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Motto:
Život není o tom, co získáme. Je o tom, kým se staneme, čím
přispějeme, co vytvoříme…To dává našemu životu smysl.
Vážení spoluobčané,

koronavirus v současné době dramaticky proměňuje život v
na celé planetě a my procházíme těžkou zkouškou.
Lidé pracují z domova, děti nemohou do školy, divadla, kina
i obchody jsou zavřené. Všem nám chybí setkání, která jsou
jinak samozřejmá. Stále musíme doufat, že vakcíny tuto
nemoc zvládnou a my budeme žít tak, jak jsme žili. A možná
více naplno, abychom si vynahradili čas, který jsme bohužel
ztratili. Moc bych si přála se s Vámi všemi setkávat a povídat
si o době dávno minulé, o jaké umí vyprávět starší generace,
jejichž vyprávění tak ráda poslouchám. Nechat si vyprávět
sny a přání našich dětí a dospívající mládeže a snažit se je
plnit. Setkávat se se střední generací a předávat jim
zkušenosti a připravovat je na práci pro obec.
Samozřejmě je to nepříjemná doba, ale i doba zavazující.
I když jsme loňský rok strávili skoro celý v karanténě, i tak
naše obec stále žila kulturním i sportovním životem a dostála
všem svým plánům a závazkům.
Doufáme, že v letních měsících budou probíhat kulturní a
sportovní akce, tak jak jsme všichni zvyklí.
Přeji Vám zdraví a pozitivní náhled na celou situaci.
Těším se na Vás.
Vaše
Alena Manková, starostka obce.

Zprávy z úřadu

Odpadové hospodářství
POČET SVOZŮ

BARVA

OBDOBÍ

52

červená

41

zelená

od 1.5. do 30.9. jednou za 14 dní
(léto – liché týdny)
od 1.10.do 30.4. (zima - každý týden)

26

žlutá

1 x za 14 dní (liché týdny - po celý rok)

modrá

1x za měsíc, poslední svoz v měsíci
(v den svozu dané obce)

12

11
týden)

bílá

jednorázové svozy

každý týden ( po celý rok)

od 1.5. do 30.9. 1 x za 14 dní (každý

bílá /černá

po celý rok

sudý

(v den svozu dané obce)

Informace: SUEZ CZ a.s. Tel.: 377 454 714

725 812 197

Ceny svozů se v letošním roce nemění z důvodu neposouzení
obecně závazné vyhlášky na MV. Naše obec byla první v
republice, která po změně zákona o odpadech vypracovala
novou vyhlášku, kterou zaslala k posouzení na MV. Vzhledem
k tomu, že musíme čekat na posouzení ministerstva, odpadová
vyhláška bude předložena zastupitelstvu až po jejím
projednáním.

Dopis z MV ČR:
K návrhu obecně závazné vyhlášky č. 1/2021,
který byl na Ministerstvo vnitra doručen dne
28. ledna 2021, uvádíme, že předmětný návrh
obecně závazné vyhlášky se nadále posuzuje.
S ohledem na rozsah a složitost upravované
problematiky a nutnost její projednání s
Ministerstvem financí, zabere posouzení
předmětného návrhu obecně závazné vyhlášky
delší dobu, dovolujeme si Vás proto
požádat o strpení. Po zpracování právního
posouzení budete o výsledku posouzení
obratem informováni.

Informace o svozu tříděného odpadu.
Papír i plast se vyváží v zimním období v liché
týdny. Plast v úterý, papír v pátek.
V letním období každý týden.
Žádáme občany o dodržování pořádku u
kontejnerů. Pokud někdo vysype nepořádek ke
kontejnerům, kamera ho zachytí, vysypaný
obsah mu bude vrácen na jeho pozemek.
Hlídejme si své životní prostředí a čistotu v
obci.

