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Vážení spoluobčané,
před několika týdny jste svými hlasy zvolili nové členy obecního zastupitelstva na období 2006-2010.
Dovolte mi, abych Vám jménem všech zastupitelů poděkoval za projevenou důvěru a podporu. Snahou
obnoveného vedení bude nadále pokračovat v rozvoji obce. Z tohoto důvodu se také plánuje na počátku roku 2007
tzv. „veřejné slyšení“, jehož smyslem je získat přehled o tom, co Vám v obci schází.
Libor Vykopal
Ze zprávy o činnosti
Zastupitelstvo se sešlo na své 1. pracovní poradě dne 14. listopadu, na které projednalo zřízení výborů a
komisí. Noví členové zastupitelstva byli podrobně seznámeni s akcemi za předchozí období a připravovanými
projekty na období další. Jedná se mj. o úpravu prostranství kolem kostela, opravu márnice na hřbitově, opravu
pomníku padlých, změnu územního plánu obce a hlavně zajištění stavebních pozemků. V minulém týdnu již
proběhla první informativní schůzka s vlastníky ohledně výkupu pozemků nad hřbitovem. Na další poradě dne 12.
prosince zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na úpravy prostranství
kolem kostela a podání žádosti na opravu pomníku padlých z programu obnovy staveb drobné architektury
místního významu v Olomouckém kraji.
9. listopadu se v kulturním domě konal seminář „Obnovitelné zdroje a energetické úspory pro každého“.
Ačkoliv se hovořilo o tématech, která jsou aktuální opravdu pro „každého“, pozvánka oslovila pouze pár lidí. Je to
škoda, protože většina z Vás hledá způsob, jak uspořit při vytápění a jak zateplit svůj dům.

Víte, kam se obrátit o pomoc v oblasti sociálních služeb?
Ve čtvrtek 23. listopadu uspořádalo Město Hranice společně s Mikroregionem Hranicko představení
poskytovatelů sociálních služeb na Hranicku. Na tomto setkání byli přítomní mj. seznámeni s nabídkou
Pečovatelské služby Domova důchodců Hranice a Charity Hranice, která zajišťuje v Hranicích a okolí
ošetřovatelskou službu (pro dlouhodobě nemocné, seniory, invalidní-bez ohledu na věk, pro lidi se sníženou
komunikací a nevyléčitelně nemocné), osobní asistenční službu a pečovatelskou službu.
Ošetřovatelská služba je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, zahrnuje např.:
• aplikace injekcí, převazy defektů
• celkové koupele
• ošetření stomií
• rehabilitační cvičení, nácvik sebeobsluhy u klientů po CMP a úrazech,
• prevenci a léčbu dekubitů, podávání léků
• odběry biologického materiálu a další odborné ošetřovatelské úkony dle ordinace lékaře
Osobní asistenční služba je částečně hrazena uživatelem, zahrnuje např.:
• pomoc a podpora při podávání jídla a pití
• pomoc při oblékání
• pomoc při prostorové orientaci
• pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, pomoc s celkovou hygienou
• pomoc s úklidem a údržbou domácnosti
• nákupy a běžné pochůzky
Pečovatelská služba je částečně hrazena uživateli dle platného ceníku, k jejím činnostem náleží např.:
• nákupy, dovozy oběda
• doprovody k odborným lékařům
• pochůzky – lékař, lékárna
• praní a žehlení prádla
• celkové koupele
• úklidy v domácnostech
Kromě zdravotních výkonů a pečovatelské služby zajišťuje Charita Hranice také zapůjčování rehabilitačních
pomůcek (chodítka, polohovací postele, invalidní vozíky, biolampa, WC pokojové a jiné pomůcky). Bližší
informace získáte na OÚ Ústí nebo přímo na tel. č. 581 606 615 nebo mobil. č. 777 279 913.

