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A listí tiše „padá k zemi
Vítr ovanul mou tvář
a fouká do mých vlasů,
ohýbá větvičky keřů, stromů
ničí tu podzimní krásu
a listí tiše padá k zemi.
Mé vlasy jsou větrem v copy zapleteny
a v nich se zlatem třpytí
ta žlutá barva podzimu,
ta žlutá barva, co tak křičí,
když listí tiše padá k zemi.

Vážení spoluobčané,
léto nám pomalu ukazuje záda, děti se chystají do školy a nám
nezbývá nic jiného, než vytáhnout ze skříně svetry a bundy.
Letošní léto bylo jiné než léta předcházející. Stálé deště naplnily
spodní vody, což je samozřejmě potřeba, ale bohužel toto počasí
nebylo příznivé pro kulturní a sportovní akce, které jsme museli
rušit nebo přesouvat.
Také údržba zeleně v obci byla daleko náročnější . Naši pracovníci
vše zvládali a proto jim patří náš dík.
Také se nám podařilo obsadit hostinec Ve Svaťáku novým
nájemcem. Doufáme, že se mu u nás bude líbit a vy že rádi zajdete
na sousedská posezení do naší hospůdky.
V současné době stále čekáme na vydání stavebního povolení na
rekonstrukci schodiště na sál. Zároveň jsme již podali žádost o
dotaci na rekonstrukci požární nádrže, kterou jsme vloni nemohli
podat z důvodu nevyjasnění plochy lesa.
V říjnu nás čekají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Přeji nám všem šťastnou ruku při vhazování hlasovacích lístků do
volební urny.
Krásné podzimní dny
přeje Alena Manková, starostka obce

Zprávy
z úřadu

✓ Na poště Partner můžete platit vodné a stočné. Žádáme o

včasnou úhradu.
✓ Na základě uzavřené smlouvy vydáváme kompostéry na dvoře
hospody. 9.9. od 11:00 – 14:00 a v sobotu 11.9. od 10:00 –
12:00.

✓ Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou
8.a 9. října 2021. Obec Újezd u Svatého Kříže má jeden volební
okrsek, volební místnost je tradičně v kanceláři paní účetní na
OÚ.

✓ Poskytovatel sociálních služeb na Rokycansku – více leták na
následující straně. Pokud budete mít dotazy, můžete je
směřovat na mě nebo rovnou na tel. číslo 603 586 088 – Mgr.
Martina Krpejšová.

Výpis z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Újezd u Svatého Kříže,
konaného dne 30.6.2021 od 18:00 hodin.
Usnesení č.25/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže pověřilo zapisovatelem p. Adélu
Pouznarovou a určuje ověřovateli zápisu p. M. Kuncla a J. Hájka
Usnesení č. 26/2021
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. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
6. Závěrečný účet obce za rok 2020
7. Schválení dotace
8. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce a.s.
9.
Peněžitá pomoc Moravě
10. Zadání vypracování Strategického plánu
11. Usnesení
12. Diskuze
13. Závěr
Usnesení č. 27/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže bere na vědomí zprávu auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2020.
Usnesení č. 28/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje Závěrečný účet obce k 31.12.2020 bez
výhrad a zároveň schvaluje záporný výsledek hospodaření obce za rok 2020 ve výši 473184,66Kč
Usnesení č. 29/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje přijetí Dotace na provoz prodejny v obci
Újezd u Svatého Kříže 2021ve výši 30 000,- Kč a pověřuje starostku administrací dotace.
Usnesení č. 30/2020
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemena s ČEZ
Distribuce a.s. a pověřuje starostku podpisem této smlouvy
Usnesení č.31/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje finanční dar pro obec Lužice v hodnotě 30
000, kterou postihla živelná pohroma.
Usnesení č. 32/2021
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje zadání vypracování Strategického plánu
obce Újezd u Svatého Kříže a pověřuje starostku administrací.

Naši jubilanti:

Vítej mezi nás
Jiří Patrik Zahradník

Teď jsou komplet.
Vítáme našeho nového spoluobčánka.

