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...pod stromy v sadech
chladno bývá z rána
a o polednách někdy
zahlédneme tmu
odcházet k řece, rudnou
jeřabiny
a země nepatří už zase
nikomu...
Vážení spoluobčané,
máme za sebou další tři měsíce a podzim je tady, byla by
škoda nezažít podzim v plné své kráse s mlhavými rány a
barevnými lesy. Skončilo nám nejenom léto, ale končí
také další etapa naší obce.
Jak jste určitě zjistili, bezdrátový rozhlas již funguje a tak
hlášení obecního úřadu můžete poslouchat opakovaně.
Nejdříve hlášení nahraji, poté navolím dobu přehrávání a
vy můžete poslouchat v libovolnou denní dobu.
Samozřejmostí je hlášení pomocí mobilního telefonu,
kdy důležité zprávy můžu hlásit, i když nejsem přítomna
v obci. Od září bude hlášení automaticky ukládáno na
stránky obce. To vše díky dotaci PSOV PK v hodnotě
230 000,- Kč
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Zahradnictví Šístek dodělává úpravy zeleně v celé obci.
Také dřevěný mobiliář od firmy Lídl & Číha je již skoro
celý instalován a je objednán i traktůrek na úpravu
zeleně. Vše placeno z dotace MMR ČR za Bílou stuhu ve
vesnici roku.
Vybudovaný Pump Track z dotace Plzeňského kraje
Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a
specializované doprovodné cyklistické infrastruktury
v PK v roce 2019, je chloubou naší obce v řadách
cyklistů i odborníků.
Cesta do sadů, která povede od Terezky až do Radnic se
začne budovat po sklizni obilí na polích kolem. Bude
vybudována díky dotaci Plzeňského kraje pro
Mikroregion Radnicko.
Již máme také vybudovanou první etapu stezky na
Bohemii. Kolem celé stezky bude vytvořen malý park,
který je součástí revitalizace zeleně v obci.
Podařilo se nám také opravit výtluky na hlavní obecní
komunikaci ve vsi. V současné době probíhají jednání o
odkupu frézované drti z opravované D5, kterou chceme
využít na další úpravy místních komunikací.
V podzimních měsících opravíme přívod kanalizace do
čističky odpadních vod a necháme zpracovat projekt na
postupnou modernizaci ČOV.
Od měsíce srpna se nám podařilo získat dva zaměstnance
ÚP na VPP. Touto cestou děkuji všem, kteří obci
pomohli překlenout období, kdy jsme neměli žádné
zaměstnance a tráva rostla a rostla.
Jedinou věc, kterou se nám nepodařilo zrealizovat je
záložní vrt pro pitnou vodu. Bohužel, žádost o dotaci
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nebyla přijata z důvodu nezařazení naší obce do systému
PRVAK PK, kde nebyly nahlášeny opravy nebo úpravy
naší vodovodní i kanalizační sítě. Po tomto zjištění již
podnikáme potřebné kroky k tomuto zařazení.
Než budeme bilancovat rok 2019, čeká nás ještě spousta
práce, ale i zábavy.
Dovolte mi, popřát všem dětem úspěšný vstup do
školního roku 2019/20120.

Alena Manková, starostka obce
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la

bílou zim má

Zprávy z úřadu
•

Pro spoluobčany z Újezdu u Svatého Kříže.
Přepálený olej a jedlé tuky z domácnosti můžete
donést v uzavřených PET lahví, každou první
středu v měsíci od 9 - 10 hodin a od 16 - 17
hodin, na dvůr hostince ve Svaťáku.
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•

Vzhledem k tomu, že si můžete zaplatit všechny
potřebné věci na naší poště Partner.
(jednorázové odpady, voda, pes, ...) rušíme
sobotní úřední dny.
Úřední hodiny: středa 17 – 20 hodin.
Účetní: 18 – 20 hodin.

•

Pro přípravu stálé výstavní místnosti, která
bude kopírovat historii obce, sháníme
předměty, které charakterizují obec jako
takovou.
Vybroušené skleničky od hořčice, zemědělské
předměty, staré hračky, nádobí, oblečení,
nábytek, obrazy a další. Děkujeme za spolupráci.

