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„Přijměte odpovědnost za Váš život. Vězte, že jste to Vy, kdo Vás dostane tam, kam chcete, nikdo jiný to
neudělá.“ Les Brown

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
dnešní doba je velmi
zvláštní a nepříznivá.
Nikdo
z
nás
si
nemyslel, že toto těžké
období bude trvat tak dlouho. Vše
probíhalo jinak. Školáci chodili do škol
jinak, než byli zvyklí, obchody a služby byly
zavřené a nakonec i veškeré dění v obcích
je zcela jiné, než obvykle. Na druhou
stranu, pojďme si připomenout, že jsme
měli konečně více času na svoji rodinu,
naučili jsme se mnoho nového, poznali
jsme, jak důležitý je sociální kontakt a
možná si teď budeme těchto zdánlivě
obyčejných věcí více vážit. Po celou dobu
jsme se snažili pomoci všem, kdo tuto
pomoc
potřeboval.
Nakoupili
jsme
respirátory FFP2 a rozdali je spoluobčanům
nad 65 let, další jsme nechali k dispozici
na poště za nákupní cenu, samozřejmostí
bylo desinfikování všech veřejných míst od
zastávek, hřiště až po hřbitov. Do
pracovního poměru jsme získali tři
zaměstnance z úřadu práce a jednu
pracovnici jsme přijali do stálého
pracovního poměru. Naše obec je krásně
upravená a všechna zákoutí jsou čistá.
Podařilo se nám
upravit
zahraduu
ČOV, kde vznikl malý
přírodní park. Bude
zde
vybudováno
ohniště a lavičky na posezení. Upravili jsme
také parkoviště a celé okolí ČOV. Velkou
výzvou byla havarijní
oprava vodovodu, která
započala u čísla 91,
ale bohužel bylo potřeba
vyčistit a rekonstruovat i
další přípojky, u kostela,
v zatáčce u bytového domu a dokončit řad

na křižovatku od brány. Aby toho nebylo
málo, praskl nám
hlavní řad od
vodojemu. Po rychlém
zásahu jsme zjistili, že
roura je prasklá na dvou místech. Toto vše
se odehrávalo v době lockdownu, což byl
problém na nákup komponentů, tak na
dodávání materiálu. Vše se zvládlo, i když
celé to trvalo delší dobu.
Velký úklid nastal ve sportovním areálu.
Připravený, vyčištěný lesík
láká k vytvoření atrakce pro
ty
nejmenší
z našich
spoluobčanů. Pomalu pro ně
připravujeme
Království
lesních skřítků, kde si budou
hrát a tvořit v přírodním
prostředí, pod dohledem
skřítků.
Vjezd do obce bude na levé
straně od Břas za rybníkem
osazen vchodem do hradíště, jako
připomínku hradiště nad řekou a
pohřebiště lidu Mohelnicového.
Také v našem parku „Svaťácké zastavení
chystáme
novinku.
Jelikož
naší
obcí
prochází
cyklistická
stezka a traily, je
zapotřebí připravit pro
naše návštěvníky zázemí. A to v podobě
WC, které bude umístěné v koutě parku.
V současné době připravujeme vytyčení
přípojek vodovodu. Po vytyčení bude každá
přípojka označena zápichem s číslem
popisným. Žádáme spoluobčany, aby si
tyto popisky hlídali a opatrovali. Podle nich
budeme mapovat celou síť vodovodu a
zakreslovat do mapy.
Přeji Vám krásné, opravdové léto , prožité
se svými blízkými .
Alena Manková, starostka obce

Vážení obyvatelé Újezdu u Svatého Kříže, čtenáři Svaťáckého zpravodaje,
jsem rád, že mohu pár řádky přispět do Vašeho zpravodaje. Těší mě, že je to v době, kdy se dostavuje
zřetelné zotavení po koronavirové pandemii a naše životy se začínají postupně vracet do běžných
kolejí.
Máme za sebou mimořádný rok, který přinesl velmi tragické události a obavy o zdraví nás, našich
blízkých i o ekonomickou budoucnost. Zároveň nám dal ale také příležitost pocítit hrdost na ty, kteří
pomohli s překonáním této krize a jejích následků. Nemyslím tím pouze zdravotníky, kteří podali
bezesporu obdivuhodný výkon, ale i celou řadu dalších profesí a jednotlivců, kteří se zvládnutím těchto
náročných měsíců pomohli. Třeba „jen“ tím, že se chovali zodpovědně a ohleduplně k ostatním. Vám
všem patří (nejen) mé velké poděkování a obdiv.
Je zjevné, že koronavirus jen tak nezmizí, ale díky účinným vakcínám, lékům a vědeckým zjištěním už
to není tak neznámý a strach nahánějící protivník. Obavy dnes vyvstávají o budoucnost ekonomiky,
které zasadila pandemie těžkou ránu. Chci Vás ale ujistit, že v Evropském parlamentu spolu s kolegy
z Evropské strany lidové vytrvale usilujeme o to, abychom ze společného unijního rozpočtu podpořili
ekonomickou obnovu a tyto prostředky účelně využili. Evropská unie připravila skutečně masivní
objem podpory.
Již v polovině letošního roku začnou proudit do členských států peníze z mimořádného fondu obnovy
EU dosahujícího výše 750 miliard eur. Tyto peníze nám pomohou naši ekonomiku nejen nastartovat,
ale také ji změnit tak, aby byla efektivnější, založena na moderních technologiích a šetrnější k životnímu
prostředí. Cílem je zvýšit kvalitu života v regionech, což je podle nás základem silné, soudržné a
prosperující Unie. Na domácí půdě se o rozvoj našich regionů vytrvale zasazuje také Sdružení místních
samospráv ČR, jehož je Újezd u Svatého Kříže členem, a i díky Vaší obci je náš hlas zřetelně slyšet. Děkuji
Vám za to a přeji příjemné a klidné dny.
Stanislav Polčák, poslanec Evropského parlamentu a předseda Sdružení místních samospráv ČR