Kulturní a sportovní akce
Říjen - Vítání nových občánků (termín bude
upřesněn)
Listopad – Svatomartinské slavnosti (rozsah a
termín bude upřesněn dle vývoje
protiepidemiologických opatření)
Posezení s harmonikou
Degustace moravských vín

Z kroniky obce Újezdu u Svatého Kříže
1. obecní kronika Újezdu u Svatého Kříže – doslovný opis

Rok 1946
Volby do národního shromáždění 26. května
Při volbách do národního shromáždění získali převážnou většinu komunisté a to:
Kom. strana čsl. 179 hlasů
Čsl. soc. dem.
73 hlasů
Národní soc.
55 hlasů
Strana lidová
20 hlasů
Volba předsedy a náměstka
Ve všech obcích byly zřízeny místní národní výbory (M.N.V.) v jejichž čele je zvolen předseda,
dříve starosta. V naší obci byl zvolen předsedou p. Ferdinand Petržíla a jeho náměstkem p.
Václav Svoboda.
Činnost obce
Tento rok byl úrodný na schůze M.N.V., kterých bylo konáno celkem 14. Ve všech těchto
schůzích bylo jednáno o úpravě cest v naší obci, ale jednání vždy ztroskotalo. Na podzim pak
bylo rozhodnuto zakoupiti patřičné roury na úpravu cesty od Křížku u silnice ke kostelu a
některých příjezdů ve vsi. Byla vyhlášena pracovní povinnost, které se zúčastnili z větší části
členové KSČ a několik ostatních. Chyběly však povozy, a proto byla upravena jen část této cesty,
položeny roury, vyčištěny rygoly.
Kulturní činnost
V obci byla ustavena místní rada osvětová. Po vystřídání se několika učitelů na naší škole je k
nám dosazen p. říd. uč. Rudolf Folda, který je také jmenován předsedou M.R. O. Pod jeho
vedením jsou konány veškeré národní oslavy a vzpomínkové večery jako například narozeniny
obou prezidentů republiky, svátek matek apod. Také činnost divadelní jest v tomto roce dosti
rušná a hlavně účinná. Obě tělovýchovné složky tj. D. T. J. a tělovýchovná jednota „Sokol“ touží
po sloučení v jednu tělovýchovnou organizaci. „Sokol“ zahajuje činnost, D. T. J. však jen formálně
udržuje výbor, ale cvičí společně v „Sokole“.
Počasí a úroda
V tomto roce počasí vyhovovalo a v důsledku toho byla úroda dobrá, hlavně brambor. Počítalo
se s tím, že v brzké době bude zrušen přídělový systém na lístky, který se dosud prováděl na
celém území republiky.
Ceny
Černý obchod, který v předešlých letech, hlavně válečných, zvýšil ceny výrobků, v tomto roce
značně poklesl. Je nutno podotknouti, že proti rokům v okupaci, kdy se pohybovaly ceny pšenice
kolem dvou až tří tisíc ze jeden q, poklesly v tomto roce na osm až dvanáct stovek.
Dodatek
Vlivem uklidňování se poměrů na celém území republiky a vlivem dobré úrody, bylo jasně
pozorovati, že i v naší obci je lid usazenější a pozvolna se vymaňující z válečných útrap a hrůz.
Zapsal Pšenička Antonín - kronikář

