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Uchovej si kus léta v sobě,

Rok se zvolna krátí
podzim má barvy rád
jen zima z dálky pošeptala
můžeš si bílou nachystat.

až se

než
Rok zvol krátí
podzim má barvy rád
Vážení spoluobčané a čtenáři svaťáckého zpravodaje.
Pomalu ale jistě nám končí rok 2017 a tím začínáme
bilancovat co se povedlo a co nás trápí. Dovolte i mně
malou sondu do nitra obecního úřadu.
Letošní rok byl náročný pro přípravu projektu na
rekonstrukci veřejného osvětlení. Z poptávkového
řízení vyšla vítězně firma Kabelspoj Praha, která
v současné době dokončuje celkovou rekonstrukci
s přidáním sloupů a světel. Celková cena projektu je
875.000,- Kč. Proto jsme začátkem roku 2017 podali
žádost o dotaci z PSOV PK. Vzhledem k naší
úspěšnosti v soutěži vesnice roku 2016 – 2.místo, byla
tato dotace schválena v plné výši a to 500.000,- Kč.
Zbytek dofinancuje obec. Veřejné osvětlení splňuje
veškeré evropské normy.
Druhým projektem byla rekonstrukce silnice Břasy –
Liblín. Jelikož jsme se o této rekonstrukci dozvěděli
pozdě, nebyl do projektu zakomponován náš
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požadavek na výstavbu chodníků. My jsme se ale
nevzdali, a bojovali za bezpečnost našich spoluobčanů.
Nechali jsme zaměřit celý úsek silnice v obci a pan
Ing. Vaidiš nám zpracoval projekt, který zahrnuje
obrubníky a vpusti v první etapě a chodníky v druhé.
Zároveň jsme po jednáních na krajském úřadě podali
žádost o dotaci z havarijních fondů na celkovou částku
1.350 000,-. Krajský úřad nám ji schválil ve výši
300 000,-Kč. Celou stavbu vysoutěžila firma DYBS
Plzeň. Vzhledem k tomu, že v celé republice je
nedostatek pracovníků, firma se pozdržela na
stavbách v okolí, nebyla schopna dostát termínu
smlouvy. Nyní probíhají jednání OÚ s vedením firmy,
krajským úřadem, firmou Eurovia a SÚSPK investorem
rekonstruované silnice. Začátek zahájení stavby
chodníků bude na jaře roku 2018. Obrubník
z křižovatky k zastávce byl zahrnut do projektu na
žádost OÚ, jelikož sklon silnice v zatáčce u čekárny
neodpovídá původním parametrům a voda tak teče po
silnici a dostává se na pozemky spoluobčanů. Tato
část a vpusti u hlavní silnice se nám podařilo vyjednat
s SÚSPK, která tento úsek zafinancovala.
Dále jsme se pustili do rekonstrukce budovy ČOV,
vodárny a vodojemu. První dvě jsou hotové.
Velký dík patří partě zaměstnanců OÚ. Budovy jsou
nyní v souladu s hygienickými předpisy.
V současné době probíhá oprava a úprava vodojemu.
Vyčištění okolí, opravy budovy, zpevnění cesty a
v neposlední řadě celkové oplocení pozemku.
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Naše obec se letos opět zapojila do soutěže Vesnice
roku PK, kde jsme získali diplom a medaili za
občanskou pospolitost. Chtěla bych touto cestou
poděkovat partě „Přátelé svaťácké kultury“ za spoustu
volného času a nápadů, které věnují kultuře v naší
obci.
Samozřejmě velký dík patří i všem spoluobčanům.
Těm, kteří nám pomáhají v rozvoji naší vesnice, ale i
těm ostatním. Jejich připomínky a stížnosti nás
neustále udržují v akci a vedou k tomu, že se více
snažíme.
Dovolte mi, popřát Vám úspěšný zbytek roku 2017.

