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Přichází jaro. Mráz ještě občas k
ránu vystrčí drápky a zasklí
kalužiny, ale jeho čas už vypršel.
Jen zahrádkáři čekají až ledoví
muži Pankrác, Servác a Bonifác
oslaví své májové svátky a
sazenice zeleniny se přestěhují z
parapetů na záhony. Zimu střídá jaro. Takový
je koloběh přírody, rok za rokem, století za
stoletím.
Na jaro se vždycky moc těším, zvláště po té letošní zimě. Děti si moc
zimních radovánek ať už sněhových, tak i ledových neužily.
Ale je tu jaro a s ním i spousta práce pro nás všechny.
V polovině dubna začne plánovaná výstavba chodníků. Prosíme
spoluobčany, hlavně ty, kteří bydlí u hlavní silnice o trpělivost.
Z rozhodnutí zastupitelstva obce se chodníky udělají kompletně
celé, i s pokládkou zámkové dlažby. V první řadě jsme plánovali
výstavbu první etapy, ale vzhledem k tomu, že by tato skutečnost
chodníky více prodražila, rozhodli jsme se pro spojení I. a II. etapy.
Ukončení celé výstavby se plánuje na konec července.
V měsíci březnu byl opravena budova vodojemu. Nyní nás ještě čeká
výměna dveří, příjezdová cesta a oplocení.
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Z úřadu práce nám byla poskytnuta dotace na pracovní místa
v rámci VPP. To znamená, že i v letošním roce budou v naší obci
udržovat pořádek
tři zaměstnanci.
Poslední středu v měsíci nám byla doručena zpráva o přidělení
dotace z MK na počítačové vybavení knihovny. Usnadní nám to
mimo jiné evidenci knih a vyplňování výkazů. V neposlední řadě
chceme zavést Czech POINT (Český Podací Ověřovací a Informační
Národní Terminál) je to univerzální kontaktní místo veřejné správy
poskytující občanům zejména ověřené výpisy z informačních
systémů veřejné správy, např. Výpis z Rejstříku trestů, Výpis
z Katastru nemovitostí, Výpis z bodového hodnocení řidiče, Výpis z
Veřejných rejstříků atd. a řadu dalších služeb, např. podání Žádosti o
zřízení datové schránky nebo autorizovanou konverzi dokumentů.
Tuto službu poskytujeme spoluobčanům v úředních hodinách.
Kontaktní místo na poště Partner bude pro naše spoluobčany
každodenní.
Na další dotace, které jsme podali, zatím ještě čekáme. Jedná se o
dotaci na opravu křížků – na křižovatce a na hřbitově a dotaci na
tělocvičnu v přírodě pro dospělé.
Krásné jaro a začátek léta přeje Alena Manková, starostka obce
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la bílou zim má zima