•

Otevřený dopis paní, která vyhazuje odpady do
kontejneru na hřbitovní odpad. Identitu zjistili
pracovníci obce po vysypání pytlů s odpadem.
Není jediná, vím. Měla prostě smůlu, že se na to
přišlo. Byli jsme nuceni umístit fotopast a tím
identifikovat občany, kteří chtějí obci škodit.
Upozorňuji všechny ostatní, kontejner u
hřbitova v Újezdu u Svatého Kříže je POUZE
na hřbitovní odpad! Nehodláme za nikoho
platit jeho odpadky!
Vážená paní ,
jsem starostkou obce Újezd u Svatého Kříže, mojí
náplní je dbát na rozpočet, zvelebování, ale také
na odpadové hospodářství obce. To vše jde ruku v
ruce. Proto mne velmi udivilo, že se v kontejneru
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u hřbitova objevují černé odpadové pytle plné
komunálního odpadu. Za tento kontejner musí
obec zaplatit nemalý obnos. Je určen všem
slušným lidem, kteří mají pronajatý hrob na
zdejším hřbitově. Cena za pronájem hrobu
nepokryje ani běžnou údržbu hřbitova, natož
vývoz kontejneru. Proto si pracovníci obce dali tu
práci a pytle vysypali. Jaké bylo překvapení, když
na ně vypadly obálky a papíry s Vaší adresou.
Proto se ptám - Vy v Plzni nemáte popelnice nebo
kontejnery? Myslíte si, že v malé vesnici se tento
odpad netřídí? Pro nás je cena za odvoz
kontejneru poměrně dost vysoká a zdejší
spoluobčané jsou s tímto seznámeni a hlídají si
třídění odpadu, protože vědí, že peníze z odvozu
můžeme použít na důležitější věci.
Doufám, že tento dopis je pro Vás dostatečným
ponaučením a naučíte se odpad také třídit a
vhazovat ho v místě Vašeho bydliště do popelnic
nebo do tříděného odpadu.
Alena Manková
starostka obce Újezd u Svatého Kříže
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•

Upozornění:
dle Zákona o provozu na pozemních
komunikacích není dovoleno parkování na
chodníku!

