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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
pomalu nám končí zima a
přichází jarní období. S teplem
nám začnou pracovní
povinnosti, které jsme
naplánovali na letošní rok.
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V současné době probíhá oprava havarijního stavu
čističky odpadních vod, která je nutná pro správnou
funkci ČOV. Pro vypouštění do kanalizace
z domácností se nic nemění, firma zajistí plynulé
vyměňování jednotlivých technologií při provozu.
V měsíci březnu dokončíme muzeum Po stopách
historie Újezdu, které se nachází v bývalé mandlovně.
V současné době je probourán vchod do hostince, který
je osazen ozdobnou mříží, položena dlažba a probíhá
instalace nábytku, předmětů a fotografií od našich
spoluobčanů.
Stezka na Bohemii II. etapa se právě staví. Letošní
teplá zima nám umožnila začít mnohem dříve.
Abychom mohli tuto stezku dokončit, vyjednali jsme
souhlas majitelky pozemku, posunout její hradbu
směrem do zahrady a tím získat prostor pro stezku.
Musíme doplnit zeminu do úrovně stávající stezky a
vytvořit betonové bednění proti posunu půdy Dokončení
stezky je plánováno na duben letošního roku.
Dalším projektem je celková rekonstrukce kapličky.
Sejmutí krytiny a osazení, oprava kříže, omítky a
odstranění stávají mříže, která bude nahrazena
původní, dřevěnou. Na místo by se tak měla vrátit i
původní socha a doplnit osvětlení. Do kapličky bude
vložena schránka, která bude obsahovat současné
artefakty. Akce bude probíhat v červenci a srpnu.
Všechny tyto projekty jsou financovány z prostředků
obce.
V loňském roce jsme se neúčastnili soutěže Vesnice
roku. V letošním roce opět podáme přihlášku. Rádi
uvítáme každou pomoc Vás, spoluobčanů.
Na letošní rok je opět naplánováno velké množství
kulturních a sportovních akcí. Ráda Vás na těchto akcí
uvidím.
Krásné jarní dny přeje Alena Manková, starostka obce
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ZPRÁVY Z ÚŘADU

• Od 19.2. jsme pro Vás v nově upravené kanceláři a zasedací
místnosti.

• Žádost o dotaci na kompostéry bude podána přes Mikroregion
Radnicko. Pokud dotaci dostaneme, každá rodina, která má
trvalé bydliště nebo vlastní chalupu v obci dostane kompostér
zdarma. Včas Vás budeme informovat.
• Nabízíme k objednání knihu našeho rodáka Romana
Stupky. Kniha obsahuje 85 básní na nejrůznější lidská
řemesla a k tomu ještě pár minipovídek.
• Při obchůzce po obci jsem zašla ke hřbitovu. Kontrolovala
jsem, jak se dodržuje pořádek a třídí hřbitovní odpad. A
musím chválit. A to jsem opravdu moc ráda.
Spoluobčané pochopili, že tříděním si šetříme
peníze na jiné projekty. Moc děkuji panu
Pivoňkovi za dohled a úpravu kolem
kontejnerů. Dle vyjádření řidiče svozové firmy,
máme nejupravenější místo pro tříděný odpad.