Zprávy z úřadu
TAŠKY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Obecní úřad nakoupí v rámci dotace od EKO- KOMu tašky na
separovaný odpad pro vylepšení podmínek třídění. Každý
dům v obci obdrží zdarma jednu sadu těchto tašek.
Jestliže budete správně třídit jednotlivé druhy odpadů, umožníte tak
jejich další zpracování a následně dojde k recyklaci, což šetří naši
přírodu. Abyste nemuseli pracně třídit odpad až ve chvíli, kdy stojíte
u kontejneru, existují tašky na separovaný odpad, které vám umožní
třídit odpad už ve chvíli, kdy vzniká, přímo ve vaši domácnosti. Jde o
sadu tří tašek z recyklovaného plastu, jsou omyvatelné a spojené
suchým zipem, aby vytvořily ucelený set. Jsou rozlišeny barevně a
potištěny nápisem Papír, Plast a Sklo pro snadnější třídění odpadu.
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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 25.4.2018 do 17:00 hod.
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OBLASTNÍ CHARITA ROKYCANY
Osobní asistence je terénní sociální služba, která je poskytována
osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Tato pomoc probíhá v přirozeném sociálním
prostředí a při činnostech, které osoba potřebuje.
Osobní asistence, která je poskytována Oblastní charitou
Rokycany, napomáhá k zajištění psychické a fyzické soběstačnosti
osob, s cílem umožnit v nejvyšší možné míře jejich zapojení do
běžného života společnosti. Napomáhá k zajištění důstojného
prostředí a zacházení, podpoře v překonávání problémů spojených
se stářím, chronickou nemocí či postižením při péči o svoji osobu
a domácnost tak, aby člověk zůstal co nejdéle soběstačný ve svém
přirozeném prostředí.
Posláním naší organizace je zlepšení kvality života osob v nepříznivé
sociální situaci, jejich začlenění do běžné společnosti dle svých
představ a přání.
Poskytováním služby je snižováno riziko sociálního vyloučení.
Osobní asistenci poskytujeme osobám (dle registru MPSV)
s kombinovaným, mentálním, tělesným, sluchovým, zdravotním,
zrakovým a jiným zdravotním postižením, seniorům a dětem a
mládeži ve věku od 6 do 26 let ohrožených společensky nežádoucími
jevy.
Osobní asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem
překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi,
které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich
nepřemýšlí. Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a
bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci,
často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen
pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným
přítelem.
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K základním činnostem patří pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
Při poskytování osobní asistence jsou dodržovány hlavní zásady
uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tj. zásady
zachování důstojnosti uživatele, podpory jeho aktivity, motivace,
samostatnosti, autonomie a zásady dodržování kvality služby. Služba
osobní asistence je poskytována v individuálním zájmu osob a
náležité kvalitě tak, aby bylo vždy
důsledně
zajištěno
dodržování
základních lidských práv a lidských
svobod. Každý uživatel naší služby
vyžaduje individuální přístup, výrazem
našeho
respektování
práva
na uchování individuality je společné
plánování služby. K uživatelům
přistupujeme jako ke svým rovnocenným partnerům a respektujeme
volbu uživatele služby a nevnucujeme jim naše názory. Osobní
asistent je klientovi partnerem, protože jejich vzájemný vztah je
velmi osobní a zasahuje do intimní oblasti života klienta.
Naši osobní asistenti pracují na základě odborných znalostí, které
zavádějí a používají v praxi. Usilujeme o to , aby naše práce byla
v souladu s moderními přístupy a postupy v sociální práci.
Služba je poskytována v místě pobytu klienta, 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu, včetně víkendů a svátků. Služba je hrazena dle aktuálního
ceníku, v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. (110,- Kč/hod.)
Služba je poskytována na území ORP Rokycany.
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Osobní asistence? Pomoc lidem, kteří
to potřebují…
Potřebujete kvůli omezené pohyblivosti, nemoci, postižení
nebo vysokému věku pomoci s činnostmi, které vám umožňují žít
doma, v prostředí, které znáte a ve kterém jste spokojeni? Osobní
asistence vám pomůže žít životem co nejvíce podobným tomu, na
který jste byli zvyklí.
Osobní asistence je sociální služba, která je poskytována v
místě, které si sami zvolíte a v době, která vyhovuje vám. Službu si
můžete objednat v průběhu sedmi dní v týdnu a dvaceti čtyř hodin
denně, poskytování není omezeno „standardní“ pracovní dobou,
jediným kritériem jsou potřeby klienta.
Osobní asistent vám pomůže s vařením, úklidem, oblékáním,
hygienou, doprovodí vás k lékaři, na úřad v době, kterou si sami
určíte, tak abyste mohli žít ve vašem domácím prostředí i v případě,
že byste si tyto činnosti sami neobstarali. Stejně tak s vámi může jít
jen na procházku, pokud se samostatně nepohybujete mimo byt.
Osobní asistenci si můžete sjednat i o víkendu, v době mimo obvyklou
pracovní dobu a sami si určíte, kolik času se vám osobní asistent bude
věnovat.
Poskytování služeb osobní asistence vyžaduje na straně
poskytovatele velkou míru zodpovědnosti, poctivosti, laskavosti při
jednání s klientem a pečlivosti při výběru osobního asistenta.
Všechny tyto požadavky splňuje nezisková organizace HEWER, z.s.,
kterou bychom vám rádi představili blíže. Poskytování služeb osobní
asistence se ke spokojenosti klientů věnuje již od roku 1997, kdy
společnost HEWER začínala v Praze. Během svého dvacetiletého
působení se společnost HEWER rozrostla tak, že dnes mohou jejich
služeb využít klienti ze sedmi krajů České republiky.
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HEWER může nabídnout zkušenosti s poskytování osobní
asistence v různých regionech ČR a díky dlouhodobému působení v
oblasti těchto služeb "ví, jak na to" - jak vybírat osobní asistenty, aby
byli profesionální a laskaví, jak zajišťovat jejich přítomnost u klienta,
