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Milí čtenáři,
vážení spoluobčané,

Konečně je léto, ten čas prázdnin,
zralých jahod, ostružin a malin….
.
Dovolte mi, abych Vás seznámila s tím, co nás v létě
čeká.
Naše obec se přihlásila do soutěže Vesnice roku. Cílem
soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k
aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit
rozmanitost a pestrost programů obnovy jednotlivých
vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova,
ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a
občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale
rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského
života v obci. Přihlášené obce jsou hodnoceny v
následujících oblastech: společenský život, aktivity
občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice,
občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií,
péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci,
péče o krajinu, připravované záměry, informační
technologie obce a koncepční dokumenty. Vyhodnocení
soutěže proběhne ve vítězné vesnici 30. 7. 2016.
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Léto nám přináší také pracovní povinnosti
Na základě vyjádření hygienické stanice, se od června
rekonstruují WC na koupališti. Předpokládané dokončení
je 15. 7. 2016.
1. 7. začíná rekonstrukce rybníčku před obcí., na kterou
jsme obdrželi dotaci z dotačního titulu PSOV PK 2016 Projekty obcí. Rekonstrukci provede firma M Build
s.r.o., která vyšla vítězně z poptávkového řízení, do
kterého se přihlásilo pět firem. Vítěz byl vybrán na
základě ceny, referencí a zájmu firmy ( osobní prohlídka
stavby).
Další dotací, kterou obec obdržela, tentokrát od SZIF –
Státní zemědělský intervenční fond, je dotace na opravu
hřbitovní zdi. Dokončení předpokládáme do 20.9.2016
Další akcí, která nás čeká je oprava a údržba přítoku u
ČOV, kde se hromadí písek spláchnutý do kanalizace a
brání plynulému toku splašků do čističky.
V červenci se uskuteční jednání o bezúplatném převodu
částí požární nádrže, které jsou v majetku
římskokatolické církve. Výhradní vlastnictví nám
v příštím roce umožní podat žádost o dotaci na
rekonstrukci požární nádrže.
O dalších aktivitách se dozvíte v novinkách z úřadu.
Přeji Vám všem krásné léto. Dětem spoustu zážitků
z prázdnin, na které budou rádi celý život vzpomínat a
nám dospělým pohodovou dovolenou.
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 28.4.2016, od 19:00 hodin.
Usnesení č. 13/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
zapisovatelem Janu Fišerovou
a ověřovateli zápisu Michala Kuncla a Mgr. Janu
Fořtovou
Usnesení č. 14/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
program veřejného zasedání v rozšířeném znění
Prodloužení nájemní smlouvy – hospoda Na koupališti
Program:
1. Zahájení, schváleni zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva starostky
5. Smlouva o podmínkách provádění hrobnických prací na veřejném
pohřebišti obce Újezd u Svatého Kříže
6. Schválení dotace PSOV PK
7. Sponzorský dar pro včelaře
8. Vstup obce jako člena do sdružení Pils Free
9. Rozpočtová opatření č. 2/2016
10. Prodloužení smlouvy – Hospoda Na Koupališti
11. Usnesení
12. Diskuze
13. Závěr

