ÚSTECKÝ
ZPRAVODAJ
Číslo 7

duben 2001

ZE SCHŮZEK ZASTUPITELSTVA
Schůzka - 11. 1. 2001
1. Informace starosty o nutnosti podání žádosti o dotace z Programu obnovy venkova na rok 2002 do
20. 4. 2001.
2. Projednány žádosti občanů:
- p. Horák Ladislav - poskytnutí půjčky na rekonstrukci vytápění,
- p. Juráň Mojmír - uložení stavebního materiálu na obecním pozemku,
- manželé Neubauerovi - žádost o přidělení obecního bytu.
3. Schválena žádost Mateřské a Základní školy v Ústí a ve Skaličce o finanční příspěvek na maškarní
karneval.
4. Schváleno poskytování příspěvku ve výši cca 350,- Kč měsíčně obecním pracovníkům na obědy.
5. Seznámení s vyúčtováním příjmů a výdajů za rok 2000 a rozpočtem na rok 2001.
6. Řešení situace ve školní jídelně - z důvodu ukončení smlouvy se školským úřadem o úhradě
mzdové režie (tj. finančních prostředků na 1 oběd) za cizí strávníky byla provedena nová kalkulace
ceny oběda a vytvořeno jedno pracovní místo.
7. Dle usnesení z 4. 1. 2001, kdy bylo schváleno podání žádosti z Programu podpory hospodářsky
slabých a strukturálně postižených regionů na vybudování víceúčelového hřiště a podání žádosti z
Programu obnovy venkova na vybudování dětského hřiště s průlezkami, pískovištěm, lavičkami apod.,
bylo projednáno ukončení nájemní smlouvy s p. Ševčíkem Miroslavem.
Univerzální venkovní hřiště je určeno pro 11 druhů sportů tj. minifotbal, hokejbal, hokej (in
line), košíková, volejbal, nohejbal, tenis, házená, badminton, bruslení na kolečkových bruslích, v zimě
bruslení.
8. Půdní nádstavba v bytě č. 5 v domě č. p. 45 manželů Klvaňových - budou poskytnuty stejné
platební podmínky jako u bytu č. 6 + navržena 5% inflace.
9. Požadavek na opravu schodiště před kulturním domem - zastupitelstvo doporučuje zaslat písemnou
reklamaci stavební firmě.
10. Na veřejně prospěšné práce v obci na rok 2001 se přihlásil p. Vojtěch Hradilík.
11. Řešení závad v pohostinství - zprovoznění výtahu, instalace redukčního ventilu, zatékání u
komína.
Schůzka - 8. 2. 2001
1. Na návrh stavební komise bude oslovena firma Král z Hustopeč za účelem vyřešení vlhkosti zdiva v
domě č.p. 45 u p. Ryškové.
2. Zaslána písemná reklamace na opravu schodiště před KD, dle které má dodavatelská firma
schodiště opravit v termínu do 31. 5. 2001.
3. Výměna oken v domě č.p. 45 - zastupitelstvo zamítlo výměnu oken plastových, schvaluje výměnu
pouze za dřevěná okna z vlastních prostředků nájemce bez spoluúčasti obce.
4. Stanovení ceny oběda pro cizí strávníky z řad občanů - 32,50 Kč.
5. Žádost manželů Klvaňových o doplacení částky firmě Kubíček, (která prováděla nádstavbu v bytě
č. 5) byla zamítnuta z důvodu již poskytnutého úvěru obci ve výši 170.000,- Kč na úpravy tohoto bytu
a nízkou splátku.
6. Byla projednána žádost Klubu sportovních střelců o zřízení střelnice v bývalém kamenolomu žádost byla předběžně zamítnuta.
7. Finanční výbor navrhuje upravit cenu pronájmu kulturního domu:
- oslava pro místní občany - 500,- Kč + spotřeba plynu

- svatba pro místní občany - 800,- Kč + spotřeba plynu
- oslava pro cizí občany - 700,- Kč + spotřeba plynu
- svatba pro cizí občany - 1.000,- Kč + spotřeba plynu
- cizí organizace - 1.500,- Kč
- pro účely prodeje zboží - 150,- Kč/hod
Schůzka - 8. 3. 2001
1. Výměna oken v domě č. p. 45 - dle usnesení zastupitelstva obce ze dne 22. 2. 2001 bylo navrženo
posouzení stavu oken stolařem, zda je možné tato okna opravit. Poté bude dále celá záležitost řešena.
2. Manželé Caisbergerovi podali žádost na nákup digestoře do kuchyně a nového ventilátoru nebo
čističky vzduchu - bude řešeno v návaznosti na již schválený rozpočet.
3. Návrhy na podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova na rok 2002 - vybavení nového
obecního úřadu, oprava podlahy v kostele apod.
4. Žádost Lukáše Berného o pronájem klubovny na hasičské zbrojnici za účelem pořádání soutěže na
počítačích - schválen pronájem zdarma.
5. Žádost manželů Klvaňových o podání reklamace obce firmě, která prováděla opravu střechy na č.p.
45. Firma již neexistuje, současný stav posoudí stavební komise.
6. O veřejně prospěšné práce na obci má zájem p. František Hapala, bude přijat v měsíci dubnu.