aby byla řízená potřebami klienta, a jak po dohodě s klientem určit
optimální rozsah a náplň služeb osobní asistence. HEWER tak pomohl
a pomáhá svým klientům žít v domácím prostředí co nejdelší dobu a
co nejspokojeněji.
Podrobnosti o službách osobní asistence poskytovaných
společností HEWER najdete na www.hewer.cz a nebo vám je rádi
poskytneme na telefonu 274 781 341.
V současné době také rozšiřujeme tým našich osobních
asistentů ve vašem kraji nebo regionu. Osobním asistentem se může
stát každý, kdo má rád lidi a chtěl by pomáhat ostatním, je zdravotně
způsobilý a bezúhonný, má dokončené základní vzdělání a je ochotný
si ho dále doplňovat. Pracovní pozice osobního asistenta je velmi
vhodná pro studenty i aktivní důchodce, kteří mají zájem svůj čas
věnovat pomoci druhým s možností přivýdělku. Pokud Vás služba
osobní asistence oslovila a máte o ni zájem, nebo chcete být sami
prospěšní lidem, kteří se bez pomoci druhého člověka neobejdou,
kontaktujte nás na telefonu 736 505 417 nebo na e-mailové adrese:
nabor@hewer.cz.
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Újezd u Svatého Kříže,
konaného dne 23.2.2018, od 19:00 hodin.
Usnesení č. 1/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje jako
zapisovatelku paní Janu Fišerovou a ověřovateli zápisu paní
Janu Fořtovou a pana Vladimíra Auterského
Usnesení č. 2/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje program
veřejného zasedání zastupitelstva obce v upraveném
a rozšířeném znění.
Program:
1. Zahájení, schváleni zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva starostky
5. Újezdský vrch – údržba lokality
6. Souhlas se školským obvodem ZŠ a MŠ Radnice
7. Příspěvky spolkům
8. Dodatek ke smlouvě o lesnickém pachtu
9. Pronájem hospody Na Koupališti
10. Schválení firmy na opravu vodohospodářské stavby Vodojem
11. Podání žádosti na ÚP o uchazeče na VPP
12.Členské příspěvky
13. Souhlas s výstavbou chodníků I. a II. etapa
14. Souhlas se změnou územního plánu
15. Zadání vyhotovení pasportu místních komunikací
16. Smlouvy o poskytnutí účelové dotace – dopravní
obslužnost
17. Navýšení nákladů za odpadové hospodářství
obcí/měst
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18. Usnesení
19. Diskuze
20. Závěr
Usnesení č. 3/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže souhlas s údržbou
lokality Újezdský vrch pro pana Ondřeje Rychetského v rámci
Programu péče o krajinu agentury ochrany přírody a krajiny ČR
a pověřuje starostku vyřízením žádosti
Usnesení č. 4/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje smlouvu o
vytvoření společného školského obvodu spádové školy
Základní školy a mateřské školy Radnice, příspěvková
organizace a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Usnesení č. 5/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje finanční
dar v hodnotě 5000,- Kč pro mateřskou školu v Radnicích na
pořízení didaktické techniky a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
Usnesení č. 6/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje finanční
dar v hodnotě 2000,- Kč pro Český svaz chovatelů ZO Terešov
a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Usnesení č. 7/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje dodatek ke
smlouvě o lesnickém pachtu a pověřuje starostku podepsání
tohoto dodatku
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Usnesení č. 8/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje nájemce
hospody Na Koupališti paní Markétu Krocovou a schvaluje
nájem ve výši 2000,- Kč měsíčně
Usnesení č. 9/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje firmu
SUPREME Construction &Services s.r.o. na opravu
vodohospodářské stavby – Vodojem Újezd u Svatého Kříže a
pověřuje starostku podpisem smlouvy
Usnesení č. 10/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje podání
žádosti na ÚP o 3 uchazeče na VPP a pověřuje starostku
podpisem smlouvy
Usnesení č. 11/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje členské
příspěvky, které každoročně vyplácí (psí útulek, polygon,
mikroregion…)
Usnesení č. 12/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže souhlasí
s výstavbou I. a II. etapy chodníků při hlavní silnici v roce 2018
a pověřuje starostku pro toto jednání
Usnesení č. 13/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje změnu
územního plánu dle žádosti pana Lelka s podmínkou úhrady
nákladů na zpracování, na vyhodnocení a zpracování
mapových podkladů a pověřuje starostku pro toto jednání.
Usnesení č. 14/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje zadání
vyhotovení pasportu místní komunikací a pověřuje starostku
pro toto jednání
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Usnesení č. 15/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
poskytnutí dotace na dopravní obslužnost a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
Usnesení č. 16/2018
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže projednalo
informaci o riziku navýšení nákladů obce/města na odpadové
hospodářství, případě prosazení účelové nevládní novely
zákona o odpadech obsahující násobné zdražení
skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce/města
nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech,
které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že
nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno
formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po
schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké
spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat
povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového
hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a
Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily
podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému
riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
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Změny termínu vyhrazeny
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Naši Jubilanti
Přejeme našim spoluobčanům
hodně zdraví, štěstí
a životní pohody.

