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Jarem voní země, slunce pozdrav
posílá
zima vrátka zavírá
větve zlatého deště
květů náruče nabízí k obejmutí
vyjít k procházce modré nebe nutí
bambulky jívy tulí se něžně
svádí k políbení
snad krásnější čas není

Vážení spoluobčané,
jaro je již ve vzduchu a s ním nám začínají
pracovní povinnosti.
Prioritou pro letošní rok je příprava kontrolního
vrtu u vodojemu na Dražkách, který se nalézá na
pozemku obce. Tuto akci jsme museli
upřednostnit, jelikož nám Libštejnské lesy s.r.o.
zvedly nájem z 10 000,-Kč na 36 440,- Kč (bez
DPH) za pronájem pozemku, na kterém máme
studnu a tím i ochranné pásmo. Projekt je již
připravený a žádost o dotaci také.
Druhým projektem je veřejný rozhlas, který na
jaře roku 2018 vyhořel po úderu blesku. Dotace
z PSOV PK by nám měla pomoci k modernímu
bezdrátovému systému s dálkovým ovládáním.
Třetím projektem je celková komplexní úprava
veřejných prostranství a obnova a zřizování
veřejné zeleně. Tento projekt budeme realizovat
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z dotace MMR ČR za získání Bílé stuhy v soutěži
Vesnice roku 2018. Z dotace v hodnotě
600 000,- Kč chceme pořídit i novou zahradní
techniku na údržbu a úpravu obce.
Čtvrtým projektem je oprava pumtrekové dráhy
a výstavba dětského singletrailu v sportovním
areálu na koupališti. Pod názve Skills centrum
Újezd u Svatého Kříže. V loňském roce se v
našem katastru pořádal náhradní závod Plzeňská
amatérská liga MTB (P.A.L.), který měl velký
ohlas. Pro letošní rok jsme regulerně zařazeni do
tohoto závodu a nově vybudovaném treilu v
Hájku. 13.9.2019 můžeme v naší obci fandit i
patronovi závodu, Ondřeji Cinkovi.
Posledním, pátým projektem, který v letošním
roce budeme realizovat je částečné propojení
Bohemie s chodníky v obci.
Čekají nás také tradiční akce, které pro nás
každoročně pořádají Přátelé Svaťácké kultury,
OÚ a Klub důchodců. Doufám, že se na těchto
akcí budeme s našimi spoluobčany potkávat.
Budeme rádi za každý nový nápad i novou
spolupráci.
Alena Manková, starostka obce
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la

bílou zim má

Zprávy z úřadu
•

Zkontrolujte si, zda máte zaplacené všechny
platby: vodné a stočné, psi, popelné, pronájem
hrobového místa, nájem za veřejné pozemky…

•

V dohledné době se budou kácet stromy při silnici
od Břas. Stromy byly zapletené v drátech a firma
ČEZ je ořezala. Ze stromů vznikla nevábná torza,
která nahradíme v rámci revitalizace zeleně.
Prosíme o schovívavost a trpělivost při této práci.
Na kontejner, který bude přistavený na místní
komunikaci i na kácení stromů máme vystavena
povolení.

•

Děkujeme všem spoluobčanům za
upozorňování na havárie, spadlé větve, stromy,
a další nepříjemné situace, o kterých nevíme.
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Náš rodák Roman Stupka
vydal knihu

Básničky k svátku
Svému rodnému Svaťáku napsal
věnování:

Knihu si můžete vypůjčit v místní knihovně.
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Újezd u Svatého Kříže,
konaného dne 21.12.2018, od 19:00 hodin.
Usnesení č. 71/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže pověřilo
zapisovatelem p. Janu Fořtovou a určuje ověřovateli
zápisu p. Adélu Pouznarovou a Michala Kuncla
Usnesení č. 72/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
program veřejného zasedání v rozšířeném a upraveném
znění

