Číslo 1/2011

Březen 2011

KOMUNÁLNÍ VOLBY

Časopis obce Dolní Újezd

CO NÁS ČEKÁ ?

V říjnu loňského roku proběhly i v naší
obci volby do zastupitelstva obce, ve
kterých téměř dvě třetiny oprávněných
voličů rozhodovalo o vedení obce na další
čtyři roky. O přízeň voličů se ucházelo 33
kandidátů na třech kandidátních listinách.
Na základě výsledků voleb bylo
ustanoveno jedenáctičlenné zastupitelstvo
obce ve sloţení (abecedně):

Březen 2011
5.3. Reprezentační ples SDH Staměřice
10.3. Zasedání zastupitelstva obce
12.3. Vodění medvěda Staměřice

Duben 2011
duben
3.4. Malá kopaná: SDÚ – FC Stock
3.4. Fotbal: Lipník B – Horní Nětčice
11.4. Velikonoční jarmark Základní školy
17.4. Malá kopaná: SDÚ – Body Zdarma
17.4. Fotbal: Lipník B – Bělotín B
30.4. Pálení čarodějnic

Miloš Dohnal
Mgr. Martin Ház
Zdislava Házová
Josef Komárek
Petr Malošek
Ing. Robert Roh
Ing. Eduard Rýček
Ing. Miroslav Váňa
Roman Vrána
Ing. Marek Zábranský ml.
Ing. Marek Zábranský st.

Květen 2011
1.5.
1.5.
7.5.
14.5.
15.5.
15.5.
21.5.
28.5.
29.5.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva
obce dne 9.11.2010 byl pošesté zvolen
starostou obce ing. Eduard Rýček, 1.
místostarostou, rovněţ pošesté, Zdislava
Házová a 2. místostarostou jeden
z nováčků mezi zastupiteli ing. Marek
Zábranský
ml.
Na
2.
zasedání
zastupitelstva dne 13.12.2010 pak byly
ustanoveny další orgány obce (kontrolní
výbor, finanční výbor, osadní výbory a
výbor školský, sociální a občanských
záleţitostí.

Malá kopaná: SDÚ – FC Fénix
Fotbal: Lipník B - Skalička
1. kolo hasičského sportu
Oslavy 75 let SDH Skoky
Malá kopaná: SDÚ – Face team
Fotbal: Lipník B - Černotín
Sportovní hry mikroregionu Lipensko
Kácení máje, dětský den
Fotbal: Lipník B – Dukla Hranice

KRONIKA OBCE
za období 1.10.2010 – 31.12.2010
Narozené děti:
3.10. Tina Spáčilová, Dolní Újezd 166
31.10. Nikola Kotrlová, Skoky 132
3.12. Valérie Petríková, Skoky 51
10.12. Jakub Křístek, Dolní Újezd 11

(Výsledky voleb a složení orgánů obce viz dále)

Naše řady opustili:
Sňatek uzavřeli:
2.10. Jakub Hostášek – Lenka Dvořáková
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ ÚJEZD
Volby do zastupitelstva obce Dolní Újezd proběhly ve
dnech 15. a 16. října 2010. Podány a zaregistrovány byly
tři volební strany: KDU-ČSL, hnutí STAN (Starostové a
nezávislí) a volební strana MLADÍ PRO ÚJEZD.
Voleb se zúčastnilo 581 oprávněných voličů, coţ je 59,4%.
Výsledky jednotlivých stran byly následující:
1. STAN
2470 hlasů , 41,65 %, 5 mandátů
2. KDU-ČSL 1782 hlasů , 30,05 %, 3 mandáty
3. MLADÍ
1677 hlasů, 28,28 %, 3 mandáty

Výsledky voleb
1677;
28%

1782;
30%

KDU-ČSL
STAN

2470;
42%

MLADÍ

Ustavující zasedání nového zastupitelstva se konalo
9.11.2010. Na tomto zasedání zastupitelé sloţili slib a poté
došlo k volbě vedení obce. Bylo schváleno, ţe obec bude
mít dva místostarosty. Do funkce starosty byl zvolen ing.
Eduard Rýček (STAN), 1. místostarostou byla zvolena
paní Zdislava Házová (KDU-ČSL) a 2. místostarostou
ing. Marek Zábranský ml. (Mladí pro Újezd).
Na druhém zasedání zastupitelstva dne 13.10.2010 byly
ustanoveny výbory a zvolení jejich předsedové a členové a
dále byla stanoveny kompetence obou místostarostů.
1. místostarosta – Zdislava Házová
sociální záleţitosti, školství, pohřebnictví, církevní
záleţitosti, kronikářství, občanské záleţitosti,
vypracovávání zpráv o pověsti
2. místostarosta – Ing. Marek Zábranský ml.
územní rozvoj, sledování a vyhledávání vhodných
dotačních titulů pro investiční a neinvestiční
záměry obce, kontrola a dohled nad realizovanými
projekty spolufinancovanými z prostředků EU,
státního rozpočtu, krajských zdrojů či jiných
veřejných zdrojů, provoz sportovního areálu
v obci Dolní Újezd vč. monitoringu, spoluúčast na
tvorbě webových stránek obce a jiných
informačních zdrojů

