Historie PRAŠNÝ ÚJEZD:
První písemná zmínka o Prašném Újezdě se nachází v zakládací listině
benediktinského kláštera v Kladrubech z roku 1115.
Český přemyslovský kníže
Vladislav I. založil poblíž
obchodní cesty, později zvané
Norimberská, klášter a obsadil ho
mnichy benediktinského řádu.
Klášter, byl svým zakladatelem
bohatě obdarován. V zakládací
listině dostal nejen rozsáhlé lesní
území mezi řekami Mží a Mžicí
(dnešní Úhlavkou), ale i mnoho
vesnic s poddanými na dalších místech české země. K rozmnožení
majetku přispěli i někteří členové panovnického rodu, kmeti (členové
panovníkovy družiny), zemané i svobodní sedláci.
V detailním snímku vidíme, že v darovací listině stojí psáno, že
... „Willart vgezd prahni “.../TO JE NÁŠ PRAŠNÝ ÚJEZD /
Prašný Újezd byl klášteru darován jakýmsi „ Willartem“ /pravděpodobně
Vilhartem? /.

Další zmínky o Ú j e z d u

pochází pravděpodobně z roku 1479, kdy zemřel

jeho majitel Ondřej z Bělbožic a jeho majetek daroval král výprosníkovi. V roce
1481 se zde odehrává jakýsi spor a majetek se rozděluje mezi Jana Vepřeka a
vdovu Johanu z Horšic.
/Tato zpráva se týká Prašného Újezdu./

V 16.století by měl být Prašný Újezd krátce samostatným statkem.
1601
1654

- patří jeden grunt v „ Prašivém Újezdci “ ke statku Zvíkovec
- podle berní ruly část PU patřila ke statku Hřešihlavy a část
k panství Zvíkovec.

Od roku 1738 do roku 1873 se vystřídalo na PU asi 16 vlastníků.
/Zpracováno volně podle knihy Středověké osídlení Rokycanska/
Několik zajímavostí z historie Prašného Újezda:
1757 -

/Dále jen PU/

byl zde panský dvůr, hospoda, draslárna a 1 mlýn a
byl postaven prašnoújezdský zámek !!!

1788 -

PU měl 23 domů a 3 samoty

1794 -

35 domů a 4 samoty

1797 -

majitelem byl Thadeus Andrée, který v roce 1799
založil dominikální osadu SKOUPÝ !!!

1838 -

PU měl 67 domů a 514 obyvatel, zámek, pivovar,
dvůr s ovčínem, byla zde i židovská synagoga,
samota Suchomelka

Hospodařilo se na 272 ha - pěstovala se pšenice, jetel, žito,
ječmen,oves, luštěniny, chmel, řepa, ovoce a bylo zde i 11 ha lesa.
Pracovali zde tito řemeslníci : bednář, sládek, 4 sklenáři,
kovář,kupec,8 řemenářů, 28 trhovců, 12 podomních obchodníků.
Pošta byla v Cerhovicích.
Skoupý mělo v této době 28 domů a 218 obyvatel, hospodu a
flusárnu./výrobna drasla z dřevěného popela/

Historie SKOUPÝ:
V roce 1797 vlastnil Prašný Újezd Thadeus Andréé, který v roce

1799

založil

dominikální osadu SKOUPÝ.
....ves zvaná původně „Nový Újezd“ vznikla na jižním svahu Homolky, s 30
v ulici seřaděnými domy a s 183 obyvateli Čechy, katolíky, kteří jsou přifařeni
do Mlečic a přiškoleni do Prašného Újezda, kamž i obcí přináležejí......
/citace z knihy Politický a školní okres Rokycanský z r. 1898/

Oslavy vzniku osady SKOUPÝ se poprvé konaly 4.července 1999 a to bylo
200.výročí vzniku osady . Od té doby se tzv. „Setkání rodáků a přátel“ koná každým
rokem první sobotu v červenci a každoročně je účast domácích i hostů velmi vysoká.

Oslavy vzniku PRAŠNÉHO ÚJEZDA se poprvé konaly 27.července 2002. To bylo
887.výročí od první písemné zmínky o PU.

900. výročí první zmínky o PRAŠNÉM ÚJEZDU se stalo výzvou k celé řadě akcí.
Tradiční Máje připomněly a zároveň vyzvaly občany k přípravě mimořádně kulatého
výročí.
Začaly se scházet vzácné fotografie z minulého století,které připomínaly život v obci,
kaplička a místní obecní úřad zazářily novotou, pamětníci byli vyzváni ke
vzpomínkám z mládí, ale i na vyprávění rodičů i prarodičů a skupina mladých
občanů připravovala pestrý program na slavnostní odpoledne i pro ty nejmenší
.Protože se kulaté výročí netýkalo jen obce, ale i zvonku v místní kapličce ,byl i „ON“
zahrnut jako významný prvek v oslavách .Postupně vznikaly i obrazové panely, které
připomínaly hlavní historická výročí i další tradiční události v obci .

8.srpna hned po
ránu vypukly
poslední
přípravy,kterých se
chopili, ostatně jako
vždycky, hasiči
z PU a SK.

