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Vážení spoluobčané, od vydání minulého
čísla časopisu uplynuly pouhé tři měsíce
a my musíme konstatovat, že se nám
všem od základu změnil život. Do života
se nám vkradl vir jménem COVID–19.
Všichni společně se nyní nacházíme
v nelehké situaci. Nikdo na ni nebyl
připraven, všechny nás překvapila. Bylo
potřeba přijmout řadu různých opatření, abychom udrželi zdravotní
situaci v určitém vývoji, aby se nám nevymkla z rukou.
Jsem potěšena, že tak jako se semkla společnost v celé republice,
tak jste se semkli také Vy, občané Újezdu u Svatého Kříže a okolí.
S úžasem jsem sledovala, jak si lidé začali v naší obci pomáhat.
Ať už se jednalo o šití roušek, distribuci ochranných prostředků
nebo pomoc seniorům v podobě nákupů a dalších potřebných
věcí.
I v současné nelehké situaci se snažíme vést obec dál,
pokračujeme v rozjednaných projektech, začínáme nové. Bylo by
pro nás prohrou, pokud bychom v této situaci nemysleli na
budoucnost a neopravovali a nerekonstruovali.
Bohužel, nikdo nám v současné situaci nedokáže říct, jaké budou
dopady corona krize do daňových příjmů. Určitě budeme muset
některé akce přehodnotit nebo přefinancovat. Doufejme, že nás
stát nenechá na holičkách a všechny dotační programy budou
zachovány.
Od začátku roku jsme se snažili, a tak je dokončena stezka na
Bohemii, dále jsme vybudovali stezku kolem rybníčku u které
budou vysazené ovocné stromy, také byla opravena výpusť
rybníčku. Vydatný déšť nám napomohl, rybníček se začíná plnit.
Získali jsme tři pracovníky na VPP, kteří se věnují úpravě a údržbě
v celé obci. Zrekonstruovali lavičky a stoly z koupaliště, natřeli
zastávkovou knihovnu, uklidili stromy a větve po vichřici a začínají
se sekáním trávy a úklidem obce. Zahájili jsme práce na havarijní
rekonstrukci ČOV, která by měla být dokončena na konci června.
Během léta budeme rekonstruovat kapličku. Věnujeme se přípravě
na projekt Rekonstrukce požární
nádrže a dáváme dohromady nápady
pro další zvelebení obce. Připravujeme
Svaťácké muzeum, které se zdárně
naplňuje předměty.
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Rozhodli jsme se, že v letošním roce vypustíme všechny kulturní akce. Realizace by
pro pořadatele znamenala velké riziko a byla by náročná i finančně.

Chtěla bych poděkovat pracovníkům obce pod vedením Petra Pivoňky, po celou
dobu nouzového stavu dezinfikovali všechna dostupná místa, uklízeli celou obec,
včetně místa na separovaný odpad a hřbitova, vydávali dezinfekční prostředky a
roušky. Také děkuji paní Ivaně Benešové, za zvládnutí všech hygienických předpisů,
kterých nebylo málo a zajištění služeb pro spoluobčany.

Děkuji z celého srdce Vám všem!

Alena Manková, starostka obce
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Zprávy z úřadu

✓ Z rekonstrukce ČOV - vzhledem k havarijnímu stavu, jsme byli nuceni
přistoupit k okamžité rekonstrukci. Bylo vyměněno kameninové potrubí za
plastové od přítoku k čističce, byla vyměněna česla (v příští etapě
rekonstrukce budou pořízena česla automatická), nyní probíhá výměna celé
technologie. Rozpočet je 1. 670 500 Kč a další náklady cca 100 000 Kč na
vyčerpaní, odvoz a ekologické zpracování kalů z ČOV. Vzhledem
k okolnostem jsme podali žádost o dotaci z Odstraňování havarijních stavů a
naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020.
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✓ Situace v souvislosti s Koronavirem nás přinutila, abychom vše řešili
elektronicky. Přidávám elektronické adresy na OÚ.

