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Obec Újezd u Svatého Kříže

Hledím na tajemnou náves malé
vesničky, nikde není ani nohy.
Zima a mráz přinutily lidi zůstat
v teplíčku domova. Zapomínám
na realitu, čas se zastavil.
Naplňuje mne pocit štěstí, neboť
svízele všedních dnů vánkem
mizí a ztrácí se v nepřeberném
množství sněhu. Vzhlédnu k
nebesům, zavřu oči a sním...

Vážení spoluobčané,

blíží se konec roku 2019, nastala doba adventu,
těšíme se na svátky vánoční, na svátky
znovuzrození a naděje. Jde také o období, kdy
hodnotíme, co se za ten rok zdařilo, co nás ještě
čeká, nebo víme, že už se nepodaří naplnit. Ať již v
životech osobních, či pracovních. Přestože se na
neúspěchy vždy nedíváme rádi, je třeba si vzít to
pozitivní, a to poučení, abychom se neúspěchu
příště vyvarovali, nebo jej minimalizovali. A z toho
dobrého vždy mít radost, inspiraci do dalších aktivit a
připravovat se na realizaci dalších cílů, které mohou
být úspěchem
Letošní rok 2019 byl velmi úspěšný. Všechny žádosti o dotace byly naplněny a v
naší obci se budovalo. Důkazem je cyklozastavení v parku u Tenků, revitalizace
zeleně, křížky, pumptrack, stezka pro chodce na Bohemii – I. etapa, úprava
prostranství kolem úřadu, opravy místních komunikací, odvodnění silnice na
křižovatce, treily a cyklostezky, cesta v sadu a pomoc při provozu prodejny.
Zakoupil se nový traktůrek s metacím zařízením a vozíkem, vlek za auto a el.
nůžky na živý plot.
Opět jsme pronajali obě hospody a spoluobčané se mohou scházet v létě v
hospodě Na Koupališti a v zimě v hostinci Na Návsi.
Dvacet pět akcí, které se v tomto roce pořádaly, dává vědět o aktivitě obce. Lidé
ze širokého okolí se rádi do Svaťáku vracejí, a spousta z nich při akcí i pomáhá.
Jim všem, patří velké poděkování!
Bohužel se nám nepodařilo vybudovat záložní vrt. Naše obec nebyla vedena v
PRVaKu Plzeňského kraje, což je důležitý dokument pro koncepci plánu budování
a oprav. V současné době se pracuje na zařazení. Toto zařazení je zpracováváno
na 10 let.
Budeme rádi, pokud budete aktivní při pomoci u akcích, návštěvách akcí a
samozřejmě při samostatném budování. Všechny rádi uvidíme a za každou
pomoc předem děkujeme. Svoji krásnou vesničku si musíme hýčkat, abychom ji
předali dalším generacím.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásný adventní čas, radostné Vánoce v kruhu
svých nejbližších, dětem rozzářené oči u dárků od Ježíška a všem to
nejdůležitější, stálé a pevné zdraví.

Alena Manková, starostka obce

Zprávy z úřadu:
❑ Od 1.1. 2020 nebude u hřbitova kontejner na odpad.
Vzhledem k tomu, že skládka Flora od nového roku nebude
přijímat směsný odpad a obec nebude platit za uložení
sedaček, stolů, televizorů apod, u hřbitova bude malý
kontejner na hřbitovní odpad. Upozorňujeme občany,
dávejte do kontejneru pouze vyhořelé svíčky, sklo a ostatní
odpad, zvadlé květiny, klest a podobně do kontejneru na
bioodpad. Přes zimu budou vyrobeny koše na hřbitovní
odpad, které budou rozmístěny na hřbitově a týdně
vyváženy. Na vše dohlíží fotopast, která je u hřbitova
umístěna. Bohužel, jednání některých lidí nás k tomu nutí.
Doufáme, že naši občané budou třídit tento odpad a šetřit
tak obecní peníze.
❑ Třiďte odpad! Upozorňujeme, že technické služby mohou
kontrolovat vaše popelnice, a pokud zjistí, že do popelnice
dáváte co tam nepatří, mohou vám je odmítnout odvézt.
❑ Od 1.1. 2020 bude v radnické poliklinice nový internista a
diabetolog. Bohužel, nepodařilo se zatím sehnat nového
zubaře. Paní zubařka k 1.1.2020 končí. Další lékaři jsou v
jednání.
❑ V roce 2020 bude vyhlášena dotace ze ŽP na zahradní
kompostéry. Prosíme občany, kdo by měl o tyto kompostéry
zájem, nahlaste na OÚ do konce ledna. Pokud bude velký
zájem, obec o dotaci požádá.

