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Jde jaro do léta,
až k slunci zeleň prodrala se
a vláhou voní sad i les…..
Vážení spoluobčané a čtenáři
Svaťáckého zpravodaje,
na přelomu jara a léta se s Vámi chci
podělit o novinky z obce.
Jak všichni vidíte, probíhá rekonstrukce silnice
Břasy – Liblín, která se velké míře dotýká i nás.
V současné době je z důvodu uzavření mostu v městysu
Liblín na naší silnici klidový režim. Kamiony jsou z naší
trasy odkloněné a osobní doprava je minimální. Tato
situace nebude trvat dlouho, a proto se právě dokončují
zaměřovací a projektové práce na vybudování chodníků
podél hlavní silnice. Protože v projektu rekonstrukce
silnice se s chodníky nepočítalo, je pro nás situace na
provedení složitější a finančně náročnější. Tato situace je
pro nás výjimečná z důvodu udržitelnosti nové silnice.
Pokud bychom při této rekonstrukci chodníky
nevybudovali, další šance by byla až po devíti letech od
rekonstrukce. Podporu v této situaci nám přislíbil
Plzeňský kraj, který vypsal dotace havarijního stavu,
z kterého bychom mohli čerpat. V dohledné době se
začne s osazováním obrubníků a odvodněním silnice.
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Dalším projektem je rekonstrukce veřejného osvětlení.
Dotaci z programu STABILIZACE A OBNOVY VENKOVA PK
2017 jsme díky loňskému 2.místu ve Vesnici roku získali
v plné výši, tedy 500 000,- Kč. Počítáme s výměnou
stávajících svítidel za úsporná, kabeláže a přidáním
sloupů a světel v místech, která jsou málo nebo vůbec
osvětlená.
Určitě jste zaznamenali vypuštění požární nádrže. Je to
z důvodu zaměření a přípravy projektu na její
rekonstrukci. Při této příležitosti zjišťujeme, zda u nádrže
je zdroj vody, z kterého bychom mohli nádrž napouštět.
Veškeré pozemky u nádrže jsou již bezúplatně
převedeny z majetku římskokatolické církve na obec.
To jsou větší projekty, které zaměstnávají zastupitele
obce. Doufám, že občané budou spokojeni.
Případné dotazy rádi osobně zodpovíme.

Alena Manková, starostka obce
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce
Újezd u Svatého Kříže,
konaného dne 17.2.2017, od 19:00 hodin.

Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
zapisovatelem paní Janu Fišerovou
a ověřovateli zápisu paní Mgr. Janu Fořtovou a pana Vladimíra
Auterského
Usnesení č. 2/2017
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 daru
6. Darovací smlouva – peněžní dar na opravu
kopule kostela
7. Inventarizace
8. Novela nařízení vlády č. 37/2003 - odměny
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9. Smlouva s ČEZ - distribuce
10. Schválení členských příspěvků
11. Žádost o souhlas s údržbou lokality Újezdský
vrch
12.Dodatek č. 2 – o lesnickém pachtu
13. Berounka trails
14. Licenční smlouva o veřejném provozování OSA
15. Usnesení
16. Diskuze
17. Závěr
Usnesení č. 3/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje přijetí
daru v celkové výši 18 550,- Kč a pověřuje starostku podpisem
darovací smlouvy
Usnesení č. 4/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje finanční
dar v hodnotě 50ti tisíc korun římskokatolické církvi na opravu
kopule kostela v Újezdě u Svatého Kříže a pověřuje starostku
podpisem smlouvy
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu inventarizační
komise
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Usnesení č. 5/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje odměny
pro zastupitele obce v navrhovaném znění od 1.3.2017.
Usnesení č. 6/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje smlouvu
s distribucí ČEZ na umístění orientačního radaru na jejich
zařízení a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Usnesení č. 7/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje členské
příspěvky, které každoročně vyplácí (psí útulek, dopravní
obslužnost, polygon, mikroregion….)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o souhlas s údržbou
lokality Újezdský vrch
Usnesení č. 8/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje dodatek č.
2 – O lesnickém pachtu a pověřuje starostku podepsáním tohoto
dodatku
Usnesení č. 9/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže souhlasí s projektem
Berounka Trails a pověřuje starostku vyřízením právních úkonů
týkajících bezpečnosti a dostupnosti techniky pro lesní výrobu
a zvážením vhodnosti černé trasy v katastrálním území naší
obce a dopadu na výskyt zvěře
Usnesení č. 10/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje licenční
smlouvu o veřejném provozování OSA a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy
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Naši Jubilanti
Přejeme našim
spoluobčanům
hodně zdraví, štěstí
a životní pohody.