obec@ujezdusvatehokrize.cz,
www. ujezdusvatehokrize.cz
číslo účtu: KB: 20429381/0100 (Komerční banka, a.s.)
Platby vodného a stočného, nájem, psi, hroby,
popelné……
Při každé platbě je třeba napsat číslo domu nebo bytu:
datová schránka: rgrbvab
✓ V letošním roce byla zrušena soutěž Vesnice roku, do které jsme se chtěli
přihlásit.
✓ Obdrželi jsme pozvánku na zahájení výstavy Nadace proměny, kam jsme
přihlásili proměnu našeho parku. Výstava bude zahájena 20.6. na Vyšehradě.
Poté bude putovní výstava podle krajů. Budeme se těšit, že výstavu přivítáme
i u nás v obci
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Újezd u
Svatého Kříže, konaného dne 15.5.2020 od 19:00 hodin na sále.
Usnesení č13/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže
pověřilo zapisovatelem p. Adélu
Pouznarovou a určuje ověřovateli zápisu
p.Kuncla a pí Fořtová
Usnesení č. 14/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže
schvaluje program veřejného zasedání v
upraveném a v rozšířeném znění.
Program:
1.

Zahájení, schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu

2.

Schválení programu

3.

Kontrola usnesení

4.

Schválení žádosti podání dotace ČOV

5.

Schválení nájemce v bytovém domě

6.
Schválení převodu pozemku 161/2, výměra 3m³na LV 267 na kterém je
zapsána stavba č.p. 134
7.

Smlouva o Zajištění stavebního dozoru, technické součinnosti, na akci ČOV

8.

Smlouva s OSA

9.

Smlouva o zřízení věcného břemena s ČEZ Distribuce a.s.

10.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DSS Liblín

11.
Obecně závazná vyhláška obce Újezd u Svatého Kříže č.1/2020, o místním
poplatku z pobytu
12.
Obecně závazná vyhláška obce Újezd u Svatého Kříže č. 2/2020, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství
13.
Obecně závazná vyhláška obce Újezd u Svatého Kříže č. 3/2020, o zrušení
obecně závazných vyhlášek
14.

Usnesení

15.

Diskuze

16.

Závěr
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Usnesení č. 15/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje podání žádosti o dotaci na
ČOV z havarijního fondu PK a pověruje starostu vyhotovením žádosti .
Usnesení č. 16/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje nájemce bytového domu od 1.5.
a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Usnesení č.17/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje převod pozemku 161/2, výměra
3m³na LV 267 na kterém je zapsána stavba č.p. 134, pro KoPÚ.
Usnesení č. 18/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje Smlouva o Zajištění stavebního
dozoru, technické součinnosti, na akci ČOV s panem Ing. Jiřím Fenclem a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
Usnesení č. 19/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje smlouvu s OSA a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
Usnesení č. 20/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
Smlouva o zřízení věcného břemena s ČEZ Distribuce a.s.a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 21/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje Veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí dotace DSS Liblín ve výši 2500,- Kč a pověřuje starostku podpisem této
smlouvy
Usnesení č. 22/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Újezd u Svatého Kříže č.1/2020, o místním poplatku z pobytu.
Usnesení č.23/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Újezd u Svatého Kříže č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Usnesení č. 24/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Újezd u Svatého Kříže č. 3/2020, o zrušení obecně závazných vyhlášek
Alena Manková, starostka obce
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Naši jubilanti
Červen:
Richter Jiří
Rejholda Zdeněk
Zemanová Eva