Usnesení č. 15/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
smlouvu o podmínkách provádění hrobnických prací na
veřejném pohřebišti obce Újezd u Svatého Kříže s
pověřuje starostku jejím podpisem
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Usnesení č. 16/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
přijetí dotace od Plzeňského kraje Dotační titul PSOV
PK 2016 – Projekty obcí na akci Odbahnění a
rekonstrukce rybníčku a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Usnesení č. 17/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč pro Český svaz
včelařů základní organizace Radnice zastoupený panem
Jaroslavem Hrabákem a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
Usnesení č. 18/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
vstup obce členem sdružení PilsFree
Usnesení č. 19/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
rozpočtová opatření č. 3/2016
Usnesení č. 20/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
prodloužení smlouvy Hospody Na koupališti s paní
Terezou Ľuptákovou a to na dobu neurčitou s rozdělením
Letní sezóna 1.5.-31.8.nájemné 2500,- Kč a Zimní
sezóna – 1.9.-30.4.nájemné 1250,- Kč a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce
Újezd u Svatého Kříže
konaného dne 20.6.2016, od 19:00 hodin.
Usnesení č. 21/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
zapisovatelem Janu Fišerovou
a ověřovateli zápisu pana Vladimíra Auterského a pana
Martina Ľuptáka
Usnesení č. 22/2016
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 dotace SZIF
6. Veřejnoprávní smlouva s DSS Liblín
7. Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2016
8. Zpráva auditora za rok 2015
9. Návrh na vydání územního plánu Újezd u Sv. Kříže
10. Výběr firmy pro rekonstrukci rybníčku
11. Vrácení dotace ÚP
12. Rozpočtová opatření 5/2016
13. Usnesení
14. Diskuze
15. Závěr
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Usnesení č. 23/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu
dále jen SZIF na opravu hřbitovní zdi a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy
Usnesení č. 24/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
veřejnoprávní smlouvu s DSS Liblín a pověřuje starostku
podpisem smlouvy
Usnesení č. 25/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad
Usnesení č. 26/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
účetní závěrku obce za rok 2015
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže bere na
vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření a konstatuje,
že chyby a nedostatky podle § 10, odst. 3, písmeno b)
zákona č. 420/2004 Sb. jsou méně závažné, byly
způsobeny méně závažným porušením účetních předpisů
a nemají za následek vznik škody
Zastupitelstvo obce ukládá finančnímu výboru věnovat
větší pozornost účetním postupům, průběžné kontrole
účetních výkazů a rozpočtové skladbě
Usnesení č. 27/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
vydání územního plánu obce Újezd u Svatého Kříže
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Usnesení č. 28/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
firmu MBuild na rekonstrukci rybníčku a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vrácení dotace ÚP
ve výši 40 664,- Kč za duben 2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 4/2016
Usnesení č. 29/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
rozpočtová opatření č. 5/2016
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Naši Jubilanti
Přejeme našim spoluobčanům hodně zdraví, štěstí
a životní pohody.

Červenec:

Opatrná Jiřina, Pivoňková Jindřiška,
Krhounek Václav, Pšeničková Božena, Soukup Jindřich

Srpen: Svobodová Anna, Bláha Josef
Září: Ježek Václav, Soukupová Věra
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Kulturní a sportovní akce
Červenec – Září

16. 7. Vánoce v létě – s překvapením,
večer kapela CHicken Hell
23. 7.Válení pivních sudů - večer hudba
06. 8. Zahájení OH, večer hudba
13. 8. OH + turnaj v tenisu, večer Country
27. 8. Netradiční plavidla, večer hudba
03. 9. Fotbalový turnaj
24. 9. Vinobraní
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 zajišťuje odesílání dopisů, balíků,
složenek, vybírání finanční hotovosti, bankovní
služby – ČSOB, prodej známek, losů, výdej
uložených zásilek, včetně nedodaných důchodů.
Prodej jednorázových nálepek na svoz
komunálního odpadu ( 60,- Kč za jednu nálepku.
Upozorňujeme na Obecně závaznou vyhlášku
obce Újezd u Svatého Kříže č. 2/2015, o poplatku
za komunální odpad – minimální odběr 5x
jednorázový svoz).
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Zastávková knihovna

Knihy zde umístěné si vypůjčte a po přečtení je
prosím vraťte, případně vyměňte za jinou knihu.
Není třeba žádné registrace, ani evidence.
Půjčování knih je zdarma.
Prosíme, o dodržování čistoty a správného
zacházení s knihou.

Umístění knih
pouze
po
projednání se
starostkou
obce.

Mnoho pěkných chvil a prožitků s knihou z naší
zastávkové knihovny, přeje zastupitelstvo obce
Újezd u Svatého Kříže
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Oprava silnice II/232 v úseku Břasy – Liblín

dle zjištěných
informací od SÚS
PK by za předpokladu
obdržení dotace měla
být v září letošního
roku započata oprava
silnice II/232, a to
od Břas směrem
na Liblín. Osobní
doprava bude vedena
vždy jedním pruhem,
pro nákladní dopravu
bude objízdná trasa
vedena přes Zvíkovec.
V roce 2017 by měla
být oprava dokončena, a to v Liblíně, opravou
předmostím. Při opravě předmostí v Liblíně
dojde k úplné uzavírce komunikace.
Při zjištění dalších informací Vás budeme
informovat.
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Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva
Podle zákona 201/2012 Sb. musí proběhnout
první kontroly kotlů do 31.12.2016 a to u
všech kotlů na tuhá paliva.
Proč musím v roce 2016 provést kontrolu
kotle?
Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý
majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém
příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou
za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto
zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola
proběhnout nejpozději do 31.12.2016


Musím protokol o provedené kontrole
předložit do konce roku 2016 na obecní úřad?
K případnému předložení protokolu o provedené kontrole
budete vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností.
Vyčkejte tedy na výzvu obecního úřadu.


