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Když přichází zima…….. v so,

A najednou tichounce něco zaševelí,
znova a znova ze všech stran,
to obloha už neunesla sněhové vločky,
zlehounka se snášejí šepotavě mezi stromy
a jehličí.
Je to ta chvíle, kdy zima je už tady
a bude dlouho a bíle mlčet i větry skučet,
zpívat vánicemi
podzim
Vážení spoluobčané a čtenáři svaťáckého zpravodaje.
Máme tady rok 2018. Rok, ve kterém končí naše
volební období. Je ale před námi ještě spousta práce a
povinností. Přeji Vám i nám, hodně zdraví, štěstí a
životní pohody.
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Plány na rok 2018
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Výstavba obrubníků a chodníků
Žádost o dotaci na realizaci radaru
s ukazatelem SPZ na oba začátky obce
s napojením na kamerový systém Radnice a na
policii ČR společně s mikroregionem Radnicko,
větší bezpečnost v obci – kamery a foto pasti
Zakoupení strojů pro seniory Tělocvična
v přírodě
Pasport místních komunikací
Park u Tenků
Záměr odkupu pozemků a tím narovnání
místních komunikací v intravilánu obce
Dokončení rekonstrukce vodojemu a dále
rekonstrukce studny tzv. Monhartky
Zadání vypracování projektové dokumentace
na rekonstrukci požární nádrže a podání žádosti
o dotaci
Příprava vrtu jako náhradního zdroje vody
Rekonstrukce křížku u křižovatky a na hřbitově
Přihláška do soutěže vesnice roku 2018

Vzhledem k tomu, že budou v příštím roce volby,
budou některé akce připravené pro další zastupitelstvo
obce
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la bílou zim má zima

Zprávy z úřadu
Prezidentské volby
V souladu s §14 odst. 1 písm. d)
zákona č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta, ve znění pozdějších
předpisů, informuji, že pro volbu prezidenta
konanou ve dnech 12.ledna 2018 a 13.ledna
2018, případné II. kolo ve dnech 26.ledna
2018 je v Újezdu u Svatého Kříže stanoven
jeden volební okrsek se sídlem v Újezdu u
Svatého Kříže 27
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Oznámení
o době a místě konání I. kola volby prezidenta
České republiky
1) Volby se uskuteční
v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do
22:00 hodin
v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8:00 hodin do
14:00 hodin
2) Místem konání voleb pro voliče obce Újezd u Svatého
Kříže je volební místnost na obecním úřadě v kanceláří
účetní obce, Újezd u Svatého Kříže 27.
3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky.
4) Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem
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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Schválený rozpočet na rok 2018
Rozpočet byl vytvářen jako vyrovnaný, ale vzhledem
k realizaci chodníků až příští rok, byl schválen jako
schodkový. Naše obec dlouhodobě dobře hospodaří, tak
bude tento schodek financován z rezervy obce a dotace
z PK.
Par.

PŘÍJMY

Pol.
Daňové příjmy

2 307 000,00

1122 Daň z příjmu PO za obec

150 000,00

1337 Poplatek za kom.odpad

120 000,00

1341 Poplatek ze psů
1361 Správní poplatky

6 000,00
1 000,00

1381 Daň z hazardních her

20 000,00

4111 Transfery-volby

40 000,00

4112 Transfer - na výkon st.správy
4116 Transfer - ÚP - na VPP
1031

2131 Příjmy z pron.pozemků - lesy

2310

2111 Vodné

2411

Služby pošt

3314

Knihovna

3612

Rozpočet

2111 Bytové hospodářství

3613

Nebytové prostory

3632

Hřbitov

6171

Správa - nájem pozemků..

