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Vážení spoluobčané,
na závěr volebního období 2002-2006 nám dovolte, abychom Vám krátce přiblížili to nejdůležitější,
co se během uplynulých čtyř let v naší obci událo, co se podařilo a co naopak nevyšlo.
Sedmičlenné zastupitelstvo (Nezávislí), které vzešlo z komunálních voleb 1. a 2. 11. 2002, navázalo
na činnost předchozích zastupitelstev. Vzhledem k rozestavěné a finančně náročné investiční akci si
zastupitelstvo na toto čtyřleté období nevytvořilo žádný plán práce. Dá se říci, že se snažilo pracovat a
rozvíjet svou činnost dle již zpracovaného místního programu obnovy venkova.
Prvním úkolem bylo přestěhování obecního úřadu do centra obce, poté následovalo dokončení a
kolaudace dvou rybníků. Z programu SAPARD byla financována dostavba kulturního domu jeviště, která
začala 1. dubna 2003, zkolaudována byla 24. 6. 2003. V suterénu KD vzniklo dětmi oblíbené počítačové
centrum, probíhají v něm počítačové kurzy, výuka angličtiny, zdarma je k dispozici veřejný internet a od
roku 2006 zde našla své místo také knihovna. Za spoluúčasti nového nájemce Věry Kalusové-Juráňové byla
zrekonstruována levá část domu čp. 19, kde bylo v červnu otevřeno nové kadeřnictví. V roce 2003 obec
„zabodovala“ v soutěži Vesnice roku, v Olomouckém kraji získala zlatou stuhu. Před vyhodnocením
krajského kola, které se konalo v září, nasbíralo Ústí další body v soutěži také díky mimořádným aktivitám
spoluobčanů a spolků (opravena fasáda na šatnách TJ Sokol, čekárně, úpravy veřejných prostranství, nátěr
oplocení na hřbitově a kolem školní zahrady atd., novou tvář získal také kulturní dům s hospodou) takže
v celorepublikové soutěži se naše obec umístila na 3. místě. Toto ocenění přineslo obci dotace ve výši
800.000,- Kč pro rok 2004, ke kterým jsme však museli dodat finanční prostředky zhruba ve stejné výši
z vlastního rozpočtu. Obec tuto dotaci samozřejmě využila, opravila fasádu na kostele sv. Petra a Pavla a
provedla generální opravu kapličky Panny Marie na Manině. Kromě toho byla zrekonstruována také budova
školy včetně výměny elektrických rozvodů. V roce 2005 jsme z Programu obnovy venkova rozšířili veřejné
osvětlení v obci a vybudovali nové osvětlení v Mariánském údolí. V letošním roce jsme s pomocí TJ Sokol
vybudovali zastřešené posezení ve sportovním areálu a v rámci mikroregionu Hranicko pergolu a malá
posezení na cyklotrase „Po vodních a větrných mlýnech“.
Co jsme udělali pro životní prostředí? Od dubna 2003 jsme začali třídit odpady, z Operačního
programu Olomouckého kraje jsme pořídili kontejnery na sklo, zakoupili štěpkovač, igelitové pytle na
plasty, papír a od letošního roku i na nápojové kartony. Díky pracovníkům na veřejně prospěšné práce se
obec stará o rozsáhlé výsadby v katastru obce a s pomocí brigádníků také o obecní les.
Prioritní akcí uplynulého volebního období však byla „Kanalizace a čistírna odpadních vod“. Stavbu
komplikoval způsob financování, nedostatek finančních prostředků a především zvýšení DPH v roce 2004.
Během let 2002-2005 vystavil zhotovitel díla 84 faktur v celkové hodnotě 18.684.895,30 Kč. Z této konečné
částky byla také vypočítána dotace ve výši 54 % - 10.089.843,- Kč a půjčka ve výši 20 % - 3.736.979,-Kč.
Stavba byla dokončena k 30. 6. 2005 a zkolaudována 25. srpna 2005. O závěrečné vyhodnocení akce a
především doplatek dotace ve výši 1.121.094,-Kč jsme požádali 21. února 2006. S velkou radostí Vám
sdělujeme, že za dodržení podmínek a termínů dotace: dokončení akce – červen 2005, uvedení do trvalého
provozu - listopad 2005 a předání podkladů pro závěrečné vyhodnocení únor - 2006 byla dotace i půjčka ze
skutečně uznaných nákladů definitivně přiznána. Doplatek dotace ve výši 1.121.094,- Kč jsme obdrželi
2. října 2006.
V oblasti kultury se nadále snažíme o udržování zavedených tradic, obnoveno bylo „Vítání nových
občánků“, zavedeno pořádání cyklistických výletů, rozsvěcování vánočního stromu, vánoční koncerty apod.
Nová akce naplánovaná na září s názvem „Den obce“ se nesetkala s valným ohlasem, v podstatě se konaly
dvě - při příležitosti 115 let od postavení budovy školy a při oslavách 110 let Sboru dobrovolných hasičů.
Účast na obou akcích byla sporadická, víceméně z řad pořadatelů, takže jsme od pořádání „Dne obce“
upustili a naplánovali zájezd na Znojemské vinobraní. Za úspěch snad můžeme považovat uspořádání sjezdu
rodáků a vydání publikace o naší obci s názvem „Ústí – historie a současnost“.