Program:
1. Zahájení, schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva starostky
5. Dodatek smlouvy - svoz odpadů
6. Dohoda o provedení práce
7. Inventarizace majetku za rok 2018
8. Rozpočtové opatření č.10
9. Návrh rozpočtu na rok 2019
11. Nové rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích
konkrétně místostarosty
12. Podání žádosti o dotaci na MMR – bílá stuha na celkové
revitalizaci zeleně, pořízení dřevěných mobiliářů a nákupu
traktůrku
13. Podání žádosti o dotaci na veřejný rozhlas
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14. Podání žádosti o dotaci na záložní vrt
15 Vodné a stočné pro rok 2019
16. Podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci na
Pump track
17. Usnesení
18. Diskuse
19. Závěr

Usnesení č. 73/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
dodatek smlouvy s firmou Sit Ceny za odvoz a odstranění
TKO na rok 2019 a pověřuje starostku podpisem dodatku.
Počet svozů
Cena / Kč /
52
2200,41
1880,26
1270,12
750,Jednorázový
100,Odběr svozů je nejméně 5x jednorázový

Usnesení č. 74/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
smlouvu o provedení práce se zastupitelem panem
Řežábkem na úklid a údržbu chodníků v zimním období.
Cena 150,- Kč/h
Usnesení č. 75/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého schvaluje
inventarizační a likvidační komisi pro provedení
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inventarizace majetku za rok 2018 ve složení Miroslav
Řežábek a Tomáš Pivoňka
Usnesení č. 76/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého schvaluje
rozpočtové opatření č. 10
Usnesení č. 77/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého schvaluje rozpočet
pro rok 2019 jako schodkový. Příjmy: 4 880 900,- Kč
Výdaje:5 825 670,- Kč Deficit rozpočtu bude financován z
přebytků rozpočtů minulých let, popřípadě ze získaných
dotací.
Usnesení č. 78/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého schvaluje měsíční
odměnu místostarosty v celkové výši 15000,- Kč
Usnesení č. 79/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého schvaluje podání
žádosti o dotaci na MMR a pověřuje starostku vyřízením
žádosti.
Usnesení č. 80/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého schvaluje podání
žádosti o dotaci na veřejný rozhlas a pověřuje starostku
vyřízením žádosti.
Usnesení č. 81/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého schvaluje podání
žádosti na záložní vrt a pověřuje starostku vyřízením
žádosti.
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Usnesení č. 82/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého schvaluje od
1.1.2019 výši vodného 40,-Kč/m³ a stočného 20,-Kč/m³.
Obec vědomě dotuje vodné a stočné pro své obyvatele
pro rok 201
Usnesení č. 82/2018
Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce Újezd u
Svatého Kříže schvaluje podání žádosti o dotaci na
projektovou dokumentaci na rekonstrukci a výstavbu
Pump tracku a pověřuje starostku podpisem této
smlouvy.
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Újezd u Svatého
Kříže,konaného dne 25.2.2019, od 18:30 hodin.
Usnesení č1/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže pověřilo
zapisovatelem p. Janu Fořtovou a určuje ověřovateli
zápisu p. Jindřicha Hájka a Tomáše Pivoňku
Usnesení č. 2/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
program veřejného zasedání v rozšířeném a upraveném
znění
Program:
1. Zahájení, schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Schválení plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú.
Újezd u Svatého Kříže a navazujících částí k.ú.
