1

SVAŤÁCKÝ ZPRAVODAJ
Ročník 4

Číslo 4

2018 - 2019
Prosinec – Únor

2

Obsah:
Úvodní slovo starostky
Zprávy z úřadu
Naši jubilanti
Nový občánci
Z kroniky obce Újezd u Svatého Kříže
Kulturní a sportovní akce
Fotogalerie z akcí červenec – listopad
Křížovka

3

Vzduch se malými
krystalky třpytí.
Země dotkl se mrazík,
člověk prošel kolem,
a stroze oznámil,
přichází zima!
Vážení spoluobčané,
V úvodu dnešního vydání časopisu mi dovolte
poděkovat všem našim voličům za hlasy, které
nám dali a zvolili nás na další čtyři roky do
zastupitelstva obce Újezd u Svatého Kříže.
Jak jsem již říkala na ustanovujícím zasedání
zastupitelstva obce a při výsadbě Lípy republiky,
pojďme si všichni uvědomit, že obec není jen
zastupitelů, ale hlavně všech spoluobčanů. Proto
si ji hýčkejme, opečovávejme a chraňme. To, co
všichni pro obec uděláme, na to budou naši
vnuci, pravnuci a další generace navazovat.
Proto se pojďme semknout a vytvářet společně
dějiny naší obce.
Alena Manková, starostka obce
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la

bílou zim má

Zprávy z úřadu
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže
Starostka - Alena Manková - 737 967 375
Místostarosta - Michal Kuncl 608 259 733
Finanční výbor - Adéla Pouznarová
Kontrolní výbor - Miroslav Řežábek
Sociálně kulturně sportovní výbor - Jindřich
Hájek
Správní výbor - Tomáš Pivoňka
Investiční a výběrový výbor - Mgr. Jana Fořtová
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Záměry pro volební období 2018 – 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekonstrukce veřejného rozhlasu
Rekonstrukce kapličky
Celková revitalizace zeleně v obci – využití výhry
za bílou stuhu vesnice roku
Oprava pumtreku na hřišti a výstavba nových
cyklistických trailů
Zhotovení stezky při hlavní silnici, návaznost na
chodníky v obci
Rekonstrukce cesty u Bohemie do lomu, vrácení
cesty na původní obecní pozemek
Postupná rekonstrukce ČOV
Hledání nového zdroje pro pitnou vodu v obci
Rekonstrukce požární nádrže
Rekonstrukce obecního úřadu
Postupná oprava místních komunikací

Projekty budou realizovány v návaznosti na obdržené
dotace.
Další rozvoj kulturních a sportovních aktivit v obci podle
hesla ze strategického plánu obce:

Chtěli bychom žít v obci, kde je tradicí kultura,
sport a volnočasové aktivity, v obci bezpečné,
čisté a udržující si pěkné životní prostředí.
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Aby byla naše obec čistá a udržovala
si pěkné životní prostředí,
dovolujeme si spoluobčany
upozornit na monitorování úseku u
kontejnerů. Bohužel, ani po dřívějších urgencích
se nepodařilo zabezpečit a udržet v tomto
místě pořádek. Další problémová místa
budou monitorována fotopastí.
• Třídění odpadů:
Upozorňujeme spoluobčany, že do kontejneru na plast
můžeme nyní dávat i tetrapak ( obaly od mléka a džusů )
a dále drobný kovový odpad (plechovky od nápojů,
konzerv ….. )
Dále připravujeme sběr olejů z domácností. O této
novince budete ještě informováni. Nyní se připravují
smlouvy na odvoz.

• Podněty, stížnosti, rady a nápady:
Do schránky na OÚ můžete dávat Vaše připomínky nebo
nápady. Samozřejmě budeme rádi, když budeme vědět,
kdo nám ten či onen problém navrhuje, proto se prosím
podepisujte. Děkujeme.
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Hostinec ve Svaťáku
byl znovu otevřen 20. října 201

Pondělí zavřeno

Každodenní obědy
jídelní lístek na
Fb stránkách ÚjezdSvaťák

a na www. ujezdusvatehokrize.cz
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Naši jubilanti

Přejeme našim
spoluobčanům
hodně zdraví, štěstí
a životní pohody.