Další číslo svaťáckého zpravodaje vyjde na začátku
ledna 2018.

ptala
můžeš si bílou zim má zima

Alena Manková, starostka obce
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Zprávy z úřadu
•

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční
4.11.2017 od 10:35 – 10:50 u kontejnerů
na návsi

Svážené odpady prostřednictvím mobilního svozu
Nebezpečné odpady:
Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel,
maziv, olejů apod.
Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů
Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a
rukavice, znečištěné hadry
Motorové a ostatní oleje, Olejové filtry
Pneumatiky:-osobní, nákladní, traktorové
Použité elektrozařízení:-malé spotřebiče - vysavače, žehličky, fény,
holicí strojky, pily, vrtačky aj. - TV, monitory, počítače, tiskárny,
faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.
- velké spotřebiče – pračky,sušičky, myčky, mikrovlnné trouby, el.
sporáky,
- chladící zařízení - chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky
Ostatní: Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky
NE – běžné,reflektorové a halogenové žárovky!
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•

Upozornění ČEZ

•

Děkuji paní Jindřišce Pivoňkové, po kontrole
vedení České pošty nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky.
Děkuji paní Bohumile Krhounkové za vedení
knihovny a paní Anně Bláhové za tvoření
kroniky a fotografických příloh.

•
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce
Újezd u Svatého Kříže,
konaného dne 21.9.2017, od 19:00 hodin.
Usnesení č. 30/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
zapisovatelem p.Janu Fišerovou
a ověřovateli zápisu p. Vladimíra Auterského a p. Michala
Kuncla
Usnesení č. 31/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
program veřejného zasedání v rozšířeném znění
Program:
1. Zahájení, schváleni zapisovatele, ověřovatelů
2. Schválení
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva starostky
5. Odstoupení od mandátu v ZO
6. Rozpočtové opatření č. 7/2017
7. Schválení nájemce o obecním domě
8. Smlouva o smlouvě budoucí – ČEZ
9. Pronájem restaurace ve Svaťáku
10. Vymezení plakátovací plochy pro volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
11. Usnesení
12. Diskuze
13. Závěr

9

Zastupitelstvo obce bere na vědomí odstoupení od
mandátu pana Martina Ĺuptáka z rodinných důvodů a
bere na vědomí doplnění člena zastupitelstva obce z řad
nezávislých kandidátů dle volebních výsledků pana
Jindřicha Hájka v plném rozsahu předsedy správního
výboru.
Po odsouhlasení mandátu, složení slibu a podpisu se pan
Jindřich Hájek účastnil povinností člena zastupitelstva
obce.
Usnesení č. 32/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
rozpočtové opatření č. 7/2017

Usnesení č. 33/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
nájemcem bytu č. 1 v bytovém domě slečnu Michaelu
Huňkovou
Usnesení č. 34/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ
o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-0012107/1 Újezd u Svatého Kříže RO p.č.
588/16Knn
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Usnesení č. 35/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
pronájem restaurace Ve Svaťáku na dobu určitou od
1.10.2017 do 31.3.2018 paní Tereze Ľuptákové
a pověřuje místostarostku podpisem smlouvy
Usnesení č. 36/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
vymezení plakátovací plochy pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR na plakátovací ploše na
křižovatce U Křížku
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Naši Jubilanti
Přejeme našim
spoluobčanům
hodně zdraví, štěstí
a životní pohody.

Listopad: Bohumila Krhounková

Prosinec: Růžena Fišerová – 103 let
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Opustili nás
† Václav Svoboda
† Jiří Novák

Je jen málo slov, která by vyjádřila náš
zármutek...
Vzpomínka zůstane v našich srdcích.
Upřímnou soustrast pozůstalým!
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Pan Václav Svoboda,
člověk, který dovedl pomáhat, rozesmát
i povzbudit.