Nové ceny vodného a
stočného od I. pololetí
2021

Vodné se zvyšuje o
3,-Kč na částku 43
Kč
Stočné o 2,- Kč na
částku 22,- Kč

Upozorňujeme občany, že do WC
nevhazujeme vlhčené ubrousky ani
jídlo. ČOV se nám ucpává
a čištění stojí obec i její
obyvatele nemalé peníze. Děkujeme
za pochopení.

Dotace na Svaťácký zpravodaj.
Co nás čeká v roce 2021

▪

Vodovodní přípojka – havarijní
rekonstrukce

▪

Uzavření a vybudování schodiště do
kulturního domu

▪

Rekonstrukce památníku na návsi a
jeho okolí

▪

Oprava dna rybníčku u vjezdu do
obce

▪

Dokončujeme informační cedule a
vybudování stezky kolem Svaťáku

▪

Začínáme s budováním parkoviště u
ČOV a přírodní zahrady v dolní části
obce

▪

Probíhá příprava na vytvoření
přírodních překážek a hracích prvků v
lesíku u dětského hřiště

▪

Občané na jaře dostanou slíbené
kompostéry

▪

V jednání je také elektronická úřední
deska, na kterou žádáme o dotaci
prostřednictvím Mikroregionu
Radnicko.

▪

Probíhá příprava na rekonstrukci
koupaliště J

▪

Je zadána studie na přestavbu budovy
úřadu s novými byty a zázemím pro
OÚ

▪

Připravuje se rekonstrukce místní
komunikace do vsi.

▪

Dále bude probíhat úprava zeleně v
obci a vysazení stromů pro naše
nejmenší občánky..

Naše obec obdržela dotaci na obecní časopis:
od SMS ČR, tato dotace pokryje vydání časopisu
pro letošní rok.
Vážená paní Manková,
dovolte mi, abych Vám oznámil, že Vámi podaná
projektová žádost v rámci dotačního příspěvku pro
členské obce SMS ČR pod názvem „Informovaná
obec 2021“ bude podpořena, a to částkou 15 000
Kč. Panu předsedovi Stanislavu Polčákovi je
velkou ctí, že může tímto způsobem napomoci
rozvoji života na venkově, venkovské pospolitosti
a zvykům.

Prosíme, dodržujte pravidla 3R

OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021
O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky
přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen„sčítání“). Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.
března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání
podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený). Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří
jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity. Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho
přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad
pro potřeby sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a
provedení sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací a ústředními správními úřady uvedenými v
zákoně. Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným
okamžikem tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení a jména,
příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých sčítacích obvodech sčítání zajišťovat,
včetně telefonního spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je každá
plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne údaje její
zákonný zástupce nebo opatrovník, případně jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského zákoníku. Sčítání
lidu, domů a bytů se provádí vyplněním sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu poskytne jeho
uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce. Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem
do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo
následně při terénním došetření. Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři
jmenovaní podle zákona. Sčítací komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře,
případně na požádání povinné osoby též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Při terénním
došetření sčítací komisař předá členu domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě vlastníku zařízení, které
netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném termínu nejpozději do
26. dubna 2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit. Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost
nebo vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní
obálce na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej
doručí na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená. Český statistický úřad žádá všechny občany,
aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021
O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
www.scitani.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVASČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se
online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte
online,
má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři. Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou
České republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá
doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky,
dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací
komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na
cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou
provozována za zvýšených hygienických požadavků. Koho se sčítání týká Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají
k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková
osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené
ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání
se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do
90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého
statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo
odevzdat listinné formuláře. Ochrana dat Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v
souladu
s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy. Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší
dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i
směřování
výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.