Zprávy z úřadu

•

V červnu obdržíme objednané
kompostéry
pro
vaše
zahrady
a zahrádky.
Kompostéry
obdržíte zdarma. S každým z Vás
podepíšeme smlouvu na výpůjčku
a po pěti letech bude kompostér
váš.

•

V letních
vytyčovat

měsících
budeme
vodovodní
přípojky.
Prosíme,
buďte
našim
zastupitelům nápomocni
Číslo
při této práci., ať vše
popisné
můžeme
zakreslit
do
map.
Budeme
také
osazovat
zápichy
u
jednotlivých
hrnečků,
dávejte na ně pozor, jsou
důležité pro opravy a evidenci.

•

V měsíci červenci a srpnu budete
platit pololetní poplatky za vodné a
stočné. Nezapomeňte, že vodné je
43,-Kč a stočné 22,- Kč. Platby
můžete zasílat na účet obce:
20429381/0100 VS číslo popisné.

•
•

Velkokapacitní kontejner na
bioodpad bude letos pouze u
parkoviště na hřišti a na podzim na
návsi.

•

Svoz nebezpečného odpadu bude
3.6.2021 od 16:35 – 16:50.
Prosíme občany, aby nebezpečný
odpad přinesli na místo v době
svozu a předali ho přímo obsluze
auta. Popřípadě se domluvte
s Petrem Pivoňkou o uložení.
Svážené odpady prostřednictvím
mobilního svozu
Nebezpečné odpady: Znečištěné obaly –
prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů,
lepidel, maziv, olejů apod.
Odpadní barvy – zbytky barev, laků,
lepidel, těsnících materiálů
Absorpční činidla – čistící tkaniny,
znečištěné ochranné oděvy a rukavice,
znečištěné hadry
Motorové a ostatní oleje
Olejové filtry
ETERNIT – pouze po domluvě obce s
obchodním oddělení MP, max. 200 KG.
Pneumatiky: -osobní, nákladní / pokud je
to možné bez disků /
NE – traktorové pneumatiky, duše,
pneumatiky od jednostopých vozidel a
jízdních kol
Použité elektrozařízení:
-malé spotřebiče - vysavače, žehličky,
fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj.
TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy,
telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.
- velké spotřebiče – pračky, sušičky,
myčky, mikrovlnné trouby, el. sporáky,
- chladící zařízení - chladničky, mrazničky,
klimatizace, vinotéky
Spotřebiče musí být kompletní !!!
Ostatní: Zářivky – trubicové, výbojky,
úsporné zářivky NE – běžné,reflektorové a
halogenové žárovky! Olověné akumulátory

Výpis z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Újezd u Svatého Kříže,
konaného dne 14.5.2021 od 18:00 hodin.
Usnesení č.13/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže pověřilo zapisovatelem p. Adélu
Pouznarovou a určuje ověřovateli zápisu p. M. Řežábka a T. Pivoňku
Usnesení č. 14/2021
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.
Zpráva starostky
5.
Revokace usnesení: Podání žádosti o dotaci – Odstraňování havarijních stavů a
naléhavé potřeby obcí
6.
Smlouva se společností Axiom – dokumentace k podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci požární nádrže
7.
Schválení přijetí dotace 400 000,- Kč na rekonstrukci schodiště kulturního domu
8.
Dodatek č.6 k smlouvě o lesnickém pachtu
9.
Odprodej části pozemku č.716/1
10.
Schválení faktur nad padesát tisíc
11.
Vybudování parkoviště a přilehlého parku u ČOV
12.
Řád multifunkčního hřiště
13.
Řád dětského hřiště
14.
Obecně závazná vyhláška obce Újezd u Svatého Kříže č. 1/2021,o místním poplatku
z pobytu
15.
Usnesení
16.
Diskuze
17.
Závěr
Usnesení č. 15/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje revokaci usnesení
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 starostu administrací.
Usnesení č.16/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje smlouvu se společností
Axiom technology s.r.o na vypracování zadávacích dokumentace pro výběrové
řízení a podání do dotačního programu MZE 129 390.