Postavili stany,
připravili židle a
stoly pro hosty a
nezbytné zázemí pro
hudbu a občerstvení.

Již před 14
hodinou vítala
příchozí
Myslivecká
kapela Atlas

Občané,návštěvníci i
přátelé PU se začali
pomalu scházet
před kapličkou.

Přestože bylo
opravdu veliké
horko,
sešlo se hodně
návštěvníků,
všech
věkových
skupin
.

Velikou radost jsme
měli z hojného počtu
seniorů.

Přesně ve 14 hodin rozezněl místní rodák pan Josef
Bezděkovský zvonek na kapličce. Tento zvonek oslavil
v letošním roce také své významné jubileum – 60 let od
znovu zavěšení.

Všechny přítomné
srdečně pozdravil
a přivítal starosta
obce pan Václav
Král.

Milým překvapením pro všechny bylo vystoupení naši
nejmladší generace.

První učinkující nás
potěšili hezkou pohádkou
o Červené Karkulce.

Další nám předvedla, jak
perfektně zvládá hru na
klarinet.

A do třetice všeho hezkého nám byla
připomenuta „Cestička
k domovu“........od K. V. Raise.

Nejstarší občané dostali malou
pozornost od obce.

Potom se všichni
společně odebrali
k místnímu památníku,

kde se členy hasičského
sboru uctili památku
padlých spoluobčanů.

Dalším důležitým bodem našich oslav bylo vysazení
památné lípy,
která by měla
připomínat kulaté
výročí, ale také se
stát „základním
kamenem“ pro
nové lipové
stromořadí.

Lipce k dobrému růstu popřál nejen starosta, zástupci
hasičů a všichni přítomní, ale přišla zahrát i kapela Atlas.

Historii Prašného Újezda, připoměla sada 12 obrazových
panelů, kterou si přítomní
návštěvníci se zájmem
prohlédli.

První panel se týkal té nejstarší
historie a Národním archivem
nám byla povoleno jednorázové
užití reprodukce darovací listiny
z roku 1115.

Seznámil i s dalšími zdroji historie PU- Pamětní knihou
obce a s knihami z konce 19. a poč. 20.stol.,ve kterých se o
naší obci můžeme dočíst.

Další panely ukázaly
nejen mapy z různých
období, kdy se jméno naší
obce často měnilo,

ale i vzácné historické
fotografie a pohledy zapůjčené
místními občany. Na některých
z nich jsme měli možnost
porovnat minulost s dneškem.

Velice zajímavé
bylo i poznání
životní cesty dvou
slavných rodáků
bratrů
Josefa a Václava
Baušových

Historie Sboru dobrovolných hasičů Prašného Újezda
začínající rokem
1899 byla
dokumentována
velkým množstvím
fotografií.
Vždyť právě náš
hasičský sbor
zůstal jedinou
fungující
dobrovolnou zájmovou organizací,

která se i
nadále podílí
na vzdělávání
a školení svých
členů a na
pořádání
společenských
setkávání a
zábav pro
obyvatele obou
obcí.

Oslavy výročí založení hasičského sboru jsou vždy
významnou společenskou událostí obou obcí.

Připomenuta byla i historie školy. A našla se i řada

žáků ,kteří „ se našli „ na dobových fotografiích a to nejen
na fotu z posledních let školy.

Nechyběla ani nabídka zajímavostí z okolí PU.
-vyhlídka na Chlumu
-Podmokelský poklad
-Skryjská jezírka
-kaple sv. Vojtěcha a j.

Velký zájem vzbudila i historie pořádání

tradičních

Májí.
-první zápis o
pořádání Májí
je z roku 1913,
-první
fotografie
pocházejí
z roku 1953.

Od poloviny
90.let máme
konání Májí
v Prašném Újezdě
a Skoupý celkem
dobře
dokumentovány.

Poslední panely
připomenuly dalšího
„oslavence“, 60.leté výročí
zavěšení zvonku na místní
kapličce, a oslavu 887.výročí
první písemné zmínky o PU.

Nechybělo i několik fotogragií, nalezených
těsně před zahájením akce .
Samozřejmé
bylo i

poděkování
sponzorům, a
občanům,
kteří zapůjčili
fotografický
materiál a
také
pracovníkům
kulturních zařízení, kteří poskytli cenné informace
k historii PU.

Svou část odpoledne měly i
děti, pro které byly
připraveny soutěživé hry a
také malé odměny.

Závody v pytlích nenechaly chladnými

ani

sportumilovné tatínky a trošku již „odrostlé chlapce“.......

Není nutné zvítězit,

ale zúčastnit se.............

A dále následovalo společné posezení a srdečná zábava
s hudbou, zpěvem i tancem...

Ten den bylo veliké horko,

ale radost ze setkání a dobrou náladu to rozhodně
nezkazilo.......

A ta vydržela dlouho do noci..........

Podrobná fotografická dokumentace je k nahlédnutí v albu SDH PU
Foto:M.Chaloupka,A. Miláčková,A. Klímová. J.+J. Kubištovi