Přdejte
nadpis
snímku
–1

Výpis z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Újezd u Svatého Kříže,
konaného dne 27.1.2021 od 18:00 hodin.
Usnesení č.1/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže pověřilo zapisovatelem p. Michala Kuncla
a určuje ověřovateli zápisu p. J. Fořtovou a p. M. Řežábka
Usnesení č. 2/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje program veřejného zasedání v
upraveném a v rozšířeném znění.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení
Zpráva starostky
Dodatek č. 14 ke smlouvě o odvozu a odstranění tuhého
komunálního odpadu
Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2021
Podání žádosti o dotaci Podpora péče o pomníky, válečné hroby a
pietní místa na území
Plzeňského kraje 2021– rekonstrukce pomníku na návsi

8.

9.

Podání žádosti o dotaci Program stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje 2021 PSOV PK 2021 - Projekty obcí – rekonstrukce
vstupních prostor a schodiště kulturního domu
Podání žádosti o dotaci SMS ČR INFORMOVANÁ OBEC 10
2021 časopis

10.

Podání žádosti o dotaci – Odstraňování havarijních stavů a naléhavé
potřeby obcí Plzeňského kraje 2021 – Rekonstrukce vodovodní
přípojky v obci

11.

Podání žádosti o dotaci Zachování prodejen v malých obcích
Plzeňského kraje 2021

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Žádost o finanční dar DSS Liblín
Smlouva s firmou VKV Bravos Havarijní oprava vodovodu
Žádost na úřad práce o VPP
Usnesení
Diskuze
Závěr

Usnesení č. 3/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje Dodatek č. 14 ke
smlouvě o odvozu a odstranění tuhého komunálního odpadu a pověřuje
starostku podpisem.
Usnesení č.4/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje ceny vodného a
stočného pro rok 2021 – vodné o 3,- na částku 43 a stočné o 2,- Kč na
částku 22,- Kč
Usnesení č. 5/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje Podání žádosti o
dotaci Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území
Plzeňského kraje 2021– rekonstrukce pomníku na návsi a pověřuje
starostku administrací
Usnesení č. 6/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje Podání žádosti o
dotaci – Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021
PSOV PK 2021 - Projekty obcí – rekonstrukce vstupních prostor a
schodiště kulturního domu
a pověřuje starostku administrací
Usnesení č. 7/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje Podání žádosti o
dotaci SMS ČR INFORMOVANÁ OBEC 2021 časopis a pověřuje
starostku administrací
Usnesení č. 8/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje podání žádosti o
dotaci– Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí
Plzeňského kraje 2021 – Rekonstrukce vodovodní přípojky v obci a
pověřuje starostku administrací

Usnesení č. 9/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje Podání žádosti o
dotaci Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2021 a
pověřuje starostku administrací
Usnesení č. 10/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje finanční dar DSS
Liblín ve výši 18tisíc (osmnáct tisíc) a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
Usnesení č.11/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje smlouva s firmou
VKV Bravos - Havarijní oprava vodovodu a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy
Usnesení č.12/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje žádost na ÚP na
vytvoření 3 míst pro pracovníky VPP a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.

Naši
jubilanti

Každého člověka,
který touží po Vaší
blízkosti,
přitahuje to, co je ve
Vás jedinečné!

Duben:
„Vše nejlepší k
Vašemu životnímu
jubileu, hodně
zdraví, štěstí a
životní pohody“

Zastupitelstvo
obce
Újezd u Svatého
Kříže

Ježková Jaroslava
Huněk Jaroslav
Tenk Miroslav
Nováková Věra
Pokorný Karel
Hirmerová Jana
Sinkule Jiří
Fišerová Věra
Tenková Dagmar
Květen:
Huňková Marie
Tlacháčová Helena