Znáte podzimní pranostiky?
Díky podzimní rovnodennosti mají den a noc téměř stejnou délku.
K podzimu se ale také vážou lidová rčení a pranostiky. Pokud tedy
patříte k jejich milovníkům, můžete si ty nejznámější v našem článku
připomenout.
Včas-li padá lupení, na rok pěkné osení.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
I když léto a podzim nadělily všeho, šetři však, aby bylo z čeho.
Jsou-li prvé dny babího léta jasné, nastane teplý podzimek.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Když kvetou boby, je nouze o chleby, když kvete mák, již ne tak.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
Kvete-li vřes po špicích, nadešel čas k setí.
Léto přichází hopsavě, zima váhavě – babím létem.
Oblékají-li si zajíci hustý kožíšek a mají-li mnoho sádla, bude tuhá zima.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
Babí léto – léto na odchodě. Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok bude.
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
Jakmile se ukazuje polní myš, že máš o dřevo se starat, víš.
Je-li ve vzduchu mnoho babího léta, bude dlouho jasné počasí.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Když dne ubývá, zimy přibývá.
Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množství sněhu býti.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
Koho se babí léto dotkne ve sném letu, bude šťastný.
Mnoho bukvic – mnoho vánic.
Na podzim lžíce deště a konev bláta.
Na podzim zatop.
Podzim na strakaté kobyle jezdí.
Utni z buku třísku: je-li suchá, bude zima tuhá; je-li však vlhká, bude zima mokrá.
V roce, ve kterém je mnoho žaludů, má býti studená zima s množstvím sněhu.
Vznášející se pavučiny babího léta – poslední pozdrav léta.

Fotogalerie
Skřítkovská stezka a Království lesních skřítků

Hradiště – vstup do obce Újezd
u Svatého Kříže.
Jak jsme zveřejnili v minulém časopise, v okolí
naší obce procházely dějiny.

Pravěké hradiště Rádná je situováno v poloze Starý Zámek, na typickém strategickém místě na ostrožně. Jeho
osídlení spadá do pozdní doby bronzové a doby halštatské. Ostrožnu dodnes přetíná trojice výrazných valů (pozůstatků
hradeb) a příkopů. Na akropoli zachytil archeologický výzkum několik obytných chat a sídlištních jam. V jednom ze
zahloubených domů doby halštatské, zničených požárem, byl mj. odkryt sklípek s obilím a luštěninami a hliněná závaží
tkalcovského stavu. I další nálezy dokládají intenzivní zemědělské osídlení hradiště. V jeho okolí se nachází několik dalších
sídlištních i pohřebních lokalit doby halštatské.
Literatura: Šaldová 1977, 1981; Sklenář 1989.
Navigační bod: N 49°51'31.23", E 13°31'27.90" (vstup od západu); N 49°51'26.42", E 13°31'53.91" (vstup od východu).

Mohylové pohřebiště a pozůstatky středověkého dolování. 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.
POPIS
Původně 82 mohyl, částečně prozkoumány Národním muzeem 1925, 1934 – 36. Na ploše pohřebiště a dále pak SV směrem
( JV a V od hájovny) výrazné a početné pozůstatky dolování zlata ve středověku (jámy a odvaly, plošiny na milíře?),
vytvářející zvlněný terén. Lokalita je pokryta převážně jehličnatým lesem. Jedná se o nemovitou kulturní památku.
Navigační bod: 49.8566702N, 13.5535789E
49°51'24.0"N 13°33'12.9"E

Tornádo
Dovolte mi, abych touto
cestou poděkovala všem,
kteří se zúčastnili naší sbírky
na pomoc Moravě.
Vybralo se 46 000,- Kč. Tyto
peníze jsme rozdělili přímo
na místě do dvou rodin.
Pro každou 23 000,- Kč

První rodina, manželé
středního věku, kterým
tornádo vzalo střechu,
všechna okna, vytáhlo
veškerý nábytek,
oblečení a zpustošilo
zahradu.

Druhá rodina, tatínek Jakub plakal a moc děkoval. Při tornádu vyletělo sklo z okna a
zabodlo se 2 měsíčnímu chlapečkovi do hlavičky. Tatínek říkal, že jsme jim přinesli štěstí.
Peníze, které se moc hodí a v den jejich předání pustili malého Alexe z nemocnice domů.
Po týdnu, co jsem se vrátila z Moravy domů, vyšel v Blesku článek s fotografiemi. Přečtěte si
článek, jak kamarádi založili účet pro tuto rodinu na pomoc se stavbou nového domu.