4

SLOŽENÍ VÝBORŮ:

Finanační výbor:
Předseda: Mgr. Martin Ház
Členové: Ing. Robert Roh
Petr Slaměník
Jana Radová
Kontrolní výbor:
Předseda: Ing. Marek Zábranský st.
Členové: Roman Vrána
Miroslav Kovařík
Ladislav Orság
Osadní výbor Dolní Újezd:
Předseda: Ing. Eduard Rýček
Členové: Ing. Marek Zábranský ml.
Zdislava Házová
Jakub Hostášek
Miroslav Kovařík
Monika Rýčková
Zdislav Ház
Bar. Tomaštíková-Antlová
Aleš Brázda ml.
Tomáš Šebesta
Osadní výbor Skoky:
Předseda: Ing. Miroslav Váňa
Členové: Petr Malošek
Roman Vrána
Marcel Petrík
Miroslav Ocelka
Jiří Šidák
Zdena Divišová
Vlastimil Navrátil
Daniel Zábranský
Zdenek Heger
Osadní výbor Staměřice:
Předseda: Miloš Dohnal
Členové: Ing. Robert Roh
Josef Komárek
Mgr. Martin Ház
Pavel Nádvorník
Dita Šubrtová
Výbor škol., soc. věci a obč. zálež.:
Předseda: Zdislava Házová
Členové: Petr Malošek
Josef Komárek
Bar. Tomaštíková-Antlová
Mária Juračková
Jarmila Zábranská
Milada Danišová

VÝSLEDKY VOLEB dle volebních stran

Kandidát

1 Ház Zdislav

S 148

85

2. Dohnal Miloš

S 101

67 119 287

3. Malošek Petr

S 101 118

63 282

4. Ing. Váňa Miroslav

S 100 114

42 256

5. Nádvorník Pavel

S

72

65 108 245

6. Ing. Roh Robert

M

62

62 111 235

-

7. Ing. Zábranský Marek st.

S 130

52

49 231

172

-

8. Ing. Zábranský Marek ml.

M 117

73

40 230

184

zvolena

9. Šubrtová Dita

S

53

45 103 201

10. Mgr. Ház Martin

K

94

26

80 200

11. Kovařík Miroslav

S 123

36

32 191

169

2.náhr.

151

-

3 Komárek Josef

188

zvolen

4 Slaměník Petr

175

-

5 Radová Jana

183

1.náhr

6 Pavlíková Pavlína

105

-

7 Zábranský Daniel

151

-

8 Ház Martin Mgr.

200

zvolen

9 Orság Ladislav

104

10 Kozel František Ing.
11 Házová Zdislava
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Tomaštíková Antlová
Barbora

Poř.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Kandidát

Celkem

1. Ing. Rýček Eduard

KDU-ČSL

Staměřice

Skoky

hlasy mandát

Dolní Újezd

příjmení, jméno, tituly

Mandát

Volební str.

p.č.

VÝSLEDKY VOLEB DLE ZÍSKANÝC
HLASŮ A MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

58 291

12. Komárek Josef

K

78

19

91 188

1 Rýček Eduard Ing.

291

zvolen

13. Škopová Renata

S

56

94

2 Váňa Miroslav Ing.

37 187

256

zvolen

3 Dohnal Miloš

14. Házová Zdislava

K 104

36

44 184

287

zvolen

4 Zábranský Marek st. Ing.

15. Radová Jana

K 120

40

23 183

231

zvolen

5 Kovařík Miroslav

1.náhr.

16. Slaměník Petr

K

86

66

23 175

191

6 Malošek Petr

282

zvolen

17. Ing. Smyčka Josef

S

93

45

36 174

7 Nádvorník Pavel

245

2.náhr.

18. Vrána Roman

M

45

87

40 172

8 Frélichová Zuzana

125

-

19. Ing. Kozel František

K 118

26

28 172

9 Škopová Renata

187

-

20. Petrík Marcel

M

27 121

22 170

10 Šubrtová Dita

201

-

21. Ház Zdislav

K 106

34

29 169

11 Smyčka Josef Ing.

174

-

22. Hostášek Jakub

M

93

46

26 165

23. Calábek Martin
Tomaštíková Antlová
24.
Barbora
25. Zábranský Daniel

M

66

40

50 156

K

99

24

28 151

K

66

70

15 151

26. Nádvorník Jiří

M

42

73

18 133

27. Frélichová Zuzana

S

73

22

30 125

28. Kovařík Michal

M

74

24

17 115

29. Brázda Aleš

M

67

23

21 111

30. Pavlíková Pavlína

K

75

17

13 105

MLADÍ PRO ÚJEZD
1 Zábranský Marek ml. Ing.

230

zvolen

2 Roh Robert Ing.

235

zvolen

3 Hostášek Jakub

165

2.náhr.

4 Vrána Roman

172

zvolen

5 Brázda Aleš

111

-

6 Petrík Marcel

170

1.náhr.