Které kotle podléhají povinné kontrole od
roku 2016?
Pokud máte doma kotel na tuhá paliva a jehož příkon je
10 až 300 kW včetně jste povinen do 31.12.2016 zajistit
provedení první kontroly Vašeho kotle.




Kdo provede kontrolu kotle?
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Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je
proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k
instalaci, provozu a údržbě.

Jak zjistím jaký je příkon mého kotle?
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u
starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli
nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v
Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také
jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho
účinností.

Co bude kontrolováno?
Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze kterého je
patrno, co vše je předmětem kontroly.


Kdo může provést kontrolu kotle od
neznámého výrobce?
Kontrolu těchto kotlů může provést osoba proškolená
společností DAKON pokud jsou konstrukčně podobné
našim kotlům.



Kdy může být kontrola provedena nejdříve?
První kontrola musí být provedena do konce roku 2016.
Kontrolu kotle lze provést i při servisní činnosti nebo při
provozu kotle, ale vždy jen osobou proškolenou
výrobcem.


Kotel zakoupený v loňském nebo letošním
roce a vztahuje se na něj záruční lhůta, musím
i u tohoto kotle zajistit provedení kontroly?
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Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech
kotlů, tedy i těch, které budou nainstalovány i v letošním
roce 2016
______________________________________________
________________________________________
Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
§ 17
Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen
a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj a
činnosti nebo technologie související s provozem nebo
zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv
na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz
tohoto stacionárního zdroje stanovenými tímto zákonem,
jeho prováděcími právními předpisy a výrobcem,
b) dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické
podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře podle § 4,
c) spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která
splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím
právním předpisem a jsou určená výrobcem
stacionárního zdroje nebo paliva uvedená v povolení
provozu,
d) předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na
vyžádání informace o provozu stacionárního zdroje a
jeho emisích, včetně údajů o vnášení skleníkových plynů
do ovzduší,
e) umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním
úřadem obce s rozšířenou působností a inspekci přístup
ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným
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palivům a surovinám a technologiím souvisejícím s
provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje,
za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto
zákona,
f) provést kompenzační opatření uložená krajským
úřadem podle § 11 odst. 5,
g) provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně,
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, v souladu s minimálními požadavky
uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu,
h) provádět jednou za dva kalendářní roky
prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem
spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené
oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen
„odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu
a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná
paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o
provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou
osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován,
provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a
tímto zákonem.
(2) Povinnost uvedená v odstavci 1 písm. e) se
nevztahuje na provozovatele stacionárního zdroje
umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro
rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro
podnikatelskou činnost.
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(3) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v
příloze č. 2 k tomuto zákonu je, kromě povinností
uvedených v odstavci 1, dále povinen
a) provozovat stacionární zdroj pouze na základě a v
souladu s povolením provozu,
b) zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1,
c) vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích
o stacionárním zdroji, popisujících tento zdroj a jeho
provoz a o údajích o vstupech a výstupech z tohoto
zdroje a každoročně do 31. března ohlašovat údaje
souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok
prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích
povinností podle jiného právního předpisu 11); provozní
evidenci je povinen uchovávat po dobu alespoň 3 let v
místě provozu stacionárního zdroje tak, aby byla k
dispozici pro kontrolu,
d) odvádět znečišťující látky ze stacionárního zdroje do
ovzduší komínem nebo výduchem, pokud v povolení
provozu není uvedeno jinak; výška, ve které dochází ke
znečišťování, musí být vypočtena tak, aby provozem
tohoto zdroje nedošlo k překročení imisního limitu
uvedeného v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu;
to neplatí v případě, kdy se postupuje podle § 11 odst. 5,
e) bezodkladně odstraňovat v provozu stacionárního
zdroje nebezpečné stavy ohrožující kvalitu ovzduší,
f) nejpozději do 24 hodin podat zprávu krajskému úřadu
a inspekci o výskytu stavu ohrožujícího přípustnou