3

Výpis z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Újezd u
Svatého Kříže,konaného dne 13.12.2019, od 19:00 hodin.
Usnesení č. 68/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže pověřilo zapisovatelem p. Janu Fořtovou a určuje
ověřovateli zápisu p.Hájka a p.Pivoňku
Usnesení č. 69/2019
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.
Inventarizace majetku za rok 2019
6.
Rozpočtové opatření č.2
7.
Návrh rozpočtu na rok 2020
8.
Obecně závazná vyhláška o poplatku ze psa
9.
Revokace usnesení č. 61/2019
10.
Dodatek č. 13 ke smlouvě o odvozu a odstranění tuhého komunálního odpadu
11. Novela zákona o obcích, krajích a hl. městě Praze, platná od 1.1.2020 – odměňování
členů zastupitelstev
11.
Usnesení
12.
Diskuze
13.
Závěr
Usnesení č. 70/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje provedení inventarizace za rok 2019 a
pověřuje jejím provedením pana M. Řežábka a pana T. Pivoňku.
Usnesení č. 71/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje rozpočtová opatření č. 2.
Usnesení č. 72/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje rozpočet na rok 2020 - příjmy 4684538,Kč výdaje 4685900,-Kč, rozpočet schválen jako přebytkový.
Usnesení č. 73/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje Obecně závaznou vyhláška Obce Újezd u
Svatého Kříže o místním poplatku ze psů.
Usnesení č. 74/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje revokaci usnesení č. 61/2019.
Usnesení č. 75/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje Dodatek č. 13 ke smlouvě o odvozu a
odstranění tuhého komunálního odpadu.
Usnesení č. 76/2019
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje navýšení odměn pro starostku 23 000,- Kč,
místostarostu 16500,- Kč a zastupitele obce – předsedy výborů 1650,- Kč, od 1.1.2020.
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Újezd u Svatého
Kříže, konaného dne 21.2.2020, od 19:00 hodin.
Usnesení č1/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže pověřilo zapisovatelem p. Adélu Pouznarovou
a určuje ověřovateli zápisu p. Řežábka a p.Hájka
Usnesení č. 2/2020
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. Odsouhlasení ročních transferů
6. Souhlas s údržbou lokality Újezdský vrch
7. Inventarizace majetku za rok 2019
8. Schválení smlouvy na dopravní obslužnost
9. Podání žádosti na ÚP o uchazeče na VPP
10. Schválení příspěvku na osobní auto pro pečovatelskou službu Břasy
11. Schválení podání žádosti o dotaci Zachování venkovských prodejen
12. Schválení podání žádosti o dotaci přes Mikroregion Radnicko - kompostéry
13. Smlouva o dílo ČOV
14. Smlouva o dílo – rekonstrukce kapličky
15. Žádost o pronájem hospody Na koupališti
16. Usnesení
17. Diskuze
18. Závěr
Usnesení č. 3/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje roční transfery - poplatek za psí útulek,
zajištění smlouvy Hasiči Němčovice, Mikroregion Radnicko, Polygon…..
Usnesení č. 4/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje údržbu lokality Újezdský vrh panu Ondřeji
Rychetskému a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Usnesení č. 5/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže bere na vědomí provedení inventarizace obecního
majetku za rok 2019
Usnesení č. 5/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje smlouvy na dopravní obslužnost
s Plzeňským krajem a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Usnesení č. 6/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje podání žádosti na ÚP o uchazeče o VPP a
pověřuje starostku jednáním a podpisem smlouvy.
Usnesení č. 7/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje příspěvek 5000,- Kč na osobní auto pro
pečovatelskou službu Břasy a pověřuje starostku jednáním a podpisem smlouvy.
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Usnesení č. 8/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje podání žádosti o dotaci Zachování
venkovských prodejen a pověřuje starostku vypracováním žádosti a podpisem smlouvy.
Usnesení č. 9/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje podání žádosti o dotaci přes Mikroregion
Radnicko – kompostéry a pověřuje starostku jedním v této záležitosti.
Usnesení č. 10/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje smlouvu o dílo na havarijní opravu čističky
odpadních vod s firmou ČKV Praha s.r.o. a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 11/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje smlouvu o dílo Rekonstrukce kapličky
pro pana Štěpána Kučeru a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 12/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje smlouvu o pronájem hospody Na
koupališti a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
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Naši jubilanti
Březen:
Potůček František, Auterská Jitka

Duben:
Richtr Jaroslav, Sinkule Jiří,
Huněk Jaroslav, Fišerová Věra,
Ježková Jaroslava, Tenková Dagmar,
Tenk Miroslav, Hirmerová Jana

Květen:

Fišer Jiří, Zímová Hana

Přejeme našim spoluobčanům hodně zdraví,
štěstí a životní pohody.
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AKCE NA ROK 2020

DATUM

AKCE

ČAS

KDE

29.2.

MASOPUST

14:00

Sraz na návsi u kostela

28.3.

13:00

18.4.

VELIKONOČNÍ
SLAVNOSTI
Divadelní představení DS
Osada
CHLAP NA ZABITÍ

Náves, sál
Výtěžek pro Natálku
Sál místního pohostinství
Vstup zdarma

19.4.

MAJSTER CHEF

13:00

Sál místního pohostinství

30.4.