7 Vašíčková Renata

86

-

31. Ing. Zábranský Lukáš

M

48

39

17 104

8 Nádvorník Jiří

133

-

32. Orság Ladislav

K

76

18

10 104

9 Zábranský Lukáš Ing.

104

-

33. Vašíčková Renata

M

45

24

17

10 Kovařík Michal

115

-

11 Calábek Martin

156

-

S – Starostové a nezávislí
K – KDU-ČSL
M – Mladí pro Újezd
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Obecně závazné vyhlášky
obce Dolní Újezd
Zastupitelstvo
obce
schválilo na svém 2.
zasedání
dne
13.12.2010 čtyři nové
obecně
závazné
vyhlášky obce (OZV), týkající se místních
poplatků. V současné době je tak
v platnosti deset OZV:

1. OZV 1/2001 o čistotě a pořádku
v obci
2. OZV 1/2002 kterou se stanoví
systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce Dolní
Újezd, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem vznikajícím na
území obce Dolní Újezd
3. OZV 3/2002, kterou se stanovují
podmínky k zabezpečení požární
ochrany při akcích, kterých se
zúčastní větší počet osob
4. OZV 4/2002 Řád veřejného
pohřebiště
5. OZV 5/2002 Požární řád obce Dolní
Újezd
6. OZV 1/2005 O použití koeficientu
pro výpočet daně z nemovitostí
7. OZV 1/2010 o místním poplatků ze
psů
8. OZV 2/2010 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
9. OZV 3/2010 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství
10. OZV 4/2010 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu
Všechny obecně závazné vyhlášky jsou
zveřejněny na webových stránkách obce
www.dolni-ujezd.cz a k nahlédnutí jsou
také na obecním úřadě v Dolním Újezdě.

Hasiči z Dolního Újezdu mají
nového starostu i auto
V lednu proběhla výroční valná hromada SDH Dolní
Újezd. Jedním z hlavních bodů byla volba starosty
sboru, protoţe od dubna roku 2010 byl sbor bez
starosty. Novým starostou sboru byl zvolen Jan
Klusek. Přejeme mu i celému sboru hodně elánu do
práce.
Sbor má také nové zásahové vozidlo. Aţ do listopadu
loňského roku pouţíval sbor stařičkou Pragu V3S
z roku 1957, jejíţ údrţba i provoz byla velmi sloţitá.
V závěru loňského roku nabídla obec Radslavice své
zásahové vozidlo Škoda 706 RTHP CAS 2 k zápůjče.
K 1. lednu 2011 byla uzavřena mezi oběma obcemi
Smlouva o výpůjčce na dobu 15 let. Výpůjčka je
bezúplatná. Praga V3S byla prozatím uloţena do
obecní stodoly a předpokládá se její vyuţívání jako
historického vozidla na různých hasičských oslavách.

Hasiči ze Skoků budou slavit
SDH Skoky slaví v letošním roce své 75. narozeniny.
Hasiči ze Skoků připravují oslavy, které se uskuteční
14. května 2011 s následujícím programem:
Dopolední program:
10:00 Námětové cvičení 10. okrsku
12:00 Slavnostní nástup
Odpolední program:
Ukázka hašení koňskou stříkačkou – SDH Veselíčko
Vystoupení hasičského mládí
Vystoupení šermířské skupiny
Ukázka útoku muţů
Ukázka vyprošťování z hořícího vozidla
Souboj hasičského děla se šermíři
Po ukončení programu bude následovat posezení u
táborového ohně do pozdních nočních či brzkých
ranních hodin.

Hasiči budou soutěžit v Dolním Újezdě
Do třetice hasiči - v sobotu 7. 5. 2011 se ve
sportovním areálu obce Dolní Újezd uskuteční 1.
kolo soutěţe druţstev v poţárním sportu 10.
hasičského
okrsku
Veselíčko.
Tradičními
disciplínami 1. kola jsou překáţkový běh na 100 m a
poţární útok. Představit by se mělo sedm druţstev
muţů (Dolní Újezd, Skoky, Staměřice, Veselíčko,
Osek n.B., Lazníky, Výkleky) a také druţstva ţen
tradičně z Oseka a Staměřic a kdo ví, třeba i nějaké
přibude.
Vítěz okrskového kola má právo postupu do
okresního kola, které se letos uskuteční 21. května
v Provodovicích.
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CHARITA HRANICE, středisko Lipník nad Bečvou, 28. října 36/7
Charita Hranice, Purgešova 1399
753 01 Hranice, tel. 581 606 615

středisko Lipník nad Bečvou
28. října 36/7, 751 31 Lipník n/B.
tel. 581 772 089, 777 238 520, IČ: 45180326,
č.ú. 27-6448390227/0100