Radnice u Rokycan
5. Schválení změny obecní hranice mezi k.ú. Újezd u Sv.
Kříže a k.ú. Radnice u Rokycan
6. Schválení záměru odkupu pozemků č. 749/4 a část
pozemku č. 505/2
7. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu pro rok
2019 – 2022
8. Schválení smlouvy na dopravní obslužnost
9. Příkazní smlouva s Ing. Jiřím Fenclem
10. Smlouva o pronájmu pozemku v majetku
fa. Libštejnské lesy s.r.o.
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11. Smlouva s Galileo Corporation, s.r.o.
12. Smlouva s pověřencem GDPR
13. Smlouva o odvozu biologického odpadu
14. Dohoda o vzájemném vyrovnání pohledávek a
závazků
15. Schválení podání žádosti o dotaci Zachování
venkovských prodejen
16. Souhlas s údržbou lokality Újezdský vrch
17. Souhlas se zakoupením záchytného kotce pro psy
18. Inventarizace majetku za rok 2018
19. Souhlas s vytvořením elektrické přípojky k obecnímu
vodovodu
20. Usnesení
21. Diskuze
22. Závěr
Usnesení č. 3/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje plán
společných zařízení KoPÚ v k.ú. Újezd u Svatého Kříže a
navazujících částí k.ú. Radnice u Rokycan.
Usnesení č. 4/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
změnu obecní hranice mezi k.ú. Újezd u Sv. Kříže a k.ú.
Radnice u Rokycan.
Usnesení č. 5/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
záměr odkupu pozemků č. 749/4 a část pozemku č.
505/2 a pověřuje starostku vyřízením převodu pozemků
a podpisem smluv.
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Usnesení č. 6/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2019 – 2023
Usnesení č.7/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
smlouvu na dopravní obslužnost a pověřuje starostku
podpisem smlouvy
Usnesení č.8/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
příkazní smlouvu s Ing. Jiřím Fenclem
Usnesení č.9/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
Smlouvu o pronájmu pozemku v majetku fa. Libštejnské
lesy s.r.o. a pověřuje starostku dalším jednáním se
zástupci fa. Libštejnské lesy a podpisem smlouvy.
Usnesení č.10/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
Smlouvu s Galileo Corporation, s.r.o. a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č.11/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
Smlouvu s pověřencem GDPR Ing. Milanem
Krabcem a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č.12/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
Smlouvu o odvozu biologického odpadu s fa PVC TVAR
s.r.o.
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Usnesení č.13/2019 Usnesení č.13/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
Dohodu o vzájemném vyrovnání pohledávek a závazků a
pověřuje starostku vyřízením a podpisem.
Usnesení č. 14/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
podání žádosti o dotaci Zachování venkovských prodejen
a pověřuje starostku vypracováním žádosti a podpisem
smlouvy.
Usnesení č.15/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
souhlas s údržbou lokality Újezdský vrch
Usnesení č.16/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
zakoupení záchytného kotce pro psy s dotací
Mikroregionu Radnicko a pověřuje starostku jednáním.
Usnesení č.17/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
zprávu inventarizační komise, při které nebyly zjištěny
žádné chyby nedostatky.
Usnesení č. 18/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
Souhlas s vytvořením elektrické přípojky k obecnímu
vodovodu a pověřuje místostarostu jednáním.
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Naši jubilanti