ČARODĚJNICE
STAVĚNÍ MÁJE

15:00

Sportovní areál na
koupališti

2.5.

STAROČESKÉ MÁJE

14:00

20:00

Průvod obcí
UCTĚNÍ PAMÁTKY
PADLÝCH

11:00

SVA´TÁCKÝ RACE
DĚTSKÝ DEN
POHÁDKOVÉ
ODPOLEDNE S
VEČERNÍČKEM

14:00

Sportovní areál
na koupališti

11.7.

VÁNOCE V LÉTĚ

14:00

Sportovní areál
na koupališti

25.7.

PUTOVÁNÍ ZA
POPELČINÝM
STŘEVÍČKEM

14:00

Sportovní areál
na koupališti

MAŠKARNÍ REJ PRINCŮ A
PRINCEZEN

14:00

Sportovní areál
na koupališti

29.8.

PAL CUP SVAŤÁK

8:00

19.9.
24.10.
14.11.

MAJSTER CHEF
HALLOWEEN
SVATOMARTINSKÉ
SLAVNOSTI

13:00
15:00

Sportovní areál
na koupališti
Sál místního pohostinství
Sál + obec

13:00

Náves a sál

28. 11.

ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ

17:00

Park

12.12.

MIKULÁŠSKÉ
ODPOLEDNE

14:00

sál

8.5.
16.5.
13.6.

22.8.

Sraz u OÚ
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Z kroniky obce Újezd u Svatého Kříže
1. obecní kronika Újezdu u Svatého Kříže – doslovný opis – pokračování
Rok 1935
Sociální poměry
Nezaměstnanost v tomto roce byla jako v roce 1934. Na stavbě silnice Radnice -Kamenec
– Sviná bylo zaměstnáno opět více našich nezaměstnaných občanů, většinou sklářů.
Zaměstnanost Škodových závodů v Plzni a sklárny Krutiš a spol., kde bylo rovněž
zaměstnáno několik občanů, byla asi stejná jako roku předcházejícího. Na přechodnou dobu
nalezli nezaměstnaní práci při kopání kanálu na vodovod, který prováděl Emanuel Monhart
od jeho domu čp. 38 po obecní cestě a při okresní silnici směrem k Bohemii do jeho studny,
kterou nechal vykopati loňského roku. Mimo toho museum z Prahy podniklo vykopávky v
lese pod obecním pastvištěm, kde bylo s těmito pracemi již dříve započato a tím našlo práci
opět několik nezaměstnaných. Přece jenom většina nezaměstnaných byla odkázána na
podporu dle gentského systému.
Činnost obce
Obecní zastupitelstvo konalo v tomto roce celkem 8 schůzí. Byla znovu projednávána
elektrisace obce, která přes to, že západočeský svaz se zavázal postaviti primerní linku svým
nákladem, pro námitky nebylo možno je uskutečniti.
Zřízení obecní studny u silnice
Započaté kopání obecní studny nahoře při silnici loňského roku bylo letošního roku
pokračováno přes obtíže a řeči některých občanů i členů obecního zastupitelstva, kteří byli
proti tomu, poněvadž hloubka její dosahovala 40 m. V takovéto hloubce nebylo možno ani
pro špatný vzduch, plyny, dobře pracovati a proto opatřil si nový podnikatel Josef Stránský,
mistr studnařský v Rakovníku potřebné zařízení a studnu dokončil v hloubce 41,5 metru, v
této studně se nachází nepřetržitě 5 ½ metru výšky vody. Celkový náklad na studnu i se
skružemi do hloubky asi 12 m obnášel i s pumpou , která stála 6 180,- Kč celkem 16 358,- Kč.
V tomto obnosu jsou již započítány i všechny vedlejší práce jako výtah a odvoz materiálu
apod. Obnos jest to zajisté velice značný, ale veliká výhoda pro občany při silnici, kteří trpěli
největší nouzí o vodu. O tuto studnu se zasloužili vedle nynějšího starosty obce Antonína
Siebra členové obecního zastupitelstva, hlavně ze strany sociálně demokratické.
Domovské právo
Domovské právo bylo přiznáno v tomto roce Karolině Havránkové se svými dvěma
dcerami – Alžbětě a Irmě, dále Václavu Prantlovi i s rodinou z Radnic.
Kulturní činnost
Místní obecní školu navštěvovalo v tomto roce 58 dětí a 21 jich chodilo do měšťanské
školy do Radnic. DTJ pořádalo více ochotnických divadel, pak i místní osvětová komise,
školní mládež besídky ve škole. Sluší podotknouti, že byla zde letošního roku nově založena
tělocvičná jednota „Sokol“, která pořádala rovněž 1 divadlo.
Pohyb obyvatelstva
Tohoto roku se narodilo celkem 5 dětí, 3 děvčata a 2 chlapci. Zemřeli 3 lidé – Klečánek
Jan ve stáří 79 let, Habartová Antonie ve stáří 71 let, Vosyková Růžena ve stáří 26 let.
Počasí
Zima na počátku roku mírná jako loňského roku, ku konci deštivo, mrznouti začalo 7.
ledna a to ještě málo, sněhu skoro vůbec nebylo. Jaro příznivé, ale léto velice suché což trvalo
až do podzimu. Pršet začalo až ku konci října. Zima ku konci roku zase mírná, trochu sněhu.
Úroda
Úroda skoro ještě horší, než-li loňského roku, protože sucho trvalo delší dobu než loni a
proto i úroda brambor byla špatná.
9