Parkování je umožněno na parkovací ploše u hřiště nebo
na návsi. Musíme si uvědomit, že po chodníku chodí lidé,
děti a maminky s kočárkem. Pokud tam stojí auto, musí
tito lidé auto obejít, a tak vstoupit do velmi
frekventované silnice.
Zákon o provozu na pozemních komunikacích.
Chůze
§ 53
(1) Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky
pro chodce. Chodec, který nese předmět, jímž by mohl
ohrozit provoz na chodníku, užije pravé krajnice nebo
pravého okraje vozovky.
(2) Jiní účastníci provozu na pozemních
komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo
stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně
stanoveno jinak.
(3) Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po
levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná,
chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci
smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva
vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na
pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a
nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.
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(4) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená
dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí
chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.
(5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená
dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na
které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je
chodec povinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce.
Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec užít pouze při
obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a
cyklisty; přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu
vyznačeném pro cyklisty.
(6) Osoba pohybující se pomocí ručního nebo
motorového vozíku pro invalidy nesmí na chodníku nebo
na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce. Nemůže-li
užít chodník, smí užít pravé krajnice nebo pravého okraje
vozovky.
(7) Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít
chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít
pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.
(8) Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích
nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku
nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.
(9) Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené
viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě,
které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít
na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak,
aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na
pozemních komunikacích.
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Újezd u Svatého Kříže,
konaného dne 7.6.2019, od 19:00 hodin.
Usnesení č. 40/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže pověřilo
zapisovatelem p. Adélu Pouznarovou a určuje
ověřovateli zápisu p. Janu Fořtovou a p. Miroslava
Řežábka
Usnesení č. 41/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
program veřejného zasedání
Program:
1. Zahájení, schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva starostky
5. Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2018
6. Zpráva auditora za rok 2018
7. Příspěvek Rokycanské nemocnici
8. Schválení firmy na rekonstrukci Pump Tracku
9. Usnesení
10. Diskuze
11. Závěr
Usnesení č. 42/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
závěrečný účet za rok 2018 bez výhrad.
Usnesení č. 43/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
účetní závěrku za rok 2018.
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Usnesení č. 44/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže bere na
vědomí zprávu auditora za rok 2018 .
Usnesení č. 45/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje dar
Rokycanské nemocnici a.s. ve výši 5000,- Kč a pověřuje
starostku podpisem Darovací smlouvy.
Usnesení č.46/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
firmu TRAIL SYSTÉM MTB s.r.o. na výstavbu pump
trackové dráhy v Újezdu u Svatého Kříže a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.
Výpis z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Újezd u Svatého Kříže,
konaného dne 28.6.2019, od 19:00 hodin.
Usnesení č. 47/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže pověřilo
zapisovatelem p. Adélu Pouznarovou a určuje
ověřovateli zápisu p. Kuncla a p. Pivoňku
Usnesení č. 48/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
program veřejného zasedání v rozšířeném znění.
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Program:
1. Zahájení, schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva starostky
5. Přijetí dotace z MMR ČR – Bílá stuha
6. Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z programu
„Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v
Plzeňském kraji v roce 2019
7. Rozpočtová změna č.1
8. Dohoda o provedení práce místostarosty obce
9. Revokace usnesení 4/2019.
10. Změny obecní hranice mezi k.ú. Újezd u Svatého
Kříže a k.ú. Radnice u Rokycan
11. Převod kladného výsledku hospodaření za rok 2018
12. Podání žádosti na ÚP na VPP
13. Usnesení
14. Diskuze
15. Závěr
Usnesení č. 49/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
přijetí dotace z MMR ČR v hodnotě 600 000,- Kč
Usnesení č. 50/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z programu
„Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v
Plzeňském kraji v roce 2019 v celkové výši 590 397,- Kč.
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Usnesení č. 51/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
rozpočtovou změnu č. 1/2019
Usnesení č. 52/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
smlouvu o provedení práce se zastupitelem panem M.
Kunclem na údržbové práce v obci. Cena 100,- Kč/h.
Usnesení č. 53/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže revokuje
usnesení 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. 54/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
variantu II., s nulovým rozdílem, na změnu obecní
hranice mezi k.ú. Újezd u Sv. Kříže a k.ú. Radnice u
Rokycan.
Usnesení č. 55/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
převod kladného výsledku hospodaření za rok 2018
na účet 432 ve výši 514.085,49Kč
Usnesení č. 56/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
podání žádosti na úřad práce na vytvoření 3 míst VPP
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Naši jubilanti

Přejeme našim
spoluobčanům
hodně zdraví, štěstí
a životní pohody.

Září
Ježek Václav
Říjen
Pivoňka Petr, Holá Eva
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Vítejte na svět

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

Aneta Soukupová
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Kulturní akce podzimu
15.9. od 8 hodin
HORSKÁ KOLA MISTROVSTVÍ PLZEŃSKÉHO KRAJE
PAL CUP
Závodu se zúčastní i patron závodu a rodák z naší
obce Ondřej Cink.
Slavnostní otevření Pump Tracku

22.9. v 15:00 Vítání občánků
19.10. 14hodin Masterchev Svaťák
2.11. od 15:00 Halloween
16.11. Svatomartinské slavnosti
7.12. Mikulášská nadílka s divadlem
21.12. Vánoční rozjímání v kostele

Další sportovní a kulturní akce budou
zveřejňovány průběžně na plakátech.
Těšíme se na Vás
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Z kroniky obce Újezd u Svatého Kříže
1. obecní kronika Újezdu u Sv. Kříže - doslovný opis –
pokračování