Usnesení č. 17/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje přijetí dotace 400 000,- z
Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021 PSOV PK 2021 Projekty obcí – rekonstrukce vstupních prostor a schodiště kulturního domu
a pověřuje starostu administrací.
Usnesení č. 18/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o
lesnickém pachtu.
Usnesení č. 19/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje odprodej části pozemku č.
716/1. Nový majitel je povinen nechat vypracovat geometrický plán a zaplatit
všechny administrativní výlohy, které jsou s prodejem spojeny.
Usnesení č.20/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje proplacení faktur nad
50 000,- Kč dle přílohy.
Usnesení č. 21/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje vybudování parkoviště a
přilehlého parku u ČOV.
Usnesení č. 22/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje nový řád multifunkčního
hřiště.
Usnesení č.23/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje nový řád dětského hřiště.
Usnesení č.24/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje obecně závaznou
vyhlášku obce Újezd u Svatého Kříže 1/2021, o místním poplatku z pobytu.
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VÍTEJ
MEZI NÁS

Magdalena
Drábková

I. obecní kronika Újezdu u Svatého Kříže doslovný opis - pokračování
1940 – 1945
Druhá světová válka
I tuto pamětní knihu postihl krutý osud následkem vypuknutí druhé světové války. Ještě koncem
roku 1939 dle nařízení Okresního úřadu v Rokycanech, musela býti odevzdána tomuto úřadu a
odtud byla odeslána do archivu Země České v Praze.
Připomínám, že všechny tyto údaje jsou psány až v roce 1947 na podzim, kdy jsem byl Místním
národním výborem pověřen opatřiti data alespoň hlavních a důležitých bodů, kterých nelze v této
knize postrádati.
Pohyb obyvatelstva, přistěhovalci z pohraničí
Z pohraničního území tzv. „Sudet“ při okupaci německým vojskem, přistěhovalo se do naší obce
několik českých rodin, které ponejvíce v naš í obci již bydleli a to: Fišer Bedřich s manželkou,
Klíma Alois s manželkou, Fišer Alois s manželkou a matkou, Cajthaml Bohumil s rodinou,
Zábranský František s rodinou, Urban František s rodinou, Petrus Josef s manželkou, Váňa Jan s
rodinou, Turč Václav s manželkou, Fasman Jan s manželkou, Janský František s rodinou, Voslař
Josef s rodinou, Červenka V. s rodinou, Brázda Jaroslav s rodinou.
Vystěhovalci do pohraničí
Všichni tito občané po skončení války se znovu do pohraničí navrátili. S nimi pak také šli
obsazovat pohraničí mnozí občané různých oborů a to: Pázler Antonín, Kratochvíl Emil, Honzík
František, Boháček Josef, Švejda Jan, Uksa František, Brázda Josef, Novotný František, Bláha Josef
a František, Švagr Metoděj, Fišer František, Košťál Oldřich (1947), Kovanda Antonín, Pavlík Jan a
jiní. Těmito přesuny se v osadě Bohemie vyprazdňují byty a mnozí občané ze vsi se stěhují na
Bohemii.
Změny ve vedení obce
Až do 1. prosince 1941 vede obec starosta Siebr Antonín. Po něm přebírá úřad Ferdinand
Petržíla, který však 7. prosince 1943 z politických důvodů jest zatčen německým gestapem a úřad
přebírá Opatrný Jan až do 5. května 1945, počátek to revolučních dnů.
První Místní národní výbor
V těchto revolučních dnech přestávají existovat tzv. Obecní zastupitelstva a na jejich místa
nastupují tzv. Místní národní výbory v čele s předsedou.
V naší obci ujímá se úřadu předsedy MNV Metoděj Švagr a Opatrný Jan zastává funkci obecního
tajemníka. V tomto složení byl zastáván úřad až do návratu Ferdinanda Pe tržíly z vězení a ten den
30. června 1945 jest zvolen tajemníkem místo Jana Opatrného.
Dne 15.prosince 1945 je předseda MNV Švagr Metoděj pro přestupek, kterého se ve své funkci
dopustil, odvolán a od této doby zastává Ferdinand Petržíla obě místa v MNV sá m.
Zatýkání a jeho následky
Několik občanů z naší obce poznalo též na vlastní kůži hrůzy německých koncentračních táborů,
ba někteří se dokonce vůbec nevrátili. V prvé řadě byl zatčen, jak již dříve uvedeno, starosta naší
obce Ferdinand Petržíla. Zatčen byl při zaměstnání ve Škodových závodech 7. prosince 1943 a
navrátil se 19. května 1945. První zpráva od něho došla v březnu 1944 z Bernau povinná a pak ten
samý rok z Eschenbreu několik zpráv tajných.
Stanislav Košťál byl zatčen 26.7.1943 při soudním řízení na Pankráci v Praze. Byl zatčen pro
opožděnou dodávku obilního kontingentu a uvězněn v káznici Untermansfeld, Ďurinské státy v
Německu. Zpráva o jeho zatčení a uvěznění došla jeho rodině po uplynutí 6. měsíců. Navrátil s e
2.6.1945.
(Košťál Stanislav se narodil 11. listopadu 1882 v Kladrubech – doplnil Fišer František čp. 8,
kronikář)
Kuncl Jiří byl zatčen pro činnost v komunistické straně 24.3.1943. První zpráva od něho došla jeho
matce asi za tři týdny z Borů v Plzni. Da lší tajné zprávy pak až po půl roce postupně z Osvětimi,
Buchenvaldu, Schenebeku a pak z Libeku. Do tohoto posledního tábora dostal se pochodem smrti,
trvajícím 23 dny. Po převratu 16.6.1945 navrátil se domů s části podlomeným zdravím.