Ceny
Ceny obilnin zůstaly tak jako loni upravené monopolem, pšenice 1q 160,- Kč, dle jakosti,
žito 120,- Kč, ječmen 117,- Kč, oves 112,- Kč za 1q.
Pokles dobytka a tím i ceny masa stouply následkem malého chovu. Ostatní ceny životních
potřeb zůstaly na dřívější výši.
Stavby
Letošního roku staveb v naší obci nebylo až na přestavbu z chléva na obytný domek, které
je označeno číslem 110 a provedl ho Václav Beneš čp. 12.
Nálezy starých mincí z let 1428 – 1516
Při kopání kanálu pro vodovod, který prováděl Monhart Emanuel čp. 38, byly nalezeny v
hliněném hrnci proti čp. 101 na obecní cestě mince, které podle zjištění plzeňského městského
musea pochází z kolem roku 1500 a jsou to: Míšenské groše různých panovníků (Vilém II.,
Bedřich II. a Markéta, Vilém I., Bedřich II. a Vilém II.,Vilém III., Albrecht, Arnošt a Vilém
III., Arnošt Durynský a Albrecht Míšeňský, Bedřich III. a Albrecht.)
Groše hesenské – Ludvík II. a Ludvík III.
Pražské groše – Vladislav II.
Doba panování knížat těchto 1428 – 1516.
Nálezy v jamkách
V „Jamkách“ pod obecními dražkami v lese, který patří velkostatku Liblín, byly při kopání
starého pohřebiště, které je odhadnuté kolem 2000 let staré, nalezeny různé cenné věci pro
museum - jako náušnice, náramky apod.
Dodatek – požár
Z 5. na 6. května v noci (zrovna po pouti) vypukl požár, ve kterém shořelo obytné stavení
Jana Opatrného čp. 47, příčina požáru neznáma. Později ještě v tomto roce zadní zeď
rozbourána do základu a postaveno stavení nové.