Duben:
Ježková Jaroslava, Čermáková Květoslava,
Tenk Miroslav, Hirmerová Jana, Tenková Dagmar,
Fišer Emil

Červen:
Liška Miloš
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Opustili
nás

paní Jarmila Nová
paní Růžena Fišerová
paní Zdeňka Fairaislová

Upřímnou soustrast rodinám.
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Z kroniky obce Újezd u Svatého Kříže
V roce 1928 byl zbudován pomník padlým ve Světové
válce 1914 – 1918. Na žádost občanstva ujala se akce
místní osvětová komise za předsednictví řídícího učitele
Josefa Cfalty, a tak došlo 7. července 1929 k odhalení
pomníku. O 2. hodině odpoledne za veliké účasti zdejšího
i vůkolního obyvatelstva seřadil se průvod na silnici před
hostincem Jar. Šnajdra a prošel celou obcí. U pomníku o
Sv. Válce a padlých hrdinech promluvil za všeobecného
souhlasu odborný učitel pan František Ježek ze Stupna.
Pomník zbudován stavitelem p. Františkem Leichtem ze
Stupna a celý náklad na pomník
byl 6000,Kč.
Kromě toho bezplatně na pracích při pomníku pracovali:
Práce kovářské: František Chaloupka, Josef Bělohlávek,
Stanislav Lukšík, Jaroslav Fišer, Václav Fišer a František
Fišer.
Práce zednické: Josef Ježek, Josef Moravec, Jakub Kolář
a Emil Košťál.
Povozy propůjčili: Jaroslav Kepka, Josef Hirmer, Jan
Kroc, Václav Beran a Jan Jíša.
Při převzetí pomníku obcí poděkoval starosta obce
Antonín Fišer vřele všem, kdož jakýmkoliv způsobem
přičinili se o zdokonalení šlechetného tohoto díla našim
padlým hrdinům.
Pak vysloven dík p. Janu Červenkovi, předsedovi
České Národní rady Čechů v Americe a našemu rodákovi,
jenž věnoval obci v roce 1928 1000,- Kč, jichž bylo
použito na postavení tohoto pomníku.
Slavnostní akt ukončil starosta apelem na všechny
přítomné, by všichni pomníku chránili a zdobili, aby tak
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pro věčné časy zachována byla důstojná památka padlým
vojínům – našim občanům.
Jan Červenka se narodil roku 1870 v Újezdě u Sv. Kříže
a přišel do Ameriky jako dvanáctiletý hoch. Stal se
obchodním jednatelem, hostinským, spoluzakladatelem
pivovaru a předsedou tohoto podniku a kandidátem do
městské rady.
Jan Červenka byl jedním z nejnadšenějších a
nejobětavějších pracovníků za osvobození naší vlasti za
války a uznání za jeho práci dostalo se jemu nejenom od
jeho krajanů, kteří jej poctili úřadem předsedy Národního
sdružení i Národní rady Československé, ale i osobně od
samotného prezidenta T. G. Masaryka
Tento doslovný opis z výstřižku novin amerických
Čechů z roku 1951 dodatečně k doplnění kroniky napsal
Josef Riedel kronikář.
V roce 1947 byla obnovena deska na památku padlých
a byla připsána jména popravených a zemřelých z druhé
Sv. Války.
Jsou to: Alois Záhrobský, František Zábranský, Josef
Brebera a Pavel Koyš Krištov.
Na jaře roku 1947 byl postaven ruskému vojínu, pod
záštitou MNV pomník na jeho hrobu a zasazena deska.
Této oslavy zúčastnil se zástupce ruského vyslanectví
legační rada Šejko a několik dalších úředních a
vojenských osob. Jejich podpisy jsou zanešeny v pamětní
knize místní obecní školy.
Pšenička Antonín, kronikář

20

Novoroční fotbálek 2018

Mladí – Dříve narození
6

:

15
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Zima čaruje
Fotografie pořízená 28.12.2017

Fotografie pořízená 1.1.2018
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Masopust 2018
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Eva Pilarová, benefiční koncert
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Velikonoční jarmark
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Jedlé houby
v našem Hájku

VODNÍ PUMPA
STARCI
JEDNOTKA PROUDU
PŠTROSOVITÝ PTÁK
ZELENINA
ROSOL
SRDEČNICE
PODOBIZNA ZPŘEDU
VÝKVĚT
CESTA
CENINA
EPICKÁ DÍLA
ČERNÝ PTÁK
POPÍNAVÁ ROSTLINA
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