Květen: Jiří Peterka, Marie Šeferhansová

Červen: Miloslav Kvasnička, Marie
Sudová

Červenec: Jiřina Opatrná, Anežka
Plašilová, Stanislav Graman, Božena
Pšeničková
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Zastupitelé obce
Újezd u Svatého Kříže přejí všem
maminkám
vše nejlepší k svátku matek!

Den matek je velmi krásný svátek,
který je rozšířen po celém světě.
Oficiálně připadá Den matek na druhou květnou neděli.
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Kulturní a sportovní akce
květen – červenec
29.4. stavění májky a pálení
čarodějnic -Areál koupaliště
8.5. Uctění památky padlých, sraz
v 10:30 u OÚ
6.5. Máje – průvod obcí
27.5. Vodnická škola-Areál koupaliště
3.6. Tvoje tvář má známý hlas -Areál
koupaliště
10.6. Pirátský den -Areál koupaliště
1.7. Výlet za faraony -Areál
koupaliště
5.7. Fotbalový turnaj -hřiště
15.7.Vánoce v létě, vítání občánka Areál koupaliště
29.7. Válení pivních sudů -Areál
koupaliště
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Z kroniky obce Újezd u Svatého Kříže
I. Sv. Válka dle školní kroniky 1914 – 1918 – doslovný
opis
Dne 28. července 1914 byl Jeho Veličenstvo císař a král
František Josef I. nucen vypovědět válku Srbsku. Tato
událost vedla k evropské válce, ve které na jedné straně
stálo Rakousko-uhersko s Německem, k nimž se později
připojilo Turecko, které vystoupilo proti Rusku. Na druhé
straně Rusko, Francie, Anglie, Belgie, Srbsko, Černá
Hora a později 23.5.1915 také Itálie.
Nejvyšším velitelem rakousko-uherské armády byl Jeho
Veličenstvem jmenován pan arcivévoda Bedřich. Tato
světová událost měla veliký vliv na školství, neb bylo
mnoho učitelů povoláno k vojsku. Na mnohých školách
našeho škol. okresu bylo zavedeno polodenní (střídavé)
vyučování a jinde spojovány třídy. Na pokyny školních
úřadů chápalo se učitelstvo ochotně prací, aby i ono bylo
nápomocno svojí hřivnou v těžké době válečné. Působilo
v mnohých komisích a úřadech válečných, odvádělo 1%
ze svého služného a podobně i jinak.
Také mládež školní dle sil svých byla nápomocna. Sbírala
ostružinové a jahodové listí, kopřivy, válečné kovy, dívky
hotovily cupaninu, pletly punčochy, nátepničky a papírové
podešve pro vojíny v poli.
S válkou byly spojeny mnohé slavnosti školní, a to při
obsazení Bělehradu, Přemyšlu, Lvova, Varšavy, při
mírovém dni 7. února a prosebném průvodu 27. června
1915. Žáci vykonali sbírku pro opuštěné děti, která
vynesla 14 K.
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Všech žáků školou povinných na počátku šk. roku 1915
bylo 83. V I. třídě vyučovala Anna Krátká, která byla opět
jmenována výpomocnou učitelkou s odměnou 720 K.
ročně. Ve II. Třídě učil řídící učitel Fr. Krátký.
Náboženství vyučoval v obou třídách důstojný pan farář
Petr Kabát. Ručním pracím učila Anna Bílková ve dvou
odd. - 7 hodin týdně dle nové učební osnovy.
Hned na počátku školního roku – 18. září oslavena
vítězství jichž se naše statečná armáda dodělala. Správce
školy v řeči pronesené k žactvu, zmínil se o našem
vítězném vojsku a jeho vůdcích. Pak uvedl vítězství, jichž
bylo v bojích dosaženo. Dobyta Varšava, Kovno, Grodno,
Ivanograd, Brest Litevský a jiná důležitá místa v ruském
Polsku. Pak projevil přání jménem dítek a učitelského
sboru, aby dobrotivé nebe dopřálo Jeho Veličenstvu
dočkati se úplného vítězství a úspěšného míru.
V roce 1916 se k válčícím mocnostem připojilo Bulharsko,
které se spojilo s ústředními mocnostmi v tak zvaný
čtyřspolek – Německo, Rakousko-uhersko, Turecko a
Bulharsko. Portugalsko se připojilo k Anglii, která s
Francií, Itálií a Ruskem tvořila tak zvanou čtyřdohodu a
ke které se přidalo také Rumunsko.
Na italském bojišti při úkonech válečných zemřel Václav
Pšenička, žák zdejší školy. Aby velké výlohy válečné
mohly býti placeny učiněny čtyři válečné půjčky, jichž se
účastnili žáci a učitelstvo. Upsáno 146 K.
Při dobytí Bělehradu, Gdyně, Drače byla škola ozdobena