6402

Vyúčtování volebdo PS Parlamentu ČR

Celkem

55 000,00
450 000,00
50 000,00
450 000,00
100 000,00
1 000,00
203 000,00
30 000,00
2 000,00
25 000,00
2 150,00

4 012 150,00
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Par.
2212
2219

VÝDAJE

Pol.
Komunikace

Komunikace - chodníky

Rozpočet
200 000,00
1 500 000,00

2292

5323 Dopr.obslužnost

10 604,00

2310

Pitná voda

556 896,00

2321

ČOV, odp.voda

330 000,00

2411

Služby pošt

160 000,00

3314

Knihovna

15 000,00

3319

Záležitosti kultury

80 000,00

3399

SPOZ

3419

Tělovýchova

3612

Bytové hospod.

50 000,00

3613

Nebytové prostory

50 000,00

3631

Veřejné osvětlení

50 000,00

3632

Hřbitov

3639

Komunál - VPP, opravy, materiál

3721

Svoz neb.odpadu

3722

Svoz komun.odpadu

3723

Svoz ost.odpadu - Polygon

30 000,00

3745

Veřejná zeleň

50 000,00

4351

Pečovatelská služba

6112

Zastupitelstvo

6115

Volby do ZO

6118

Volby prezidenta

6171

Správa - mzdy

150 000,00

Správa - provoz

550 000,00

Správa - daň z příjmu za obec

150 000,00

Správa - transfery, příspěvky

30 000,00

20 000,00
210 000,00

10 000,00
500 000,00
1 000,00
150 000,00

2 000,00
600 000,00
20 000,00
20 000,00

6310

Služby pen.ústavů

3 500,00

6402

Volby do PS PČR - vyúčt.-vratka

1 000,00

Celkem

5 500 000,00
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Obec Újezd u Svatého Kříže
Na základě odst.1.,§ 39 zákona č.
128/2000Sb. obcích zveřejňuje záměr
obce pronajmout nemovitý majetek.

Jedná se o pronájem Hostince Ve Svaťáku. Zájemci o
pronájem předají své nabídky v zalepené obálce označené
„ Hostinec Ve Svaťáku -Neotvírat“
na OÚ v Újezdu u Svatého Kříže č. 27
do 17.1.2018 do 17:00 hod.

Obec Újezd u Svatého Kříže
Na základě odst.1.,§ 39 zákona č.
128/2000Sb. obcích zveřejňuje záměr
obce pronajmout nemovitý majetek.

Jedná se o pronájem Hospody Na koupališti.. Zájemci o
pronájem předají své nabídky v zalepené obálce označené
„Hospoda Na koupališti -Neotvírat“
na OÚ v Újezdu u Svatého Kříže č. 27
do 31.1.2018 do 17:00 hod.
Prohlídka pro předchozí domluvě na tel. 737967375
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• Upozorňujeme občany na nové ceny plateb
odvozu komunálního odpadu a nové ceníky
ukládání odpadů na skládku. Znovu apeluji na
spoluobčany, aby třídili odpad a odnášeli
plasty, sklo a papír do kontejnerů na návsi.

ZPŮSOB SVOZŮ – 2018
•

POČET SVOZŮ

•

52

•

41 zelená od 1.5. do 30.9. jednou za 14 dní - 1800,-Kč
(léto – liché týdny)
od 1.10.do 30.4. (zima - každý týden)

červená

BARVA

OBDOBÍ

každý týden ( po celý rok) - 2100,-Kč
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•

26 žlutá 1 x za 14 dní (liché týdny - po celý rok) - 1200,-Kč

•
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•

11 bílá od 1.5. do 30.9. 1 x za 14 dní (každý sudý týden)
650,-Kč

•

jednorázové svozy žlutá/červená
svozu dané obce) – 70,-Kč

modrá 1x za měsíc, poslední svoz v měsíci – 700,- Kč
(v den svozu dané obce)

po celý rok (v den

Dále nabízíme popelnice !!!
110 L. Plechová pozink 799,120 L. Plastová
699,Ceny jsou uvedeny včetně DPH
Informace:
SUEZ Využití zdrojů a.s.Tel.: 371 791 680
Email: jiri.smidl@suez.com

724 739 170

PAUŠÁLNÍ CENA ZA VLEK (OSOBNÍ)
PLATNOST 1.1.2018 – 31.12.2018
Název odpaduCena celkem vč.DPH