Propojení vlastní studny na vodovod pro veřejnou potřebu
Řada vlastníků rodinných domků i jiných nemovitostí využívá pro zásobení pitnou vodou jak vodovodní
přípojky z vodovodu pro veřejnou potřebu, tak také vlastní studny. Není při tom výjimkou, že vnitřní vodovod
napájený ze studny mají propojený s vodovodem napojeným na vodovodní přípojku. Při tom zapomínají nebo
vůbec nevědí, že porušují zákon 274/2001 Sb., který v paragrafech 32 a 33 považuje takové jednání za přestupek
nebo správní delikt. Podle těchto ustanovení musí být vodovodní přípojka provedena a provozována tak, aby
nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.
Propojení vlastní studny s vodovodem pro veřejnou potřebu může za určitých okolností způsobit
znečištění vody ve vodovodu a ohrozit tak zdraví obyvatel v širokém okolí zdroje nebo způsobit škody řadě
podnikatelů. S ohledem na ustanovení zákona je zřejmé, že při vzniku takové události nese plnou zodpovědnost
odběratel, který výše uvedené propojení na své nemovitosti má. Žádáme proto všechny vlastníky nemovitostí, aby
si v tomto smyslu prověřili stav vnitřních vodovodů a propojení vlastní study s vodovodní přípojkou ihned
odstranili.
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Informace k pronájmu společenských místností
Před více jak třemi lety byla dokončena „Dostavba kulturního domu-jeviště“. Protože v letošním roce
nastaly problémy s využíváním suterénu kulturního domu a vedou se po obci různé řeči, chceme Vám všem
objasnit, z jakých důvodů obec o dostavbu jeviště včetně počítačového centra žádala, za jakých podmínek byla
celá akce schválena a zrealizována a především z jakých prostředků byla financována.
Obec žádala o dotaci na tuto akci 2 x, poprvé naší žádosti nebylo vyhověno, teprve po jejím přepracování
byla žádost schválena.
Proč? Dokumentace byla zpracována tak, aby co nejvíce splňovala kritéria programu SAPARD a vyhovovala
jejímu hodnocení.
Projekt zahrnoval:
- I. nadzemní podlaží – společenskou místnost sloužící pro hosty kulturních akcí (plesů a zábav), případně
jako zasedací místnost obecního úřadu, pro zázemí prodeje občerstvení s kuchyňskou linkou a dřezem,
místnost bude sloužit k přístupu na internet a jako školící zařízení
- Nákup 3 ks PC s přístupem na internet
- II. nadzemní podlaží – jeviště a jeho zázemí, které může sloužit jako klubovna
- Vnitřní vybavení společenské místnosti, jeviště a zázemí
- Komplexní úpravy veřejného prostranství v okolí budovy
- Bezbariérový přístup
Jaké měly být dopady projektu?
1. společenské – podpora kulturního, spolkového, společenského a sportovního života obce, podpora
folklórního souboru Záhoran.
2. sociální – vznik 1 pracovního místa, zpřístupnění objektu pro tělesně postižené vybudováním příjezdové
rampy a sociálního zařízení
3. ekonomické – podpora podnikání – rozšíření nabídky nájemce pohostinství k pořádání oslav, svateb a
jiných společenských akcí.
Je nutné si uvědomit, že dostavba kulturního domu – jeviště by nebyla zrealizována bez finanční podpory
EU, a že obec je povinna plnit podmínky dotace a celého projektu. Investiční akci v hodnotě cca 2.5 mil. Kč by
obec z vlastních prostředků nezvládla.
Kromě toho obec v loňském roce hledala prostory, které by byly nejvýhodnější pro umístění knihovny včetně
počítače s internetem. Po zvážení všech variant (klubovna hasičské zbrojnice, prostory v bývalém obecním úřadu,
šatny v mateřské škole) zvolili zastupitelé pro umístění knihovny suterén kulturního domu. K tomuto rozhodnutí
přispělo mnoho důvodů – jedná se o prostory bezbariérové, v centru obce, zabezpečené, trvale vytápěné atd.,
takže nevznikly další nutné investiční a provozní výdaje pro obec.
A nyní informace k pronájmu společenských místností:
Jak mohou probíhat v naší obci rodinné oslavy?
1. v domácím prostředí – můžete si půjčit židle, stoly, případně ubrusy a nádobí, k venkovnímu posezení –
zahradní soupravy (za úplatu).
2. máte možnost si pronajmout klubovnu v 1. patře hasičské zbrojnice, která pojme až 45 osob, k dispozici
je malá kuchyňka s dřezem a sporákem (nádobí - skleničky, talíře, příbory, kávové hrníčky atd. vše pro
45 lidí), sociální zařízení v přízemí. Nájem za klubovnu je 500,- Kč + účtujeme spotřebu plynu, elektrické
energie a praní ubrusů. Je to ideální prostředí pro malou rodinnou oslavu. Každoročně se zde konají
desítky oslav, které by se při případném přestěhování počítačů nebo umístění knihovny nemohly v těchto
prostorách konat.