Červenec:
Boháček Jan
Sotáková Milada
Plašilová Anežka
Pšeničková Božena

Srpen
Nováková Zdeňka
Benešová Ivana
Schmiedtová Růžena

Přejeme našim spoluobčanům hodně zdraví,
štěstí a životní pohody.
9

Vítejte na svět
Sylvie Rajchartová

Štěpán Žižka
Maminko a tatínku,
blahopřejeme k narození miminka
10
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Z kroniky obce Újezd u Svatého Kříže
1. obecní kronika Újezdu u Svatého Kříže – doslovný opis - pokračování
Rok 1936
Sociální poměry
Nezaměstnanost sklářského dělnictva byla jako let minulých, jen několik sklářů bylo
zaměstnáno a to ještě omezeně u fy. Krutiš a spol. v Trmicích u Ústí nad Labem, několik jich
bylo na dohotovení silnice Kamenec - Sviná, pak také na silnici Vranov – Radnice - Lohovice,
která se válcovala. Z kovodělného oboru byli všichni dělníci zaměstnáni ve Škodových
závodech v Plzni, kde výroba zvláště zbrojařská následkem nejistých poměrů značně stoupla.
Ostatní byly opět odkázáni většinou na st. stravovací akci a podporu dle gentského systému a
jen málo jich bylo a to hodně omezeně zaměstnáno na pracích zemědělských a jiných.
Činnost obce – Elektrizace obce
Schůzí obecního úřadu bylo konáno 10. Konečně tohoto roku bylo splněno několikaleté přání
většiny občanů a po vyřízení formalit ze strany úřadů provedena elektrizace obce nákladem
jejím.
K tomu účelu vypůjčila si obec u hospodářské záložny okresní v Rokycanech 60 000 korun na
5% úrok a 3% úmor, kterýžto náklad zařazen do obec. rozpočtu a uhrazován pivní dávkou 10
hal.
z 1 litru. Postavena byla transformační budka, kterou prováděl na základě offertního řízení
firma Fr. Leicht, mistr zednický ve |Stupně. Rozvodní síť po obci včetně vnějších a vnitřních
domovních přípojek až k počítadlové desce provedla firma Škodovy závody v Plzni jakož i
veřejné osvětlení po obci. Transformační zařízení prováděl západočeský svaz elektráren akc.
spol. v Plzni. Celkový náklad na shora uvedené zařízení obnášel a vyplacen 101 399 Kč a 75
hal. Primerní linku z Vranova do zdejší obce provedl západ. svaz a uhrazen bude
pravděpodobně okresem rokycanským, která má podle rozpočtu státi asi 65 400 Kč. Vnitřní
soukromé instalace prováděl většinou zdejší elektrotechnik Frant. Potůček jako firma
koncesovaná a i jiní.
Hospodářství lesní
Obci byla povolena okres. úřadem v Rokycanech každým rokem v obec. lese paseka ve
výměře 18a a 1 ha probírky.
Domovské právo
Domovské právo bylo přiznáno Josefu Fantovi a jeho rodině.
Kulturní činnost
Obecnou školu navštěvovalo celkem 51 dětí a 27 měšťanskou školu v Radnicích. Kulturní a
výchovnou činnost v obci vykonává tělocvičná jednota dělnická a ,,Sokol“, pak i místní
osvětová komise a učitelský sbor jako léta minulá.
Pohyb obyvatelstva
Narodilo se celkem 2 děti. Zemřelo 8 osob - Nováková Marie ve stáří 57 let, Pšenička Václav
ve stáří 92 let, Gráf Emil ve stáří 64 let, Jonáková Valentina ve stáří 76 let, Soukupová
Antonie ve stáří 59 let, Váňa Frant. ve stáří 81 let, Hofman Frant. ve stáří 74 let, Nová Aloisie
ve stáří 74 let zemřela sebevraždou utopením v rybníčku pod lesovnou č. 31, Šimandlová
Josefa ve stáří 70 let.
Počasí
Zima na počátku roku mírná, léto dosti deštivé, úroda na píci velice dobrá, na obilí také a
následkem velkých dešťů obilí moc polehalo a tím byla ztráta na zrnu, tak že bylo méně obilí,
než-li za suchého roku 1935, ale slámy hodně. Zima ku konci roku rovněž mírná.
Ceny
Ceny obilí stanovené obil. monopolem byly : pšenice 142 Kč 1q, žito 112 Kč, ječmen 115 Kč,
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oves 95 Kč, brambory 25 Kč/100 kg, maso zůstalo na stejné výši, vepřové 12-14 Kč /1 kg,
hovězí
10-12 Kč /1 kg
Stavby
Tohoto roku postavil si Václav Soukup malý rodinný domek blíže kapličky při silnici směrem
ku Vranovu č. 106, opodál je rozestaven domek patřící Josefu Pšeničkovi. Z neznámé příčiny
shořela stodola Františka Novýho č. 14 stavěna z cihel a krytá taškami v čase po svezení
všeho obilí, takže požár zničil veškerou píci a obilí a zbyly pouze zdi. Oheň vypukl v půl 6
ráno, stodola byla pojištěná, obilí nikoliv. Stodola byla ještě tohoto roku znovu přikryta a
upravena.
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Novinky a benefity veřejné autobusové dopravy Plzeňského kraje!
Cestující veřejnou dopravou po Plzeňském kraji se mohou od 14. června 2020 těšit
na vítané novinky, a na více než 300 nových modrých autobusů. Ty s sebou přinesou
vysoký komfort a pohodlnější cestování.
Všechny autobusy v barvách Plzeňského kraje budou částečně nízkopodlažní, s
plošinou pro vozíčkáře či pro kočárky. Uvnitř bude pro tyto cestující vyhrazené
bezpečné místo. K rychlejší odbavení pomůže možnost bezkontaktní platby kartou
přes terminál u řidiče.
V parných letních dnech se cestující mohou těšit ve všech vozech na klimatizaci,
která v kombinaci s dvojitými skly zaručí příjemnou cestu. Tato skla naopak v zimě
zase pomohou udržet autobusy příjemně vytopené.
Pro větší pohodlí budou mít autobusy prodloužené sedačky a větší rozteč mezi nimi.
Všechny vozy nabídnou USB nabíječky na mobily a tablety, a na vybraných linkách
bude k dispozici i Wi-Fi připojení. Pro snadnou orientaci a přehled při cestě poslouží
ve všech autobusech LCD obrazovky s hlášením zastávek.
Novinkou od 14. června bude fungující dopravní dispečink, který díky aktuálním
informacím o zpoždění na trasách zajistí garanci návaznosti spojů. Informace o
zpoždění se budou mimo jiné zobrazovat cestujícím na zmiňovaných LCD
obrazovkách ve vozech.
Vítanou novinkou bude v budoucnu mobilní aplikace Virtuální Plzeňská karta, ve
které si bude možné zakoupit jednotlivé přestupní jízdné dopředu. Jízdné se bude v
rámci aplikace kontrolovat u řidiče přes QR kód v jízdence. Časem do aplikace
přibude zobrazování informací o volných místech v autobusech pro jízdní kola a
jejich případná rezervace.
Pro zjištění a porovnání cen předplatného pro zóny, přes které jezdíte, naleznete na
webových stránkách www.idpk.cz aktualizovaný online kalkulátor.
Webové stránky www.idpk.cz jsou hlavním komunikačním kanálem. Na stránkách
naleznete veškeré potřebné informace a kontakty, aktuální info o dopravě, výlukách, i
vysvětlení, co vše se v červnu bude měnit.
Sledovat můžete také profil IDPK.cz na sociálních sítích Facebook a Instagram. Tam
naleznete nejen aktuální informace o veřejné dopravě, ale také užitečné tipy na
výlety či nejrůznější soutěže. Sociální sítě jsou vhodným komunitním místem, kde
můžete přispět do diskuze, a kde vám POVED - organizátor veřejné dopravy
Plzeňského kraje - odpoví na případné dotazy.
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Nový autobus