Výpis z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Újezd u Svatého Kříže,
konaného dne 11.10.2019, od 19:00 hodin.
Usnesení č. 57/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže pověřilo zapisovatelem p. Adélu Pouznarovou a určuje
ověřovateli zápisu p. Kuncla a p. Řežábka
Usnesení č. 58/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje program veřejného zasedání v rozšířeném znění.
Program:
1. Zahájení, schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva starostky
5. Přijetí dotace Podpora zachování prodejen v Plzeňském kraji
6. Schválení přihlášení parku na výstavu Má vlast cestami proměn 2020/2021
7. Smlouva o smlouvě budoucí – cesta v sadu
8. Obecně závazná vyhláška obce Újezd u Svatého Kříže
9. Oprava cesty u OÚ a parkoviště
10. Záměr opravy kapličky
11. Darovací smlouva
12. Jednací řád ZO
13. Smlouva O poskytnutí příspěvku
13. Usnesení
14. Diskuze
15. Závěr
Usnesení č. 59/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje přijetí dotace Plzeňského kraje na Zachování
prodejen v Plzeňském kraji a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 60/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje přihlášku na výstavu Má vlast cestami
proměn2020/2021.
Usnesení č. 61/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí s farností Zbiroh cesta
v sadu a pověřuje starostku podpise smlouvy a dalším jednáním ohledně cesty.
Usnesení č. 62/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje Obecně závaznou vyhláška obce Újezd u Svatého
Kříže O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Újezd u Svatého
Kříže.
Usnesení č. 63/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje opravu cesty u OÚ a pověřuje firmu Václava Brůje
její opravou.
Usnesení č. 64/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje záměr opravy kapličky a pověřuje starostku
jednáním s památkáři a vypracování žádostí o dotaci.
Usnesení č. 65/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje dar ve výši 60 000,- od firmy KPS energie.
Usnesení č. 66/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Újezd u Svatého
Kříže.
Usnesení č. 67/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje smlouvu O poskytnutí příspěvku na zachování
prodejny paní Ivaně Benešové a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.

Narodili se:
Jan Krasinský
-------------------------------------------------------------------------

Kulturní a sportovní akce na prosinec – únor
Datum

Den

Akce

Kde

Hodina

7. prosince

sobota

Mikulášská
nadílka s
divadelním
představením

sál

15:00

31.prosince

úterý

Silvestr

hostinec
Na Návsi

19:00

1.ledna
2020

středa

Novoroční
fotbálek

hřiště

14:00

25.ledna
2020

sobota

Vzpomínka na
Karla Gotta –
promítání filmu

sál

16:00

29.února

sobota

Masopust

obec

14:00

Program akcí bude aktualizován na plakátech, stránkách
obce www.ujezdusvatehokrize.cz, facebookových
stránkách Újezd Svaťák
a na Přátelé svaťácké kultury.
Těšíme se na shledání!

Kroužky pro děti z Újezdu a okolí
Dramatický kroužek
Vedoucí : Tereza Ľuptáková

Dramatický kroužek, Svaťácký Klubík, funguje již čtyři roky, je
jedenkrát za čtrnáct dní a navštěvuje jej 24 dětí z obce i okolí.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům, pro které není problém děti
kdykoliv přivézt, připravit masky a kulisy a v neposlední řadě upéci
dobroty pro dobročinné činnosti obce. Děkuji také vedení obce za
vstřícnost a prostory, ve kterých se scházíme.