Co jsme nedotáhli do konce? V roce 2004 nechala obec v souladu s územním plánem vypracovat
projekt na rekonstrukci budovy bývalého obecního úřadu na „Multifunkční centrum pro rozvoj cestovního
ruchu“. Na realizaci je v současné době vydáno stavební povolení, rozpočet stavby je však natolik vysoký, že
bez dotace z Evropské unie není zahájení stavby možné, a vzhledem ke stavbě turistické ubytovny v šatnách
TJ Sokol bude zřejmě nutné celou akci přehodnotit. Z finančních důvodů byla obec nucena pozastavit
jednání o výkupech pozemků v soukromém vlastnictví, které jsou v územním plánu určeny k výstavbě
rodinných domků. Nyní se v lokalitě Lípí nacházejí 3 pozemky ve vlastnictví obce a 2 stavební pozemky ve
vlastnictví soukromých osob. Na vybudování infrastruktury k těmto stavebním pozemkům je v současné
době vydáno územní rozhodnutí.
Co čeká obec v budoucnu? Hlavním úkolem bude připravit pozemky včetně infrastruktury
k výstavbě nových rodinných domů a umožnit tak další rozvoj obce. Projektový námět vybudovat
„Rekreační stezku zdraví“ v Ústí byl společně s dalšími 8 ze 168 návrhů úspěšný, takže Olomoucký kraj
v dalších letech podpoří vypracování projektu a podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů Evropské
unie. Obec čeká také oprava chodníků, úprava prostranství před kostelem dle návrhu A.VE. Studia Brno,
komplexní úprava veřejných prostranství včetně výsadby nových stromů v intravilánu obce, dokončení
kanalizace na Manině a příprava pozemků na vybudování hřiště s umělým povrchem.
Co nás mrzí? Nízká účast na zasedáních obecního zastupitelstva svědčí o malém zájmu o dění v obci.
Pravidelně navštěvují tato jednání asi 3 občané, pouze ojediněle je účast vyšší a to tehdy, když se týká
žádosti konkrétní osoby. Nezbývá zřejmě než se s tímto stavem spokojit, protože podobná situace je i
v dalších obcích, a myslet si, že jste dobře informováni prostřednictvím našeho Zpravodaje. A co nás těší? Je
určitě aktivita, s jakou jste obci ochotni pomoci nejen v oblasti kultury a sportu, ale především na brigádách,
bez kterých by spousta akcí nebyla vůbec možná.
Na závěr volebního období bych chtěl poděkovat všem členům zastupitelstva, všem členům výborů,
členům komisí a zaměstnancům obce za zodpovědný přístup ke své práci. Chci poděkovat také všem, kteří se
různými způsoby podíleli a pomohli k rozkvětu naší obce. Přeji Vám všem hodně zdaru v pracovním
Libor Vykopal, starosta obce
i osobním životě, hodně úspěchů a pohody.