3. dále máte možnost si pronajmout sál kulturního domu, jeviště a zázemí. Zde je možné uspořádat rodinnou
oslavu, svatbu až max. do 100 osob. Pronájem sálu je za 1000,- Kč + účtujeme spotřebu plynu a praní
ubrusů. Kulturní dům není ovšem vybaven nádobím v takovém množství a především v takové kvalitě,
která by odpovídala kupř. svatební hostině. V minulém Zpravodaji jsme zmínili také některá pochybení
během uplynulého volebního období. Mezi ně v současné době řadíme také možnost pronájmu „pekla“.
To bylo několikrát pronajato místním i přespolním občanům nejdříve za 500,-Kč, později za 1000,- Kč.
Co znamenala taková oslava pro oslavence a samozřejmě také správcovou KD? Každý si musel zajistit
odpovídající počet nádobí, příborů atd., takže se stávalo, že ještě několik dnů po oslavě se hledaly lžičky,
vracely naběračky, tácky, kýble apod. Samozřejmostí bylo vystěhování počítačů na obecní úřad a jejich
následné zapojení. Jaká je situace v současné době? Po umístění knihovny v suterénu KD rozhodlo
zastupitelstvo, nikoliv starosta obce, že k rodinným oslavám, svatbám atd. bude dále všem zájemcům
pronajímán pouze sál kulturního domu. Proto je každý, kdo chce uspořádat rodinnou oslavu v KD,
nejdříve obeznámen s podmínkami pronájmu. Občerstvení je zapotřebí domluvit s nájemcem
Hospůdky U čápa, což je v souladu s podmínkami celého projektu (podpora podnikání). Pokud
souhlasíte, nestaráte se o přípravu slavnostní tabule a je pouze na Vás, co všechno si v hospodě objednáte.
Během posledních třech let proběhlo v našem kulturním domě mnoho oslav a svateb, do jaké míry byli
oslavenci spokojeni či nespokojeni, se dozvíte nejlépe od nich samotných.
V letošním roce jsme přes změnu pronájmu kulturního domu zaznamenali tři žádosti o pronájem pekla, jednalo se
o dvě rodinné oslavy a jednu svatbu. Snahou obce je všestranně vyhovět a vyjít vstříc všem občanům.
Porovnáme-li však využití „pekla“ dětmi i dospělými 2x v týdnu s požadavkem několika občanů v roce, dojdeme
k závěru, že rozhodnutí zastupitelstva bylo správné a proto byly všechny žádosti zamítnuty. Cílem projektu
nebyl totiž pronájem „pekla“, ale zajištění přístupu veřejnosti k internetu zdarma, což poskytuje málokterá
obec v našem okolí.
Slyšeli jsme také dotaz: „K čemu máme vlastně kulturní dům, když si jej nemůžeme celý pronajmout?“
Sál kulturního domu je plně využíván na rozdíl od mnoha jiných kulturních domů, a sice dětmi místní základní
školy jako tělocvična, zdarma může sál KD využívat Asociace sportu pro všechny, cvičí zde kluci i děvčata,
přípravka TJ Sokol, cvičení žen a stolní tenis probíhá dle zájmu za symbolický poplatek 10,- Kč. Velkou
podporou spolků je jistě bezplatný pronájem pro konání kulturních akcí, výstav apod. Je zřejmé, že sál už dnes
slouží především ke sportovním účelům, mezi kulturní akce řadíme 2-3 plesy, kácení máje a pouťovou zábavu (za
nepříznivého počasí), oslavu dne matek, setkání seniorů, divadelní představení. K nárůstu kulturních akcí
vzhledem k návštěvnosti stávajících a také cenám za kulturní vystoupení zřejmě nedojde. Např. divadelní
představení souboru TYL Drahotuše nebo vánoční koncert je obec nucena doplácet.
Pokud Vám nevyhovují podmínky pronájmu v naší obci, musíte hledat jiné možnosti. V případě, že
plánujete svou rodinnou oslavu v klubovně hasičské zbrojnice nebo v sále kulturního domu, je nutné si pronájem
zajistit s předstihem. Přednost mají samozřejmě obecní kulturní i sportovní akce. Děkujeme Vám za pochopení.

Soutěž o nejlepší slivovici v Ústí - 2006

Soutěž o nejkrásnější jablko - 2006

Vzorek

Pěstistel

Známka

Pořadí

Pěstitel

Odrůda

%

Pořadí

10.
6.
7.
4.
1.
3.
2.
5.
9.
8.

Líva Pavel
Lukáš Miroslav
Žeravík Václav
Žeravík Martin
Machanec Antonín
Břicháč Jan
Palička Miroslav
Žeravík Josef
Lukáš Jan II.
Lukáš Jan I.

1,97
2,26
2,29
2,42
2,50
2,53
2,55
2,74
2,74
3,19

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.-9.
8.-9.
10.