Zpracování motivačních skic
Obecní úřad nabízí i v letošním roce bezplatné zpracování motivačních skic pro úpravy
rodinných domků. Vážní zájemci, kteří se chystají v letošním roce měnit vzhled svého domu,
opravovat fasádu, měnit okna apod., se mohou přihlásit na obecním úřadě do 15. května. Podle
motivačních skic byla řešena úprava domu č.p. 38, fasáda základní školy, oprava hasičské zbrojnice.
Bližší informace získáte na obecním úřadě.

Poskytování úvěrů z účelového fondu
Obec Ústí poskytuje od roku 1997 úvěry k úhradě nákladů na opravy. Výše poskytovaných
úvěrů se pohybuje od 30.000 do 120.000,- Kč, přičemž je možné úvěry kumulovat až do výše
250.000,- Kč. Úroková sazba je od 3 % do 5 %, splatnost 3 - 5 let. Obec tyto úvěry bude poskytovat
tak dlouho, aby v roce 2007 mohla celou finanční výpomoc určenou k poskytování úvěrů vrátit do
státního rozpočtu. Bližší informace o podmínkách poskytování úvěrů získáte na obecním úřadě.

Poplatky za psy, stočné a nájemné z obecních pozemků se budou vybírat v termínu
od 23. do 26. dubna 2001.
Pokladní hodiny:
pondělí
14.00 - 17.00
úterý
8.00 - 12.00
14.00 - 17.00
středa
8.00 - 12.00
14.00 - 17.00
čtvrtek
8.00 - 12.00
Poplatek ze psů
Stočné

100,- Kč za psa staršího 6 měsíců
2,-Kč/m3

Vyúčtování svozu pevného domovního odpadu za rok 2000
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec

Do 31. 3. 2000 byl svoz prováděn jednou týdně, poté jednou za 14 dní.
Počet svozů
Doprava
Tuny
Cena celkem
5
6.725,25
15,56
14.817,4
5.380,20
12,97
12.125,4
5.380,20
12,75
12.011,2
2.690,10
7,66
6.674,3
4.035,15
9,32
8.882,2
2.690,10
6,16
5.894,2
2.690,10
8,10
6.902,-

Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

2
2
3
2
2
33

2.690,10
7,12
6.393,2.690,10
7,20
6.434,4.035,15
11,28
9.901,2.690,10
8,00
6.850,2.690,10
7,48
6.580,44.386,65
113,6
103.463,Svoz nebezpečného odpadu - 11.000,- Kč
Propočet sazby na rok 2000:
103.463 +11.000-11.000(obecní a firemní popelnice)=103.463:520 obyvatel=198,96=200,Kč

Informace z obecní ohlašovny za rok 2000
K 1. 1. 2001 bylo v obci trvale přihlášeno 555 obyvatel. Přistěhovalo se deset občanů, dva se
odstěhovali. Průměrný věk občanů je 36 let.

Naši noví občánci

Opustili nás

Michal Kuča
Lukáš Dohnal
Klára Tolášová
Magdaléna Žeravíková
Jan Nedbal
Jiří Kopecký
Šimon Mánek
Dominik Drohsler

Jindřich Kajnar
František Grygar
Karel Ryška
Iva Kalusová

Naši jubilanti

Leden
Únor
Březen
Duben

František Řehák
Svatopluk Hradil
Margita Tolášová
Antonín Andrýsek
Jan Mánek
Božena Kajnarová
Štěpánka Turečková
Božena Tomková

80 let
75 let
60 let
60 let
60 let
90 let
95 let
80 let

Obecní úřad Ústí srdečně zve
všechny ženy, maminky a babičky
na oslavu Dne matek,
která se koná v neděli 6. května
v sále kulturního domu.
Začátek ve 14.00.

Přejeme všem jubilantům
vše nejlepší, hodně zdraví
a pohody ve svých domovech.