Přejeme našim
spoluobčanům
hodně zdraví, štěstí
a životní pohody.

Březen:
Kigler Ladislav, Lišková Jindra
Duben:
Ježková Jaroslava, Huněk Jaroslav,
Tenk Miroslav, Hirmerová Jana,
Bauerová Vlastimila, Fišerová Věra,
Tenková Dagmar
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DIAMANTOVÁ SVATBA
25.3.1959
Po šedesáti letech manželství dobře víte,
že život je občas stejně tvrdý jako
diamant, ale zároveň plný báječných
okamžiků.

Jaroslavě a Václavu Ježkovým
přejeme ještě hodně společných let.
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Vítejte na svět

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

19.12. 2018 Šimon Ľupták
24.12.2018 Aamir Ali Shah
1.1.2019 Matyáš Vondráček
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Opustili nás

paní Anna Košťálová

Upřímnou soustrast rodině.
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Z kroniky obce Újezd u Svatého Kříže
1. obecní kronika Újezdu u Sv. Kříže – doslovný opis –
pokračování
Rok 1931
Národohospodářská krize
Do letošního roku vstupujeme se stoupající
nezaměstnaností v průmyslu a s krizí v zemědělství.
Ceny hospodářských plodin byly stále nízké a k tomu
poklesla i cena hospodářského zvířectva. A tu někteří
chovatelé přistoupili k svépomocné akci. Porazili vepře
doma a maso rozprodali levněji než řezník – 1 kg za 9,Kč. A přes to, že zaplatili různé poplatky, byli spokojeni
obnosem, který stržili za takto prodané zvíře.
Nezaměstnanost
Nezaměstnanost stoupá a je u nás 88 osob
nezaměstnaných, aneb jen částečně zaměstnaných. Byla
proto také prodloužena státní akce stravovací a mléčná.
Schůze obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo konalo v tomto roce 4 schůze a
jednáno při nich o vodovodu, zařízení elektrické sítě,
zřízení studny u silnice, projednána a schválena žádost
místní školní rady v Radnicích o podporu 600,- Kč na
zakoupení lavic pro měšťanskou školu, kam chodí od nás
20 dětí.
Přiznáno domovské právo občanům: Rudolfu Zrůstovi,
Václavu Seidlovi, Tomáši Dobrému, Janu Dobrému a
Františku Uksovi.
Ve volbách 27.září byl zvolen starostou obce Václav
Fišer za stranu soc. dem. Nově zvolený starosta po volbě
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prohlásil, že vstupuje do bloku komunistického.
Náměstkem zvolen Josef Ježek, radními Antonín Sieber,
Antonín Fišer a Bedřich Mertl.
Kulturní činnost
Ze spolků pořádala D.T.J. dvě divadelní představení a
první veřejné cvičení. Místní osvětová komise spolu se
školou akademii a divadlo na oslavu 81. výročí narozenin
našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka.
Pohyb obyvatel
Přírůstek na obyvatelstvu byl letos velký, neboť se
narodilo 8 hochů a 3 děvčata.
Zemřelo 6 osob: Spěváček Václav 16. ledna ve stáří 74
let, Josefa Šrédlová 5. dubna ve stáří 77 let, Anna
Šrédlová 29. června, Kristina Auterská 17. října ve stáří
35 let, Marie Mertlová 30. října a Josefa Hirmerová 16.
prosince ve stáří 73 let.
Počasí
Zima nebyla příliš tuhá, ale dodržela až do konce
dubna, kdy teprve bylo možno počíti s jarním oráním a
setbou. Jaro bylo příznivé, ale 30. května přišlo krupobití,
které nadělalo velikých škod na obilninách i na ovoci.
Kroupy postihly naši obec ještě 3. a 21. září, kdy už
nenadělaly tak velkých škod. Léto bylo deštivé a
poměrně chladné, podzim také deštivý, ale už přec jen se
vyjasnilo a oteplilo.
Zapsal obecní kronikář Josef Falta
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Raná péče
Co to je raná péče a kdo ji může využít?
Raná péče je terénní sociální služba pro rodiny pečující o dítě
se zdravotním postižením v raném věku (od narození dítěte
do maximálně jeho sedmi let). Je poskytována převážně v
domácím prostředí rodiny, kde se všichni její členové cítí
dobře, přirozeně a bezpečně. V souladu se Zákonem o
sociálních službách (č. 108/2006 sb.) je poskytována
bezplatně.
Pracoviště Rané péče Diakonie spolupracuje s rodinami dětí
s mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením,
s poruchami autistického spektra či se závažnými poruchami
komunikace. Působí již od roku 1994, v současné době jeho
služby mohou využít rodiny z Prahy, Středočeského,
Plzeňského a Ústeckého kraji. Tým poradkyň tvoří speciální
pedagožky, sociální pracovnice a psycholožky.
Co služba rané péče Diakonie nabízí? S čím může poradkyně
rané péče rodinám pomoci?
Raná péče je soubor služeb, které si každá rodina volí v
průběhu jejího využívání tak, jak potřebuje. Jednou z nich je
poradenství týkající se vývoje dítěte, poradkyně navrhují