Brebera Josef nar. 18.12.1910 v Možděnicích, okres Chrudim. Byl zatčen 29.8.1940 pro účast v
podzemním hnutí. Vězněn byl v koncentračním táboře v Mauthausenu, kde 25.1.1942 podlehl
trýznění a útrapám.
Zábranský Josef t.č. bez domova, byl zatčen 12.6.1944 ve Slaném a vězněn na Pankráci a v
Terezíně. První zprávu obdrželi rodiče, bydlící v naší obci v září, která byla podána v Kladně.
Naposledy byl pak na práci v drážďanské trestnici, kde neznámým způsobem zahynul,
pravděpodobně uhořením při náletu. Naposled byl spatřen když kop al při náletu otvor k útěku a
uprchl na ulici s kamarádem Kafkou z Kročehlav, který se vrátil do vlasti a podal tyto zprávy
rodičům zahynuvšího. Byl zatčen pro činnost ilegálního podzemního hnutí, a pro podporování vdov
a sirotků po popravených.
Záhrobský Alois byl zatčen 5.9.1940 pro ilegální činnost v komunistické straně. Dva roky byl
vězněn v Plzni na Borech, odtud byl převezen do Drážďan, kde byl odsouzen ku dvěma a půl roku
žaláře. Zprávu o sobě odeslal měsíc po zatčení. Zemřel 5.6.1944 v malé pevnosti v Terezíně
umučením.
Pavel Koyš Krištof (původem Slovák) nastoupil vojenskou službu při vstupu slovenské armády do
války, odtud uprchl k východním partyzánským oddílům, kde nešťastnou náhodou byl zastřelen.
Rychtr Alois zatčen v září 1940 pro pode zření z paličství stodoly občana Josefa Ježka. Byl vězněn
v Mauthausenu, kde po půl druhém roce podlehl trýznění používaného k přiznání se k činu.
Ilegální činnost
V okolí naší obce zdržovali se jistou dobu partyzánské hlídky, vydržované z části panem Janem
Smetanou č. 82 a panem lesním správcem Ludvíkem Mildem, který poskytl partyzánům přístřeší v
přilehlé sušárně lesovny.
Revoluce
V revolučních dnech od 5. května 1945 byly v naší obci stavěny hlídky na všech cestách kolem
vsi, neboť se zde potulovaly zbytky roztroušené německé armády. Dva vojíny podařilo se
dopadnouti a byli odevzdáni do sběrného tábora ve Vranově. Na místním hřbitůvku byl pochován
ruský vojín jménem Paladi Alexandr Vasilievič.
Kulturní činnost
Po dobu okupace byla kulturní činnost omezena jen na nejnutnější. Byla to místní D.T.J., která
se snažila, pokud úřady dovolily, povzbuzovati veřejnost v národní myšlence, vybranými
divadelními hry.
Zrušení Tělovýchovné jednoty Sokol
T. J. Sokol byla úředně zrušena a za její náh radu byl v obci ustaven hasičský sbor. Zřízením
„Kuratoria“ mládeže v naší obci vzniká nový spolek, jehož vedením byl pověřen Miloslav
Zpěváček.
Počasí a úroda
Po celou dobu války bylo počasí příznivé a úroda v některém roce až velmi dobrá.
Stavby
Při silnici směrem k Vranovu byly postaveny dva rodinné domky patřící panu Adolfu Štraubovi
a Antonínu Pšeničkovi. V roce 1941 provedl adaptaci sálu pan Jaroslav Šnajdr, zvětšuje jej a tím
ruší se domek č. 90.
Zjevy politické
Všechny politické stran y byly počátkem války sloučeny v jednu národní politickou organizaci
tzv. „Národní souručenství“. Vedením této byl pověřen pan Antonín Pšenička a po přestěhování se
do Prahy byl jmenován vedením pan Antonín Pázler, který tuto funkci zastával až do konce vá lky.
V květnových revolučních dnech učinila nábor Komunistická strana čsl. Po ustavení výboru byl
patrný značný příliv obyvatelstva do této první celonárodní politické organizace. Teprve na podzim
sestavuje se v naší obci strana Národně socialistická, stra na Čsl. sociální demokracie. Strana Lidová
v naší obci nezakotvila.
Zapsal kronikář Antonín Pšenička.