úroveň znečištění,
g) v souladu s provozním řádem bezodkladně omezit
provoz nebo odstavit stacionární zdroj v případě jeho
odchylky od normálního provozu v důsledku technické
závady, při které nemohou být dodrženy podmínky
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provozu a kterou není možno odstranit do 24 hodin od
jejího vzniku; u spalovacích stacionárních zdrojů nesmí
během 12 měsíců tato doba kumulativně překročit 120
hodin; povinnost odstavení neplatí pro stacionární zdroj,
jehož odstavení by vedlo k vyšší úrovni znečištění, než
kterou by způsobil jeho další provoz nebo pokud by v
důsledku přerušení dodávek tepelné energie bylo
ohroženo lidské zdraví; ustanovení jiných právních
předpisů tímto nejsou dotčena 14); provozovatel je
povinen informovat krajský úřad a inspekci o této
technické závadě nejpozději do 48 hodin od jejího
vzniku,
h) předložit inspekci protokol o jednorázovém měření
emisí podle § 6 odst. 4 nebo 5 do 90 dnů od data
provedení tohoto měření,
i) průběžně zaznamenávat, vyhodnocovat a uchovávat
výsledky jednorázového a kontinuálního měření emisí
pro účely kontroly po dobu 5 let v rozsahu a formě
stanovené prováděcím právním předpisem, pokud se
jedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 4 k tomuto
zákonu,
j) zajistit a řádně provozovat technické prostředky pro
kontinuální měření emisí, pokud se jedná o stacionární
zdroj uvedený v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(4) Povinnosti stanovené v odstavci 3 se nevztahují na
provozovatele chovu hospodářských zvířat, s výjimkou
povinnosti uvedené v odstavci 3 písm. a).
(5) Ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém
tepelném příkonu 300 kW a nižším je zakázáno spalovat
hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.
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(6) Provozovatel stacionárního zdroje, ve kterém je
tepelně zpracován odpad, je kromě povinností uvedených
v odstavcích 1 a 3 dále povinen
a) v případě přebírání nebezpečného odpadu provést
odběr reprezentativních vzorků odpadu, a to pokud
možno před jeho vyložením, a tyto vzorky uchovávat po
dobu nejméně 1 měsíce po spálení odpadu; tato
povinnost se nevztahuje na infekční odpad ze
zdravotnické a veterinární péče uzavřený v ochranných
obalech,
b) zastavit bezodkladně, nejdéle za 4 hodiny, tepelné
zpracování odpadu, pokud je z měření emisí zřejmé, že
jsou překročeny specifické emisní limity do doby, než
jsou odstraněny příčiny tohoto stavu; opětovné zahájení
provozu po odstranění příčin je možné při splnění
podmínek a postupem stanoveným v provozním řádu a
c) oznámit překročení specifických emisních limitů
bezodkladně inspekci.
(7) Ministerstvo vyhláškou stanoví náležitosti provozní
evidence a souhrnné provozní evidence.
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Co to je Komplexní pozemková
úprava
Pozemkové úpravy jsou změny právního stavu
pozemků, jimiž „se ve veřejném zájmu
prostorově a funkčně uspořádávají pozemky,
scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi
přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich
hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro
racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto
souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická
práva a s nimi související věcná břemena.
Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení
životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního
fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické
stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav
slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako
závazný podklad pro územní plánování.“[1]
Pozemkové úpravy se řídí zákonem č. 139/2002
Sb. ze dne 21. března 2002 o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů.
Realizace pozemkových úprav úzce souvisí i s
naplňováním programu obnovy venkova, který
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účinně motivuje obyvatele venkova k tomu, aby
se nejen prostřednictvím samosprávy, ale i
vlastními silami snažili o harmonický rozvoj
plnohodnotného životního prostředí, udržování
přírodních a kulturních hodnot krajiny a o rozvoj
ekologického hospodaření. Neopominutelná je i
související
realizace
tvorby
krajinných
programů, jako např. úprava vodohospodářských
poměrů, obnova toků a nádrží, budování
protierozní a povodňové ochrany území, systémů
ekologické stability, biocenter a biokoridorů,
obnova remízků nezbytných pro život drobné
zvěře, zajištění lepší prostupnosti území vhodně
zvolenou sítí polních cest a v neposlední míře
dosažení estetické kvality krajiny za účelem
zvýšení rekreačního efektu. Pozemkové úpravy
jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj
venkova. Prostřednictvím právě tohoto opatření
je řešena problematika vlastnických vztahů
pozemkové držby, nedostatečná zemědělská
infrastruktura či absence prvků ekologické
stability krajiny. Pro zlepšení životního prostředí
se doporučuje realizovat projekty Územních
systémů ekologické stability jako jedno z
nosných opatření. Je na místě poukázat na
komplikace spojené s majetkoprávními vztahy.
Pozemkové úpravy také nepřímo napomáhají
rozvoji podnikání a mají nesporný efekt v oblasti
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udržitelného
rozvoje.
Při
provádění
pozemkových úprav dochází k racionálnímu
prostorovému uspořádání pozemků všech
vlastníků půdy v daném katastrálním území a
podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto
pozemků v terénu. Nedílnou součástí návrhu
pozemkových úprav je i plán společných
zařízení. Ten tvoří cestní síť a systém
ekologických protierozních, hydrologických a
krajinných opatření.

