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Milí čtenáři,
vážení spoluobčané,

Stromy podél cest barvu mění a
listy jejich se k zemi pomalu
snáší….
aAno, začal nám podzim, barevný a
plný krásných očekávání.
Protože se nám pomalu blíží konec roku,
pojďme trochu bilancovat letošní rok. Získali
jsme pět pracovníků VPP, kteří pracují na čistotě a
zvelebení obce. Podařilo se nám přesunout dopravní
značky konec a začátek obce za Bohemii a tím částečně
zamezit velké rychlosti motoristů. Zrekonstruovali jsme
prostory knihovny, kde vznikl prostor pro Poštu Partner a
zajistili tím pro naše spoluobčany poštovní služby.
V autobusové čekárně jsme vytvořili zastávkovou
knihovnu
a
malé infocentrum s letáky okolních
zajímavostí. Vydali jsme brožurku o obci. Dále jsme
uzavřeli smlouvu s hrobníkem, který zajišťuje práce na
hřbitově jak pro obec, tak na objednání pro občany.
Podařilo se nám vydat územní plán obce a zahájit
komplexní pozemkovou úpravu. Získali jsme dvě dotace
– na rekonstrukci rybníčku před obcí a na rekonstrukci
hřbitovní zdi. Zajistili jsme ve spolupráci s obcí Břasy a
Plzeňským krajem
pečovatelskou službu spojenou
s úklidem a dovozem obědů pro naše seniory.
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Proběhla
rekonstrukceWC
na
koupališti.
Pro
návštěvníky a obyvatele obce jsme zajistili volný
přístup k internetu v restauraci Ve Svaťáku, na sále i
v celém sportovním areálu.
Díky spolku PSK jsme se stali kulturním a sportovním
centrem nejen na Rokycansku. Cestu si sem našli rodiny
z celého kraje. Stali jsme se i součástí soutěže o body,
kterou spolupořádal plzeňský kraj a Zoo Plzeň pod
názvem Prázdninová štafeta. Úkolem za plný počet bodů,
bylo vyfotografovat se před vánočním stromem při akci
Čekání na Ježíška aneb Vánoce v létě. Také jsme při této
příležitosti přivítali nového občánka naší obce, Matyáška
Kroce.
Největším úspěchem v letošním roce bylo druhé místo
v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje 2016.
Samozřejmě je i druhá strana mince – co se nepovedlo.
V letošním roce avizovaná rekonstrukce silnice Břasy –
Liblín se přesouvá až na příští rok. Do té doby chceme
nechat udělat projekt na výstavbu chodníků při celé
hlavní silnici a požádat o dotaci.
Také se nepodařilo realizovat tělocvičnu v přírodě
(cvičební stroje pro seniory), na kterou jsme nedostali
dotaci.
Stále probíhají jednání s římskokatolickou církví o
bezplatný převod pozemků u požární nádrže.
Přeji Vám krásné podzimní dny.

Pemi pomalu
Alena Manková, starostka obce Újezd u Svatého Kříže
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce
Újezd u Svatého Kříže,
konaného dne 14.7.2016, od 19:00 hodin.
Usnesení č. 30/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
zapisovatelem paní Janu Fišerovou
a ověřovateli zápisu pana Miroslava Řežábka a pana
Michala Kuncla
Usnesení č. 31/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
program veřejného zasedání v doplněném znění
Program:
1.
Zahájení,
ověřovatelů zápisu

schváleni

zapisovatele,

2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva starostky
5. Schválení firmy pro rekonstrukci hřbitovní
zdi
6. Dar u příležitosti vítání občánka
7. Usnesení
8. Diskuze
9. Závěr
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Usnesení č. 32/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
firmu MBuild pro rekonstrukci hřbitovní zdi a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
Usnesení č. 33/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže finanční dar
ve výši 500,- Kč, malý dárek a květinu u příležitosti
vítání občánka
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce
Újezd u Svatého Kříže,
konaného dne 9.9.2016, od 19:00 hodin.
Usnesení č. 34/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
zapisovatelem paní Janu Fišerovou
a ověřovateli zápisu p. Mgr. Janu Fořtovou a p.
Vladimíra Auterského
Usnesení č. 35/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
program veřejného zasedání ve zveřejněném znění
Program:
1.
Zahájení,
ověřovatelů zápisu