Dlouhodobě nezaměstnaní budou pracovat při údržbě obcí
Mikroregion Hranicko rozbíhá projekt „Dlouhodobé řešení nezaměstnanosti prostřednictvím
vytvoření pracovních týmů“, který řeší problém nezaměstnanosti a ztráty pracovní motivace vzděláváním
nezaměstnaných osob a začleněním do pracovních skupin udržující obce mikroregionu. Projekt byl
podpořen Evropským sociálním fondem ve výši 5.7 mil. Kč a poběží do poloviny roku 2008. V regionu
vzniknou 4 pracovní týmy po 6 osobách, které budou např. udržovat zeleň a čistotu na veřejných
prostranstvích, pomáhat při drobných stavebních úpravách, asistovat při organizaci kulturních akcí nebo také
zajišťovat odklízení sněhu v místě jejich bydliště nebo v blízkém okolí. Pracovníci začlenění do programu
získají práci na dobu sedmi měsíců a poté dojde k částečné obměně týmů. V průběhu necelých dvou let se
tak podaří zaměstnat až 34 osob. Každý účastník projektu bude členem svého pracovního týmu, jehož
prostřednictvím získá nejen pracovní návyky, ale projde taktéž motivačními kurzy a využije individuální
poradenství. Po nabytí základních pracovních dovedností a získané rekvalifikaci budou lidé schopni se lépe
uplatnit na trhu práce. Díky projektu bude možno pořídit i drobnou techniku k údržbě obcí.
Obec Ústí požádala z tohoto projektu o 3 pracovní místa a nákup drobné techniky ve výši
40.000,- Kč. Ti z Vás, kteří mají zájem se zapojit do „pracovního týmu“, nechť se přihlásí na Obecním
úřadě Ústí.
Mikroregion Hranicko vyhlašuje výběrové řízení na pozici
PROJEKTOVÝ MANAŽER PROJEKTU NA ŘEŠENÍ DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI
Požadavky:
• VŠ vzdělání nebo SŠ s praxí v řízení projektů financovaných z EU
• dobrá znalost anglického jazyka
• znalost práce na počítači
• organizační schopnosti, samostatnost, flexibilita
• zájem o komunikaci s veřejností a veřejné vystupování
• ŘP B
Pracovní náplň:
Řízení a koordinace projektu s názvem Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů.
Více o projektu naleznete na http://www.mikroregion-hranicko.cz v sekci Rozvoj mikroregionu/projekty
Strukturovaný životopis s motivačním dopisem zasílejte do 30. 10. 2006 na adresu kancelar@mikroregion-hranicko.cz
Předběžný termín výběrového řízení je 1. 11. 2006.

Volby do zastupitelstva obce Ústí
se konají ve dvou dnech, v pátek 20. října 2006 v době od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21. října
2006 v době od 8.00 do 14.00 hodin. Voličem je občan obce Ústí za předpokladu, že je státním občanem
České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci
přihlášen k trvalému pobytu. Volební místnost se nachází v suterénu kulturního domu – v PC. Volič může ze
závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o
to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, v takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči své
dva
členy
s přenosnou
volební
schránkou,
úřední
obálkou
a
hlasovacími
lístky.
O hlasování do přenosné volební schránky můžete žádat na tel. č. 581 621 157 nebo 724 182 835.

