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prosinec 2001
ZE SCHŮZEK ZASTUPITELSTVA

Schůzka - 4. 10. 2001
- obec podala žádost na dostavbu KD z programu TEST (SAPARD), žádost byla schválena, nutné doložit do
15. 11. 2001 aktualizaci rozpočtu a vyřidit do 31. 12. 2001 stavební povolení,
- zahájení stavby revitalizace Nihlovského potoka ještě v roce 2001 - prověřit, zda budou uvolněny finanční
prostředky na tuto stavbu,
- p. Růžičková, autorka fotografií na pohlednicích Ústí, nabídla zpracování publikace o oblasti Hranicka, obec
má zájem asi o 100-150 ks výtisků.
- rozpočtová opatření - překročení rozpočtu bude dofinancováno prodejem dřeva,
Schůzka 1. 11. 2001
- vegetační úpravy polní cesty IP 72 provede firma VAS - Mádr z Lipníka n. Bečvou, práce realizovány do 30.
11. 2001.
- vstup obce do dobrovolného svazku mikroregionu Hranicko - zastupitelstvo souhlasí, nutno schválit stanovy a
zakladatelskou smlouvu na veřejném zasedání.
- vstup obce do dobrovolného svazku - Spolek pro obnovu venkova na Přerovsku - zastupitelstvo souhlasí.
- od 1. 1. 2002 vejdou v platnost dvě nové vyhlášky o systému nakládání s odpady a o místním poplatku, vzorové
vyhlášky vypracoval okresní úřad, úkolem finančního výboru je navrhnout výši poplatku, termín splatnosti apod.
- občané Mariánského údolí požádali o zavedení veřejného osvětlení, nutné prověřit na elektrárně možnosti a
zjistit cenovou kalkulaci.
- OkÚ Přerov přispěje na výsadbu zeleně na polní cestu k vodojemu a za Kopeckým částkou 20.000,- Kč.
- starosta pověřil kontrolní výbor provedením inventarizace do 31. 12. 2001.
- zastupitelstvo vzalo na vědomí žádosti občanů ohledně přidělení bytů a výpovědí z nájmů pozemků ve
Vrchovině.
Co je nového na drogové scéně v ČR a v okrese Přerov
Výzkumy hygienické služby - týkající se celé České republiky
žáci 8. a 9. tříd studenti gymnázií studenti SOŠ žáci SOU
Celkem
49 %
54 %
58 %
47 %
užití jakékoli nelegální drogy 30 %
aspoň 1 krát
14,6 %
13 - 16 %
22 - 23 %
14,6 %
časté užití drogy (víc než 5 krát, 5,3 %
u marihuany víc než 20 krát)

Údaje z výzkumné studie, získané od 900 studentů středních škol, středních odborných učilišť okresu Přerov
Zneužívání legálních drog
Denní kouření ve věku do 15 let
1. opilost do 15. roku věku
Procento
30,4 %
56,6 %
Pořadí (31 okresů v ČR)
12. místo
19. místo
Zneužívání nelegálních drog
Četnost užití jakákoli droga
marihuana
těkavé látky
pervitin
heroin
nitrožilní
% - pořadí % - pořadí % - pořadí % - pořadí % - pořadí % - pořadí
47 %
42,2 %
6,7 %
5,8 %
1%
2%
aspoň jednou
12. místo
13. místo
14. místo
15. místo
25. místo
11. místo
3,2 %
2,6 %
0,3 %
opakovaně
2%
1,4 %
více než 5 krát
8. místo
3. místo
7. místo
14. místo
3. místo
u marihuany
více než 20 x

Kdo je na Přerovsku v největším ohrožení!!!
! žáci pobývající na internátu
!! žáci studující v místě bydliště
!!! žáci denně dojíždějící do školy do většího města

42,6 % jsou nejméně ohroženi
45,2 % jsou středně ohroženi
49 % jsou nejvíce ohroženi