Tvoření ve Svaťáku
Vedoucí:
Iva Křenková
Ráda bych Vám představila kroužek tvoření, který ve Svaťáku probíhá
od tohoto září. Setkáváme se v úterý jednou za 14 dní na sále místního
hostince vždy od 17:00 do 18:30. A co tvoříme? Nechávám se
ovlivňovat tradicemi a rytmem roku. Často také tvoříme z toho, co se v
přírodě zrovna nabízí. Nyní se budeme věnovat vyrábění vánočních
dekorací a dárků a po Novém roce bych se ráda zaměřila na přetváření
věcí, které by se jinak už vyhodili. Pořádat tvořivý kroužek ve Svaťáku
byl vždycky můj sen. Možná to zní legračně, ale já si to opravdu
vždycky představovala.. Žít tu a scházet se s místními u tvoření. A tak
kdy jindy začít, když ne teď? A jak to půjde? To se uvidí 🙂. Kdybyste
měli chuť dorazit najděte si na FB "Tvoření ve Svaťáku" nebo napište na
email: If.psen@centrum.cz. Je třeba se předem přihlásit. Přeji hezký
předvánoční čas!

Z kroniky obce Újezd u Svatého Kříže
1. obecní kronika Újezdu u Sv. Kříže – doslovný opis - pokračování
Rok 1934
Sociální poměry
Trvající nezaměstnanost ani v tomto roce celkem mnoho nepoklesla, stavba silnice Radnice -Kamenec –
Sviná, na které bylo zaměstnáno z naší obce poměrně více nezaměstnaných nežli roku loňského,
pokračovala dále od jara do podzimu, kdy byla pro nepříznivé počasí přerušena. Zvýšením zaměstnanosti
Škodových závodů v Plzni bylo přijato do těchto zá vodů několik dělníků z naší obce, kteří byli většinou při
začátku krize z těchto závodů propuštěni. Zaměstnanost sklárny v Trmicích, kde je rovněž z naší obce
několik sklářů zaměstnáno, byla asi stejná jako roku předcházejícího. Naproti tomu byly
prodány ,,Starkovské doly“ v Břasích, směrem k Vranovicům ,,Šternberským dolům“ v Břasích, přičemž
práce v nich omezena a někteří zvláště mladší horníci propuštěni a starší dány do provize, ostatní v nové
firmě převzali.
Činnost obce
Obecní zastupitelstvo konalo celkem 6 schůzí. Ačkoliv se v těchto schůzích hodně mluvilo o elektrizaci
obce, některé byli svolány jen za tímto účelem, přece nedošlo k její uskutečnění. Hlavně se naráželo na
prostředky finanční se stavbou primerní linky v 2 km dlouhé, buď z Břas nebo z Radnic, přespolní vedení
jinak zvané, které má státi podle předběžných rozpočtů asi 65000 korun, jehož náklad má převzíti obec,
poněvadž okres nejen že nechce stavbu primerní linky financovati, nechce ani obci platiti úroky, kdyby si ji
vzala sama na sebe vymlouvaje se na jeho špatný hospodářský stav. Mimo elektrizace obce mluví se u nás
a snad ještě dříve, již za bývalého starosty Ant. Fišera o stavbě obecního vodovodu, jelikož nouze o vodu a
zvláště v hořejší části obce při silnici jest velká. Zas e stavba tohoto naráží na prostředky finanční, jelikož
čerpání vody z výše položeného zdroje vodního jest u nás nemožné vzhledem k položení obce, což by
ovšem bylo nejlevnější, poněvadž by voda tekla samočinně vlastním spádem a čerpání vody z níže
položeného místa pomocí stroje nákladné, zvláště benzinovým pohonem, když elektrika není dosud v obci
zavedena. Proto uvažováno o zřízení studny ačkoliv se vědělo, že hloubka její bude dosti značná, vzhledem
ku hloubce studny na faře a i dole ve vsi. Jelikož zříze ní obecní studny vyžaduje proti vodovodu mnohem
menší náklad, a přece určité části obyvatelstva by s tím bylo pomoženo, usneslo se obecní zastupitelstvo ve
své schůzi dne 16.7. jednohlasně, aby byla zřízena na zahradě Václava Fišera č. 45 obecní studna. Z e dvou
nabídek obdržel provedení studny Prokop Kovář, mistr studnářský v Chříči, okr. Kralovice, který se stavbou
studny ku konci srpna započal.
Domovské právo
Domovské právo nebylo v tomto roce přiznáno žádnému občanu obce.
Kulturní činnost
Naši obecní dboutřídní školu navštěvovalo tohoto roku 68 dětí a 21 jich chodilo do měšťanské školy do
Radnic. O kulturní činnost pečovala hlavně D.T.J. pořádáním ochotnických divadel, mimo besídek a divadel
školních dětí. Byla znovu zvolena místní osvětov á komise, která pořádala 2 průvody k pomníku padlých
vojínů, prvý za příčinou znovu zvolení prezidenta Masaryka, druhý
k oslavě svátku naší samostatnosti 28.10. D.T.J. pořádala v tomto roce v květnu II. veřejné cvičení, zdařilé a
čestně navštívené. Místní sklářskou skupinou pořádán koncert v zahradě u ,,Šnajdrů“ a pak taneční zábava
v sále.