prapory a žáci poučeni o významných vítězstvích těch.
V ohledu školním jest důležito poznamenati, že koncem
škol. roku 1915-16 byly vyloučeny z dalšího vyučování
všecky čítanky a nové budou vydány počátkem roku 191617. Vedle těchto čítanek bylo zakázáno užívati mnohé
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cvičebnice a knihy z knihovny žákovské.
Ve středu 22. listopadu 1916 došla bolestná překvapující
drtivá zvěst. Jeho Veličenstvo císař a král František Josef
I. zesnul v Schonbrunně v úterý dne 21. listopadu 1916 o
9. hodině večerní. Tato ohromující a těžce zarmucující
zpráva otřásla všemi národy rakouskými. Ve hlubokém
žalu truchlí celá říše, truchlí učitelstvo s mládeží školní,
jímž byl otcovským ochráncem.
Na osiřelý trůn habsburský vstupuje mladistvá, svěží,
nadějná, hrdinská postava nového našeho vladaře Jeho
Veličenstvo císař a král Karel I. Všichni národové této říše
a zvláště národ náš vítají jarého nástupce velikého císaře.
Po boku Své nejjasnější choti Jejího Veličenstva císařovny
a královny Zity.
Na památku nastoupení na trůn Jeho Veličenstva císaře a
krále Karla I. Jakož i na nynější válku světovou a její
hrdiny, konána 1. května 1917 holdovací stromová
slavnost školní. Žáci se sešli k účelu tomu upravené třídě,
kde zastupující učitelka A. Krátká přednesla příhodný
proslov a žáci přednesli vhodné básně a hesla a zasadili 8
lip před školu. Slavnosti zúčastnili se pan předseda místní
školní rady, členové obecního zastupitelstva a rodiče dítek
Dne 11. března 1917 zemřel důstojný pan farář Petr Kabát.
Pohřeb konal se dne 14. března za veliké účasti žáků,
okolního duchovenstva, učitelstva i občanstva. Učitelský
sbor ztrácí v něm milého člena a žáci dobrého a
milovaného učitele. Na zdejší škole působil po 15 let.
Budiž čest jeho památce!
Administrátorem jmenován dp. Tomáš Sedláček, farář v
Liblíně, který sem docházel 2x v týdnu k vyučování
náboženství. 1. srpna byl jmenován farářem v Újezdě u Sv.
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Kříže.
Válečné události trvaly i v tomto školním roce. Počet
nepřátel se rozmnožil o Spojené státy americké a asijské.
Obyvatelstvo trpělo hladem. Např. vejce stálo 50 h, 1 kg
másla 20 K i více. Pivo vůbec nebylo a bylo-li stál 1 l –
1,20 K, 1 l mléka 50 – 60 h. Podobně byla mouka velmi
drahá 3 až 5 K, ba i více za Kg, aneb nebyla ani k dostání.
Ceny za obuv byly ohromné, perka stála 90 – 100 K ba i
více. K účelům vojenským odváděly se zvony, hmoždíře,
závaží a jiné kovové předměty.
10.listopadu 1917 došla truchlivá zpráva o vážném
nebezpečí, ve kterém se ocitnul náš milovaný mocnář.
Jeho Veličenstvo dlel toho dne s králem bulharským v
Gorici, při zpáteční jízdě uvízl automobil Jeho Veličenstva
při pokusu přejeti jednu z bystřin provázející Soču.
Automobil nemohl se dostati z řečiště. Tělesný myslivec
Jeho Veličenstva Reisenbichter a strážmist osobní stráže
Tomek, chtěli tudíž donésti Jeho Veličenstvo na břeh.
Přitom se prolomila přehrada, na níž stál tělesný myslivec,
jenž byl potom stržen proudem. Jeho Veličenstvo nepustil
tělesného myslivce v tomto nebezpečí života a byl přitom
rovněž stržen rozvodněnými vlnami proudu spolu s ním
pak strážmistr osobní stráže Tomek. Jeho Veličenstvo i oba
druzi byli unášeni proudem značnější kus cesty. Díky
obětavému bezpříkladnému chování Jeho družiny,
především prince Felixe Parmského, jenž se ihned vrhl do
řeky, byl Jeho Veličenstvo císař po delší námaze opět
dopraven na pevnou zem.
Válečné události trvaly i v školním roce 1917. K vojenské
službě povoláni byli: Frant. Fišer č. 101, Rudolf Síber č.
101, Josef Síber č. 58, Václav Spěváček č. 47.
I v tomto šk. roce přihlíženo k tomu, aby potraviny a jiné
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k živobytí nezbytné potřeby byly rovnoměrně
rozdělovány. Zavedeny i lístky na sůl a tabák. Ale přes
všecka tato opatření byl mezi obyvatelstvem hlad,
zejména od června, kdy i na lístky nebyla obyvatelstvu