Z deníku pana Jana Kohouta, Újezd u Sv. Kříže čp. 59. 2.část
Když jsme přejeli hranice Ukrajiny, byl konec našeho cestování. Zde již sovětská vojska bojovala
proti Němcům a proti ukrajinským velkostatkářům. Zahnali nás do kasáren, dali nám najíst a brzy
nás dali na dráhu a poslali nás třemi velkými vlaky domů. Ještě jsme si každý koupil nejméně dva
velké bochníky chleba na cestu. Jeli jsme směrem do Polska a to do Drahobiču, tam byla velká
trestnice, tak nás tam dali na pozorování ze zdravotních důvodů. Tady nás krmili nějakou burýnou,
jako vepře a potom už byl hlad na denním pořádku, jako v celé rakouské armádě.
Prožívat a pohybovat se v takové Ruské revoluci nebyl žádný „luxus“. Třeba jsme byli oblečeni
v ruském občanském obleku, ať ve vlaku, neb někde ve městě jsme se stranili když jsme viděli větší
množství lidí, aby v nás nepoznali válečné zajatce, neboť každý z nich měl různé názory a
mnohokrát jsme viděli zastřelit lidi. Stačilo udat na vojenském Sovětu, ten neb onen, třeba Rus,
nebo zajatec něco někomu ukradl a byl na místě zastřelen.
Těžko si vše pamatovat, ale takových případů bylo mnoho.
Cesta z Tocka do Charkova trvala dvanáct nebo šestnáct dní vlakem o chlebu a čaji, neboť rublů
jsme my zajatci měli velmi málo. Já jsem z Ruska nemohl jet do České legie, pro mé těžké zranění,
již tenkrát jsem nemohl pro tu vadu utíkat.
A teď jsme již zase v té Rakousko-Uherské armádě. Čtrnáct dní pobytu v Drahobyču v Polsku, a
pak zas přes Vídeň do Salcburku ke svému regimentu. I tam již bylo málo jídla, za to ale mnoho
rozkazů a nařízení.
Potom jsme dostali dva měsíce dovolenou, byl nám vyplacen žold a jeli jsme každý s velikou
touhou domů.
Po dovolené znovu do Salcburku, Rakousko už mělo málo vojáků, tak nás znovu oblékli do toho
kopřivového mundůru, abychom šli pobít také ty Italiány, ale tentokrát už to s námi to RakouskoUhersko nemohlo vyhrát, neb jsme byli až moc prodchnutý tou Ruskou revolucí.
Jídla bylo hrozně málo, skoro nic, jen nějaký ten brambor a kde se sehnala nějaká kukuřice.
Tak se živila Rakousko -Uherská armáda v roce 1918
Opět přišel den na té Itálii nastoupit na bojiště a my jsme tomu tenkráte říkali na jatky a tu celá
naše divize, co jsme tam přijeli, totiž jsme byli dvacátá první divize skoro ze samých ruských
zajatců, to samé bylo u divize maďarské, a tak jsme odepřeli tomu našemu císaři pánu poslušnost a
do fronty jsme nešli, s Maďary jsme se domluvili rusky a ty to udělali jako my a táhli jsme za
zpěvu, třeba při hladu, pryč z italské fronty domů. Též za námi Maďaři, a pak ostatní vojska na
frontě se nacházející.

A to byl začátek konců Rakousko-Uherské říše.
A já si dnes vzpomínám, když se tak zpívávalo – Říš Rakouská nepomine, sláva vlasti císaři.
Ještě v roce 1915 začal tehdejší profesor Tomáš Garrigue Masaryk formuloval České legie proti
Rakousku-Uhersku a Německu. Jak v Rusku, tak ve Francii a pak v Itálii utvořil dosti silnou
armádu Čechů a Slováků. Ale při ruské revoluci České legie přestaly bojovat na frontě proti
Němcům a dokonce snad bojovali proti ruským bolševikům a domů, když se chtěli dostat, tak jeli
přes celé Rusko, přes Čínu a přes Ameriku domů.
Doma se jim pak těm našim legionářům provolávala sláva, také Tomáši G. Masarykovi a též
jeho spolupracovníku Dr. Edvardu Benešovi, rodem z Kožlan, protože nám dobily státní
samostatnost z Německého poddanství, ve kterém náš národ žil po celá staletí.
Když jsme přijeli domů z té války, tak jsme nastoupili do továren každý tam, odkud šel do války.
A měli jsme samostatnou republiku Československou. Práce bylo všude dost a dost, platy byly
slušné, ale jen krátký čas. Již ve čtvrtém a pátém roce té naší samostatnosti i v jiných státech začali
páni fabrikanté a uhlobaroni propouštět dělníky, že prý pro ně práci nemají, že nemůžou státu platit
daně, že jim musí stát daně prominout a tak to šlo stále hůř a hůř. Uplynulo tak deset roků po válce
a nezaměstnaných bylo všude víc, než těch, kteří pracovali a ti co pracovali, to byli ti, co jsme je
znali, ty nosili těm pánům mistrům a práce vedoucím vše možné – husy,máslo, med, vejce, zajíce
atd., tak co vydělal, snadno zase půl vrátil pánům a těm jejich poroučilům. Potom už se dělalo za
šestnáct, za osmnáct korun denně a u sedláků už platili jako ve dvorách denně a ne za osm hodin