Rok 1933
Úvod
K sepsání kroniky pro tento rok jsem byl ustanoven
nynějším starostou Antonínem Siebrem já Josef Siebr,
jeho syn, povoláním jako úředník, zaměstnán ve
Škodových závodech v Plzni. Dřívější kronikář Josef
Falta řídící učitel na tuto funkci rezignoval.
Sociální poměry
Trvající nezaměstnanost v tomto roce nikterak
nepoklesla, naopak se ještě více přiostřila, v dolech v
Břasích se pracovalo hodně omezeně, až 3 dni v týdnu,
ve sklárně v Trmicích, kde je zaměstnáno několik sklářů
z naší obce pracují taktéž omezeně a čas od času jsou
vysazováni z práce. Ku konci roku bylo zaměstnáno
několik nezaměstnaných na stavbě silnice Sviná –
Kamenec - Radnice,
kterážto práce trvala několik týdnů a když napadl sníh,
práce na silnici byla zastavena. Stavbu silnice provádí
náš okres Rokycanský na své náklady. Ostatní
nezaměstnaní, kterých je v naší obci značné množství,
hlavně bývalých sklářů ze zastavené sklárny
takzvané ,,Hoškovny“ v Radnicích jsou odkázáni na
podporu dle takzvaného gentského systému, to jest
takovou, kde v době zaměstnání platí si dotyčný
příspěvky do organizace a když pak je nezaměstnán,
dotyčná organizace ho podporuje společně se státním
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příspěvkem, který je třikráte vyšší podpory organizační.
Po vyčerpání organizační podpory, která trvá půl roku,
dostává podporu mimořádnou, která je značně nižší a trvá
čtvrt roku. Po vyčerpání této, dostávající pak takzvané
stravovací lístky. Podpora dle gentského systému obnáší
kolem 90 korun dle příspěvkové třídy, stravovacích lístků
dostává nezaměstnaný dle rodinných poměrů svobodný 1
lístek, to jest 10 korun, ženatý 2 lístky a i někdy více
podle rodinných příslušníků. Vedle stravovací akce je
zavedená ještě mléčná akce a někdy i chlebová akce. Jen
tu a tam a hlavně při zemědělských prací mohli se
nezaměstnaní uchytit.
Schůze obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo konalo v tomto roce celkem 7
schůzí. V první schůzi se projednával obecní rozpočet na
rok 1933. Jelikož v předešlém roce usneslo se obecní
zastupitelstvo, aby elektrizace obce byla provedena
obecně, to jest na náklady obce, starosta sestavil dle toho
obecní rozpočet aby mohla býti elektrizace v dohledné
době provedena. Na to stanovil obecní přirážky 200% k
dani činžovní, 250% k daním ostatním. Proti rozpočtu
byly podány námitky, nejprve okresnímu a po zamítnutí
zemskému úřadu. Takže se nemohlo v tomto roce k
elektrizaci přistoupit.
Domovské právo
Domovské právo přiznáno bylo Václavu Spěváčkovi
narozenému 1877 se ženou, Petrovi Kočkovi s
manželkou a dětmi Žofií a Růženou, Vojtěchu Kunclovi s
manželkou a synem Jiřím.
Odprodej obecního pozemku
Dále se obecní zastupitelstvo usneslo na odprodeji části
obec. pozemku (zahrady u studny) Václ. Fišerovi č. 26,
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Beranovi Vojtěchovi a Boženě, Richtrovi Aloisovi, a
Václavu Ježkovi, dále Frant. Fišerovi č. 8 na stavbu
kůlny. Tyto pozemky se odprodali za cenu 1 sáh /10
korun. Dále se vyměnil část obecního pozemku při
chlévě Jakuba Kaláře za část jeho zahrady při škole k
účelům školním.
Kulturní činnost
D.T.J. pořádala v tomto roce několik divadel, mimo toho
bylo pořádáno i školní mládeží několik besídek a divadel.
Vedle toho bylo zde uspořádáno více schůzí, jednak
veřejných, jednak spolkových.
Pohyb obyvatelstva
V tomto roce narodil se 1 hoch a 2 děvčata, zemřelo 6
osob : Antonín Fišer 28.1. ve stáří 62 roků - bývalý
starosta 12 let od převratu, zakladatel této kroniky, dále
Josef Košťál 9.2. ve stáří 86 roků, Anna Dienstbierová
25.2. ve stáří 75 let, Antonín Šimandl 6.3. ve stáří 59 let,
Magd. Potůčková 22.3. ve stáří 41 let, Josef Pšenička ve
stáří 61 roků.
Počasí
Počasí bylo v tomto celkem přiměřené ročnímu období,
jenom sluší podotknouti, že květen a červen byl chladný,
přitom ale úroda byla dosti dobrá jenom trav bylo málo
zvláště na našich lukách, kde se to jen vypáslo s
dobytkem.
Ceny
Obilí se prodávalo pšenice 1q / 130-150 korun, žito 1q
/70-90 korun, mouka 1 kg /2-2,40 korun, hovězí dobytek
na živou váhu kupovali řezníci za 3-4 koruny za 1 kg
živé váhy, tele na živou 3-3,5 korun /1 kg. Vepřový
dobytek kupovali řezníci za 4 koruny živé váhy, za 6
korun pařené za kg. Maso se prodávalo u řezníka hovězí
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za 6-10 korun /1kg, vepřové 10-12/1kg.
Nálezy
V lese velkostatku Liblína v ,,jamkách“ pod obecním
pastvištěm za dražkami byla vykopaná železná dýka a
bronzový kruh, odhaduje se, že to tam leželo 2000 let. V
kopání se bude pokračovat za přítomnosti odborníka z
muzeum z Prahy. Až dosud prováděl řídící učitel Falta a
nájemce hostince Seidl.
Stavby
V tomto roce přistavěl hostinský Jaroslav Šnajdr
pokojíček na svém dvoře při kuchyni, pak vystavěl Emil
Gráf obytný domek na konci obce za Josefem Beranem,
kolářem, při cestě k lesovně.
Zapsal kronikář obce Josef Sieber
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Svaťácké cyklozastavení
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Stezka pro chodce na Bohemii – I. etapa