I. obecní kronika Újezdu u Svatého Kříže - doslovný opis - pokračování
Rok 1939
Zřízení protektorátu
V důsledku včlenění naší země do Velkoněmecké říše, které se stalo 15. března 1939
zřízením Protektorátu Čechy a Morava staly se veřejné vyhlášky, jakož i označení
obecního a poštovního úřadu a orientační tabulky oboujazyčné. To přeznačení tabulek
stalo se v měsíci září. Jinak úřadování zůstalo české až na několik případů německé, to
se děje za pomoci občanů znající též německý jazyk.
Nezaměstnanost
Následkem mobilizace německého národa stoupla značně konjunktura a poptávka
zvláště po některém druhu zboží. Většina nezaměstnaných odcestovala za prací do
Říše, takže podporování nezaměstnaných úplně zaniklo.
Činnost obce
Změnou politických poměrů byli komunističtí funkcionáři, jak v obecním
zastupitelstvu, tak i ve všech obecních korporacích, zbaveni funkcí. Místo nich dosadil
okresní úřad občany ze strany zemědělské. Schůzí obecního zastupitelstva bylo konáno
6. Na úhradu dluhu způsobeného elektrizací obce, obdržela obec od státu subvenci ve
výši 25 000,- K, takže dluh ze cca 60 000,- K klesl tímto rokem asi na 10 000,- K.
Proto někteří občané, bydlící uprostřed vsi pod kostelem, pomýšlejí na zřízení
vodovodu uprostřed obce.
Do svazku domovského přijati byli – František Šrámek, František Novotný a Josef
Richtr, všichni
i s rodinami.
Kulturní činnost v obci obdobná jako minulého roku.
Pohyb obyvatel
Narodily se 4 děti, všichni mužského pohlaví.
Zemřelo celkem osm osob a sice – Marie Fišerová ve stáří 81 let, Antonín Háka ve stáří
68 let, Marie Holubová ve stáří 73 let, Marie Beranová ve stáří 50 let, Antonín Soukup
ve stáří 68 let, Václav Král ve stáří 62 let, Jaroslav Švejda ve stáří asi 4 měsíce a Alena
Tesařová ve stáří asi 5 měsíců.
Počasí a úroda
Počasí letošního roku bylo celkem dosti dobré, trochu mokré, žito bylo ucházející,
jařiny dobré, pšenice ale špatná, sklizeň bramborů velice špatná, dosti shnilých.
Ceny
Následkem válečných událostí lidé se hojně zásobovali, zvláště životními
potřebami, obuví a textilním zbožím. Proto ceny na toto zboží rapidně stouply přesto,
že nadřízené úřady bděly nad bezdůvodné zdražování. Zavedeny byly na potraviny,
obuv a šatstvo tak zvané odběrní lístky.
Stavby
Na louce patřící Albíně Košťálové čp 33 u Bohemie postavil uprchlík Alois Lhoták
nový domek čp 119.
Poštovní úřad byl přeložen do čísla 55.