Objemný odpad kat.č. 200307 ……………. 160,Směsný komunální kat.č.200301 …………….. 130,Směsný demol.
kat.č.170904 …………… 110,Odpady k tech.zabezpečení skládky
( zemina, beton, stavební suť )
90,-
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CENÍK UKLÁDANÉHO ODPADU NA SKLÁDCE FLORA BŘASY
PLATNOST 1. 1.2018 – 31. 12. 2018
Ukládání odpadů na skládku je prováděno v souladu s provozním řádem. Odpady jsou
přijímány na základě smluvního vztahu, případně písemné objednávky nebo proti platbě
v hotovosti.
Dále si Vás dovolujeme upozornit, že je nezbytné při první dodávce odpadu na skládku
předat vyplněný základní popis (při opakovaných dodávkách lze nahradit čestným
prohlášením). Bez těchto dokumentů nelze odpad na skládku přijmout a zásilka odpadu musí
být odmítnuta.
Druh odpadu
Komunální odpad
Výkopová zemina, štěrk
Stavební suť s příměsemi
Objemné odpady ,,O“
(Polystyren, mirelon)
Odpady kategorie „O“
Odpady k technickému
zabezpečení kat. „O“
Odpady azbestu
Odpady kat. „N“

Cena za
uložení

Zákonné poplatky
Cena
Základní Rizikový Finanční celkem
poplatek poplatek rezerva bez DPH

640,380,570,3.300,-

500,0,500,500,-

0,0,0,0,-

100,35,35,35,-

1.240,415,1.105,3.835,-

640,430,-

500,0,-

0,0,-

35,35,-

1.175,465,-

1.980,1.540,-

500,1700,-

0,4500,-

35,100,-

2.515,7.840,-

Veškeré ceny jsou uvedeny za 1 tunu bez DPH. K cenám bude účtováno DPH dle platné
legislativy.
Další informace ohledně ukládání odpadů na skládku Flora Břasy budou poskytnuty přímo na
provozovně.
Tel/Fax: 371 791 680, mob.Tel: 724 739 170 p.Šmídl mail:jiri.smidl@suez.com