Pohyb obyvatelstva
Toho roku narodila se 1 osoba ženského pohlaví. Zemřelo celkem 8 osob : Františka Váňová 1.2. ve
věku 42 roků, Marie Váchová 20.3. ve věku 47 let, Marie Beranová 28.3. ve věku 80 let, Pychyňský Štěpán,
příslušný do Polska, zemřel následkem úrazu spadnuvši z velocipedu v nemocnici v Plzni 4.4. ve věku 43
roků, Spěváčková Anna 27.9. ve stáří 74 roků, Pázlerová 7.10. ve stáří 83 let, Fišero vá Josefa, manželka
prvního starosty obce za republiky Antonína Fišera 4.11. ve stáří 63 roků, Outerská Zdeňka ve stáří 2 let.
Zdravotnictví
V tomto roce onemocnělo v letních měsících, snad vlivem suchého počasí, spousta dětí černým kašlem
a v podzimu žáškrtem a vyžádala si tato epidemie 1 lidský život a sice Outerská Zdeňka ve stáří 2 let.
Počasí
Od jara a celé léto panovalo tohoto roku velké sucho, jen občas malé deštíčky, kterých bylo ku konci léta
trochu více. Zima až do konce roku vůbec žádná, bez sněhu, jen pořád deštivo.
Úroda
Úroda, vlivem tak suchého roku špatná, zvláště jařiny a krmivo, ovsy se téměř celé skrmily, sena málo a
otavy se vypásli. Následkem tak špatné úrody žádali občané -zemědělci o náhradu škody způsobené
suchem zemědělskou radu v Praze, která jim poskytla 8400 korun, z čehož připadlo na 1 ha okrouhle 42
korun. Škoda byla odhadnuta místní a okresní komisí od 25 do 75%.
V podzimu po častějších deštích krmiva ještě dosti narostlo, zvláště hrachu, úroda brambor byla velice
pěkná.
Ceny
Letošního roku byly upraveny ceny obilnin zákonnou cestou tzn. monopolem, cena žita po žní 120 korun,
pšenice 160 korun, ovsa 120 korun, ječmen 120 korun za 100 kg. Každého měsíce ceny stoupaly o 150
korun na 100 kg obilí. Tímto bylo producentům obilí značně pomoženo. Naproti tomu ceny dobytka značně
poklesly, prodával se na živou váhu 2-3 koruny za 1kg.
Stavby
Tohoto roku Beranová Marie č. 23 přistavěla chlév a stodolu, Josef Ježek č. 22 nastavil sýpku a nový
krov na obytném stavení, Fišer Václav č. 26 vystavěl novou stodůlku na přikoupené části obecní zahrady,
Pšenička Jar. č. 4 nastavil stodolu o svršek. Šimandlová Marie č. 86 nechala si na svoji zahradě za obytném
stavení vykopati studnu ve hloubce asi 33 m s pumpou. Emanuel Monhart č. 38 nachal si vykopati na svoji
louce u ,,Bohemie“ studnu širokou ve hloubce asi 6 m s úmyslem postavení vodovodu.
Různé a dodatky
Dlužno ještě podotknouti, že letošního roku na jaře v březnu a zvláště v dubnu bylo takové teplo, až
skoro horko jako v červenci jakého pamětníci pamatují jako velice řídký případ.
Biřmování
Dále je nutno se zmíniti, že letos v dubnu byla v našem kostele udělována svátost biřmování arcibiskupem
Pražským Kašparem.