24

PUMP TRACK

25

Karel Gott o Újezdu u Svatého Kříže

26

Fotogalerie z akcí
Cesta do pravěku
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Svaťácký Klubík – rozloučení se sezónou a přespání
na sále.

Poděkování za vedení
Svaťáckého Klubíku patří
Tereze Ľuptákové
a
Jitce Vondráčkové
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Vánoce v létě

29

30

Výtěžek z tomboly byl věnován pro Michalku.
Pomozte nám, prosím,
postavit Michalku na nohy
Pomozte nám jí tuto naději dát příspěvkem na
transparentní účet 2401389108/2010
Celý Michalky příběh najdete na
facebooku Naděje pro Michalku
Michalka se narodila se zrakovým postižením a dětskou
mozkovou
obrnou. Potřebuje ročně téměř 350 000,- na terapie a
pomůcky, které ji mohou dát naději mít v dospělosti to,
co většina
z nás považuje za samozřejmost – zrak a chůzi

Pro Michalku jsme díky štědrosti návštěvníků Vánoc
v létě vybrali 7000,- Kč
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Napsali o nás:
Pečlivě připravenou akci negativně ovlivnilo
počasí. „Museli jsme přistoupit k mokré
variantě. Znamenalo to přesun z koupaliště
pod střechu obecní hospody,“ sdělovala mezi
nafukováním balonků pro kluky i děvčátka
starostka Alena Manková. Návštěvníků sice
dorazilo o něco méně, než by přišlo do
přírodního areálu, sváteční atmosféra však byla dokonalá.
Na stolech byly připravené rohlíčky, pracny a pódium patřilo
jarmarku se zbožím všeho druhu. Patrioti se přidali zpěvem
k reprodukovaným koledám – Pásli ovce valaši, nesmrtelné
Rolničky, rolničky i Narodil se Kristus pán… Kapra tentokrát
nahradilo vepřové a kuřecí maso, malí strávníci však stejně dali
přednost výrobě ozdob a přání pro Ježíška.
„Já chci dinosaura, traktor a draka,“ tvrdil rezolutně malý
Dominik. S vrstevníky vzápětí vyrazil na zahradu, odkud vzlétly
k obloze dětské tužby. A nefalšovaný tuzemský Ježíšek se
skutečně dostavil, aby splnil i ty nejtajnější představy.
V objektu ale nezaháleli ani dříve narození. Skupinka žen
připomněla, jak vypadaly svátky našich předků. Takže se krájela
jablíčka, chytaly ryby, lilo olovo a zájemci si hodili pantoflem,
aby zjistili, zda jejich potomci zůstanou doma, či vyrazí do světa.
Večer si pak přišli na své dospěláci při taneční zábavě.
Újezd u Svatého Kříže je svéráznou vesničkou. Kořeny tam má
včerejší oslavenec Karel Gott, který tam dojíždí pravidelně na
hrob svých nejbližších. Podzim života tam strávil i jeho věrný
šofér Olda Havránek. Obec proslavil rovněž cyklista Ondra Cink,
jenž se brzy představí zas doma.
Ještě předtím ale nadšence čekají další akce: „V sobotu
27. července to bude válení sudů. Snad se počasí umoudří a
využijeme koupaliště. O týden později si připomeneme dobytí
Tróje a 17. srpna přijdou na řadu panovníci českých zemí.
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Válení sudů