Z deníku pana Jana Kohouta, Újezd u Sv. Kříže čp. 59.
Jmenuji se Jan Kohout, narodil jsem se 6.1.1888 v Újezdu u Sv. Kříže čp. 59, jako čtvrtý syn mých
rodičů, pak se ještě narodila moje sestra Vincencie 20.12.1890.
Náš otec Vincenc Kohout se narodil roku 1857 v Břasích, zemřel 25.10.1928, maminka se jmenovala
Josefa Prachařová nar. roku 1857 v Újezdu u Sv. Kříže, zemřela 3.3.1948. Její otec pocházel z Vranovic
a maminka, rozená Beranová z Újezdu u Sv. Kříže čp. 1.
Otec pracoval jako horník v šachtě u Vranovic 27 let, ale v roce 1898 přišla stávka horníků, protože
se domáhali větší mzdy. Těm z horníků, kteří byli trochu výbojnější, dali pánové takovou práci, na které
si vydělali méně, než před stávkou. To se stalo i mému otci a proto vstoupil do penze, ale místo 30
zlatých měsíčně, brali chudáci jen 4 zlaté neb 8 korun a 32 haléřů.
Tehdy horníci z Vranovic a Břasích vydělávali měsíčně 20,25 zlatých, což bylo 40 až 50 korun.
Náš otec měl na šachtě zaměstnaného jednoho koně, který svážel ty fedrovky pod šachtu, tak byl na tom
trochu lépe z důvodu, že jeho strýc, také Vincenc Kohout byl vedoucím té šachty.
Když otec bral tu slavnou penzi, tak se v naší obci začala stavět fara, kde otec dostal práci – kopal
studnu na vodu, on a ještě dva dělníci kopali do 31 metrů. Nešťastnou náhodou při výstřelu s prachem se
otec těžce poranil, musel být převezen do nemocnice do Plzně, kde strávil tři měsíce připoután na lůžko.
Tehdy bylo v Plzni asi pět světnic pro celou nemocnici.
Pak přišlo to špatné – tu studnu měl projednanou od stavitele zdejší žid Nathan Tausik, ale dělníky,
dle zákona neměl přihlášený u úrazové pojišťovny, tak byl soud, který trval dva roky, než ten žid prohrál
a teprve potom otec dostal výměr penze 31 zlatých měsíčně, na to musel žid položit peníze, ale otec měl
zranění na 80 procent.
Když se otec vrátil z nemocnice a peníze nebyly, všichni starší sourozenci museli pracovat. Můj bratr
Véna a já jsme chodili na práci na Žíkov do dvora, pracovali jsme od 7 hodin ráno do večera do 6 hodin,
každý za 20 krejcarů, to je 40 haléřů za den.
Když nastala práce v cihelně, tak jsem šel odnášet tašky do radnické cihelny. Tam platili už 25 krejcarů
denně, to bylo 50 haléřů. Pracoval jsem ráno od 6 hodin do večera do 8 hodin, k obědu kousek suchého
chleba a napít vody a celý den bos. To mě teprve šlo na jedenáctý rok.
Práce ve sklárnách byla tenkrát lépe placená, ale také zodpovědná, pamatuji si, to bylo v týdnu před
naším posvícením, jak náš Josef poslal domů rodičům 20 zlatých, to bylo 40 korun, což se brzy povídalo
po celé vsi, co ten chlapec dostal peněz.
Tak se žilo za Rakousko-Uherska, kam patřila i naše vlast. V dělnických rodinách byla bída,
nedostatek, tenkrát měl každý dělník jedny šaty do práce a jedny pro svátek a pracovalo se denně
dvanáct hodin a boty také jedny pro svátek a do práce se chodilo v dřevácích. Děti boty neměly, kde by
je byly vzaly, chodily bosi, nebo v dřevácích. Hlavně bylo chodit do kostela, jak děti, tak i rodiče.
Divadla nebo muziky – o tom se nevědělo, tehdá se tancovalo v hospodách při harmonice aneb při
flašinetu, ponejvíce u Beranů, říkalo se u Homolků.
Dříve bývalo v každé rodině pět až dvanáct dětí. Ponejvíce děti chodily do školy jen 4 roky, pak
musely pracovat.
Sedláci měli pár špatných starých koní, na polích se rodívalo mnohem míně než teď, sedláci chodili ke
kupci pro kvasnice za vajíčko, statky měli z polovice zadlužený u židů, až konečně jim to dal žid do
prodeje a sedlák šel dělat kam se dalo. A tu se dělníci začali chápat polí, aby měli aspoň chleba a své
rodiny snáze uživili.
A ve škole a v kostele se zpívalo.
Zachovej nám Hospodine císaře a naši zem,
dej ať z víry moc mu plyne,
ať jest moudrým vladařem,
čeho nabyl občan pilný, vojín zbraní zastávej,
uměním i vědou sytný duch se vzmáhej, jasně skvěj