Místo pro kočárek

Nástupní místo je nízkopodlažní

Platba kartou

USB nabíječka
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Fotogalerie

Masopust
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Výroční schůze mysliveckého sdružení Rádná.
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Akce v době koronaviru.
Zpráva z ministerstva: „Vzhledem k vývoji epidemie
koronaviru jsme rozhodli o dalších mimořádných
opatřeních. Od 10. března se zakazují divadelní, hudební,
filmová, sportovní a jiná shromáždění, veřejné a soukromé
akce přesahující účast sto osob. Od středy nepůjdou děti do škol.
Z rozhodnutí vlády ČR vyšel zákaz pohybu na volném prostranství bez roušek,
respirátorů nebo jiných prostředků k zakrytí dýchacích cest.
A tak jsme začali šít roušky. Moc děkuji paní Krhounkové,
Svobodové, Křenkové, Zemanové, Polkové a Dohnalíkové za
pomoc pro všechny, kteří pracovali v první linii. Roušky byly
poslány do nemocnice v Rokycanech, do DSS v Liblíně a předány
našim spoluobčanům.
Bylo nám líto všech plánovaných akcí a dětí, které zůstaly doma bez svých
kamarádů, kroužků a školy. Tereza Ľuptáková se dala do práce a začala
vymýšlet akce on line.

Velikonoce
Naše anketa o nejhezčí velikonoční výrobek. Hlasovat můžete do 12.4. Do 18:00
hodin. Obrázek s nejvíce like, vyhrává
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Peče celý Svaťák a jeho přátelé
Protože nemůžeme uskutečnit ani Majster chefa Svaťák,
tak máme opět náhradní verzi. V této situaci všichni hodně
pečete a to bude také zadaní této soutěže. Upečte s vašimi
dětmi cokoliv slaného, sladkého, cokoliv dle vašich nápadů.
Nahrajte video během pečení. Těšíme se na Vaše nápady.
Z Rokycanského deníku:
Ve Svaťáku ocenili čtyři malé kuchaře, vesnice u Radnic se
pere s koronavirovým omezením statečně.
Včera tu vyvrcholila další soutěž, pořádaná nadšenci ze spolku Přátelé svaťácké
kultury. Opět prostřednictvím sociálních sítí. „Perfektní ohlas měly už
Velikonoce v Újezdu před čtrnácti dny. Děti i rodiče poslali krásné dekorace a
odměnili jsme všechny účastníky,“ uvedla za organizátory Tereza Luptáková. Za
pokračování byla zvolena kopie televizního pořadu MasterChef. Doma se totiž
pustilo hodně odvážlivců do pečení chleba nebo sladkých zákusků a narodila se
další výzva pro dospělé i jejich potomky. Zareagovali čtyři malí šikulové. Zaslali
videa, která si zájemci mohou prohlédnout na facebookové stránce spolku. Na
dárek se může těšit kvarteto odvážlivců – Natálka Hřebřinová, Štěpán Hřebřina,
Viktorka Kliková a Dominik Lupták.