Alex (2 měs.) měl po běsnění tornáda skleněný střep v hlavě! Rodina navíc
přišla o střechu nad hlavou
Jakub s Markétou z Moravské Nové Vsi přišli při řádění ničivého tornáda na
jižní Moravě o střechu nad hlavou. Nacházejí se proto ve svízelné situaci.
K tomu se starají o dva syny - rok a půl starého Jakuba a teprve
dvouměsíčního Alexe. Ten při tornádu utrpěl děsivé zranění. V hlavičce měl
zaseknutý pěticentimetrový střep!
Ničivé tornádo zasáhlo jižní Moravu 24. června vpodvečer a bralo vše, co
mu během více jak dvacetikilometrové cesty přišlo do cesty. Ničilo domy,
auta, celé obce. Zabilo šest osob. K tomu zranilo desítky lidí.
Mezi nimi i malého Alexe rodičů Jakuba Bartoše a Markéty Doležalové. Těm
tornádo vzalo během svého běsnění střechu nad hlavou. „Přišli o všechno.
Sehnal jsem jim nyní dvě stavební firmy, které se už byly na ten dům podívat
a doporučily jej zbořit,“ píše Jirka Sedláček, který jim založil sbírku.
Mají i dva syny, Jakuba (1,5) a maličkého Alexe (2 měs.). Ten byl při vichru
zraněn. Musel dokonce i do nemocnice, v hlavě měl totiž pěticentimetrový
střep. „Malý Alex musel poté zůstat v Brně v nemocnici, protože měl v
hlavičce 5cm velký střep skla,“ stojí v úvodu sbírky. Malý Alex je ale bojovník.
Z nemocnice je už doma a bude v pořádku. Dobrosrdečný kamarád Jiří
prosí o pomoc pro rodinu Jakuba.
Tornádo dům poničilo natolik, že bylo nutné provést demolici. Výtěžek ze
sbírky bude proto použit na výstavbu nového rodinného domku, kde rodina
začne nový život. Doposud se ve sbírce podařilo vybrat víc jak 750 tisíc Kč.
Jsme rádi, že jsme mohli být součástí pomoci pro tuto mladou rodinu.

Při letošních toulkách Moravou
jsem se inspirovala v KOVO ZOO.
Nádherné výrobky vytvořené z
kovového odpadu, které potěší
oko všech.
Vyhlašujeme proto soutěž pro
dospělé, kteří umějí svářet a
chtějí si si něco dokázat.

Nevíte jak zaplnit zimní večery? Jste zruční a
máte již doma vše hotové?

Kovová domácí a lesní zvířata z
odpadu budou umístěna v parku
u ČOV.

Obec Újezd u Svatého Kříže vyhlašuje soutěž „O
nejkrásnější ptačí budku“.

Odměna sud piva a další
dobroty.

V parku u ČOV bude vytvořena ptačí říše,
ve které se bude právě Vaše budka nejlépe
vyjímat.
Uzávěrka soutěže je únor 2022. Vyhlášení a
předání cen bude začátkem března.
Moc se na ptačí budky těšíme.

PODZIMNÍ PRANOSTIKY
PO SVATÉM TAJENKA 1 PODZIM SE BLÍŽÍ.

PO SVATÉ TAJENKA 2 MRÁZ ZA NEHTY
ZALEZE.
NA SVATÉHO TAJENKA 3 KOUŘÍVÁ SE
Z KOMÍNA.
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HORNICKÉ SVÍTIDLO
ÚTVAR DRUHOHOR
LŮNA
ODĚV MINISTRANTŮ
STARCI
RAJSKÁ JABLKA
ČÁST HLAVY
NÁDOBA NA POLÉVKU
DALEKOHLED
HYPNOTICKÉ STAVA
TŘÍDA GYMNÁZIA
VĚŽ U MEŠITY
ZÁPASNÍK S BÝKY
HLODAVCI
DIVOKÝ KŮŇ
SOUČIN STEJNÝCH ČÍSEL
NOVODOBÍ
MASOPUSTNÍ MASKA