A tak se zpívalo až do Sarajevského atentátu, který provedli Srbové na jednoho pohlavára
Habsburka Ferdinanda I. a jeho ženu. Hned na to 26. července 1914 vypovědělo Rakousko Uhersko Srbsku válku. Tenkrát to připadalo na neděli, kdy přišli četníci s velikými plakáty na
nichž bylo napsáno:
Z Boží milosti císař Rakouský, Král Uherský nařídil mobilizaci všech ročníků, tehdá k
vojsku náležejícím, do dvaceti čtyř hodin by dostavil se každý ke svému pluku pod trestem
zastřelení.
V Praze byl tenkrát 8. Kchor Rakouských vojsk, takže v pondělí už byla Praha přímo nabitá
vojskem.
Aktivní vojsko už bylo z Prahy pryč a přišla řada na nás - vyzbrojovat nás, tak zvané rezervisty.
Byl vyzbrojen narychlo 1. marš batalión ověnčen kyticemi a prapory, jako ti předešlí a jeli s
plnou slávou ztrestat ten Srbský národ. Hlavně se na to těšili ti naši český Němci, co byli u nás
v pohraničí. Přišla řada také na mě, abych šel zabít též několik Srbů a byl jsem zařazen do
druhého marš bataliónu. My jsme ale již měli zprávy, jak tam Srbové ty rakouské vojáky
potírají, tak nám z toho bylo na nic už v Praze.
Přišel den, kdy jsme dostali rozkaz jeti na to Srbsko, ale mezi tím už do toho vlezlo Rusko a
Německo a pak další. Pro nás už bylo na dvoře v kasárnách na Pohořelci připraveny koše květin
a také střelivo a nescházel tu ani kněz, aby nám požehnal a posvětil naše zbraně, aby dobře
vraždily. Mezi námi už bylo mnoho ženatých mužů, otcové několika dětí. Všichni jsme si řekli,
že nebudeme brát žádné květiny, abychom s nimi zdobili sebe a naše kvéry.
Ani po rozkaze jsme si žádný z nás nevzal květiny, tak přišel další rozkaz, aby žádný z nás se
neopovážil až vyjdeme z kasáren vzít k sobě do průvodu dívku, nebo ženu. Pak přišel kněz,
hudba zahrála tu „naší“ Zachovej nám hospodine atd. Kněz nám a našim zbraním požehnal a
byl rozkaz odchod z kasáren.
Jakmile jsme přišli na Pohořelecké náměstí, tam čekaly ženy a dívky a každý si vzal k
našemu čtyřstupu svou a šlo se, jenže pražští policajti přišli a ženy odháněli, ale dostal každý
kopanec, neb s pažbou do zadnice atd. Jeden druhému jsme vyndali z torny národní vlajku, což
bylo trestné a sůl v očích rakouských důstojníků. Když jsme šli přes hradní nádvoří a major
Svoboda přijel na jeho šimlu a jednomu vojínu bral z ruky českou vlajku, tak druhý ho stáhl z
jeho šimla dolů.
Již jsme nešli Prahou jako šla dřívější vojska, ale přes Letnou, Bubny na nynější Wilsonovo
nádraží. Když jsme mašírovali Hybernskou ulicí, kde byl dělnický dům a Fr. Soukup a Karel
Šmeral koukali z oken, začalo se zpívat: Pryč s tyrany a zrádci všemi atd“. Odjezd z Prahy byl
stanoven na 2 hodiny odpoledne a my jsme odjížděli v 11 hodin večer.
Až konečně jsme se dostali na tu Srbskou frontu, kam přijely tři maršbatalióny a to od 6. a 7.
a 8. regimentu. Se sedmým regimentem tam také přijel můj kamarád a soused František
Soukup.
Přijeli jsme v noci a do rána jsme přespali na louce u řeky Dríny a večer nás zavedli přes
pontonový most do lesa Parašnici, protože srbové most rozbili.
Náš batalión rozdělili, z trestu co jsme provedli v Praze, po celém regimentu tak, že jsme byli
nejvíce dva nebo tři u jedné Kompanie, abychom ty druhé nezkazili.
Srbové zajali a postříleli mnoho tisíc rakouského vojska. Mezi zajatými se nacházeli oba
moji bratři – Karel, ten tam byl dříve a Josef, který v zajetí zemřel a tisíce jiných na tyfus, který
v Srbsku hodně řádil. Já tam onemocněl na úplavici, a to mě zachránilo, že jsem se po nemoci
dostal domů na zotavenou. Po odjetí našeho Maršbataliónu , byl náš regiment přeložen do
Salcburku – hlavní město Solnohrad a po mé zdravotní dovolené opět nám dali nové oblečení a
zásoby střeliva a opět na frontu.
Když jsme přišli na hlavní tamější nádraží, nežli jsme nastoupili do vagónů, špehovaný
tajnou německou policií, na vzdor jsme zazpívali naší národní hymnu „ Kde domov můj“.
Dozpívat nás nechali, ale dobře rozuměli, poněvadž my Češi s Němcema jsme se neměli nikdy
rádi.
Na to hned přišlo německé komando – Auf steigen zu vagen (vystoupit z vagónu), pak přišli
mniši z katolické církve, rozdávali nám různé madónky a svaté obrázky, ačkoliv žádný z nás
nehledal v tom nějakou spásu.