Znojemské vinobraní
V sobotu 16. září vyrazilo 30 místních a 9 přespolních do Znojma na tradiční vinobraní. Jakmile
jsme překročili Hranice, začali jsme ochutnávat náš tradiční mok, který v žádném autobuse nesmí chybět,
slivovici. Před cílem jsme se ještě zastavili na Rohlence, kde se každý podle své chuti občerstvil – kávou,
polévkou apod. Po deváté hodině jsme byli ve Znojmě a po krátkém bloudění jsme nakonec zaparkovali.
Kde se vzali, tu se vzali – muž a žena – nabízeli nám vstupenky na vinobraní za pouhých 50,- Kč. Dle
informací vstupné na sobotní program vyšlo na 120,- Kč. Chvíli jsme se zdráhali, jestli náhodou nenaletíme
podvodníkům, jestli jsou pravé atd., ale nakonec jsme vstupenky samozřejmě koupili všichni. S úsměvem na
rtech i s drobnými obavami jsme procházeli vstupními branami se zlevněnými vstupenkami, ale kupodivu
vše dopadlo dobře, prošli jsme bez úhony. A už na nás čekaly první stánky s ochutnávkou burčáku a vína.
Neodolali jsme a začali ochutnávat burčák bílý i červený. Postupně jsme prošli všechna náměstí, kostel sv.
Mikuláše s originální výstavou ovoce a zeleniny, zhlédli jsme vystoupení šermířů, komediantů, vyslechli
koncert Pražského pouťového orchestru, heligonkářů, dechové hudby Moravěnka a mnoha dalších.
Samozřejmě jsme si nemohli nechat ujít slavnostní průvod v čele s královským párem – Janem
Lucemburským a Eliškou Přemyslovnou a také nádherné vystoupení na hlavní tribuně. Večerní program
narušil déšť, pořadatelé (k našemu údivu) se vůbec nepřipravili na mokrou variantu a nezajistili žádný
„přístřešek pro muzikanty“. Galavečer s Miroslavem Žbirkou měl přesto úžasnou atmosféru, vystoupení
skupiny Xanadu a Michala Davida už někteří z nás nemuseli, ale trpělivě čekali na závěrečný velkolepý
ohňostroj. Během celého dne jsme samozřejmě ochutnávali místní dobroty a dále popíjeli burčák a skvělá
vína. Myslíme si, že se zájezd vydařil, nevýhodou bylo obrovské množství lidí (i když s tím jsme mohli
počítat), nebylo kam se posadit a odpočinout si, protože veškerá vystoupení se sledovala ve stoje. I přes tyto
obtíže máme na co vzpomínat.

Má to smysl, třiďte odpad.
Víte, že….
….každý občan vyprodukuje za rok asi 150 až 200 kg odpadů. Pokud však odpady už doma třídíme,
umožníme tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak každý z nás může vytřídit až 30 kg
papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. Vytříděný odpad se dále zpracovává na dotříďovacích linkách, odkud
putuje do zpracovatelských firem, které z odpadů vyrábějí nové výrobky.

Co se vyrábí z vytříděného odpadu?
Tradiční surovinou, vhodnou k recyklaci, je papír. Celulózové vlákno v něm obsažené je možné
využít až sedmkrát, v papírnách se přidává do směsi na výrobu nového papíru. Recyklovaný papír se používá
na výrobu novin, lepenkových krabic, toaletního papíru a podobně. Ještě vděčnější surovinou je sklo, které
lze používat prakticky donekonečna. Z vytříděného a rozdrceného skla se nejčastěji vyrábějí láhve na
minerálky a pivo. Velkého využití nalézají také plasty, které jsou zpracovávány různými technologiemi
podle druhu. PET lahve se po rozemletí používají na výrobu koberců, netkaných textilií či jako výplň do
spacáků a zimních bund. Z plastových sáčků a tašek se vyrábějí různé fólie a pytle. Odpadní polystyren je
zase vhodný k výrobě speciálních izolačních cihel používaných ve stavebnictví. S recyklovanými směsnými
plasty se setkáváme v podobě U-ramp, stojanů na dopravní značky, parkových laviček a odpadkových košů
či protihlukových stěn podél silnic. Z nápojových kartonů, které známe jako krabice od mléka a džusů, se
celulózová složka používá znovu k výrobě papíru a zbylé složky slouží k ohřevu vody a výrobě páry.
Stále více měst je zapojeno v systému EKO-KOM, který byl založen výrobci obalů a balených
výrobků roku 1997. Princip systému je jednoduchý. Společnost EKO-KOM, a.s. vybírá čtvrtletně od
výrobců, dovozců a plničů obalů poplatky za množství obalů uvedených na trh. Tyto peníze systém předává
ve formě odměn obcím, a to podle množství odpadu, které jejich obyvatelé vytřídí. Třídit odpad se tedy
každé obci jednoznačně vyplácí. Z celorepublikových průzkumů nicméně vyplývá, že zatímco sběrná místa
pro třídění odpadu jsou stále dostupnější, skutečné využití občany zatím zaostává. Změnu tohoto stavu má za
cíl tříletá propagační kampaň podporující třídění, která letos vstoupila do své třetí fáze.