sedm korun a ještě sedláci říkali, že budou lidi rádi pracovat za kus chleba a každý sedlák měl
služku, některý i dvě služky a kočího a každý se předháněl, aby měl co možná víc hektarů polí.
Ale byli jak Židé, své syny a dcery posílali do škol a děti nezaměstnaných dělníků a samotný
nezaměstnaný jim dělali práci za pár korun.
To se sedlačilo! To jsme měli v naší republice vládu koaliční!
Jednou měla strana sociální demokracie též svého ministerského předsedu, to bylo ze začátku,
pak přišla strana agrární, tedy selská, a pak byli dělníci proletáři biti až do konce naší samostatnosti.
My nezaměstnaný, co jsme si platili odborovou organizaci, jsme přece jen podle let a podle
platební třídy, brali týdně 100, nebo 120 až 150 Korun, a když nebyla podpora, tak stát dával
desetikorunový poukázky, tak zvaný žebračenky pouze těm nejchudším, co neměli žádný majetek.
A tak se stále povídalo o Němcích, jak zbrojí, a že to nemají Versaillskou smlouvou dovolený
atd. Místo prezidenta si tam zvolili od Národních socialistů nějakého lakýrníka, byl prý na vojně
kaprálem. A zbrojilo se čím dál víc, až se Němci přestali bát a začali křičet do světa, že není na
světě moci, která by zdolala německou armádu.
Ten jejich vůdce, jak se později ukázalo, se jmenoval Adolf Hitler, vůdce strany Národněsocialistické. Tato strana nejdříve udusila kolem sebe všechny strany, a kdo se jim postavil v cestu,
byl smeten, v nejkrajnějším případě zastřelen, neb dle německého způsobu mu byla sťata hlava.
Takových případů bylo v Rajchu mnoho, třeba jako zapálení Říšského sněmu a svedlo se to na
tamější komunisty, a tak měli příčinu jich mnoho pozavírat a stranu Komunistickou rozpustit.
A mnoho a mnoho bylo v Říši německé takových věcí, ba i několik generálů, kteří s tím
nesouhlasili, byli popraveni. Pak začali zabírat jeden stát za druhým, nejdříve Rakousko, když se
tam usadili, přišli k nám do Čech.
Ano, přišli k nám do Čech!
Dne 15. března 1939 a to o šesté hodině ranní překročili Němci naše hranice a zabírali naše
města. Už snad sama příroda tomu nechtěla, neboť to byl tak kritický den, že dlouhá léta před tím
nebyla tak strašně silná sněhová vánice a mráz. Němci ale nedbali. Zabírali nejdříve kasárna ,
policejní ředitelství, státní úřady a školy.
Pak to začalo „Po německu“ - u nás bylo tolik všeho možného zboží, plné obchody s
potravinami i s textilem. Peněz bylo pomálu mezi dělnictvem a oni to věděli a chtěli křičet do světa
o bídě v Československu.
Nejdříve nechali udělat ze dřeva takovou bránu, jako my stavíváme na nějakou oslavu, zeleně
nabarvená, ověnčená a na stuze napsáno česky - „NÁRODNÍ POMOC“.
Pak přivezli pár pytlů makarónů a začali podporovat ten Český národ. Ti, co neměli nikdy dost, tak
se tam pro to hnali, aniž by to k živobytí potřebovali. Pak říkali:“Nežral to ani náš pes, tak jsme to
dali praseti“.
Jenže takové trubce Němci potřebovali, poněvadž to hned fotografovali – jak oni živí Český
hladový národ.
Jiný případ – Němci nesli chléb, neb pečivo od pekaře. Potkali děti, které ze zvědavosti na ně
hleděly, a tak se s nimi dali do hovoru. Němec, který držel v ruce kousek chleba řekl dětem:“Ukaž
nám, jak se ve škole modlíte“, některé děti sepjaly ruce k modlitbě a druzí opět fotografovali, jak
České děti prosí Němce o kousek chleba. A zase řvali do celého světa, jak živí Český národ.
Sami se u nás přejídali, až do němoty, za pár jejich bezcenných marek. My jsme museli za jednu
marku zaplatit deset našich korun.
Naše pošty a dráhy nemohly stačit přijímat zásilky balíků, jak s potravinami, tak s textilem, které
němečtí vojáci posílali domů, pro své rodiny. Takže naše obchody byly brzy vyčerpány a nám
Němci zavedli lístky na všechno.
Lístky byly na všechno a na každý druh zvlášť – na potraviny, na hřebíky, na jehly, na vidle, na
dříví, na uhlí, na boty, na obleky, zkrátka na všechno, co se muselo k živobytí koupit. Vše se muselo
kupovat na gramy, ne na kila, jako bylo u nás zvykem.
Pro naše zemědělce to zavedli tak, že všechna půda musela být oseta, po sklizni přišlo nařízení,
že obec ta a ta musí odevzdat tolik a tolik vagónů chlebového obilí. Ku příkladu naše obec dodávala
deset i jedenáct vagónů chlebového obilí, několik vagónů brambor, několik centů krmného obilí,