Čarodějnice
Vyrobte kostým čarodějnice nebo čaroděje, vyfoťte se a pošlete nám svoji fotku. Děkujeme za účast
všem soutěžícím, vítězem se stává Natálka Hřebřinová!
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Uctění památky padlých z I. a II. světové války.
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Poklady z půdy aneb po stopách historie naší obce.
Fotografie obce
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Kostel, pohřby, svatby, křtiny – život v naší vesnici
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Interiéry
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Koronavirus (Coronavirus) bylo do roku 2009 označení rodu virů, od roku
2009 společné označení (nikoli taxonomické jméno) pro čtyři
rody virů obsažených v podčeledi Orthocoronavirinae:
Alphacoronavirus, Betacoronavirus,
Gammacoronavirus a Deltacoronavirus. Šíří se buď
vzduchem, kontaminovanými předměty nebo orofekálním přenosem a způsobují závažnější i méně
závažná onemocnění zvířat a lidí.[3] Jejich typickou
vlastností je široké spektrum hostitelů a časté případy mezidruhového
přenosu.[4]
U člověka vyvolávají některé druhy viru běžná onemocnění (nachlazení), ale i
závažnější virózy. V roce 2002 byl nově objevený Betacoronavirus, nazvaný
SARS-CoV (nově klasifikován jako jedna z forem druhu Severe acute
respiratory syndrome-related coronavirus), zjištěn jako původce nemoci
SARS. V roce 2012 byl objeven nový druh betakoronaviru, nazvaný MERSCoV (The Middle East respiratory syndrome coronavirus), který způsobuje
obdobně závažné onemocnění MERS. Na přelomu let 2019 a 2020 se objevila
epidemie respirační choroby covid-19 v čínském městě Wu-chan a v jeho
okolí. Původcem je nový typ betakoronaviru – SARS-CoV-2, patřící do
stejného druhu jako SARS-CoV
Koronaviry jsou obalené jednovláknové RNA viry s pozitivní polaritou. Jejich
název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur
lipidového obalu ve tvaru sluneční koróny.
Dosahují velikosti kolem 120 nanometrů. Jejich genom obsahuje 30 tisíc bází,
což je nejvíce mezi známými RNA viry s nesegmentovaným genomem.[10
Koronaviry byly původně známy jen jako původci infekcí zvířat – ptáků a
savců. Jednalo se o jednotlivé formy z rodu Alphacoronavirus, které
způsobovaly např. virové infekce drůbeže a jiných ptáků, ale i skotu nebo
domácích zvířat (psů a koček). Od 60. let 20. století byly zjištěny i u lidských
onemocnění.
Onemocnění z koronavirů mají maxima převážně v lednu a únoru a zasahují
jednotky procent populace.
Zpočátku šlo jen o běžná nachlazení (která nejčastěji způsobuje rhinovirus),
která byla komplikovanější u lidí s oslabenou imunitou. Ale koronaviry z rodu
Betacoronavirus jsou původci i některých závažných respiračních chorob
z posledních let. Koncem roku 2002 se objevilo nové závažné onemocnění –
SARS (syndrom náhlého selhání dýchání), na který roku 2003 zemřelo
přibližně 800 lidí. O deset let později byla diagnostikována nová forma
obdobně závažného onemocnění – MERS, na který do roku 2020 zemřelo
přes 800 lidí. Na sklonku roku 2019 se rozšířil z Číny nový typ nebezpečné
choroby covid-19 a začal se postupně šířit do dalších zemí. K 29. dubnu 2020
zemřelo na následky nakažení 220 tisíc lidí a nakaženo bylo více než 3,2
milionu lidí. Výskyt viru byl potvrzen téměř ve všech zemích včetně České
republiky.
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Schéma koronaviru: červenými výstupky se virion přichycuje
k receptoru na buňce. Uvnitř je TAJENKA jednovláknové RNA.
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