Oprava
V minulém Zpravodaji byla chyba v odstavci ceny, bylo napsáno – každého měsíce ceny
stoupaly o 150 Kč na 100 kg obilí, správně mělo být o 1,50 Kč na 100 kg obilí.
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Rokycanský region má aktualizovaný katalog sociálních a souvisejících služeb
Na podzim 2019 skončil projekt komunitního plánování rozvoje sociálních služeb na Rokycansku. Cílem
bylo během dvou let připravit plán aktivit a opatření na rozvoj sociálních a souvisejících služeb pro
následující období. Projekt realizovalo Centrum pro komunitní práci západní Čechy v partnerství
s městem Rokycany od října 2017.
Plánování rozvoje sociálních služeb na Rokycansku dospělo na podzim loňského roku ke zdárnému
konci. Důležitými tématy, nad kterými se vedly diskuze, bylo mimo jiné například zajištění dopravy pro
seniory a osoby se zdravotním handicapem, rozvoj terénních služeb podporujících setrvání občanů se
sníženou soběstačností ve svých domovech, dostupnost bydlení pro obyvatele regionu, podpora služeb
určených občanům bez domova a další. Všechna tato témata včetně jejich možných řešení a mnoho
dalších byly zaznamenány v komunitním plánu k postupné realizaci v následujících 5 letech.
Projekt však přinesl i praktické výstupy využitelné již nyní. Byl aktualizován katalog sociálních a
souvisejících služeb, který mohou využít obyvatelé Rokycanska, pokud se ocitnou v nějaké tíživé životní
situaci spojené např. s bytovou nouzí, s péčí o méně soběstačné členy rodiny či s nárůstem dluhů a
obtížemi hradit potřebné výdaje. Tištěný katalog je k dispozici i pro odbornou veřejnost na Odboru
sociálním a zdravotním MěÚ Rokycany a bude také k dispozici na obecních a městských úřadech
v rokycanském regionu. Zejm. pro občany regionu byl také vytvořen webový portál k sociální
problematice. Na webové adrese https://ssor.rokycany.cz/ naleznou vedle elektronické verze
zmíněného katalogu služeb také návod jak postupovat v různých životních situacích, informace o
legislativně či o dostupnosti pečovatelské služby a mnoho dalších užitečných informací.

Aktuálně se v regionu pracuje na plnění naplánovaných úkolů, například na rozšiřování pečovatelské
služby tak, aby byla co nejvíce dostupná pro občany se sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc
druhé osoby s péčí o domácnost či svoji osobu, a pro jejich rodiny. Více informací o místních sociálních
službách i naplánovaných aktivitách naleznete na webové adrese https://ssor.rokycany.cz/.

11

Informace pro pojištěnce VZP ČR
Zajištění zdravotních služeb v odbornosti vnitřní lékařství a diabetologie –
město Radnice
Ke dni 1. 11. 2019 došlo k ukončení poskytování zdravotních služeb v odbornostech interna a
diabetologie poskytovatelem MUDr. Jaromíra Hrnčiříková s.r.o. v městě Radnice na Městské
poliklinice.
Od 3. 2. 2020 je péče v odbornosti interna a diabetologie v Radnicích zajištěna lékaři
poskytovatele NH Hospital a.s. (Nemocnice Hořovice). Pro vyřešení této mimořádné situace a
z důvodu zlepšení komfortu pacientů ve spádovém území VZP ČR s tímto poskytovatelem
dojednala:
- prodloužení ordinační doby diabetologie v pondělí do odpoledních hodin (18.h., ev.19.h.) od 17.2.
- posílení kapacity interny o další lékaře a rozšíření ordinační doby o další dny v týdnu - od 1.3.
- lékaři budou objednávat pacienty, kteří přechází od MUDr. Huškové
Z důvodu zajištění předepsání potřebných léků pro pacienty MUDr. Huškové do doby, než
přejdou do péče nového poskytovatele, byli osloveni praktičtí lékaři, diabetologové a
internisté z regionu, aby předepsání léků pro pacienty dočasně zajistili.
VZP ČR situaci intenzivně řeší, je ve spojení se smluvními lékaři, Sdružením ambulantních
diabetologů a Sdružením praktických lékařů s cílem zajistit všem pojištěncům dostupnou
zdravotní péči.
V případě potřeby mohou pojištěnci VZP ČR kontaktovat přímo klientské pracoviště VZP ČR
(Jiráskova 1298, Rokycany) nebo call centrum VZP ČR (tel.: 952 222 222) s žádostí o asistenci s
zajištěním zdravotních služeb a předmětná péče jim bude zajištěna u některého ze smluvních
lékařů.
V rámci svobodné volby se pacienti mohou obrátit na poskytovatele zdravotních služeb, kteří
se nachází v dojezdové vzdálenosti dle Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti, která je
stanovena na 45 min a jsou o situaci v regiony informováni. - posílení kapacity a v případě
potřeby zajištění předepsání potřebných léků v nemocnici Hořovice. Soupis těchto lékařů je na
OÚ nebo na úřední desce.
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Zajímavosti ze života našich spoluobčanů.
V sobotu, 8.1. 2020 byl krásný slunečný den. Vyšla jsem si na
procházku a udělala spoustu fotografií. Na návsi jsem uviděla
sedět na lavičce paní Marii a paní Jarku. Nádherná fotografie ze
života v naší obci. Až sem běžný všední den. Odpoledne mě
přinesla paní Marie fotografii, na které jsou tyto dvě ženy před
56 lety. Je nádherné, že si stále mají co říct….