schváleni

zapisovatele,

2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva starostky
5. Smlouva - pečovatelská služba
6. Rozpočtová opatření č. 8/2016
7. Usnesení
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8. Seznámení občanů s diplomy a medailí II.
místo v soutěži Vesnice roku PK 2016
9. Prezentace videoklipu o obce
10. Diskuze
11. Občerstvení
12. Závěr
Usnesení č. 36/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
smlouvu o zajištění pečovatelské služby a pověřuje
starostku jejím podpisem
Usnesení č. 37/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
rozpočtová opatření č. 8/2016
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Naši Jubilanti
Přejeme našim spoluobčanům hodně zdraví, štěstí
a životní pohody.

Říjen:

Nová Jarmila

Lisopad: Petržílová Zdeňka, Hájek Jiří

10

Kulturní a sportovní akce
Říjen – Listopad

21.10. Divadelní představení -Sen
svatojánské noci – DS Radnice
sál místního pohostinství 20:00
12. 11. Svatomartinské slavnosti 14:00 areál koupaliště

26.11. Rozsvícení vánočního stromu
a adventní koncert v kostele

Ostatní akce dle aktuální nabídky
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Novinky z úřadu

Pro naše seniory se nám
podařilo zajistit
pečovatelskou službu.

Popis realizace poskytovaní pečovatelské
služby
Název a adresa zařízení:
Pečovatelská služba Břasy
provozovatel: Obec Břasy, Břasy 350, 338 24 BŘASY (okres
Rokycany)
Tel: 371 791 094
Mob.: 603 190 911
Pečovatelka: 725 046 535, 607 027 663
e-mail: pečovatelka@obecbrasy.cz, posta@obecbrasy.cz
webové stránky: www.obecbrasy.cz
Druh sociální služby: pečovatelská služba
Forma poskytované služby: terénní
Místo a popis zařízení:
Pečovatelská služba Břasy poskytuje terénní služby v Obci
Břasy (v jejích všech částech Břasy, Darová, Kříše, Stupno a
Vranovice) zvláště v DPS 300 a DPS 60 a dále dle potřeby
v sousedních obcí Bezděkov, Újezd u Svatého Kříže a
Všenice.
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Pečovatelská služba je vybavena v DPS 300 provozními
místnostmi (kancelář, hygienické zázemí, místnost pro praní a
žehlení prádla, sušárna).
V prostorách DPS 300 mají uživatelé k dispozici další služby:
soukromá ordinace obvodní lékařky, pedikérka, možnost
zavolání kadeřnice do bytu klienta a restaurace, kde se mohou
klienti stravovat.
Provozní doba pečovatelské služby: pondělí – pátek 7.30 –
16.00 hod., po domluvě lze případně přizpůsobit dle
individuálních potřeb uživatele.
Popis realizace sociální služby:
Posláním pečovatelské služby je poskytování terénní sociální
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, tělesného nebo zdravotního postižení a jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a oddálení jejich umístění
do pobytových zařízení sociálních služeb.
Principy služby:
 individuální přístup,
 flexibilita,
 taktnost a citlivý přístup,
 respekt k soukromý klienta,
 dodržování práv uživatelů.
Cílová skupina uživatelů:
 senioři,
 osoby se zdravotním postižením.
Věková struktura:
dospělí (27- 64 let),
mladší senioři (65- 80 let),
starší senioři (nad 80 let).
Pravidla poskytování služby:
Každý uživatel při sepisování smlouvy obdrží v písemné
podobě vnitřní pravidla poskytování služby, se kterými je
podrobně seznámen pověřeným pracovníkem. Svým podpisem
stvrzuje, že pravidla přečetl a plně jim porozuměl a zavazuje
se tato pravidla dodržovat. Účtování za služby bude probíhat