Program:
- vystoupení dětí z MŠ
- vystoupení dětí ze ZŠ
- vystoupení souboru Záhoran
- občerstvení

VELIKONOCE
jsou nejvýznamnějšími svátky křesťanské církve spojené s památkou umučení a vzkříšení
Krista. V lidovém prostředí v obřadním roce navazují velikonoce na čtyřicetidenní postní dobu
od Popeleční středy do Božího hodu velikonočního. Každá ze šesti neděl má své jméno a je
spojená s dodržováním neměnných obyčejů.
Půst zahajuje první neděle, v českém prostředí nazývána Černá nebo Pytlová, pravděpodobně proto,
že během půstu ženy odkládaly pestré oděvní součástky a oblékaly se do černých šatů, plédů a zástěr.
Někdy je také nazývána Pučálka, podle pokrmu z namočeného a usmaženého hrachu. Méně častné
označení je „liščí“ neděle, podle preclíků, které pekly hospodyně zvláště v oblasti středních Čech.
Preclíky se navlékaly na proutky - kolik dětí bylo v domě, tolik proutků maminky ozdobily preclíky a
zavěsily je venku na stromy s tím, že je dětem „nadělila“ liška. Tento obyčej se objevuje i v jiný
postní den v ostatních oblastech Čech.
Druhá neděle je v lidovém prostředí nazývána Pražná, podle tradičního jídla „pražmy“. Jedná se o
staroslovanský pokrm, připravovaný pražením nedozrálého obilí. Častější označení této neděle je
Sazometná - v tento den se nejen vymetají komíny, ale vše, čeho se po zimě chceme zbavit.
Třetí neděle se podle pověry, že kolikrát kdo tuto neděli kýchne, tolik roků ještě bude živ, nazývá
Kýchavá. Tento obyčej odráží strach z moru, jehož první příznaky byly spojeny právě s kýcháním.
„Jakž kdo kejchl, hned náhle umříti musel“. Proto si lidé při kýchání přáli „Pozdrav Tě Pán Bůh“, aby
toto nebezpečí zažehnali.
Čtvrtá neděle měla zvláštní postavení, neboť toho dne bylo možno částečně uvolnit postní kázeň.
Výrazem toho byla v církevním prostředí změna barvy rouch - fialová byla nahrazena růžovou. V
lidovém prostředí v tuto neděli chodil družba se ženichem navštívit dům, do něhož chtěli přijít o
velikonoční pomlázce na námluvy (proto se tato neděle nazývá Družebná).
Pátá neděle, Černá, Smrtná nebo Smrtelná, byla poslední před Velikonocemi. Je spojena se
zahalováním křížů v kostele, s tradicí sahající do starokřesťanských počátků církve (ve 3. a 4. st. byly
kříže nesoucí postavu umírajícího Krista zdobeny drahými kameny a filigránem, aby výdoba nerušila
vážnost postní doby, kříž se zakrýval). O smrtelné neděli byl obecně rozšířen zvyk „vynášení smrti“ Moreny. Tento obyčej spojujeme s ukončením zimy.
Poslední neděle, Květná, je dnem, kdy si připomínáme památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma.
Název je odvozen od květů, jimiž Krista vítali. Do lidového prostředí se obyčej přenesl v podobě
svěcení kočiček, jívy, košťat apod. Mimo to se nosilo „Léto do vsi“ - oblékaly se nové šaty, vymetala
se neřest, nesmělo se péct...
Po postních nedělích přichází tzv. Pašijový týden (svatý, veliký)
∗ Modrý pondělí
∗ Škaredá středa
∗ Zelený čtvrtek
∗ Velký pátek
∗ Bílá sobota
∗ Boží hod velikonoční
a po nich
∗ PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ - to je z hlediska českého lidu nejvýznamnějším dnem Velikonoc
spojeným s pomlázkou a velkonočním hodováním. Existovalo několik druhů pomlázek: rodinná vyšlehání hospodyně všemi členy domácnosti, rodičovská - vyšlehání dětí, pomlázka maličkých,
kteří chodili šlehat své kmotry a prarodiče a pomlázka dospělé mládeže. Společným rysem všech
typů pomlázek je obdarování koledníka vajíčkem - bílým či malovaným .

Pozvánka na hasičský den u hradu Bouzov 5. května 2001
- zvláštní expozice „Hasiči Olomouckého kraje“
- celodenní program v hradním parku - expozice hasičské techniky, výstroje a výzbroje hasičů, ukázky
zásahů, prezentace hasičských sborů, prezentace civilní obrany, soutěže pro děti, občerstvení,
celodenní kulturní program, country kapela Soptíci
- slavnostní odhalení sochy sv. Floriána, patrona hasičů a hradu, na nádvoří hradu Bouzova ve 12.00.