mouka ani chléb prodáván. Chudý lid velmi tím trpěl.
Množily se nemoce, množila se úmrtí. Každý, kdo
prodával, dražil co nejvíce mohl a nic se neohlížel, zdali
jeho bližní nedostatkem neumírá. Není tedy divu, že v
době válečné povstalo tolik zbohatlíků, jako hub po dešti.
Konány mnohé rekvisice obilí a mouky, také mnozí byli
pro lichvu trestáni. V měsíci listopadu 1917 zavedeno
nové zásobování obyvatelstva, úřadů, škol atd. palivem, a
to lístky a odběrnými listy na uhlí.
Dne 12. března 1918 oznámena žákům radostná událost
narození arcivévody Karla Ludvíka v Nejjasnější císařské
rodině.
V pondělí 28. října 1918 objevily se na vývěsních tabulích
denních listů v Praze zprávy, které prudce rozrušily Prahu.
Rakousko-uherský ministr zahraničních záležitostí hrabě
Andrassy oznamoval presidentu spojených států
severoamerických Wilsonovi, že rakousko-uherská vláda
uznává oprávněné nároky čechoslováků na samostatný
stát, a že si přeje co nejdříve skončit válku a uzavřít mír,
bez ohledu na spojené Německo.
Rychlostí blesku letěla zpráva tato Prahou. Radostné
pohnutí mocnou vlnou projelo nesčetnými zástupy. Druh
druhu radostně tiskl ruku, lidé se na potkání objímali a
vzrušeným hlasem plným upřímné radosti volali: „Jsme
svobodni! Již nejsme otroky! Rakousko kapituluje!“
Praha ozdobila se českými a slovenskými prapory a mezi
nimi se zamodraly hvězdnaté prapory americké. Čeští
vojáci trhali s čapek „jablíčka“ s počátečním písmenem
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císaře Karla a drtili je podpatky na znamení, že neuznávají
již žádného cizáka nad sebou. Za hlučného smíchu a
všeobecné veselosti odstraňují se s budov dvouhlaví
rakouští orli. S třeskem padají na dlažbu tyto znaky české
poroby a třístaletého utrpení.
Na Staroměstském náměstí před památnou radnicí
nakupily se odpoledne nepřehledné davy lidu. Na balkóně
radničním zasedli členové Národního výboru – Dr. Fr.
Soukup, Jiří Stříbrný, Dr. Vavro Šrobar, Ant. Švehla,
JUDr. Alois Rašín. Jejich jménem promluvil k k
shromážděným zástupům Dr. Soukup: „Po 300 letech
povstává československý národ k novému životu v
samostatném státě. Staré Rakousko se propadá do hrobu.
Národní výbor převzal již vládu nad československým
státem. Věc naše zvítězila a co máme, nikdo na světě nám
již nevyrve.“
Dlouho do noci hřměla rozjásaná Praha bouřným plesem
a upřímnou radostí nad velikou dějinnou chvílí, kdy podle
věšteckých slov našeho Komenského vrátila se národu
českému vláda jeho věcí.
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SÁMO BUDUJE SILNOU ŘÍŠI SLOVANŮ
Poté, co Sámo zajistí bezpečnost na kupeckých stezkách,
hodlá sjednotit Slovany v jeden silný kmen. Sňatkovou
„politikou“ ( z každého kmene si bere jednu ženu )
sjednotí Slovany na území Čech. Slované Sáma prohlásí
jediným vládcem a netrpělivě očekávají jeho další činy. A
ty skutečně přijdou. Shromáždí dostatečný počet
bojovníků a vytlačí Avary z české kotliny. Tímto činem si
získá obrovskou oblibu a slávu. Zvěsti o slovanském
vládci se začínají šířit po Evropě. Stejně tak se rozrůstal
silný Sámův kmenový svaz, který kolem roku 627
zahrnoval ještě Horní Slezsko, Duryňsko, část Bavorska a
Korutany. To už je na ranný středověk skutečná říše. A
Slované si „svého“ Sáma doslova hýčkají. Zvěsti o říši
Slovanů se dostanou až k franskému králi Dagobertovi I.
A když se od svých zvědů dozví, že jim vládne francký
kupec jménem Sámo, zuří. Roku 631 vysílá svého posla
jménem Sicharius k Sámovi s jasným vzkazem……
Příště : Slované versus Frankové

Jan Kašák
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Fotogalerie z akcí únor - duben
Masopust 2017
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Commedia Finita – divadelní představení, na které nás
pozval náš rodák Karel Soukup
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Svaťák má talent
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