PROVOZNÍ DOBA : PO – ČT 7.00 – 16.00
PÁ
7.00 – 14.00
SO
8.00 – 12.00
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Újezd u Svatého Kříže,
konaného dne 16.11.2017, od 19:00 hodin.
Usnesení č. 37/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje program
veřejného zasedání v rozšířeném znění
Program:
1. Zahájení, schváleni zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva starostky
5. Prodloužení smlouvy o dílo s firmou DYBS na výstavbu
chodníků
6. Přijetí dotace z Havarijního fondu PK na obrubníky a
vpusti u chodníků
7. Příkazní smlouva pro inženýrskou činnost ve výstavbě
pro ing. Jiřího Fencla
8. Nová právní úprava právních poměrů a odměňování
členů zastupitelstev obcí
9. Inventarizace majetku za rok 2017
10. Objednání dodatečných prací na veřejném osvětlení nad
rámec projektu
11. Usnesení
12. Diskuze
13. Závěr
Usnesení č. 38/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje zapisovatelem p.
Janu Fišerovou
a ověřovateli zápisu p. Michala Kuncla a p. Jindřicha Hájka
Usnesení č. 39/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje prodloužení
smlouvy o dílo s firmou DYBS na výstavbu chodníků a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
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Usnesení č. 40/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje přijetí dotace
z Havarijního fondu PK na obrubníky a vpusti u chodníků a pověřuje
starostku jejím podpisem
Usnesení č. 41/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje příkazní smlouvu
pro inženýrskou činnosti ve výstavbě s ing. Jiřím Fenclem a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy
Usnesení č. 42/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje novou právní
úpravu právních poměrů a odměňování členů zastupitelstev obcí
Usnesení č. 43/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje inventarizační a
likvidační komisi pro provedení inventarizace majetku za rok 2017
Usnesení č. 44/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje objednání
dodatečných prací na veřejném osvětlení nad rámec projektu a
pověřuje starostku jednáním s firmou Kabelspoj
Výpis z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Újezd u Svatého Kříže,
konaného dne 19.12.2017, od 19:00 hodin.
Usnesení č. 45/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje program
veřejného zasedání v rozšířeném znění
Program:
1. Zahájení, schváleni zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva starostky
5. Rozpočet na rok 2018
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6. Dodatek ke smlouvě o zajištění služeb s ČP a.s.
7. Dodatek ke smlouvě o odvozu a odstranění tuhého
komunálního odpadu
8. Změna rozpočtu č. 2 pro rok 2017
9. Schválení smlouvy s ing. Jiřím Fenclem při přípravě
a výstavbě obrubníků
10. Usnesení
11. Diskuze
12. Závěr
Usnesení č. 46/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje zapisovatelem p.
Janu Fišerovou
a ověřovateli zápisu p. Michala Kuncla a p. Jindřicha Hájka.
Usnesení č. 47/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje rozpočet pro rok
2018 jako schodkový s příjmy 4 012 150,- Kč a výdaji 5 500 000,- Kč.
Usnesení č. 48/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje dodatek ke
smlouvě o zajištění služeb s ČP a.s. a pověřuje starostku podpisem.
Usnesení č. 49/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje dodatek ke
smlouvě o odvozu a odstranění tuhého komunálního odpadu a
pověřuje starostku podpisem této smlouvy
. silnici II/231 a II/231 a pověřuje starostku podpisem této smlouvy
Usnesení č 50/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje změnu rozpočtu
č. 2 pro rok 2017
Usnesení č. 51/2017
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje smlouvu s ing.
Jiří Fenclem stavebním dozorem při přípravě a výstavbě obrubníků a
chodníků při hlavní silnici II/231 a pověřuje starostku podpisem této
smlouvy
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Naši Jubilanti
Přejeme našim spoluobčanům
hodně zdraví, štěstí
a životní pohody.

Leden: Vališ Ondřej, Gramanová Ivana
Únor: Králová Jaroslava, Pšeničková Jaroslava,
Řežábková Daniela, Vondráčková Zdeňka
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Opustili nás
† Miroslav Žahourek