Čest jeho památce!
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Kulturní a sportovní akce
Listopad - Prosinec
11.11. Svatý Martin
Svatomartinské slavnosti na návsi,
jarmark, dětské dílny, Svatomartinské
víno, lukostřelba, vystoupení dětí
z dramatického kroužku – dobové
tance, projížďky po obci ve
starodávném kočáře, příjezd Svatého
Martina na bílém koni
vstupné dospělý 50
děti 20
23.11. Workshop s Lenkou
Vyrábění adventní výzdoby a
dekorace. Veškerý materiál k dostání
na místě - na sále
1.12.Rozsvícení Vánočního stromu
zpívání v kostele – Chicken Hell, děti
z dramatického kroužku v Újezdu u
Svatého Kříže
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2.12. Mikulášská nadílka
Pro děti s trvalým pobytem v obci
balíček od OÚ, rodiče dětí bez
trvalého pobytu se přihlásí o balíček
na tel. 737056055
9.12. Vánoční jarmark
Přijďte nasát atmosféru a připravit se
na Vánoce
16.12. Norimberk
Zájezd na trhy do Německa

1.1.2018
Tradiční novoroční fotbálek
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Hospoda ve Svaťáku
Otevírací doba v zimním období
Úterý, čtvrtek – 18:00 – 22:00
Pátek, sobota 18:00 – 24:00

Akce pro Vás:
28.10. posezení s hudbou A. Totzauera
11.11. Svatomartinský oběd:
husa, dva druhy knedlíků, červené a bílé zelí