Váţení přátelé,
děkujeme za Vaše finanční dary v celkové částce 27 919,- Kč, kterými jste podpořili Tříkrálovou
sbírku 2011. I u Vás se potvrdilo, ţe Tříkrálová sbírka má stále vzestupnou tendenci. Vaše finanční
dary budou vyuţity pro pomoc potřebným v našem regionu a na podporu rozvoje charitního díla. Část
peněz podpoří sirotky a děti bez domova na Ukrajině. Děkujeme paní Házové za kaţdoroční pomoc
při organizaci a také všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podílejí. Vážíme si Vaší důvěry.
Naše charitní pečovatelská služba má volnou kapacitu a můţe Vám pomoci se při zajištění
základních potřeb Vašich blízkých. Pečujeme o dospělé od 19 let s chronickým onemocněním,
s tělesným postiţením a o seniory. Pomáháme při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu –
jedná se pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na lůţko.
Pomoc při osobní hygieně a dovoz nebo donáška jídla patří mezi nejţádanější úkony. Jsme schopni
zajistit pomoc při chodu domácnosti – jedná se o běţné nákupy a pochůzky, velké nákupy, praní a
ţehlení prádla, běţný úklid a údrţba domácnosti.
Připravujeme pro Vás:
7. května 2011 – výjezd na Svatý Hostýn pro seniory
21. května 2011 – Májové hraní v zámeckém parku
27.- 28. května 2011 – Velká sbírka ošacení na faře v Lipníku n.B.
Vrbíková Naďa
581 772 089, 777 238 520
Tříkrálová sbírka r. 2011 v Charitě Hranice,
středisko Lipník n. B. v číslech:
Soběchleby
Horní Nětčice
Dolní Nětčice
Bezuchov
Radotín
Oprostovice
Dolní Újezd
Veselíčko, Tupec
Osek n. Bečvou
Oldřichov
Lipník n/B.
Trnávka
Podhoří
Nové Dvory
Hlinsko
Kladniky
Loučka
Jezernice
Lhota
Bohuslávky
Týn n. Bečvou

14.569,- Kč (3 pokladničky)
4.462,- Kč (1 pokladnička)
5.768,- Kč (2 pokladničky)
5.400,- Kč (1 pokladnička)
9.065,- Kč (1 pokladnička)
1.980,- Kč (1 pokladnička)
27.919,- Kč (4 pokladničky)
23.611,- Kč (3 pokladničky)
24.700,- Kč (4 pokladničky)
2.730,- Kč (1 pokladnička)
64.907,- Kč (31 pokladniče)
2.709,- Kč (1 pokladnička)
11.638,- Kč (3 pokladničky)
4.461,- Kč (1 pokladnička)
6.671,- Kč (1 pokladnička)
4.485,- Kč (1 pokladnička)
13.819,- Kč (2 pokladničky)
15.800,- Kč (3 pokladničky)
7.235,- Kč (2 pokladničky)
7.900,- Kč (1 pokladnička)
9.602,- Kč (2 pokladničky)

CHARITA HRANICE celkem
vykoledovala 795 679,- Kč
(vloni 731 275,- Kč)

Děkujeme za Vaši finanční podporu a důvěru.
Velký dík patří Vám všem, kteří jste nám do
pokladniček přispěli, ale i těm, kteří se aktivně
sbírky zúčastnili.

DĚKUJEME
VÁM
jménem všech lidí u nás i v zahraničí, kteří se
ocitli v nouzi a potřebují pomoci.
Je moţné vloţit nebo poslat finanční obnos na
účet u České spořitelny: č.ú. 66008822 / 0800
______________ ________________
Charita Hranice, středisko Lipník n/B., 28. října 36/7,
pí. Vrbíková - 581 772 089 na charitu, 777 238 520 mobil
číslo účtu: 27-6448390227/0100 - variabilní symbol 202

CELKOVÁ ČÁSTKA 269.431,- Kč
(vloni 244.830,- Kč)
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Výběrové řízení –
administrativní pracovnice obce

Provoz sportovního areálu
bude zahájen 1. dubna

V lednu 2011 proběhlo výběrové řízení na
pozici
„administrativní
pracovnice,
mzdová účetní na obecním úřadě v Dolním
Újezdě. Z 24 uchazeček, které se
výběrového řízení zúčastnily, byla vybrána
paní Jarmila Vanderková z Dolního
Újezdu. Ta od 1.7. nahradí ve funkci paní
Jarmilu Kozlovou, která odchází na
zaslouţený odpočinek.