dále seno a slámu, též až 100 centů. Pak maso odvádět z hektarové plochy tak, že připadalo na
jeden plošný hektar třicet kilogramů masa vepřového a třicet pět kilogramů masa hovězího každý
rok.
Od jedné slepice šedesát pět vajec také každý rok, tak že větší sedlák jich musel odevzdat dva i tři
tisíce za rok, za cenu, která byla Němci stanovená.
Husy byly odváděny dle počtu plemenic, a to musely být husy s plným peřím, musela vážit nejméně
4 kilogramy, ale peněz za to bylo málo, že ani za tu práci to nebylo dost.
Obilí si zemědělec mohl nechat na semena a na svoji potřebu pouze na osobu na jeden rok.
A mléko se muselo odevzdat všechno pod trestem smrti, též mák pod trestem smrti. Pro sebe si
mohli nechat na osobu ½ litru mléka denně, neb čtvrt litru, neb také jen jednu osminu litru. Běda
tomu, u koho při domovní prohlídce našli víc, než bylo dovoleno.
Radnický mlynář Karel Poustka mlel bez lístků, jak se říkalo načerno, nebo podruku a mlel
mnoho pro lid i pro německé gestapo, až to jednou prasklo. Hned nato přišlo České četnictvo, vzalo
mlynářovo knihy a nás, co jsme tam mleli načerno vyšetřovali, kolik kdo tam měl a mě toho přiřkli
250 kilo a pokuty jsem dostal 8000 Kč zaplatit do osmi dnů. Na čtrnáct dnů jsem byl zavřený v
Rokycanech. To byl můj první trest v civilu.
Za mého pobytu ve vězení tam bylo mnoho lidí z každé obce. Když jsem tam byl já, tak tam bylo
30 mužů a 10 žen.
Bohatí sedláci, kteří měli hodně semleto, zavřený nebyli, ty podplatili četnictvo a ti už to nějak
upravili. Někteří zemědělci platili i 15 tisíc i víc a ještě byli zavřený.
Nejhůře na tom byl Karel Poustka, který byl popraven v Praze v trestnici na Pankráci.
Tak vypadala ta národní pomoc za německé okupace v Čechách. Kdo dnes snědl větší kousek
chleba, než měl předpis, tak druhý den měl o to míně, nebo nic.
Při tom se měla dobře naše byrokracie a naši sedláci, těm po ten čas, jak se říká, kvetla pšenice.
PROČ? To budou psát dějiny Českého národa!
Hůře na tom byli političtí vězňové a ty, u koho se našla střelná zbraň, ty byli odvezeni do
Německa a tam je týrali až zemřeli. Ze zdejší obce tam zemřel Záhrubský Alois.
Brebera Václav a další dva se vrátili domů.
Kdo se hlásil nemocný, toho vzali do koupele – to byly plynové komory - a byli zdrávi za pár
minut, tak zacházeli Němci s cizími národy.
ČEST PAMÁTCE VŠEM UMUČENÝM A ZEMŘELÝM ZA LIDSKÁ PRÁVA
Kapitál byla mocnost světa, se kterým šel Klerus (Dduchovenstvo) celého světa ruku v ruce a
vyzbrojili chudý lid, poslali je do války a tam se navzájem vraždili, aniž věděli proč a zač.
Mnohonásobný vrah dostal vyznamenání a těch bylo mnoho, buď železný nebo zlatý kříž a k tomu
několik Korun rakouských měsíčně.
Ale světské zákony trestaly vraha na šibenici.
Ve válce vrah a mnohokrát vrah byl Kapitálem a Klerusem proslaven za hrdinu.
Tak vypadalo Křesťanské učení za Rakouska.

Kulturní a sporovní akce

.