Sbor zástupců vlastníků 9 členů
Obec Újezd u Svatého Kříže – Michal Kuncl
Město Radnice – Jan Kotva
Pozemkový úřad Plzeň – Ing. Iva Vaníková
Peterka Jiří
Cajthaml Antonín
Liška Jan
Rajchart Josef ml.
Gramann Stanislav
Kladrubská a.s.
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Okénko do historie
SLOVANÉ PŘÍCHÁZEJÍ
Po odchodu Keltů (Galů ), asi 50 r.n.l., českou kotlinu
obsadí germánské kmeny. Jsou to snad spojené kmeny,
kterým vládne germánský král Marobud, jehož
rozpínavost v Germánii vede k obavám Říma. A tak Řím
vyšle své legie, aby zpacifikoval rozpínající se říši.
Marobud věděl, že nemůže Římu konkurovat, a tak se
rozhodl svůj lid vyvést do země Bójů a úspěšně. Do 4. -5.
století Germánské kmeny žijí na území České kotliny. Té
době se říká Antika, nebo také doba Římská. A Slované ?
V té době zaujímají životní prostor z pohledu „ velmocí „
nezajímavý. Od řeky Visly po Dněpr, od Baltského moře
po Černé moře na jihu. Nevedou dobyvačné války, jejich
prioritou je pastevectví. V 5. – 6. století n.l. první kmeny
překročí Vislu ( Visla Krokow – kníže Krok -Kazi – Teta –
Libuše? ) a po několika týdenním putování se ocitnou
v České kotlině. To je tedy první směr příchodu Slovanů
tj.od severovýchodu. Druhá vlna přijde o něco později
z jihovýchodu. K pastevectví tak přidávají zemědělství,
neboť se trvale usazují a „nekočují“. Je ironií osudu, že o
„prvních“ Slovanech víme tak málo. Pro křesťanský Řím
byli ne barbary, jako dvě civilizace před nimi, ale co hůř
byli za pohany. Snad to bylo tím, že bylo pouhými
pastevci, což civilizaci v očích Říma snižuje. A kultura?
Když se první výpravy vrátí do Říma a informují senát
římský o zvycích Slovanů, jsou v rozpacích…….
Jan Kašák
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Výňatek ze školní kroniky 1886 – 1939 Doslovný opis
Během roku 1890 rozšířena naše obec třemi
novými domy, a to všemi podél silnice, jejímiž
majiteli jsou p.p. Václav Rýdl č. domu 73, Václav
Fišer č. domu 74 a Josef Outerský č. domu 75.
Běžícího roku a to 18 července 1890 postižena
byla obec naše živelnou nehodou, bylyť totiž
obilné plodiny kroupami více než 2/3 zničeny.
Hospodáři nebyli proti kroupám pojištěni a hledí
tudíž se zaroseným okem smutné budoucnosti
vstříc.
O letošních školních prázdninách 2. září 1890
při svěcení nové dvoutřídní obecné školy v
Kamenném Újezdě měl velectěný školní inspektor
pan Julius Koráb slavnostní řeč, při které sklesl,
raněn byv mrtvicí. Okamžitá lékařská pomoc
přivedla jej sice opět k životu, ale na krátkou
odbu, neboť již třetího dne, tj. 4. září záhy z rána
rozlétla se truchlivá zvěsť, že neúprosná Morana
zmařila nejkrásnější mužný život jeho. Učitelstvo
v něm ztácí přítele spravedlivého a rádce
upřímného.
Počet dítek školou povinných v tomto šk. roce
jest 135, z nichž 8 účastny jsou vyučování v
německé škole Vranovické, takže domácí školu
navštěvuje 127 dítek.
Roku 1890 dne 31. prosince provedeno
všeobecné sčítání lidu. K tomuto účelu jmenovalo
slavné c.k. Okresní hejtmanství v Plzni pro obec
újezd u Svatého Kříže sčítacím komisařem
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řídícího učitele p. Václava Majera. Svrchu
jmenovaného dne provedlo se sčítání v obci
počínaje číslem 1. Sčítání trvalo celé dva dny.
Výsledek při sčítání byl následující:
Počet všech osob v obci Újezd u Sv. Kříže žijících
i bydlících napočteno úhrnem 686. Domků
obydlených shledáno celkem 77 a tři domky a
sice čísla 1, 16, 17 byla co spáleniště a dosud
nevystavěná.
K obcovací řeči České přihlásilo se 609 osob a k
obcovací řeči Německé 77. O rozšíření se
německé obcovací řeči přičiňují se majitelé zdejší
továrny „Bohemie“ p.p. Sigmund Hahn a Marie
Hermann, neboť najímají pro svůj závod pouze
sklenáře Němce.
Jinak napočteno 148 kusů hovězího dobytka, 18
koní, 50 koz, 4 kusy vepřového dobytka a 4 úly
včel.
Tak se shledal stav o sčítání lidu v Újezdě u
Sv. Kříže dne 31. prosince roku 1890.