Vzpomínka zůstane v našich srdcích!
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Kulturní a sportovní akce
Leden:
1.1. Novoroční fotbálek – travnaté
hřište
26.1. Benefiční koncert
Evy Pilarové
sál místního pohostinství, vstupné 200,-Kč (pro
důchodce z Újezdu u Svatého Kříže 100,-Kč)
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Únor:
17.2. Masopustní průvod obcí
Březen:
3. 3. od 10:00 Vycházka k řece po kupecké
stezce občerstvení, opékání špekáčků, soutěže
pro děti i dospělé.
17.3. Dětský karneval – Super hrdinové –
tombola
1.4. Velikonoční jarmark – stánky, tvořivé dílny,
soutěže, hledání velikonočního pokladu,
velikonoční vaření pro děti s Terkou, soutěž o
nejlepší nádivku a nejkrásnější kraslici.
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Z kroniky obce Újezd u Svatého Kříže
1.obecní kronika Újezdu u Sv. Kříže doslovný opis
V roce 1912 měla naše obec 478 obyvatel a 98 domů.
Při posledním sčítání lidu v roce 1921 stoupl počet
zdejšího obyvatelstva na 763 osob se 107 budovami,
počítaje v to i rozšířené byty ve sklárně „Bohemia“. Dle
náboženského vyznání jevilo se obyvatelstvo takto:
římsko-katolického
347 osob
česko-bratrského
2 osoby
evangelického-luteránského 21 osob
bez náb. vyznání
393 osob
Obyvatelstvo skládá se ponejvíce z průmyslového
dělnictva - horníků a sklářů a jen malá část malorolníků.
Ovšem že zdejší usedlé dělnictvo z větší části vlastní, až
na malé vyjímky, každý domek a kousek pole, což jim
zejména ve válce umožňovalo živobytí, za to se také
hodně napracují.
V obci je kostel, církevní to majetek, pod patronací
Patronátního úřadu liblínského, založen v roce 1777.
Kolem kostela byl hřbitov, tam se až do roku 1895
pochovávalo, v témže roce vystavěn hřbitov u hájku. V
obci konaly se služby boží každou třetí neděli, za
nepříznivého počasí i déle. Veškeré církevní obřady
vykonávali tu kněží farnosti města Radnic.
V roce 1900 byla ve zdejší obci vystavěna fara a
nejprve obsazena farářem Kabátem. Po jeho úmrtí v roce
1916 nastoupil Tom. Sedláček a jelikož se se zdejším
obyvatelstvem nemohl shodnouti, v roce 1920 se
odstěhoval. Na jeho místo nastoupil za faráře Bohumil
Jakeš.
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O postavení fary měli zásluhu dřívější starosta Jan Beran
a Nathan Tausik (žid), né snad z otázky náboženské, ač v
tu dobu ještě zdejší obyvatelstvo dosti věřilo, jako více pro
osobní prospěch, neboť první byl starosta a hostinský a
druhý byl obchodníkem a oba bydleli vedle kostela.
V obci bylo zvykem, že když bylo po mši svaté, že hned u
Jana Berana hrála muzika, také rvačky, a to dosti velké,
bývaly tu na denním pořádku. Až když zakotvila zde
kořeny strana soc.demokratická, pak zanedbaný lid
nabýval vzdělání a surovosti poznenáhlu vymizely.
Místo, na němž farní budova stojí bylo dříve velkou, ale
zanedbanou zahradou, patřící Nathanu Tausikovi, který ji
na stavbu farní budovy odprodal
Dále má obec dvoutřídní školu, postavenou v roce 1885
za obnos 7856 zlatých. Obnos, proti dnešní době, dojista
hodně nepatrný. Než byla škola vystavěna vyučovalo se u
Pázlerů v čp. 42 a u Nových čp. 55 na silnici. Do roku
1885 chodila naše mládež do školy do Radnic, což bylo
pro ni i pro rodiče dosti nepříjemné. Na naší škole, po
svých předchůdcích, ku spokojenosti všeho našeho lidu,
nejdéle vyučoval pan František Krátký, řídící učitel 24
roků, až v roce 1922 v březnu zemřel, po něm nastoupil
místo prozatimně p. učitel Poláček z Rokycan, pak
definitvně p. řídící Falta. O postavení naší školy má
zásluhu starosta Jan Nový.
V obci byla také v roce 1893 zavedena pošta v čp. 35 –
dům pana Václava Svobody. On byl také jmenován jako
pošmistr. Adminisrativu poštovní vedly dříve slečny jako
expeditentky, později syn Václav Svoboda, pak syn Jan
Svoboda, a když tento v I. Sv. válce zahynul, vedla ji paní
Marie Svobodová.
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V obci působily spolky – Politická organizace strany
soc. dem., Dělnická tělocvičná jednota, Republikánská
strana československého venkova (rolníci), dále odborný
spolek sklářského dělnictva, Federovaná dělnická jednota
(komunisti) a Politická organizace, taktéž komunisté.
Do roku 1921 bylo dělnictvo v naší obci i s komunisty
jednotné, pak se rozdělilo.
Do roku 1903 vyrábělo se ve sklárně na Bohemii
tabulové sklo, v témže roce pro špatné hospodářství a pro
úpadek zastavila továrna práci a více se tam nepracovalo.
Majiteli továrny byli Hann a Hermann (židé). V roce 1919
byla sklárna prodána panu Ant. Hoškovi – příslušník
českého státu, za cenu 200 000 Kč, sklárna z větší části
přestavěná na byty pro sklářské dělnictvo a továrna na duté
sklo (lahve) postavena u žel stanice Radnice v roce 1920.
V roce 1922 bydlelo na Bohemii 65 rodin s 270
obyvateli, čímž stoupl počet obyvatel ve Sv. Kříži na 763
osob.
V roce 1921 v pondělí po pouti dne 9. května vznesla
se nad naší obcí bouře a kolem 5. hodiny uhodil blesk do
takřka nejstaršího stavení čp. 3, celé dřevěné a došky kryté
a zapálil ho tak, že celé vyhořelo. Byla to stará hospoda
patřící Václavu Kraidlovi, dříve Janu Beranovi, přezdívalo
se tam „U Homolků“. Na to zdejší obyvatelstvo
postrachem vyděšeno, dávalo si v roce 1922 zřídit hodně
hromosvody, což bylo dosti nákladné, neboť jedna tyč
stála 350 až 450 Kč a dvě tyče od 700 až do 900 Kč.
V roce 1921 ukázala se v malém množství v panských
lesích mniška (Bekyně), která neměla v tomto roce
zhoubného účinku. V roce 1922 byla již ve smrkových a
jedlových panských lesích ve větším rozsahu a vyžádala si
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pak porážku některých smrkových dílců. Stromy borové
byly této mnišky ušetřeny. Obecní les do roku 1922 zůstal
taktéž ušetřen.
Do 15. července 1922 panovalo sucho, od téhož
datumu počalo často pršet, panovalo studené počasí, tak že
mniška v lesích zaníkla a počátkem měsíce srpna už se
nerojila. Deště potrvaly pak až do konce srpna, takže byly
špatné žně.
Zapsal Antonín Fišer, od 4.7.1922,1. kronikář v Újezdu
u Sv. Kříže nar. 15.5.1871 v čp. 30
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LIBUŠE A PŘEMYSL