Úprava prostranství u úřadu a I. etapa stezky pro chodce
na Bohemii

Na začátku října se nám podařilo sehnat
frézovanou drť z dálnice D5. Stezka pro
chodce na Bohemii, cesta kolem úřadu,
parkoviště a další, dostaly nový povrch.
V návaznosti na úpravu zeleně u chodníků
jsme upravili i prostranství před úřadem.

Slavnostní otevření pumptracku
Dne 15. 9. 2019 byla za účasti náměstka hejtmana pro oblast dopravy Ing. Pavla
Čížka slavnostně uvedena do provozu pumptracková dráha v obci Újezd u
Svatého Kříže. Slavnostní otevření proběhlo v rámci závodu PAL CUP Pohár
Plzeňského kraje horských kol.
Výstavba pumptrackové dráhy byla Plzeňským krajem podpořena částkou
590 397 Kč a to z dotačního programu „Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras
a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji pro rok
2019“. Celkové náklady na výstavbu včetně spolufinancování obce Újezd u
Svatého Kříže činí 740 374 Kč. Na pumptrackovu dráhu navazuje skill dráha pro
nácvik dovedností jízdy na horském kole. Nová pumptracková dráha byla
vybudována na místě původní, kterou stavěl i místní rodák, současný
reprezentant České republiky, Ondřej Cink. Pumptacková dráha je součástí
sportovního areálu, který je ve vlastnictví obce a který zároveň slouží jako
nástupní místo projektu Cykloresort Radnicko. V rámci tohoto projektu je
Mikroregionem Radnicko, za podpory Plzeňského kraje, v okolí budován systém
jednosměrných a obousměrných stezek pro cyklisty. Uvedení I. etapy do provozu
je plánováno na jaro 2020.

Fotografie ze závodů Horská kola Svaťák pořízená z dronu
Václava Hlinomaze, vnuka manželů Liškových

Akce z letošního podzimu

Horská kola Svaťák

sportovní areál v obci Újezd u Svatého Kříže
V neděli jsme pokračovali nedaleko města Radnice v obci našeho patrona Ondry
CINKA, v Újezdě u Svatého Kříže. Z důvodu nedokončených trailů u Berounky,
ředitelka závodu a starostka obce paní Alena Manková ve spolupráci s Author
Team Stupno, připravili báječné zázemí a tratě ve Sportovní areálu u bazénu a
nově otevřeného Pumptracku. Tratě byly opět lehčího rázu, opět ve stylu
cyklokros. A to z důvodu, že přeci jenom se závodilo dva dny za sebou, proto
padla volba na lehčí tratě. Závody se opět odvíjeli dle standardních propozic, jen s
malou přestávkou dopoledního programu, kdy v obci měli velkou Slávu. Na
oficiální otevření nového Pumptracku přijel i náměstek Hejtmana Plzeňského kraje
pro dopravu Ing. Pavel Čížek. Nakonec s lehkým zpožděním jsme vyhlásili
dopolední dětské kategorie. Odpolední kategorie časový posun smazaly, poslední
blok muži Elite, U23m a U19m již startovali dle harmonogramu … celý den, stejně
jako v sobotu, svítilo i hřálo sluníčko. Dopoledne si někteří závodníci vyzkoušeli
vodu v bazénu na různých dětských „mašinách“ (traktůrek či tříkolka) …
Odpoledne jej dokonce někdo přeplaval …
Předávání cen nejlepším pěti v každé kategorii proběhlo ve velkém modrém stanu
v areálu

KATEGORIE M23 - muži elite 1980-1996 (23-39 let)
vyhrál místní Jan Rajchart z ETHIC SPORT CYCLING
TEAM.