I kdyţ Paní Zima
zatím
zřejmě
ještě neřekla své
poslední slovo a
do
poloviny
března se prý dají
čekat
noční
mrazy, jaro se nezadrţitelně blíţí. Dne 1.
dubna se otevřou brány sportovního areálu
v obci, a proto není na škodu připomenout si
hlavní zásady provozu areálu:
Vlastníkem a provozovatelem areálu je
obec Dolní Újezd
Sportovní areál je přístupný od 1. 4. do
30.4. a od 1.10. do 15.11. kalendářního
roku v době od 8.00 do 20.00 a od 1.5. do
30.9. kalendářního roku v době od 8.00 do
21.00 hod.
Volně přístupné je dopravní hřiště a dětský
koutek s pískovištěm
Víceúčelové hřiště je moţno pronajmout, a
to buď jednorázově nebo formou
pernamentky. Víceúčelové hřiště je vhodné
pro provozování následujících sportů:
tenis, volejbal, nohejbal, malá kopaná,
florbal, basketbal.
Cena za pronájem víceúčelového hřiště
činí pro občany z Dolního Újezdu,
samozřejmě vč. místních částí, 50 Kč/hod,
pronájem se šatnou 70 Kč/hod.
Pernamentka na celou sezónu (rozumí se
tím 1 hodina týdně ve stanoveném čase)
stojí 750,- Kč za kurt, resp. 1000,- Kč za
kurt se šatnou s moţností pouţití sprch.
Ceny pro občany s trvalým pobytem mimo
naši obec jsou dvojnásobné. Základní
škola v Dolním Újezdě, mateřská škola ve
Staměřicích a místní spolky mají vstup
zdarma
v rozsahu
stanoveném
zastupitelstvem obce
Areál je moţné pronajmout i na pořádání
kulturních akcí, rodinných oslav apod.
Cena za pronájem víceúčelové budovy
s plně vybavenou kuchyňkou činí 300
Kč/den, vhodné pro cca 30 návštěvíků.
Kontakt na správce (od 1.4.2011):
Edita Calábková, mob. 724248706
Provozní řád je vyvěšen přímo v areálu a
také na webových stránkách obce
www.dolni-ujezd.cz

Sportovní hry mikroregionu
Lipensko
Tradiční
sportovní
klání
obcí
Mikroregionu Lipensko si za uplynulých 6
let (první ročník se konal v roce 2005
v Jezernici) získalo velkou popularitu.
Sportovními disciplínami, ve kterých se
soutěţí, jsou malá kopaná, nohejbal a
volejbal, v posledních letech k nim přibyl
také stolní tenis. Letošní, jiţ 7. ročník, se
uskuteční v sobotu 21. května v naší obci.
Zápasy malé kopané se odehrají na
fotbalovém hřišti v Dolním Újezdě,
nohejbal na novém víceúčelovém hřišti,
stolní tenis v kulturním domě a o místě
konání volejbalového turnaje zatím nebylo
rozhodnuto. Sportovní klání budou
doprovázena
dalším
kulturním
a
společenským programem. Vedle vítězů
jednotlivých kategorií bude vyhlášena také
vítězná obec. Toto prestiţní ocenění letos
obhajuje obec Osek nad Bečvou, která jej
zatím jako jediná dokázala získat na
domácí půdě. Podaří se to i našim
sportovcům ?

Předávání cen – Osek nad Bečvou, květen 2010
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Sportovci z Dolního
Újezdu bilancovali
Dne 26.2.2011 se konala výroční
valná hromada TJ Sokol Dolní
Újezd, která zhodnotila uplynulý
rok po stránce sportovní a
společenské a stanovila si cíle pro
rok 2011.
Pozitivně byla hodnocena činnost
oddílu stolního tenisu, který má
v regionálních soutěţích v současné
době 5 druţstev a výborných
výsledků dosahuje zejména Adruţstvo, dále činnost fotbalového
oddílu, pokud se týče práce
s mládeţí, a také vznik oddílu malé
kopané. Naopak za negativní byla
označena skutečnost, ţe v současné
době nemá fotbalový oddíl své
vlastní druţstvo muţů a hráči tak
startují pod hlavičkou Spartak VTJ
Lipník B., byť domovským hřištěm
je hřiště v Dolním Újezdě. Bylo
rovněţ konstatováno, ţe je nutné,
aby se do práce fotbalového oddílu
zapojilo více lidí, zejména z řad
bývalých hráčů.
Nosnými akcemi loňského roku
byla
organizace
slavnostního
otevření sportovního areálu, tradiční
turnaje v nohejbalu a stolním tenisu
a taneční zábavy pro mladé.
Členové TJ se rovněţ výraznou
měrou podíleli na organizování
dalších akcí, jako je slavnostní
rozsvícení
vánočního
stromu,
příprava a údrţba ledové plochy,
dětský den apod.
V letošním roce chtějí sportovci
navázat na tradiční akce – tzn.
uspořádat další ročník turnajů
v nohejbalu a stolním tenisu, nově
pak uspořádat turnaj v malé kopané.
Na bedrech členů TJ Sokol bude
také organizace Sportovních her
mikroregionu Lipensko a v dubnu a
říjnu TJ uspořádá dvě taneční
zábavy pro mládeţ.

Turnaj „O pohár
starosty obce“ ve
stolním tenisu
Dne 27. prosince 2010 se
v kulturním
domě
v Dolním Újezdě konal jiţ
třináctý ročník turnaje „O
pohár starosty obce“ ve
stolním tenisu. Turnaje se
zúčastnil rekordní počet
61 hráčů, kteří byli
rozděleni
do
dvou
kategorií – registrovaní
hráči a neregistrovaní
hráči.