Libuše zkušeným
okem přehlédne
poselstvo a čeká
dotazy. A ty
přicházejí. "Kněžno
naše, pověz, kam
vůbec máme jít? Kdo nás povede a jak se ten muž vůbec
jmenuje?" ptá se posel.
Libuše praví : " Jmenuje se Přemysl a touhle roční dobou by
mohl se svými volky orat půdu. A povede vás můj kůň".
Štolba přivede Libušina bělouše a někdo z mužů vykřikne: "
Kdo to jakživ slyšel, aby výpravu vedl kůň?" Jiný ho okřikne :"
Mlč, naše kněžna je moudrá, ví co dělá." A dotazy pokračují.
Jak poznáme, že ten Přemysl je ten pravý Přemysl? "Zkrátka
můj kůň už dál nepůjde" , odpoví Libuše a gestem dá povel k
odchodu.
Poselstvo s běloušem putuje několik dní a když minou osadu
jménem Stadice, uvidí pod lesem muže orat půdu. Když k
němu dojdou, ptají se : "Pověz nám, jak se jmenuješ? "Mé
jméno je Přemysl", odpoví. V tu chvíli je bělouš pobídnut k
chůzi, ale kůň se ani nehne. Poslům se uleví. Konečně jsou na
konci své cesty a mají před sebou toho pravého Přemysla.
Mohou začít vyjednávat. Jsme poslové kněžny Libuše, znáš ji?
"Ano, znám" odpoví Přemysl.
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Máme pro tebe od ní vzkaz, zda bys nechtěl být jejím mužem
a naším knížetem. Přemysl chvíli váhá, pak zabodne otku do
země a praví: "Dobrá tedy,budiž po vašem" Při oblékání do
knížecího roucha se posel ptá: "Kníže náš, jsi v roucho oděn a
nač ten lýkový střevíc v torně uschovals?" "To proto, aby
jednou mé děti a děti mých dětí měly vždy na paměti z jak
nízkého postavení ke knížecímu stolci přišly" praví Přemysl.
A poslové se dmou pýchou, jak moudrého knížete pro sebe
získali....
Přemysl se tak bude s Libuší
podílet na vládnutí. Tak byl
položen základ dynastie
Přemyslovců, která bude se
střídavými úspěchy vládnout až
do začátku 14. století. A jelikož
dáváme rádi přezdívky, tak i
Přemysl dostane přízvisko Oráč.
příště : Ludmila v.s. Drahomíra