objednávky na tel: 737056055

24.11. posezení s hudbou A. Totzauera

31.12. SILVESTRovské posezení – hudba
Antonín Totzauer
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Z kroniky obce Újezd u Svatého Kříže
Výňatek ze školní kroniky
Újezda u Sv. Kříže 1920 - 1937
Školní rok 1920 – 1921 počal na zdejší škole dne 1. září.
V I. třídě bylo 74 žáků a ve II. třídě 79 žáků. V I. třídě
vyučovala Pavla Gechwindová zasl. učitelka a druhou
třídu převzal za Fr. Krátkého řídícího učitele Jaroslav
Matoušek, který na naši školu byl přeložen z Němčovic.
Dne 18. prosince 1920 přistěhoval se na zdejší faru nový
farář P. Bohumil Jakeš, který tím dnem také převzal
vyučování katolickému náboženství na zdejší škole.
Ve školním roce 1929/ 30 zapsáno bylo 42 hochů a 39
dívek. Z toho bylo 80 Čechů a 1 Němec .Náboženského
vyznání římskokatolického bylo 27 žáků, českobratrské
strany 6 a bez vyznání 48. Školní docházka 95 %.
Knihovna pro chudé žáky má 90 svazků, knihovna
žákovská má 141 svazek, učitelská knihovna čítá 84
svazky a nově přibyly školní zákony.
Školní rok 1930 -31 započal 1. září 1930 žákovskou
besídkou a skončil 28. června 1931 slavnostní besedou
žákovskou. O prázdninách položeny do obou tříd nové
podlahy a do kabinetu pořízen stojan na obrazy. Porady
učitelského sboru konány měsíčně. Bylo jednáno o
nových učebních osnovách, o žákovských a rodičovských
besedách a o vyučování skupinovém. Dorost Čsl.
Červeného kříže byl v obou třídách a za členy se
přihlásilo 51 žáků.
Významná událost: V prosinci 1930 bylo sčítání lidu,
provádění u nás sčítacím komisařem – učitelem Josefem
Faltou a napočítáno 627 obyvatel.
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V roce 1931 zemřel bývalý ministr školství a národní
osvěty Gustav Habermann. Novým ministrem školství a
národní osvěty se stal Ivan Dérez. Inspekci na škole
vykonal p. Okresní školní inspektor Rudolf Svoboda 4.
listopadu 1931.
Poučné vycházky konaly se každého měsíce za dozoru
třídních učitelů. Účelem vycházek bylo poznání okolí,
práce v lomu, prohlídka pily a pivovaru. Ve třídách byly
vyvěšeny časopisy: Lípa, Radost, Naše práce, Mladé
Rokycansko, Zora a Srdíčko. Ve školním roce pořádána
byla 2 požární cvičení.
Významné události: 23. ledna 1936 byl jmenován novým
ministrem školství a národní osvěty Dr. Emil Franke. V
červenci a srpnu 1936 provedena elektrifikace obce a 12.
srpna zapnut proud z primerního vedení do transformační
stanice a sekundární sítě a prvně rozsvícena veřejná
světla.
Ve školním roce 1936 1937 na škole působili. Josef Falta
– řídící učitel, Marie Soukupová - def. učitelka, Josefa
Matiasová – učitelka d. u., Vincenc Pešíček –
římskokatolický farář, Jaroslav Pech – učitel Čbr.
Evangelického náboženství.
V dorostu ČČK bylo přihlášeno 30 žáků – zařídili
hygienické papíry do záchodů a prohlíželi denně čistotu
žactva.
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I. Školní kronika končí rokem 1937. Na konci báseň
Pracujte! První Masarykovo slovo
V práci a vědění
jest naše spasení.
Milý pane presidente
slavný velký muži,
nechť Vám osud v stáří vnese
plno, plno růží.
Ze srdce Vám všichni přejem
radosti a štěstí,
vždyť jste musel pro nás všechny
tolik útrap snésti.
Tolik útrap, tolik strastí hrdinně jste nesl.
Už ta Vaše milá hlava
celičká je bílá,
kéž by tady ještě dlouho,
dlouho s námi byla.
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KNĚŽNA LIBUŠE
Po Sámově smrti r.661 se jeho
říše rozpadá, velikost Sámovy
říše obnoví až král železný a
zlatý a Slované žijí na
"svém". Novým vládcem se
stává s prokřesťanským
titulem "kníže" Krok (
Krakow - Polsko). Vládne
moudře, spravedlivě, soudí
spory. Má tři dcery Kazi, Tetu a
Libuši. Když se jeho čas nachýlí,
odchází za svými předky bez rozhodnutí o
nástupnictví. Lid si za svou kněžnu zvolí
nejmladší Libuši, ale moudrostí nejstarší. Kromě
věštby se také věnuje léčitelství. I ona vládne
svým poddaným moudře a spravedlivě. Tedy až
do jednoho dne,kdy jeden nespokojený muž nad
jejím rozhodnutím vykřikne : "Běda, běda
mužům, kterým žena vládne !" Libuše se jen
pousměje a víc celé události nevěnuje pozornost.
Druhý den se na radě starších zmíní o onom
výkřiku a čeká i na jejich pousmání. Žádné ale
nepřijde. Libuše tedy praví: " No, jak vidím, i vy
by jste si přáli na knížecím stolci raději muže
nežli ženu!" Jeden starší ji odpoví :" Neznáme
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muže, který by tě byl hoden a moudrostí by se k
tobě jen přiblížil. " Znám takového muže, není
nic jednoduššího než za ním vypravit poselstvo a
zeptat se ho, zda by nechtěl být mým mužem a
vaším knížetem ". Přání kněžny je vyhověno a
nazítří udělí poslům poslední rady....
příště : Libuše a Přemysl
Jan Kašák
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Fotogalerie z akcí srpen - říjen
Válení pivních sudů 29.7.
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Na válení sudů se přišel podívat
Ondřej Cink s přítelkyní.
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Vyhlášení Vesnice roku 2017
Vesnicí roku se stala obec Břasy.

Obec Újezd u Svatého Kříže obdržela diplom
Za občanskou pospolitost.
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Rozloučení s prázdninami – Vinná stezka
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VÝROČÍ KOSTELA POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
240 let

Rokycanský sbor Cantáte

Dr. Jana Bělová

Ondřej Suchan a Adéla Pařízková

28

Vinobraní

29

Zájezd do Legolandu v Německu

30

Fotografování obce reportážním fotografem
panem Jaroslavem Kreisingerem
pro podzimní kalendář 2018.

31

Helloween ve Svaťáku

32

33

OBRÁNCE
ZKÁZA
BRAMBOR
CHEMICKÝ PRVEK
ČÁST PTAČÍ HLAVY
PASTÝŘSKÁ PÍŠŤALA
ČÁST PARNÍHO STROJE
ZNAČKA PIVA
IZOLOVANÝ VODIČ
MUŽSKÉ JMÉNO
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