Vítání občánků

nádherný sluneční den byl u nás v obci ve znamení vítání občánků. Přivítala
jsem šest občánků, dva se pro nemoc omluvili.
Občánky roku 2018/2019 jsou:
Jáchym Křenek
Vojtěch Sušila
Šimon Ľupták
Aamir Ali Shah
Matyáš Vondráček
Natálie Kašáková
Adam Tomek
Aneta Soukupová
Rodiče se zapsali do kroniky, po přípitku a převzetí dárků, jsme všichni
zamířili na cestu ke sportovnímu areálu, kde každý nový občánek dostal svůj
strom.
Jak jistě víte, snažíme se vytvářet co nejlepší podmínky pro život v naší
obci. Chceme, aby mladí lidé zde natrvalo zůstávali nebo se sem alespoň
rádi vraceli. Proto jsem se rozhodla, připoutat tyto malé človíčky k obci
kořeny, kořeny stromů. Obec Újezd u Svatého Kříže myslela při revitalizaci
zeleně na tyto nové občánky a u cesty ke sportovnímu areálu vysadila osm
stromů jako symbol pro občánky roku 2018/2019. Od letošního roku bude
každý nově narozený občánek dostávat svůj strom, který bude
charakterizovat symbol kořenů k obci. Opatrujte si své stromy, a i když se
rozutečete po světě, nezapomeňte na obec, ve které jste se narodili.

Karel Gott
14. 7. 1939 – 1. 10. 2019

Újezd u Svatého Kříže se loučí s Karlem Gottem.
Stovky lidí se dnes přišly rozloučit na náves ve Svaťáku k lípě s
Karlem Gottem. Během vzpomínkového aktu zaznělo pásmo písní
Karla Gotta. Starostka obce Alena Manková lidem představila
vzpomínkovou knihu složenou z fotografií pořízených v Újezdu s
Mistrem.

Nejen sousedé, ale i lidé z širokého okolí se v sobotu v den pohřbu Karla Gotta
přijeli se slavným zpěvákem rozloučit do Újezdu u Svatého Kříže na Rokycansku.
Do této malebné vesničky jezdil zpěvák od dětství za prarodiči, později za dalšími
příbuznými a přáteli. Místní si ho pamatují jako kluka s kytarou. Na obec nikdy
nezanevřel ani v dospělosti, naposledy zde byl před šesti týdny. Kolem 200 lidí se
v sobotu sešlo na návsi u kostelíka, kde vznikla pieta u Gottovy lípy. Na
vzpomínkové akci pak zaznělo devět písní z repertoáru Karla Gotta. Lidé je
vyslechli mlčky, nechyběly slzy.