Listopad: František Zeman, Vladimír
Auterský
Prosinec: Jan Športeň, Zdeněk Manko

Únor: Marie Nová, Jaroslava Králová

9

Vítejte na svět

Miminko se narodilo,
přišli jsme mu přát,
aby šťastné, zdravé bylo
dnes a napořád!!!

7.8.2018 Jáchym Křenek
5.9.2018 Vojtěch Sušila
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Z kroniky obce Újezd u Svatého Kříže
Z kroniky obce Újezd u Sv. Kříže
1. obecní kronika Újezdu u Sv. Kříže – doslovný opis pokračování
Rok 1930
V dubnu rezignoval dosavadní kronikář Antonín Fišer.
Na funkci obecního kronikáře byl zvolen Josef Calta,
řídící učitel zdejší obecní školy.
Ceny životních potřeb:
Letošní rok byl kritickým v několika směrech. Ceny
hospodářských plodin klesaly a byl 1 q žita za 70 Kč,
pšenice 105 Kč, ječmene 115 Kč, ovsa 80 Kč. Nejlepší
hrubá mouka za 3,20 Kč, hladká 2,60 Kč za 1 kg, takže
pokles obilnin nezjevil se také v poklesu cen výrobků z
těchto. Rovněž ceny masa u nás byly vysoké a platilo se
za 1 kg hovězího masa 12 – 14 Kč, vepřového 14 – 18 Kč,
uzeného 20 Kč, 1 kg salámu 14 – 16 Kč, tlačenky 16 – 20
Kč.
Chovatelé dobytka dostávali ale velice nízké ceny za
tento. U hovězího dobytka 1 kg živé váhy za 5 Kč, u
vepřového 5,50 Kč.
Nezaměstnanost:
K již delší dobu nezaměstnaným sklářům druží se
nezaměstnaní z kovoprůmyslu a hornictví a
nezaměstnaných stále přibývá. Řádných podpor ubývá a
přistupuje se k akci podpor státních i soukromých.
Nezaměstnaní dostávají poukázky na potraviny. Pro
svobodné desetikorunové, pro ženaté dvacetikorunové na
týden. Mléko na poukázky dodává rolník Jaroslav Kepka
za 1,40 Kč za 1 litr, ač jinak se platí 1,60 Kč za litr.
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Vodovod:
Naše obec, která je převážně na vršku v uhelném kraji,
trpí velikým nedostatkem vody. Letos bylo pomýšleno na
stavbu vodovodu, ale pro veliký náklad nebyl plán
uskutečněn. Měl se vésti z lesa pod „Myslivnou“ na
„Kupkovic“ vršek a tam odsud do obce. Náklad rozpočten
na 400 000 Kč.
Schůze obecního zastupitelstva:
Obecní zastupitelstvo konalo 7 schůzí,z nichž 5. března
byla slavnostní na oslavu 80. výročí narozenin pana
prezidenta T. G. Masaryka. Z této také zaslán blahopřejný
telegram, na který došla odpověď z kanceláře prezidenta
republiky a bylo věnováno 100 Kč na zakoupení knih p.
prezidenta, jednajících o něm, do obecní lidové knihovny.
Domovské právo:
V těchto schůzích přiznáno domovské právo v obci
následujícím občanům: Václavu Kohoutovi z Příbrami,
Antonii Kohoutové, vdově s rodinou z Příbrami, Severínu
Váchovi s manželkou z Novosedlic, Josefu a Ludvíku
Brázdovi s rodinami z Mor. Hradce, Valentině Tesařové,
vdově
s rodinou z Vlásenic, Josefu a Rudolfu Švagrovi z Kejžlic,
Josefu Čechovi ze Žilova.
Dále podpořena byla žádost Františka Potůčka za udělení
koncese elektrotechnické,
povolen dar 200 Kč na lékárničku D.T.J.
Změna v obecním zastupitelstvu a místní školní radě:
Za rezignujícího člena ob. zastupitelstva Václava
Seidla, zvolen Bedřich Mertl za stranu komunistickou a za
rezignujícího člena místní školní rady Bedřicha Mertla
zvolen František Chaloupka.
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Rozpočet na rok 1931 sestaven v listopadové schůzi a
činil schodek rozpočtu školního 8 280 Kč,
obecního 9 779 Kč a uhradí se přirážkami k dani činžovní
170 %, k ostatním daním 200 %.
Činnost spolků:
Ze spolků pořádala místní osvětová komise akademii k
narozeninám pana prezidenta a ples, aby si zaopatřila větší
sumu peněz, neboť si vytkla za úkol opařiti bustu pana
prezidenta Masaryka a stromy k pomníku padlým.
Bustu od akademického sochaře Vojtěcha Šípa z Plzně
věnovala škole a zaopatřila 2 lípy,
2 smuteční břízy a 2 thuje k pomníku, které školní mládež
v březnu vysázela.
Stromky zasadili: Novotný Adolf,Mertl Josef, Opatrný
František, Thomann Josef, Králová Zdeňka, Fantová Ela,
Košťálová Anna a Chlupsová Gertruda.
Sčítání:
V květnu 1930 provedeno sčítání zemědělských a
průmyslových závodů a obchodů, v září sčítání ovocných
stromů a v prosinci sčítání lidu.
Při sčítání lidu napočteno 627 osob v 109 číslech a 162
bytech, takže ubylo obyvatelstva proti sčítání lidu v roce
1921 o 136 osob.
V roce 1930 se narodila 2 děvčata, zemřeli 4 muži a 1
žena.
Počasí:
Naši obec postihla v červnu prudká bouře s lijákem,
takže voda tekla potokem po vsi a vnikla i do několika
stavení, ale jinak byl přísušek, takže obilí utrpělo na
jakosti. Zima byla mírná tak, že v únoru někteří hospodáři
orali.
Zapsal obecní kronikář Josef Calta
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Fotogalerie z akcí
červenec – listopad
Asterix a Obelisk - zahájení prázdnin