Proměny obce

Pokud máte někdo nějaký zajímavý příběh zachycený na fotografii, prosím o něj.
Další generace budou mít možnost vzpomínání ….
13

Fotogalerie listopad - únor
Beseda o Boženě Kamenické – zajistil Svaťácký klub seniorů.

Božena Kamenická (7. srpna 1898 – 5. září 1996),
označovaná též bába Radnická či bába z Radnic,
byla lidová léčitelka a bylinkářka. Diagnózy určovala
především podle moči.
Spolu s dalšími 9 sourozenci se narodila do velké
rodiny v Janštejně nedaleko Jihlavy. V roce 1926 absolvovala kurz přírodního léčení se zaměřením na
rehabilitaci a léčbu bylinami podle Kneippa na soukromé odborné škole v České Lípě. Po skončení
kurzu začala tamtéž s praxí léčitele. Po německé okupaci v roce 1939 se přestěhovala s manželem do
města Radnice k sestře. V roce 1950 se přestěhovala do Tymákova, kde žila 15 let. V letech 1965–
1978 opět žila v Radnicích, zbytek života strávila v Plzni. Její jediný syn zemřel v 5 letech, později
vychovávala tři syny svého ovdovělého bratra Otakara.
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My se čerta nebojíme, protože my nezlobíme, jenom trošinku, tatínka a maminku.

Mikulášská nadílka
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Vánoční rozjímání .

Vánoční svíčka pro Karla
Gotta byla odlitá ze všech
nevyhořelých svíček, které
jste u lípy zapálili.

29. prosinec v roce 2016 a 2019.
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Silwestrovská vyjížďka Autor týmu - zastávka Svaťák.

Silvestrovská jízda kolmo a přivítání sousedů z Němčovic.
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Tradiční Novoroční fotbálek 1.1.2020

Zápas dříve narozených proti mladým 8:5.
18

Michal Herz. Muž, který svým vzezřením a také profesí nezapře otce Juraje, známého režiséra. „Ke
zpěvákovým osmdesátinám jsem natočil třídílný dokument Karel je Gott a dnes vám ho předkládám k
posouzení. Oslovil jsem desítky lidí z branže a nikdo se neodmítl vyjádřit,“ přiblížil Herz více než
dvouhodinový snímek. Na plátně se střídali zpěváci, skladatelé, herci, atd. Jejich vyjádření nenechala
lhostejnými ani svaťácké publikum. Takže jsme často zaregistrovali utírající si oči diváků, kteří si s
hvězdou tuzemské pop music promítli i svůj život.
19

Napsali o nás.
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Přes naši obec se přehnala patnácti minutová vichřice Sabine, která vzala střechu, další
rozbila, vyvrátila stromy, vyřadila veřejné osvětlení i rozhlas, elektřinu v celé vesnici
a napáchala další škody.
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Jarní zvyky a tradice
V předjaří začíná Popeleční středou postní doba, na kterou navazují Velikonoce. Kromě křesťanství se v lidové
kultuře tohoto období odráží předkřesťanské zvyky, soustředěné především před samotné Velikonoce, případně
na jejich konec.
Nejznámějším předkřesťanským zvykem postní doby je vítání jara spojené s vynášením Smrti, které se koná na
VIZ TAJENKA, tedy dva týdny před Velikonocemi. Po květné neděli začíná pašijový týden, svázány především s
křesťanskými zvyky. Velikonoce vrcholí večer na Bílou sobotu, vigilií následného Božího hodu velikonočního.
Následná pomlázka na Velikonoční pondělí opět nese předkřesťanské rysy.

TROJHLAVÝ SVAL
TŘÍDA GYMNÁZIA
JIHOEVROPSKÝ HOSTINEC
MORAVSKÁ ŘEKA
VLÁDNOUT
VĚCNÁ LOTERIE
STRUNNÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ
ZKRATKA AKADEM. TITULU
STARCI
KREVNÍ MSTA
SETINA RUBLU
COP
KAPROVITÁ RYBA
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