Konečné pořadí
turnaje:
registrovaní:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Tomáš Viliš
Roman Haluska ml.
Radek Dorňák
Jan Kolek
Miroslav Kotlán ml.
Ondřej Suchý st.
Libor Viliš
Václav Procházka st.
Miroslav Kotlán st.
Stanislav Ház
Pavel Šeda
Katarína Házová
Martin Ház
Ondřej Suchý ml.
Eduard Rýček
Michal Procházka
Pavel Anděl
Marek Zábranský
Pavel Derych
Tomáš Šebesta
Lukáš Rýček
Filip Štěpán

neregistrovaní:

společné
turnaje

foto

před

zahájením

Po zápasech ve skupinách
následovaly
vyřazovací
boje, které určily vítěze
jednotlivých
kategorií.
Vítězství
v kategorii
registrovaných
obhájil
Tomáš Viliš (na snímku
přijímá gratulace od předsedy
TJ a oddílu stolního tenisu),

který ve finále porazil
Romana Halusku ml.

Vítězství
v kategorii
neregistrovaných
hráčů
rovněţ obhájil Roman
Haluska st.
Turnaj měl velmi dobrou
společenskou i sportovní
úroveň a všichni aktéři se
jiţ těší na další ročník.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Roman Haluska st.
Petr Straka
Radek Outrata
Jan Zerzán
Radek Pecha
Jakub Niesner
Ondřej Fryštacký
Pavel Hudlík
Miroslav Fryštacký
Lumír Matyáš
Vladimír Polák
Lumír Otta
Vávlav Procházka ml.
Tomáš Mádr
Michal Heitl
Tomáš Fabo
Michal Hanák
Jakub Hostášek
František Šimeček
Miloš Dohnal
Jan Pustofka
Michal Kovařík
Radovan Fencl
Anna Fryštácká
Aleš Hostášek
Miroslav Heitl
Jakub Fencl
Jakub Otta
Tereza Malíková
Jakub Sedláček
Marcel Filipčík
Matěj Šváček
Martin Hausner
Martin Calábek
Jan Hradil
Adam Šimeček
Zbyněk Otta
Dominika Sedlaříková

Mateřská škola STAMĚŘICE se
představuje
„Hned bych se vrátil(-a) do školky“ - slýcháváme od
starších dětí, které navštěvovaly naši mateřskou školu. S
úsměvem spolu vzpomínáme, co bylo, a co nového se
událo, jak se změnila školka po rekonstrukci a různých
úpravách uvnitř i venku na školní zahradě.
Máme nový nábytek a spoustu nových hraček. Děti se
mohou těšit na různé akce pořádané během roku. Ty,
které přijdou poprvé do MŠ, jsou seznámeny s jejím
prostředím a okolím formou vycházek a her. S
předškolními dětmi se pracuje průběţně pomocí
pracovních sešitů a úkolů v nich. Však nás také velmi
těší kladné ohlasy učitelek ZŠ za vzornou přípravu
našich „předškoláků“.
Během roku děti pravidelně jezdí na pohádková
představení do Lipníku n/B, ale „Kouzelník“ přijde i k
nám. Kromě toho máme i předplavecký výcvik, fotíme
se, a teď nás čeká „Karneval“.
S příchodem jara pálíme čarodejnici, tvoříme výrobky k
Velikonocům a připravujeme besídku ke Dni matek.
Oslavujeme den dětí hledáním pokladu, plněním úkolů a
opékáním špekáčků. Spoluprací s lesní správou děti
získávají nové poznatky o lese a přírodě kolem nás.
Nejvíce se děti těší na výlet, rozloučení se školáky a
noční spaní,kdy poprvé mohou spát ve školce i přes noc.
Chcete se také podívat do školky? Tak přijďte ! Kaţdým
rokem, v době předvánoční, pořádá MŠ Staměřice
„Vánoční výstavku“ dětí, rodičů a zaměstnanců MŠ, na
které se můţete inspirovat, anebo jen tak zasnít s
vánočním punčem a zavzpomínat na „staré časy“.
V březnu
proběhne
zápis
dětí do
mateřské
školy.
Do MŠ docházejí děti zpravidla ve věku 3-6 let a proto
jsou zapisovány děti,které k 31.8. dovrší 3 roky věku.
MŠ jsou tedy od 1.9. kaţdého roku naplňovány dětmi,
které tuto podmínku splňují. Z těchto důvodů nemůţe
MŠ automaticky přijmout kaţdé další dítě, které během
následujících měsíců dovrší 3 let věku.
Ve zcela výjimečných případech a pouze tam, kde se
místo uvolní, můţe ředitelka rozhodnout o přijetí
mladšího dítěte. Většinou se jedná o případ, kdy
maminka prokazatelně nastupuje do zaměstnání, ale i
potom je podmínkou zralost dítěte ke vstupu do MŠ,
tzn., ţe dítě zvládá hygienické návyky a sebeobsluhu.
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Další podmínkou je kapacita
MŠ
–
prostorové
a
hygienické podmínky.
MŠ je ze zákona druhem
školy a plní především funkci
vzdělávací, jejímţ cílem je
vytváření
základních
předpokladů pro pokračování
ve vzdělávání a vyrovnávání
nerovnoměrnosti vývoje dětí
před vstupem do základní
školy.
Jsme si vědomi, ţe nastává
velmi špatně řešitelná situace
pro rodiče, kteří se vrací do
zaměstnání.
Bohuţel
se
zrušením
jeslí,
které
zajišťovaly péči o mladší
děti, nepřichází veškerá
odpovědnost za mladší děti
na MŠ.
Přesto se snaţíme poţadavky
rodičů řešit individuálně a v
odůvodněných
případech
vyhovět.
Kolektiv MŠ Staměřice