On tady obcí procházel, nedělal ze sebe žádnou hvězdu, bavil se spoluobčany,
poseděl s námi v hospůdce. Všichni ho tady měli rádi. Karel Gott věnoval obci
jeden ze svých obrazů, který namaloval, dále věnoval 250 tisíc korun na dětské
hřiště. To také se svými dcerkami a manželkou navštěvoval,“ vzpomínala na
Karla Gotta starostka obce Alena Manková (BEZPP). Ta také vybrala písně, které
zazněly při pietní akci. Snažila se najít ty, které měly přímou souvislost s obcí.
Nechyběly tak například písně Když já jsem byl malý kluk nebo Léta prázdnin.
Několik dní před vzpomínkovou akcí starostka vyzvala veřejnost, aby lidé přinesli
fotografie, na kterých jsou zachyceni s Karlem Gottem, což mnozí také učinili.
Fotografie pak vlepovali do speciální knihy a psali tam osobní vzkazy. „Knihu
umístíme do našeho muzea, které plánujeme vybudovat. Mělo by mapovat historii
naší obce. Bude tam mít zcela jistě čestné místo. Neplánujeme v obci zřídit
žádnou pamětní desku,“ uvedla starostka. Obraz, který Karel Gott věnoval obci
zůstane zatím přístupný všem v místním pohostinství. Přáním Karla Gotta bylo,
aby se obraz mohl podívat každý, kdo do obce zavítá.
Do Újezdu u Svatého Kříže se přijela rozloučit s Karlem Gottem i jeho velká
fanynka Dagmar Hompes, se svým německým manželem. Dříve bydleli v SRN,
ale před rokem se přistěhovali do nedalekých Rokycan. Česky mluvící žena s
holandsko-německými rodiči vzpomínala na několik osobních setkání s Karlem
Gottem a přinesla také několik společných fotografií. Pochlubila se dokonce i
kreditní kartou s portrétem Karla Gotta. „Němci ho zbožňovali, zbožňují a budou i
nadále zbožňovat. Byl to také neskutečný gentleman. Nejraději mám Včelku Máju
a potom písničku Babička. To je v Německu symbol a zapomenout nemohu na
duet Být stále mlád, který nazpíval Karel Gott v Německu se zpěvákem Bushido,“
řekla Dagmar Hompes.
Lípu uprostřed obce opatřenou cedulkou s Mistrovým portrétem a podpisem
vysadili místní Gottovi v Újezdu před několika lety, když poprvé onemocněl
rakovinou. Chtěli mu tam vyjádřit sílu a podporu. Bezprostředně po zpěvákově
smrti vzniklo u lípy malé pietní místo. Lidé si všímali i jisté symboliky. Zatímco
ostatní lípy v obci mají stále zelené listy, ta Gottova už téměř celá opadala.

I. Master Chef Svaťák

Mezinárodní porota, ve složení Hana Spurná, kuchařka z radnické mateřské školy,
Ingrid Sládečková, žena, která připravovala slavnostní menu pro prince Charlese a
Mgr. Jan Šašek, místostarosta Rokycan, měla těžkou volbu. Z deseti dvojic vybrat
tu nejlepší. Dvojice tvořilo dítě do patnácti let a dospělý. Čas na přípravu jídla byl
45 minut a podmínkou bylo použití vajíčka. Téma : Dětská oslava. Celým dnem
provázel Martin Rous. Nic nesmělo být dopředu připravené, vše se muselo uvařit
nebo upéct na místě. Dvojice nabídly hamburger, palačinky, pizzu, studené
pohoštění, bramborový salát a řízek, masové kuličky a ovocnou mísu Kuchařským
pohárem a nápisem I. MasterChef Svaťák se pyšní Nela Lipertová s maminkou
Ester Lalákovou, starostkou městyse Liblín. Všichni účastníci si odnesli
masterchefské zástěry, pravé kuchařské čepice, medaile a děti tašku plnou dobrot.
Na přání diváků bude druhý díl již na jaře 2020.

Pohár pro MasterChefa
Svaťáku

Halloweenská párty

Svatomartinské slavnosti
pro Natálku
Pouze minuty scházely v pátek 23. srpna do konce týdenního příměstského
tábora v Rokycanech. Událost, k níž došlo kolem 16. hodiny, ale obrátila
naruby život desítkám lidí.
Při předvádění pokusu nazvaného Faraonův had došlo k popálení dvou
instruktorek a tří dětí. Nejhůře dopadlo to nejmenší. Šestiletou Natálku ihned
transportoval vrtulník na specializovanou kliniku do hlavního města
s popáleninami na třiačtyřiceti procentech těla. Popálení druhého nebo
třetího stupně má přitom na více než dvaceti procentech těla a podle našich
informací byla skutečně na hraně života a smrti. „Rodiče si nepřejí sdělovat
na veřejnost jakékoliv informace,“ vyjádřila se mluvčí Vinohradské
nemocnice.
Stav holčičky z vesnice poblíž Rokycan je nadále velmi vážný. S hlubokým
poškozením kůže až do oblasti škáry hrozí nebezpečí infekce v ranách.
Hojení bude komplikované a Natálku čeká množství operací. Popáleniny na
obličeji, krku, rukou a hrudníku si vyžádají dlouhodobou hospitalizaci,
množství chirurgických zákroků, transplantací kůže a dlouhých rehabilitací.
Nákladné léčení komplikuje skutečnost, že rodiče se starají o tříletá
dvojčátka.
Vážení přátelé, moc děkujeme za Vaši
návštěvu na Svatomartinském
jarmarku v Újezdu u Svatého Kříže.
Tento den byl výjimečný v tom, že
výtěžek cele nádherné akce byl
věnován holčičce jménem Natálka.
Díky všem lidem, kteří tuto akci
podpořili, se pro Natálku vybrala částka
37 000,- Kč. ❤️ Ještě jednou ,
velké DÍKY!!!