Ze studie dále plyne, že ve větších městech a okresech je mládež od útlého věku poučována o
škodlivosti některých látek a hrozícím nebezpečí spojeným s jejich užíváním, takže se jim umí lépe bránit a
odolávat.
Zamysleme se sami nad sebou a dejme si ruku na srdce a ptejme se, kdy naposledy jsme s dětmi o tomto
nebezpečí mluvili. Možná si říkáme, že nám se to nemůže stát. Ale čísla z tabulek jsou otřesná a vypovídají o
něčem jiném. Cest k ochraně dětí a mládeže je jistě několik, jednou z nich je určitě naplnění starého, známého
hesla: „Kdo si hraje, nezlobí“. Čím více budou naše děti využívat volný čas k „smysluplným“ činnostem - hrát
divadlo, zpívat, tančit, hrát fotbal, stolní tenis apod., tím více budou odolné vůči selhání a užití drogy.
Jakékoliv dotazy k této problematice Vám zodpoví a pomoc Vám poskytne:
Darina Skokanová, protidrogový koordinátor, OkÚ Přerov, tel. 0641/262426,
Silvie Houšťavová, metodik primární prevence, Okresní pedagogicko-psychologická poradna, tel. 0641/217760
Jan Polanský, vedoucí Kontaktního a krizového centra Kappa, tel. 0641/207901
Kontaktní centrum Kappa Hranice, Skalní 1059, 0642/207022.
Důkazem toho, že se s podobným nebezpečím asi můžeme setkat, je skutečnost, že okresní úřad zaslal
všem obcím doporučený postup při likvidaci injekčních jehel a stříkaček neznámého původu. Pokud je totiž
injekční stříkačka infikovaná, může být zdrojem nákazy především infekční žloutenkou.
Nález je třeba okamžitě oznámit pracovníku obecního úřadu, pracovníku Kontaktního centra v
Hranicích, pracovníku městské policie Hranice nebo případně na linku důvěry (non stop - 0641/207 900).
Nálezce sám s injekční jehlou ani stříkačkou nemanipuluje! V případě poranění je třeba ránu
okamžitě ošetřit - vymačkat krev z rány nebo ji nechat několik minut krvácet, pak cca 10 minut vymývat mýdlem
a dezinfikovat přípravkem s virucidním účinkem. Poté neprodleně vyhledat ošetření u praktického lékaře.

BRIGÁDA NA HŘIŠTI
Na sobotu 20. října byla vyhlášena brigáda na hřišti. Obec vyzvala rodiče a děti, aby přišli pomoci při
výsadbě a konečné úpravě celého prostranství. Dětí a mládeže se sešlo hodně, rodičů již méně. Pro mnohé bylo
hlavním motivem hraní a bruslení na osvětleném hřišti a pro jiné snaha pomoci. Je smutné, že právě rodiče
menších dětí si nenašli volný čas, protože právě jejich děti budou dětské hřiště nejvíce využívat. Přesto se zvládla
až do odpoledních hodin spousta práce - vysadit 135 keřů, 6 ovocných sromů, vyvézt hlínu z pískoviště, vykopat
jámy a zabetonovat odpadkové koše, čtyři lavičky na odpočívadle a dvě lavičky u víceúčelového hřiště, připravit
sloupy na osvětlení víceúčelového hřiště apod. Patronem brigády byla kulturní komise, která použila část
výtěžku z kulturních akcí na zakoupení stromků, keřů a malého občerstvení. Všem, kteří přispěli jakýmkoliv
způsobem k dokončení obou hřišť, děkujeme.

Poděkování podnikatelům
Obec děkuje ústeckým podnikatelům za příspěvek ve výši 10.000,- Kč,
který byl použit k dokončení osvětlení víceúčelového hřiště.
POSKYTOVÁNÍ

ÚVĚRŮ V ROCE 2002

Rovněž v příštím roce bude obec poskytovat úvěry z účelového fondu bydlení. Úvěry je možné dle
obecně závazné vyhlášky č. 3/2000 získat na opravy rodinných domků (např. opravu střechy, izolace,
rekonstrukci vytápění - tepelných rozvodů, opravu fasády, opravu sociálního zařízení, výměnu oken apod.). Výše
uvěrů se pohybuje od 20.000-120.000,- Kč, přičemž je možné úvěry kumulovat až do výše 250.000,- Kč.
Úroková sazba je v rozmezí 3 - 5 %, lhůta splatnosti 3 - 5 let. Výběrové řízení na poskytování úvěrů bude
vyhlášeno v měsíci lednu 2002. Pokud uvažujete o opravě svého rodinného domku a nemáte dostatek financí k
realizaci, přijďte se informovat o podmínkách těchto výhodných půjček (doposud bylo uzavřeno 67 úvěrových
smluv).