Vykopal Karel
Vykopal Karel
Břicháč Jan
Machanec Antonín
Břicháč Jan
Břicháč Jan
Břicháč Jan
Žeravík Josef
Žeravík Josef
Žeravík Josef

Florina
Rosana
Šampion
Jonagold
Rubín
Idaret
Spartan
Dona
Royal Gala
Gloster

36,8
17,2
10,3
10,3
6,9
6,9
6,9
2,3
1,1
1,1

1.
2.
3.-4.
3.-4.
5.-7.
5.-7.
5.-7.
8.
9.-10.
9.-10.
(ČZS ZO Ústí)

UPOZORNĚNÍ
Poslední úřední hodiny na obecním úřadě v roce 2006 budou ve středu 20. prosince
od 14.00 do 17.30 hodin. Ve dnech 22. 12., 27. 12., 28. 12. a 29. 12. 2006 bude obecní úřad uzavřen
z důvodu čerpání dovolené. Ty z Vás, kteří ještě nemají uhrazené poplatky za rok 2006 – za svoz PDO,
školné, vyzýváme, aby své závazky vyrovnali nejpozději do čtvrtku 21. 12. 2006 do 12.00 hodin. Děkujeme
Vám za pochopení.

Informace k třídění odpadů
V minulém vydání Zpravodaje jsme Vás informovali o tom, že naše obec obdržela dotaci na pořízení 4
ks kontejnerů na plast a 2 ks kontejnerů na papír. Nyní se nám podařilo dokoupit další kontejnery a splnit tak
podmínky dotace Olomouckého kraje. Během měsíce prosince letošního roku budou nádoby rozmístěny po obci,
takže svoz igelitových pytlů s plasty a papírem po obci již nebude dále prováděn. Rozmístění kontejnerů bude
následující:
na parkovišti u hřbitova
plast
sklo
papír
u hasičské zbrojnice
plast
sklo
u domu č.p. 45 (bytovka)
plast
papír
u domu č.p. 42 (Vykopalovi)
plast
sklo
u domu čp. 152 (Rebendovi)
plast
za obecním úřadem č.p. 33
plast
papír
u Jednoty
sklo
Mariánské údolí
plast
sklo
V současné době budeme tedy mít 7 ks kontejnerů na plast, 5 ks na sklo a 3 ks na papír. Do oranžových
igelitových pytlů budeme dále sbírat nápojové kartony, harmonogram svozu najdete v kalendáři pro rok 2007.
Pořízení kontejnerů na tyto obaly bude obec řešit v dalším období. Dovolujeme si Vás upozornit na řádné třídění
odpadů a hlavně „sešlápnutí“ plastových obalů tak, aby kontejnery na plasty byly efektivně naplněny.

Vánoční výzdoba

Kalendář 2007

Všechny šikulky zveme ve středu 13. prosince v 16.00
hodin do předsálí kulturního domu, kde můžete společně
s paní Janou Vítkovou tvořit výrobky ze slaného těsta. S
sebou si vezměte nůž, váleček, velkou vařečku, pečící
papír, mikrotenový sáček, štěteček, špejle, včelařský
drátek, zajímavá vykrajovátka a krabici. Vstupní poplatek
10,- Kč.

Do nového roku obdrží každá domácnost v naší
obci opět malý dárek v podobě kalendáře na rok
2007, ve kterém jsou zaznamenány všechny
naplánované kulturní a sportovní akce, dále
termíny svozu odpadu, schůzky seniorů atd.

PENZION NA NÁVSI – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Jistě jste si všimli, že v těchto dnech vrcholí práce na rekonstrukci šaten TJ Sokol Ústí. Nové
prostory si budete moci prohlédnout v pátek 29. prosince 2006 v době od 13.00 do 18.00 hodin.

Inspirace na vánoční dárek

Videokazeta a DVD – Sjezd rodáků

Pokud si nevíte rady, čím potěšit své nejbližší
o letošních Vánocích, poradíme Vám. Na obecním úřadě
máte možnost zakoupit publikaci o rodné obci včetně
bohaté obrazové přílohy s názvem Ústí – historie
a současnost (cena 250,- Kč).

Objednané videokazety a DVD ze sjezdu
rodáků si můžete vyzvednout na obecním
úřadě.

Radostné prožití Vánočních svátků,
pokojný a úspěšný nastávající
nový rok 2007 přejí všem
spoluobčanům zastupitelé
a zaměstnanci OÚ Ústí.
Vítání nového roku 2007
Zveme Vás na společné vítání
nového roku s ohňostrojem.
Sraz před půlnocí ve sportovním areálu.