Projekty obce Dolní
Újezd
V uplynulém volebním období se
v obci Dolní Újezd podařilo
navrhnout, prosadit, zpracovat a
uskutečnit projekty a akce, které
přispěly ke zlepšení kvality ţivota
v obci Dolní Újezd. Vzhledem ke
znalosti projektového řízení a
regionálního rozvoje byly v rámci
spolupráce na obci vyuţity různé
krajské, národní a evropské dotace.
Z této aktivní práce se zrealizovaly
tyto zajímavé projektové náměty:
o Úprava
a
rekonstrukce
sportovního areálu v obci
Dolní
Újezd
(Regionální
operační program NUTS II
střední Morava, 2009)
o Nový povrch pro aktivní děti
- rekonstrukce podlahové
plochy v Kulturním domě
Dolní Újezd (Podpora obnovy
venkova, Ministerstvo pro
místní rozvoj, 2008)
o Nové herní prvky pro aktivní
děti - modernizace zahrady v
Mateřské škole Staměřice a
doplnění
veřejného
prostranství o dětské prvky
na Skokách (Podpora obnovy
venkova, Ministerstvo pro
místní rozvoj 2009)
o Nové zázemí pro aktivní děti
- vybavení šaten a oplocení
podél hřiště TJ Sokol Dolní
Újezd
(Podpora
obnovy
venkova, Ministerstvo pro
místní rozvoj 2010)
o Výměna oken na obecním
domě
v Dolním
Újezdě
(Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2010)
o Oprava místních komunikací
Skoky, Staměřice (Program
obnovy venkova Olomouckého
kraje 2008)

Úprava a rekonstrukce
areálu v obci Dolní Újezd

sportovního

Tento projekt byl
podpořen ve 3.
výzvě Regionálního
operačního
programu NUTS II
střední
Morava,
v rámci
opatření
2.3.2 – Sociální
infrastruktura. Úřad
regionální
rady
poskytl dotaci ve výši 8,9 mil. Kč. Celkové výdaje
projektu byly v průběhu výběrového řízení na
dodavatele vysoutěţeny na částku 10,6 mil.Kč, obec
Dolní Újezd tedy dofinancovala cca 1,7 mil. Kč.
Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky
volnočasových
aktivit
v obci
Dolní
Újezd,
mikroregionech Lipensko a Pobečví. Důraz byl kladen
zejména na multifunkčnost celého areálu, tzn. jeho širší
vyuţití pro více cílových skupin.
Hlavní aktivity (výstupy) projektu jsou následující:







Nový víceúčelový objekt s venkovním posezením
Víceúčelové hřiště
Hasičská běžecká dráha
Stavební úpravy stávající provozní budovy
Chodníky a zpevněné plochy
Drobné objekty – dětský koutek, dopravní hřiště,
mobiliář, přístřešek pro účinkující
Přípojky inženýrských sítí
Biologická čistírna odpadních vod
Sadové úpravy
Veřejné osvětlení






V červenci 2010 proběhlo slavnostní otevření nového
sportovního areálu, které zorganizovala obec Dolní
Újezd ve spolupráci s TJ Sokol Dolní Újezd. Jednalo se
o celodenní akci, která byla určena pro všechny cílové
skupiny a občany
všech
věkových
generací.
Součástí
programu byla mimo
jiné
nohejbalová
exhibice
ligových
hráčů
Spartak
Přerov,
utkání
fotbalových
přípravek Dolní Újezd (8 – 12 let), ukázka hasičského
sportu SDH Staměřice (ţeny,muţi,, ţáci), představení
skupiny Aerobicu ţen, kulturní vystoupení ţáků ZŠ
Dolní Újezd, atd. Na závěr se uskutečnil hudební
Region Rock 2010, v rámci kterého vystoupily kapely
FORUM II, FIRST FLOOR a FAKT PP.
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Nové herní prvky pro aktivní děti
Projekt byl zrealizován v roce 2009 za pomoci dotačního
titulu „Podpora obnovy venkova“ v rámci Ministerstva pro
místní rozvoj. Realizací
projektu vznikla 2 moderní
dětská hřiště. Jedno pro
potřeby dětí z Mateřské
školy
Staměřice,
které
společně
se
stávajícím
zázemím
vytvořilo
komplexní
víceúčelové
herní centrum s moderními
bezpečnostními
prvky.
Druhé hřiště s novými prvky bylo zrealizováno v místní části
Skoky a nabízí dětem ideální prostor k volnočasovým a
odpočinkovým aktivitám. Je veřejné a doplněné přídavným
mobiliářem a lavičkami, tedy vhodné především pro maminky,
jako místo k odpočinku, komunikaci a monitorování hry dětí.
Jednotlivé dětské herní soustavy a prvky jsou koncipovány
takovým způsobem, aby na těchto místech našly vyţití hlavně děti
ve věkové kategorii od 4 do 8 let. Mimo klasické houpačky a
skluzavky, které rozvíjejí především základní pohybové a
motorické schopnosti dítěte, jsou součástí dětských koutů také
sloţitější herní sestavy (šplhací stěna, atd.) zaměřené na
prostorovou orientaci dětí.
V rámci přípravy projektu uspořádala Mateřská škola Staměřice, v
rámci osvojení výtvarných a prostorových schopností dětí (4-7
let), výtvarně-modelační dopoledne. Děti se snaţili, při spolupráci
s paní ředitelkou, vytvořit prostorový model školní zahrady
s novými dětskými prvky dle svých představ a poţadavků.