Děkujeme Tereze Ľuptákové a Janě Přibylové
za přípravu a realizaci všech akcí, které obec a
PSK pořádají!

Děkuji Všem kdo pořádali, zúčastnili se, zpívali, tančili, ti kdo
přišli nezištně přispět,.......děkuji za nádhernou sobotu, jsem
plná dojmů z normálních, dobrých, milých lidí. Děkuji.
Od návštěvníků

I z naší strany Vám patří náš obdiv, je úžasné kolik lidí se sešlo
a atmosféra byla úžasná. Vybraná částka je beze slov úžasná a
máte můj obdiv a opravdu smekám 👏👏👏

Úžasná akce, všem co se na akci podíleli smekám 😊 dokonalá
příprava a na vybranou částku nemám slov ♥️👏👏

Vážení návštěvníci svatomartinských slavnosti v Újezdu u
Svatého Kříže. Dne 22.11.2019 jsme měli tu čest, odevzdat
šek na vybranou částku 37 200,- Kč. Natálka a celá její rodina
moc děkuji za pomoc v této nelehké situaci, a my jsme jim
slíbili, že výtěžek z velikonočních hodů, půjde znovu na konto
Natálka.
Chtěla bych moc poděkovat starostovi obce Němčovice, který
sehnal další sponzorský příspěvek v hodnotě 50 000,-Kč a to
od pana Andreje Babiše. Věřte, malá Natálka si za svoji
statečnost zaslouží každou korunu na svůj účet. Je to velká
bojovnice a statečná holčička. Kdo by měl zájem přispět
Natálce na další léčení, číslo účtu je

Transparentní účet:
000000-4100329063/0800

Pro děti
Půjdem spolu do Betléma

Vánoce
Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. Hlavní svátek
(Slavnost Narození Páně čili Boží hod vánoční) připadá na 25. prosince.
Předchází mu doba adventní a Štědrý den jako příprava na vlastní svátek,
následuje doba vánoční trvající v římskokatolické církvi dle tradičního
kalendáře do Hromnic 2.února, dle kalendáře po Druhém vatikánském
koncilu do neděle po 6. lednu, v jiných západních církvích do svátku
Zjevení Páně (6. ledna). Ve většině pravoslavných církví se datum svátků
stanovuje podle juliánského kalendáře, takže datum 25. prosince v
současnosti připadá na gregoriánský 7. leden. První zmínky o
křesťanském slavení Vánoc pocházejí z 2. století, pevné datum 25.
prosince je doloženo ze 4. století z Říma.
K Vánocům se pojí množství lidových zvyků jako koleda, vánoční stromek,
jesličky (betlém), vánoční dárky, které podle české tradice nosí Ježíšek, či
vánoční cukroví. Ve 20. a 21. století se Vánoce v mnoha zemích chápou
především jako svátky pokoje, rodiny a lásky a lidé je slaví v rodinách bez
ohledu na náboženské vyznání.

ŘÍMSKÁ PĚTKA
KUCHYŇSKÁ POTŘEBA
KONEC
VERŠOVAT
VODNÍ ROSTLINA
NÁZEV
ŠKOLENÝ

DOPLŇ DLE BAREV

Ať poselství této tajemné
vánoční noci,
poselství pokoje a lásky,
naplní život
nejen o vánočních
svátcích,
ale i ve všech dnech
nového roku!
Alena Manková
a zastupitelé obce Újezd u Svatého Kříže.
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