To bylo začátkem července 1915 a tentokrát jsme jeli na frontu ruskou přes Vídeň, Moravu na Polsko,
na frontu za Krakovem, kde jsme táhli na Krásník, Lublín a tam opět jsme byli zařazeni do fronty na ty
Slovany.
My Češi jsme říkali: „Kdybychom byli na druhé straně“. Žádný z nás neměl chuť bojovat za
Rakousko-Uhersko, protože měl každý té bídy dost a dost.
A tu konečně při nástupu do silné bitvy u Lucku dne 4. září 1915 ve 2 hodiny odpoledne nás Rusové
zahnali zpět a při tom jsem byl těžce raněn do pravého kyčle, který jsem měl prostřelený, a tak jsem
zůstal ležet na bojišti na zoraném poli. Když se přes nás raněné hnali rusové, natrefil na mě člověk,
tehdá na Rusy člověk rozumný, vzdělaný, přicházel ke mně a křičel: „Čto ty slovan, davaj patrony,
davaj vintovku, čto ty raněn, stupaj na našu stranu“, a tak mě život zachránil.
Druzí moji kamarádi, i když zahodili zbraně, byli pobiti, nastala silná kanonáda, z obou stran do toho
mlátili několik hodin.
Za ruskou frontou jsme byli ošetřeni ruskými lékaři, a pak nás naložili na vozy, ti kteří jsme byli
chůze neschopní a zavezli nás na nádraží, odjeli jsme do Kijeva do nemocnice, dali nám čisté prádlo a
dost najíst. Potom nás odvezli do Moskvy, pak do Saratova a po vyléčení nás odvezli do lágru.
Město Saratov leží u řeky Volhy, tam nás naložili na loď a jeli jsme tři noci a dva dny do Kazaně do
lágru. To bylo 5. října1915. Po novém roce nás znovu vlakem odvezli do města Saransk v Gubernii
Penza opět do lágru, a tam nás dávali na různé práce.
I život ruský byl tvrdý, zejména pro lid vesnický, tam nebyl žádný průmysl, pouze dvory a lid byl
odkázán pouze na práci v těch dvorech, které patřily ruským Velkoknížatům a knížatům.
V práci i u vojska panovala tak zvaná „nahajka“, to jsou důtky pletené z řemínků – u nás je mají
myslivci na psy a tou nahajkou lidi mlátili, aniž by se byl kdo proti tomu mohl ozvat. Tu nahajku
okusil mnohý ze zajatců a to mnohdy v hojné míře, takovým právem panovaly facky v práci i u vojska.
A ruský voják nesměl a neměl právo ve městě jít po chodníku a školství – to bylo vůbec špatné, tam
směly chodit do školy pouze děti pánů, tak zvaný „Báryn“ Děti mužiků směly chodit do školy pouze
půl dne, takže na některého přišla škola pouze jednou za týden a když nechtěl, nemusel do školy
vůbec.
Za to posty panovaly u víry Pravoslavné, to bylo každý týden v úterý a v pátek a před každými
svátky měli půst šest neděl a v neděli, jak oni říkají „Voskresenia“ dopoledne se vůbec nejedlo. Svátky
měli za rok troje, tak jako my.
V den půstu nebylo dovoleno jíst masitá jídla, vajíčko a mléko bylo povoleno pouze dětem do 10 let.
Já jsem tam pracoval ve dvoře, který patřil knížeti Obolínskému Gubernii Penza, dvůr Granoi. Bylo
nás tam asi dvacet rakouských zajatců, byli jsme tam pouze tři Češi, a to já, pak Jan Kressl z Kolvína,
bývalý lesní adjunkt, a pak Josef Adam z Nové Cerekve, ten byl zednický průmyslovák, ostatní byli
Maďaři, Slováci, Poláci a Rusíni.
Pracovali jsme tam k oboustranné spokojenosti při špatné stravě a mzda byla 5 rublů za měsíc, to
znamenalo, kromě stravy, vše si koupit.
Tam jsem byl v roce 1916 a v roce 1917, když nastala Ruská revoluce a ruský mužici rozebrali vše
živé i mrtvé – inventář stroje, pluhy, koně, krávy a voly. Poslední čas tam bylo ještě 120 tažných koní
a několik hříbat. Když bylo vše rozebráno, tak přišli od Sovětu a řekli, že i my musíme odejít, že se
celý dvůr zapálí, tak jako všecky dvory po celém Rusku byly vypáleny do základů.
Opět nás naložili na saně a dovezli nás na dráhu, tam se s námi rozloučili docela přátelsky. Oni jeli
domů a nás poslali do lágru poblíže maloasijských hranic. Jeli jsme přes Novou Moskvu, přes Carycin,
nanější Stalingrad., kde byl veliký zajatecký lágr, prý nás tam bylo asi 15 000 Rakušani. Češi, Poláci,
Maďaři, Srbové, Jihoslované, Slováci. Byla tam také kapela muzikantů Čechů a ti jezdili v neděli a ve
středu hrát do divadla do Samary.
Samotný lágr se nacházel v Tocku, ze Stalingradu jsme tam jeli asi dva dni vlakem. Začátkem
února přestávalo zásobování jídlem, tak asi kolem 20. února jsme dostali zdarma volnou jízdenku po
drahách, kdo se chtěl živit na svou pěst, mohl jet po celém Rusku kam chtěl. Mnoho nás jelo na jih
Ruska, tam že bude nejdříve jaro, a že tam dostaneme nějakou práci.
Pokračování příště.