Symbolem ekologického a ekonomického nakládání s obaly se od roku 2000 stal takzvaný Zelený
bod, dvě propletené zelené šipky do kruhu. Tato značka na obalech výrobků spotřebiteli říká, že za recyklaci
obalu byl uhrazen finanční příspěvek autorizované obalové společnosti EKO-KOM. Koupě výrobku se
Zeleným bodem proto znamená, že prázdný obal patří do kontejneru na tříděný odpad, aby jeho další cesta
vedla k novému využití a recyklaci.

Dbejte na čistotu vytříděného odpadu!
Pro další zpracování odpadu je nezbytná jeho čistota: Do kontejnerů na tříděný odpad vhazujte opravdu jen
to, co do nich patří. Někteří lidé do žlutých kontejnerů na plasty odkládají pouze PET láhve. Patří sem také
kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyren. V žádném případě nepatří do kontejnerů na
plasty novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek, jako jsou motorové oleje, chemikálie, barvy apod.
Prosba:PET láhve nejdříve sešlápněte! Jinak se místo kvalitní suroviny pro další zpracování vozí vzduch,
což samozřejmě zvyšuje náklady a zatěžuje životní prostředí.
Do modrých kontejnerů na papír lze vhazovat nebo odvézt noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní
letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly atd. V žádném případě do kontejneru na papír
nepatří mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky či hygienické
potřeby.
Do zelených kontejnerů na sklo můžeme vhazovat láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy i
tabulové sklo. Před vhozením do kontejneru není třeba z lahví sundávat etikety. Žár v pecích je tak velký, že
to není zapotřebí.Do kontejneru na sklo nepatří keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Jak třídíme u nás?
V roce 2005 jsme na skládku komunálních odpadů na Jelením kopci v Hranicích vyvezli 97 t odpadů
z popelnic a 35 t odpadů z velkoobjemových kontejnerů, vytřídili jsme 3,3 t plastů, 2,86 t skla, 1,98 t papíru,
5,48 t železa a 1,89 t nebezpečného odpadu. Celkové množství odpadů činilo cca 148 t. V rámci projektu
„Intenzifikace systému odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové
složky v Olomouckém kraji“ obdrží naše obec v letošním roce zdarma 4 kontejnery na plast, 2 kontejnery
na papír, z vlastních prostředků pořídíme ještě 2 kontejnery na plast a 1 kontejner na papír (podmínka
dotace). Pokud se vše podaří zrealizovat, bude svoz plastů a papírů v igelitových pytlích letos ukončen.

Regionální energetické centrum, o. p. s., nositel a realizátor sub-projektu BRIE
Vás společně s obcí Ústí srdečně zvou na
na besedu spojenou s bezplatným poradenstvím
OBNOVITELNÉ ZDROJE
A ENERGETICKÉ ÚSPORY PRO KAŽDÉHO

Akce se koná: čtvrtek 9. 11. 2006 od 17:30
v sále Kulturního domu v Ústí
Beseda je určena všem zájemcům z řad občanů i podnikatelů a živnostníků o problematiku úspor energií,
využívání obnovitelných zdrojů energie (zejména biomasy) a další související témata. Beseda je spojena
s bezplatným poradenstvím.
Stručný obsah akce:
1. Co je to BRIE, jeho aktivity a cíle
2. Úspory energie v domácnostech - zateplování objektů
3. Nízkoenergetické domy pro naši budoucnost
4. Obnovitelné zdroje
5. Alternativní paliva aneb čím se dá topit
6. Diskuse a poradenství
Celkové trvání akce nepřesáhne 90 minut.
Na setkání se těší Obce Ústí, Skalička, Zámrsky, Horní Těšice a Dolní Těšice a realizační tým SP BRIE.
Akce je realizována v rámci sub-projektu BRIE projektu INNOREF dotovaného z programu Evropské unie INTERREG
IIIC.