Anna Bláhová, kronikářka obce
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Fotogalerie akcí duben - červen
Stavění májky a pálení čarodějnic
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Máje 2016

30

Pietní akt

Muzikál Sybila – divadlo Hybernia Praha
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Krkonošské pohádky
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Dětský den

33

Šmoulí den

Na akci přišla i Kateřina Emmons s rodinou.
Kateřina Emmons je trojnásobnou olympijskou
medailistkou, mj. vítězkou v disciplíně střelba ze
vzduchové pušky na olympijských hrách 2008 v Pekingu,
vedle toho také mistryní světa a Evropy.

34

Návštěva komise Vesnice roku

Dovolte mi, touto cestou poděkovat Klubu
důchodců v Újezdu u Svatého Kříže, PSK
(Přátelé svaťácké kultury), Janu Kašákovi, a
všem zastupitelům za přípravu a pohostinnost
při návštěvě hodnotitelské komise.
Poděkování také patří Dr. J. Fišerovi, za dodání
svatokřižského vína
Vyhodnocení soutěže Vesnice roku
bude 30. 6. 2016
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Noc Kostelů

36

Cesta pohádkovým světem
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KŘÍŽOVKA

ROSTLINA ÚJEZDSKÉHO VRCHU
POLNÍ LÁHEV
LÁČKOVEC
AEROSOLY
NÁZEV ZNAČKY AL
KLAMÁNÍ
ŘÍČNÍ RYBA
VÝRŮSTEK NA KŮŽI
ODĚVY SOUDCŮ
MASOVÉ BUJONY
ZÁKUSEK
KNĚŽSKÁ ČEPICE
DĚTSKÝ ZÁSYP
NĚMECKÉ MĚSTO
VOLNÝ BĚH
ČÍNSKÉ PLAVIDLO
DÁMSKÝ PLÁŠŤ
ŘECKÝ STAROVĚK
SPŘÁDAT
KARFIOL
VELITEL KOZÁKŮ
BOJOVÝ PLYN

Prunella grandiflora
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