Fotogalerie
Rozsvícení vánočního stromu v parku

To, jak se
v daném
momentu
cítíte, je
mnohem
důležitější
než cokoliv
jiného
protože to,
jak se
právě teď
cítíte,
vytváří Váš
zivot

Připravili jsme pro Vás novinku:

Chcete pro své přátelé netradiční dárek? Nabízíme Vám
dřevěné vonítko do auta se svaťáckou přívůní, drěvenou
magnetku a klíčenku, vše se znakem obce.

Vonítko s přívůní: 250,-Kč
Magnetka: 120,-Kč
Klíčenka: 70,- Kč
Zakoupit můžete na poště, v obchodě a v muzeu.

Sudoku

PRANOSTIKY:
Březnové tajenka1- má krátké ruce
Mokrý duben - hojnost tajenka2
Májový deštíček - poroste tajenka 3
OBRAZOVÝ SNÍMAČ
ČÁST ROSTLINY
VYROBITI NA STAVU
ZNOVU
BRAMBORÁK
VYDAVATEL
ŠIKMOST
KOMBINÉZA
KLOUB NOHY
KOČKOVITÁ ŠELMA
CUKERNATÝ SIRUP
ŽIDOVSKÁ TŘEŠEŇ
DÁMSKÝ PLÁŠŤ
NEVODOMÝ ČLOVĚK
TAŠKA
NADÁVAT
ZÁMEK U KUTNÉ HORY
PLÁČ
SÁZENKY