14

Vánoce v létě
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Vesnice roku – vyhodnocení

Bílá stuha za práci pro
mládež.
30.000,- Kč od Plzeňského kraje
600.000,-Kč od MPMR

Velké poděkování patří Přátelům Svaťácké kultury!
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Harry Poter
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Rozloučení s prázdninami na královském dvoře
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Lípa republiky
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Svatomartinský jarmark
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Na svatomartinském jarmarku
nás navštívila děvčata
z neziskové organizace

ZÚČASTNILI JSME SE KRÁSNÉ SVATOMARTINSKÉ OSLAVY
Dnes jsme zavítali do Újezdu u Svatého Kříže. Přátelé
Svaťácké Kultury zde pořádali milé setkání s bohatým
programem a přizvali i nás. Moc se nám na akci líbilo a
jsme rádi, že jsme hostům mohli zprostředkovat dojmy z
mise Karolínky vysněná cesta do Paříže a osobně jim
poděkovat za jejich podporu.
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JEDLÉ HOUBY ROSTOUCÍ V HÁJKU

ŘECKÝ BŮH OHNĚ
JEDOVATÁ RYBA
KONTROLOR
NAUKA O STŘELÁCH
REPETENT
UMĚLÁ ŘEČ
DATLOVITÝ PTÁK
PUNTÍČKÁŘSKÁ
SCHRÁNKA NA OSTATKY
SVATÝCH

NÁPOVĚDA:
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Prosinec - únor
Vydává Obec Újezd u Svatého Kříže

Újezd u Svatého Kříže 27
33824 p. Břasy
E – mail: obec@ujezdusvkrize.cz
www. ujezdusvatehokrize.cz
tel. 371785277
mobil starostka 737967375
IČO: 00573884
Bankovní spojení: 20429381/0100
zapsán do evidence periodického tisku a bylo mu
přiděleno evidenční číslo
MK ČR E 22189.