aktivity podporující jeho vhodný rozvoj. Máme k dispozici
velkou půjčovnu pomůcek a hraček. Dále poskytujeme
sociálně právní poradenství s ohledem na možnosti podpory
ze strany státu i nestátních organizací (nadací apod.).
Předáváme užitečné kontakty (lékaři, další odborníci a rodiny)
a pomáháme při hledání vhodné návazné služby - mateřské,
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základní školy, stacionáře, odlehčovacích služby. Služba je pro
celou rodinu - nezapomínáme ani na rodiče, které provázíme
v jejich nelehké situaci, poskytujeme jim podporu, sdílení a
základní krizovou intervenci. Pomáháme jim zorientovat se
v nové neznámé situaci, aby důsledky postižení dítěte byly
pro rodinu minimální.
Jakým způsobem raná péče probíhá?
Vzhledem k terénnosti služby (rodina sama nemusí nikam
dojíždět) jezdí poradkyně za rodinami domů zpravidla jednou
za 6-8 týdnů (celkem 6x ročně). Konzultace trvá podle potřeby
jednu a půl až dvě a půl hodiny. Během konzultace poradkyně
s rodiči hovoří o aktuální situaci i o tom, co se dělo mezi
konzultacemi, většinou s sebou přiveze pomůcky a hračky,
které s dítětem vyzkouší a doporučí, jak je dále využívat. Dále
se mohou rodiče na poradkyni obracet s dotazy po e-mailu a
telefonu, mohou si říct například o další kontakty, odkazy a
podobně. Rodiny si mohou speciální a rehabilitační pomůcky a
odbornou literaturu vybrat a zamluvit podle katalogu na webu
pracoviště.
Jak si rodiče mohou o tuto službu říct?
V případě zájmu o službu nás mohou rodiče (pečující osoba)
kontaktovat telefonicky (tel. 235 518 392, v pracovní dny od 9
do 16 hodin) či mailem: info@rana-pece.cz. Poradkyně po
domluvě přijedou do rodiny, službu představí a případně
domluví následnou spolupráci.
Více informací naleznete na www.rana-pece.cz.
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Sociální sIužby na Rokycansku.
Sociální služby jsou služby, které pomáhají lidem v
nejrůznějších nepříznivých či krizových životních situacích,
jako je
například zadlužení či exekuce, nesoběstačnost z důvodu stóří
či zdravotního postižení, zajištění ubytování při ztrátě
bydlení, podpora rodin v dlouhodobé krizové situaci, při péči
o zdravotně postižené děti a mnoho dalších. Poskytování
těchto služeb se řídí zákonem č. 108/2006 Sb,
Komunitní plánování sociálních služeb je moderní
demokratický nástroj a metoda, jak tyto sociální služby
naplánovat tak,
aby odpovídaly potřebám občanů na určitém území,
Podstatou je zapojení všech, koho se daná problematika týká
zástupců obcí, poskytovatelů sociálních služeb, jejich
uživatelů i široké veřejnosti.
Na celém území ORP Rokycany probíhá již 3. etapa projektu
pIánování sociálních služeb, a to od září 2O17 do října 2019.
Výstupem celého projektu bude komunitní plán, fyzický
dokument a návod, popisující jednotlivé kroky a aktivity, které
je
potřeba podniknout, aby byl rozvoj sociálních služeb v dalších
letech funkční a služby mohly pomáhat tam, kde je to nejvíce
potřeba. Vznikne také webový portál a katalog sociálních a
návazných služeb i institucí na Rokycansku, které budou
obsahovat informace o sociální problematice a pomohou
komukoliv v nepříznivé situaci najít včas tu správnou pomoc.
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Zároveň jsou již v průběhu vytváření komunitního plánu
řešeny praktické otázkv a problémv, jako například: zvyšování
dostupnosti terénní péče pro seniory a zdravotně postižené,
kteří chtějí i přes sníženou soběstačnost zůstat nadále ve
svém domácím prostředí a neodcházet do pobytových
zařízení, zajištění krizové buňky s hygienickým zázemím pro
lidi ve špatné bytové situaci a další.
Více informací lze nalézt na webových stránkách města
Rokycany v sekci ,,O městě" pod záložkou ,,komunitní
plánování sociálních služeb".
Do plánování je možné se zcela nezávazně zapojit zejména,
účastí na setkávání, u kulatého stolu", která jsou otevřena pro
všechny a jsou na nich řešeny konkrétní problémy a
nedostatky v sociální oblasti. Témata k řešení může do
diskuze vnést
Pro naše občany:
Obec Břasy, pečovatelská služba
Poskytuje pomoc seniorům či osobám se zdravotním
postižením v obci Břasy a okolních obcích (k lednu 2019 obce
Bezděkov, Újezd u Sv. Kříže, Přívětice a Všenice). Více
informací lze nalézt na webových stánkách obce
www.obecbrasv.cz).
Sídlo služby: Břasy 300, 338 24 Břasy
Provozní doba: Po-Pá 7:30-16:00 (případně individuálně dle
domluvy)
Kontakty: 725 046 535, 3717 9 109 4, pečovatelka @obecbrasy. cz