Nová obecně závazná vyhláška o systému nakládání s komunálním odpadem
a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 11. 12. 2001 byly schváleny dvě obecně závazné vyhlášky
obce Ústí. S vyhláškami se můžete podrobně seznámit na obecním úřadě. Nejdůležitější informace uvádíme s
vysvětlením ve Zpravodaji.
Obecně závazná vyhláška o systému nakládání s komunálním odpadem č. 6/2001 je závazná od 1. 1.
2002 pro každou fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, pro každou fyzickou osobu, která na území
obce Ústí vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba, pro všechny původce, kteří produkují odpad podle Katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu odpadu, pokud na základě písemné smlouvy s obcí Ústí využívají systému nakládání s komunálním
odpadem stanoveného obcí Ústí (např. Skalagro, Jednota apod.), každou fyzickou osobu, která se na území obce
zdržuje.
Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou určeny sběrné nádoby (popelnice), které jsou
umístěné v den svozu u komunikací - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze,
nevratné obaly, kuchyňské odpady. V zimním období při nesjízdnosti komunikace je nutné umístit sběrné
nádoby tak, aby byl umožněn jejich bezproblémový svoz, tj. na Manině k č. p. 108, na kopci v dědině buď
k č. p. 45 nebo pod kopec k č. p. 52, v Lípí k č. p. 79 nebo k č. p. 104. Sběr a přepravu provádí firma Ekoltes
1 x za dva týdny dle harmonogramu.
Kontejner na tříděný odpad - železo je umístěn u šaten TJ Sokol, dále jsou k dispozici kontejnery u
hřbitova a u Juráňového na bioodpad, uložení stavebního odpadu v kontejnerech je nutné domluvit na obecním
úřadě. Náklady spojené s likvidací stavebního odpadu hradí fyzická osoba, příp. původce odpadu obci Ústí.
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky nakládat s komunálním
odpadem podle systému stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou, pokud samy odpad nevyužijí v souladu
se zákonem (kompostování, papír na podpal apod.).
Obecně závazná vyhláška č. 7/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je rovněž závazná od 1. 1. 2002.
- je závazná pro každou fyzickou osobu, která je v obci trvale přihlášena,
- je závazná také pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu.
Sazba poplatku činí 280,- Kč (tj. pro trvale přihlášené i pro fyzické osoby vlastnící stavby k rekreaci).
Pro občany trvale přihlášené v části obce Mariánské údolí činí poplatek 50 %. Poplatek neplatí občané ve věku
nad 85 let, občané narození v příslušném kalendářním roce a třetí a další nezaopatřené dítě v rodině.
Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy k 31. 5. a 31. 10. kalendářního roku. Poplatek
je možné zaplatit i jednorázově k 31. 5. 2001. V případě, že poplatek nebude zaplacen včas, může správce
poplatku platebním výměrem zvýšit poplatek až o 50 %. Obecní úřad vystaví složenky k úhradě poplatku v
měsíci dubnu a září. Poplatek bude stanoven dle počtu trvale přihlášených osob v domech. Úhrada poplatků bude
možná také hotově v úřední hodiny v pondělí a středu od 14.00 do 17.00 hodin. Upozorňujeme občany, že dle
této vyhlášky je opravdu nutné dodržet termín splatnosti a přistupovat k jeho úhradě jako např. k úhradě daně z
nemovitosti.
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku skutečnosti rozhodné pro vznik, změnu nebo zánik
poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost
nastala.

Ústečtí ochotníci si Vás dovolují pozvat na představení dle předlohy J. Wericha

O LAKOMÉ BARCE
v neděli 16. prosince v 16.00 hodin v Kulturním domě v Ústí.
Vstupné dobrovolné

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE „NEJPĚKNĚJŠÍ ZELEŇ U DOMU“
Na jaře letošního roku byl vyhlášen třetí ročník soutěže v rámci programu obnovy venkova a byl
zaměřen na zeleň okolo domu. Komise ve složení členů zastupitelstva, obecního úřadu a zahrádkářů měla
nelehký úkol. Každý člen komise pojal hodnocení svým způsobem, někteří se zaměřili na stromy v blízkosti
domů, někteří hodnotili komplexně úpravu zahrádek, někteří hodnotili zahrádky bez jehličnanů a nepůvodních
dřevin. Po součtu bodů, které udělila komise svým kandidátům, je umístění takové:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

zeleň u domu č. p. 56
zeleň u domu č. p. 153
zeleň u domu č. p. 16
zeleň u domu č. p. 133
zeleň u domu č. p. 42
zeleň u domu č. p. 11

Mánek Jan
Hradil Jiří
Kuča Jiří
Kuchař Jaroslav
Vykopal Libor
Lukáš František

Rozpis využívání víceúčelového hřiště k bruslení
pracovní dny
do 15.30
15.30 - 17.00
17.00 - 19.00
od 19.00

volné dny
bruslení
hokej mladší
bruslení
hokej starší

8.00 10.00 12.00 15.00 17.00 od 19.00

10.00
12.00
15.00
17.00
19.00

bruslení
hokej
bruslení
hokej
bruslení
hokej

-------------------------------------------------------

PLESOVÁ SEZÓNA SE BLÍŽÍ
Podnikatelský ples pátek 25. 1. 2002
IV. sousedský bál

pátek 1. 2. 2002

OK Band Kroměříž
Orion Martinice

-----------------------------------------------------

Obecní úřad a zastupitelstvo obce
přeje všem spoluobčanům
klidné a spokojené Vánoce,
úspěšný rok 2002 plný zdraví
a lidského porozumění.