Jan Kašák
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Na Rokycansku startuje třetí etapa plánování sociálních služeb
V říjnu 2017 byla zahájena 3. etapa komunitního plánování sociálních služeb
na Rokycansku. Rozběhl se projekt Centra pro komunitní práci západní
Čechy, který je pokračováním procesu komunitního plánování zahájeného v
regionu již v roce 2007.
Sociální služby tak opět vstoupí na dobu dvou let do popředí zájmu. Jedná se
o služby, které pomáhají lidem v tíživých životních situacích, ať už se jedná
o ztrátu bydlení, zadlužení, domácí násilí, pomoc rodinám s péčí o seniora či
postiženého člena rodiny, pomoc dětem a mladým lidem s jejich problémy
doma, ve škole nebo při hledání práce a v mnoha dalších situacích. Mezi tyto
služby patří např. pečovatelská služba, domov pro seniory, azylový dům či
dluhové poradenství.
Cílem projektu „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na Rokycansku“ je navázat na předešlé výstupy, zmapovat
stávající problémy v sociální oblasti a po diskuzích se všemi zájemci, kterých
se sociální problematika dotýká či které zajímá, určit priority v rozvoji
sociálních služeb do budoucích let. Do projektu, který je financován
z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, se může zapojit každý, od zástupců obcí a měst, přes
organizace poskytující služby a samotné uživatele služeb či jejich blízké, až po
zájemce z řad veřejnosti.
V říjnu proběhlo v Rokycanech úvodní setkání, na kterém byl celý projekt
představen. Nyní budou mapovány sociální služby, které v regionu působí, a
budou zjišťovány problémy, se kterými se obce a občané v regionu v sociální
oblasti potýkají. Na jaře příštího roku budou zahájena jednání o zjištěných
problémech a jejich možných řešeních. Pokud řešíte nějakou
problematickou sociální situaci, nebo byste chtěli bližší informace o
projektu či byste chtěli přispět svým názorem, neváhejte kontaktovat Mgr.
Ondřeje Raffela, koordinátora projektu, Centrum pro komunitní práci
západní Čechy, tel.: 775 764 418, mail.: ondrej.raffel@cpkp.cz, který Vám rád
poskytne bližší informace.
Mgr. Ondřej Raffel, CpKP ZČ
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Fotogalerie z akcí listopad - prosinec

Svatomartinské slavnosti
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Okružní jízda po obci
Vystoupení v hostinci
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Rozsvícení vánočního stromu u OÚ
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Zpívání v kostele – dramatický kroužek z Újezdu
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Mateřská škola Radnice
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Základní škola Radnice

33

Chicken Hell

34

Mikulášská nadílka
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Paní Růžena Fišerová oslavila 103 let.
Blahopřejeme!
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Každoroční vánoční
setkání se seniory.
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Děkujeme za aktivní činnost pro obec.
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Vichřice Herwart potrápila obyvatele Újezdu u Svatého
Kříže v neděli 29.10. 2017.
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JEDLÉ HOUBY ROSTOUCÍ V HÁJKU

LISTOVÁ ZELENINA
ZTRÁTA ODVAHY
ASIJSKÝ VELETOK
VRUBOUN POSVÁTNÝ
BRÝLE ZASTARALE
JEMNÝ UHLÍK
MOŘSKÝ ŽIVOČICH
ČÁST ROSTLINY
POLNÍ LÁHEV
CUKERNATÝ SIRUP
LEPENKA
MAJITEL PSA
OBRAZOVÝ SNÍMAČ
NÁDOBA NA VOŇAVKU
KOČKOVITÁ ŠELMA
OPLAKAT
SVETR
KROKOVA DCERA
VÝSEČ V KLENBĚ
ZASYPANÁ SNĚHEM
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