, VE KTERÉM BYLO JÁDRO POKLADU - CELKEM 3000
ZLATÝCH KELTSKÝCH „DUHOVEK“. OD VESNIČANŮ SE
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ZÍSKALO 1500 KUSŮ. CELKOVÝ POČET SE ODHADUJE NA 5000
– 6000 MINCÍ. VÁHOVĚ SE TAK JEDNÁ O 40 KGZLATA.
HISTORICKÁ HODNOTA ALE NIKOHO NEZAJÍMÁ! KNÍŽE
NECHÁVÁ MINCE ROZTAVIT PRO RAŽBU DUKÁTŮ SE SVÝM
PORTRÉTEM.
KOTLÍK BYL ULOŽEN DO ZEMĚ CCA R.25 PŘ.N.L. TEDY V DOBĚ,
KDY ŘÍM POKOŘIL GALII A TLAK GERMÁNSKÝCH KMENŮ SÍLIL.
BYL ZAKOPÁN JAKO OBĚŤ BOHŮM NEBO PŘED DOTÍRAJÍCÍMI
GERMÁNY. DOCHOVALO SE POUZE NĚKOLIK MINCÍ, A TO V
ZÁDADOČESKÉM MUZEUV PLZNI, V NÁRODNÍM MUZEU V
PRAZE A V SOUKROMÝCH SBÍRKÁCH V ZAHRANIČÍ.
NA VĚTŠINĚ DUHOVEK „PODMOKELSKÉHO“ TYPU JE V
KELTSKÉ MYTOLOGII ZNÁZORNĚN KULT MĚSÍCE A SLUNCE.
PŘÍŠTĚ : SLOVANÉ PŘICHÁZEJÍ

Jan Kašák

POMNÍČEK U PODMOKEL OZNAČUJÍCÍMÍSTO NÁLEZU
POKLADU
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Akce v lednu, únoru a březnu

Plážový volejbal v zimě
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Masopust

19

20

Doba ledová – honba za oříškem
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Velikonoční jarmark
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23
S jarním programem vystoupily děti z MŠ Radnice.
Srdcové eso - taneční a šermířská skupina
seznámila návštěvníky trhů s lidovými zvyky - vynášení
Morany a přinášení líta. Příchod jara jsme oslavili tancem
a hrou. Na závěr vystoupení jsme upletli keltskou
máj. Děti i dospělí pracovali v dílničkách, kde malovali
velikonoční kraslice, učili se plést
hodovačky, ubrouskovou technikou zdobili kameny,
vytvářeli obrazy pomocí vosku a žehličky - eukanistika.
Děti se fotili v jarním fotokoutku, paní fotografka se
vzdala honoráře za fotografie ve
prospěch akce. Za výtěžek - 3500,- Kč koupíme pelíšek
Neobed, který se využívá pro optimální polohování
nezralých novorozenců, k prevenci proleženin, zlepšení
termoregulace a snížení
negativního vnímání prostředí
inkubátoru. Miminko je v něm
příjemně zachumlané a cítí se
podobně jako u maminky v
bříšku.
I nadále chceme pomáhat, a
tak hospoda Na koupališti
pořádá 26. 3. 2016 od 15:00 hodin sbírku materiálních
věcí, které budou putovat na neonatologii, JIP, dětské
oddělení FN Plzeň a do kojeneckého ústavu.
Seznam potřebných věcí:
novorozenecké oblečení, odsávačky mateřského mléka,
sterilizátory, skleněné lahvičky, zavinovačky, kojící
polštáře, pleny, vlhčené ubrousky, kojenecká mléka,
přesnídávky, kaše, dětskou kosmetiku, hračky, deky......

24

KŘÍŽOVKA
ROSTLINA ÚJEZDSKÉHO VRCHU
KULATÝ PLOD
VENTILÁTOR
SLADKÝ ROHLÍK
DRAVÉ RYBY
ZÁSTUPCE STÁTU
KARDA
FOJT
DRUH ŽÁBY
4. SKUPENSTVÍ HMOTY
OCHRANNÝ ŠTÍT
VES
PLEMENO PSA
GLAZURA
STUDENTI LÉKAŘSTVÍ
LÍH
DOMÁCÍ HLODAVEC
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