Letošní ročník tradičních sudu vyhráli;
Děti do 10 let - Dominik Ĺupták
Deti od 10 let - Kuba Auxt
Ženy - Jana Přibilová
Muži - Tomáš Cink!
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Dobytí Tróje

34

Panovníci českých zemí v Újezdu u Svatého Kříže
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Nádherná akce, která byla průřezem Českých dějin.

Panovníci: Sámo, Svatý Václav, kníže Oldřich, Přemysl
Otakar II., Rudolf Habsburský, Jan Lucemburský, Karel
IV., Rudolf II. Habsburský a Marie Terezie, Ti všichni
navštívili 17. 8.2019 naši vesničku.
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VIZ TAJENKA je český státní svátek, který připadá na 28. září. Toto
datum je zároveň svátkem sv. Václava, přemyslovského knížete,
patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého
státu. Svátek připadá na den jeho zavraždění asi v roce 935 za účasti
Václavova bratra Boleslava. Někdy se k tomuto datu také připomíná
rok 995, kdy byla za Boleslava II. dobyta Libice a vyvražděna většina
Slavníkovců, což v důsledku vedlo k upevnění raného českého státu.
Svátek sv. Václava byl do 31. prosince 1951 památným dnem. V roce
1929 vyvrcholily v tento den oslavy Svatováclavského milénia za
účasti prezidenta T. G. Masaryka. Tomáš Garrigue Masaryk byl
hlavním řečníkem v předvečer svátku 27. září 1929 na Václavském
náměstí v Praze, kde předal čestnou standartu Svatováclavskému
jezdeckému pluku.
Vyhlášení dne státním svátkem bylo navrženo na základě usnesení
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z 24. března
2000. Výbor zvolil pro státní svátek označení „Den české státnosti –
Svatý Václav“. Při druhém čtení návrhu zákona se k tomuto dni
vyjádřil nejprve tehdejší premiér Miloš Zeman, který svátek
s ohledem na historický kontext nepřímo označil za symbol servility
a kolaborace. Poslanec Vojtěch Filip poté navrhl vypuštění tohoto
dne ze seznamu státních svátků uvedených v návrhu zákona.
Nakonec navrhl poslanec Vlastimil Tlustý, aby svátek nesl pouze
označení „Den české státnosti“.
Velkou událostí konanou v den státního svátku je pravidelná
Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. Jejím vyvrcholením
je poutní bohoslužba sloužená českými biskupy na tamějším
Mariánském náměstí (do roku 1990 nesoucím název Václavské
náměstí). Na václavské proboštské louce sloužil v tento den
v jubilejním roce 2009 mši papež Benedikt XVI.
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BUDOVY
SICILSKÁ SOPKA
DROBNÁ ŽENSKÁ OZDOBA
POŘEKADLO
BÍLÝ SPORT
TUREK
PRAVOSLAVNÝ OBRAZ
JEDEN Z ROZMĚRŮ
ŠIKMOST
ČÉŠKA (ANAT.)
TÝRAT
ŘECKÝ STAROVĚK
SEVERSKÁ STEP
CHURAVĚT
SLOVENSKÝ HEREC
ACETONY
VÝROBCE PRÁDLA
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