13
měsíčně k poslednímu datu v měsíci a poskytovatel vystaví
uživateli doklad o zaplacení.
Každý uživatel je vybaven potřebnými údaji o pečovatelské
službě s kontakty na odpovědné osoby a s aktuálním
sazebníkem pečovatelských služeb dle vyhlášky č. 505/2006
Sb. a zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Základem poskytování sociální služby je individuální přístup
personálu a ohleduplný postoj k uživateli a respektování jeho
soukromí při dodržování veškerých platných legislativních
norem, předpisů a schválených standardů.
Důležitým úkolem pečovatelské služby je spolupráce
s rodinou uživatele.
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu,
 pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu,
 poskytování stravy nebo pomoci při zajišťování
stravy,
 pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 zprostředkování
kontaktu
se
společenským
prostředím,
 základní sociální poradenství.
Fakultativní činnosti:
 doprava uživatelů vozidlem obce,
 zapůjčení chodítka, WC křesla, nástavce na WC,
 dohled dle potřeby klienta.
Kontakty:

Tereza Tesařová, Dis. 725 046 535
Obec Břasy
371 791 094
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Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje
Oznámení
O době a místě konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje

1. Volby se uskuteční
v pátek dne
v sobotu dne
2.

7. října od 14:00 do 22:00 hodin
8. října od 08:00 do 14:00 hodin

Místo konání voleb
Volební místnost na OÚ, Újezd u Svatého Kříže 27

3.

Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb
hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5.

Voliči mohou požádat před volbami nebo v době konání
voleb o zajištění přenosné schránky.
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Cizinec v čele Slovanů
První zmínka o Sámovi se objevuje kolem roku 623 v kronice
Fredegara, burgundského učence. Slované si v České kotlině
žijí poměrně poklidně. Výjimkou jsou divocí Avaři, potomci
Hunů ( zhruba území dnešního Maďarska), kteří zneužívají
pohostinnosti a zvyků Slovanů. Trpí hlavně ženy, muži
zasáhnout nemůžou. Ale všeho do času. Na jedné z kupeckých
stezek je Avary okraden franský kupec jménem Sámo! A
narazí kosa na kámen. Jako inteligentní kupec své doby si
nenechá nic líbit a při svém návratu do Čech vojensky obsadí
důležité body obchodních cest. Tak zajistí prosperitu sobě, ale
i obchodu jako takovému. Avšak Sámo chce víc. Vyhnat
jednou pro vždy Avary z Čech. Jak to ale udělat? To je velké
sousto. Bude k tomu potřebovat Slovany a velký kus
„diplomacie“…. ale o tom až příště.
Příště: Sámo buduje silnou říši Slovanů.

Jan Kašák

Sámo, kupec franský
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Fotogalerie akcí
červenec - září
Vánoce v létě

17

Vítání občánka Matyáše Kroce
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Vyhlášení soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje
2016
Konstantinovy Lázně
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20

Svaťák žije olympiádou
Zahájení
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II. ročník válení pivních sudů

22

Olympijský víceboj
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Fandíme Ondrovi Cinkovi na
OH v Riu
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III. fotbalový turnaj

25

Netradiční plavidla kamarádi ze
čtyřlístku
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Oslava II. místa soutěže Vesnice
roku plzeňského kraje 2016
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Rekonstruovaný rybníček
Už chybí jen osadit trávu, rostliny a déšť pro
naplnění rybníčku
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Oprava hřbitovní zdi

Ještě dodělat menší úpravy kolem zdi, natřít vrata a
zasadit nová, větší vrátka a je hotovo.
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KŘÍŽOVKA

ROSTLINA NAŠICH LESŮ
BODAVÝ HMYZ
VRCH U TŘEBECHOVIC
ŽENYNÁŘEČNĚ
SKLAD
HOŘKÝ NÁPOJ
ATLETICKÝ VÝKON
VODA
JEHLIČNAN PRO ŽIVÝ PLOT
KOPT
CHVILKA
NÁDOBA U STUDNY
HORNINA Z JÍLU A VÁPENCE
ASIJSKÝ STÁT
ÚVAHOVÁ PRÓZA
ČÁST CHODIDLA
HBITÁ
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Svaťácký zpravodaj
Říjen - Listopad
Vydává Obec Újezd u Svatého Kříže
Újezd u Svatého Kříže 27
33824 p. Břasy
E- mail: obec@ujezdusvkrize.cz
www. ujezdusvatehokrize.cz
tel. 371785277
mobil starostka 737967375
IČO: 00573884
Bankovní spojení: 20429381/0100
zapsán do evidence periodického tisku a bylo mu
přiděleno evidenční číslo
MK ČR E 22189.
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