Kulturní a sportovní akce se budou konat
za předpokladu příznivých
epidemiologických podmínek. Sledujte
naše webové stránky
www.ujezduusvatehokrize.cz
nebo fb Újezd Svaťák.

Fotogalerie
Jarní zákoutí

Zastávková knihovna s posezením

Velikonoce jinak

Zdobení velikonočního keře

Havárie vodovodu

Uctění památky padlých ve II. světové válce
V sobotu 8.5. jsme si nejen v České republice připomněli konec 2. světové války, za který
se z pohledu historických pramenů považuje kapitulace německých vojsk, která vstoupila
v platnost 8. května, ve 23:01 hodin středoevropského času. Vzhledem k epidemiologické
situaci a vládnímopatřením se pietní konal pouze za přítomnosti starostky
a místostarosty.

Krásný obrázek nám nakreslila dcera Zdeňky Bláhové Nicol. Rodina Srodinsky žije v Anglii a
Nicolka tam chodí do české školy. Zadání: „Napiš 3 věty, podle kterych spolužáci poznají, zda
mluviš o městě nebo o vesnici.

Nejen radostmi se můžeme chlubit. V
měsíci dubnu bylo v obci ukradeno
devět keřů levandule a tři keře z živého
plotu.

Archeologické naleziště
Újezd u Svatého Kříže
kulturní památka rejst. č.
ÚSKP 18570/4-2588 mohylové pohřebiště a
pozůstatky středověkého
dolování
Fáze ochrany: památkově
chráněno
Chráněno: od 3. 5. 1958

Zbytky mladobronzového mohylového pohřebiště a významné doklady
vrcholně a pozdně středověkého dolování zlata.

DĚJINY
Mladší doba bronzová, doba halštatská a pozdně halštatská, dolování
ve 14. a koncem 15. a počátkem 16. století.
Původně 82 mohyl, které byly částečně prozkoumány Národním
muzeem 1925, 1934 – 36. Na ploše pohřebiště a dále pak SV směrem ( JV
a V od hájovny)byly objeveny výrazné a početné pozůstatky dolování
zlata ve středověku (jámy a odvaly, plošiny na milíře), vytvářející zvlněný
terén. Lokalita je pokryta převážně jehličnatým lesem.

Vstup do středověkého hradiště bude
použit jako pomyslný vstup do naší obce
a symbolizovat zahájení stezky Po stopách
historie obce Újezd u Svatého Kříže.
Tento vstup bude realizován u příjezdu do
obce od Břas, před rybníčkem.
Bude zde umístěna připomínka
archeologického naleziště mohyl a
středověkého hradiště Velká Rádná.

Znak obce
Újezd u Svatého Kříže

Osada je zmiňována od roku 1352 jako Malý Újezd,
případně jako Újezdec. Ovšem již v předhusitském
období se setkáváme rovněž s názvem Ves Svatého
Kříže (villa S. Crucis), odvozeným od zasvěcení místního
kostela. První doloženou vrchností farní vsi byli páni ze
Švamberka, po nichž ji získali vladykové z Přívětic. Od
sklonku patnáctého století patřilo zdejší zboží k panství
hradu Libštejn stojícímu nepříliš daleko odsud nad
údolím řeky Berounky. V pobělohorském období byl
Újezd u Svatého Kříže jako součást statku Žíkov připojen
k panství Liblín. V současnosti žije v obci 240 stálých
obyvatel.
Znak byl Újezdu u Svatého Kříže udělen předsedou PS
PČR 13. května 2003 současně s praporem. K patě štítu
směřuje zlatý klín s vyrůstajícím červeným křížem, který
má funkci mluvícího znamení. Heraldicky pravé pole
štítu je zelené a levé pole modré. V černé patě štítu je
umístěna zlatá dvouuchá nádoba. Připomíná, že na
katastru obce se nachází mohylové pohřebiště
chráněné jako nemovitá kulturní památka.

PRANOSTIKY II :
ČERVNOVÉ VEČERNÍ TAJENKA 1
RYB A RAKŮ NADĚLENÍ
ČERVENEC - ÚRODY TAJENKA 2
KDYŽ PÁLÍ SRPEN, BUDE PÁLIT I TAJENKA 3
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SOUHVĚZDÍ ZVĚROKRUHU
CÍRKEVNÍ KNIHA
OLOVO
ŽATVY
AKSAMITNÍK
ČÁST PLAVIDLA
ANGLICKÁ KRÁLOVNA
ČESKÉ LÁZNĚ
KOP V KOPANÉ
SUŠENÉ OVOCE
KŘÍDA
POSUZOVATEL DĚL
KOSMETICKÁ POTŘEBA
HRUŠKOVEC
LÍDR
POCHÁZEJÍCÍ Z ASIJSKÉ
ZEMĚ
PŘESPÁVAT
VYSOKÝ KOMOLÝ JEHLAN