25

Akce březen – květen
16.3. Dětský maškarní
karneval s pohádkou
14:00 na sále
Divadlo Letadlo a Zimní
pohádka

13.4. Velikonoční jarmark –
možnost zakoupení velikonoční
výzdoby, cukrovinek, sirupů,
šperků, perníčků a keramiky.
Vystoupení dětí z dramatického
kroužku

30.4. stavění májky

18.5. Máje – průvod obcí
Večerní taneční zábava – k tanci a
poslechu hraje Ponorka band, hudba
pro všechny věkové skupiny.
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Fotogalerie z akcí
Prosinec - Únor
12.12.2018 jsme přijali pozvání do Senátu
Parlamentu ČR, převzít pamětní list vítězů
vesnice roku 2018
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Zpívání v parku
Děti z dramatického
kroužku v Újezdu u
Svatého Kříže si pro
sváteční chvíle
připravily tradiční
české koledy.
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Zpívání v kostele
Vánoční rozjímání v podání dětí z dramatického
kroužku, Mateřské školy, Základní školy
v Radnicích a skupiny Chicken Hell
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Mikulášská nadílka
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Novoroční fotbálek 2019
Tradiční fotbalový zápas mladí
proti dříve narozeným. Výsledek: 8:5
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Masopust 2019

32
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MASOPUST
Pod názvem masopust se skrývá období od Tří králů (6. ledna) až do začátku
postní doby, hlavně však poslední tři dny, kterými toto období končí. Závěr
masopustu si vysloužil, kromě označení bláznivé dny, řadu lidových názvů
(ostatky, ostatek, fašank, končiny).

Tučný čtvrtek 28. února 2019
Masopustní neděle 3. března 2019
Masopustní úterý 5. března 2019
Ačkoli nejde o církevní svátek, termín masopustu se určuje podle
data Velikonoc (Velikonoční neděle letos vychází až na 21. dubna).
Masopustní úterý předchází Popeleční středě, která v letošním roce
připadá na 6. března. Právě ona zahajuje předvelikonoční postní
období. A protože Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, může
masopustní neděle připadnout na období delší než měsíc (od 1.
února do 7. března).
Tučný čtvrtek – předchází Popeleční středě. Příprava na masopust
tradičně začínala ve čtvrtek před masopustní nedělí (odtud název
"tučný čtvrtek" či "tučňák"). Podle tradice má v tento den člověk jíst a
pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Taneční neděle - hlavní masopustní zábava začínala v neděli. Po
bohatém obědě se lidé chystali na taneční zábavu, která se často
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protáhla až do rána. V každém kraji si lidé vymysleli jiné názvy a jiné
zvyklosti. V Praze vznikly v 18. století masopustní plesy zvané
reduty, určené pro bohatší vrstvy.
Maškarní úterý (masopustní úterý) - bylo vyvrcholením masopustu.
Právě tento den se pořádaly průvody maškar nebo se předváděly
žákovské divadelní hry. K nejoblíbenějším námětům patřil soud s
opilcem Bakchusem.
TAJENKA následuje po masopustním úterý. Připadá na 46. den
před Velikonoční nedělí a je vlastně prvním dnem postní doby.

Jak vypočítat datum masopustu?
Samozřejmě, že si můžete datum masopustu spočítat sami. Důležitý
údaj, který k tomu budete potřebovat, je datum úplňku po prvním
jarním dnu (21. březen). V roce 2019 připadá tento úplněk až na 19.
dubna. Velikonoce začínají v pátek po zmíněném prvním jarním
úplňku, tedy Velký pátek vychází v roce 2019 na 19. dubna,
Velikonoční pondělí na 22. dubna.
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VÝZVA
LÉČIVÁ ROSTLINA
PROTIKLAD
SOUBOJ
BÁL
DRUH TANCE
BRZY
LESNÍ ŠELMA
DRUH BARVY
ZRZAVÍ
SICILSKÁ SOPKA
PŘÍTOK LABE
SKLADIŠTĚ
AZUR
KOPT
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