Výměna oken na obecním domě v Dolním Újezdě
Tento projekt získal dotaci z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje v roce 2010. V obecním domě se nachází
obecní úřad, zdravotní středisko (praktický i zubní lékař),
knihovna
a
obecní
skladové
prostory.
Realizace
projektu
zahrnovala montáţ nových
plastových oken a dveří.
Celkově bylo nahrazeno 67
ks oken, 2 ks balkónových
dveří, 3 ks vchodových
dveří a 2 ks garáţových
vrat, z toho jedny na
dálkové ovládání (celkem plocha výplně 154 m2).
Hlavním přínosem tohoto projektu je sníţení spotřeby tepelné
energie, coţ má pozitivní vliv na ţivotní prostředí a zároveň na
finanční hospodaření obce. Nová plastová okna mají odpovídající
technické, funkční i estetické vlastnosti a tím se výrazně
zkvalitnila občanská vybavenost a sluţby v tomto objektu.
dvoustrana: Ing. Marek Zábranský, místostarosta
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Plánované
projektové akce
na rok 2011
Je potřeba využít
evropských dotací
k projektům rozvoje obce,
pokud je ještě čas!!!
V roce 2011 chce obec
Dolní
Újezd
nadále
pokračovat
v širokém
regionálním rozvoji. Ne
všechny plánované akce se
vzhledem
k obecnímu
rozpočtu
mohou
zrealizovat, ale s přispěním
dotací a příspěvků se můţe
mnohé podařit.
Budeme se snaţit opět o
vyuţití všech dotačních
programů
na
podporu
venkova na tzv. tvrdé i
měkké akce – regionálních
(LEADER/PRV),
krajských (POV OK),
národních (POV MMR) i
evropských
(Regionální
operační program - ROP,
OPŢP).
V následujícím
stručném přehledu uvádíme
seznam
plánovaných
investičních akcí na rok
2011:
 Modernizace
a
osvětlení přechodů pro
chodce (místní část
Skoky, Staměřice)
 Rekonstrukce
průtahového chodníku
Skoky
 Modernizace
Kulturního domu Dolní
Újezd (výměna oken,
elektroinstalace,
teplovodní rozvody)
 Zateplení a výměna
oken na základní škole
 Modernizace mateřské
školy (sociální zařízení
pro druhé oddělení)

Vodovodní přípojky Skoky a Staměřice
Ve dnech 29.9.–6.10. 2010 proběhla kontrola vodovodních přípojek všech nemovitostí, napojených na veřejný
vodovod Skoky-Staměřice. Při této kontrole byla zjištěna řada nedostatků, proto bychom chtěli ve stručnosti
připomenout hlavní zásady pro:
zřizování nových vodovodních přípojek
osazení vodoměrů, a to u nových i stávajících přípojek
Zřizování nových přípojek
1. Vlastník nemovitosti nebo pozemku (ţadatel), který ţádá o připojení na veřejný vodovod - zřízení
vodovodní přípojky si vyzvedne na obecním úřadě formulář „ Žádost o zřízení vodovodní přípojky“. je
moţno stáhnout i na webových stránkách obce
2. Formulář bude obsahovat následující údaje:
identifikace připojované nemovitosti (typ stavby, číslo popisné, katastr. území)
vlastník nemovitosti (jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, kontaktní údaje, doručovací adresa)
technické údaje (počet připojených obyvatel, způsob odkanalizování)
podklady k ţádosti (stavební povolení s razítkem o nabytí právní moci, projektová dokumentace,
snímek pozemkové mapy, doklad o vlastnictví)
vyjádření zástupce obce (po dodání podkladů a odsouhlasení ţádosti)
prohlášení ţadatele
3. Hlavní zásady pro zřizování vodovodních přípojek stanovuje zák. č. 274/2001 Sb., a ČSN 755411:
Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu
k vodoměru (§3, odst.1- část)
Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady vlastník nemovitosti
Povinnosti odběratele je dodrţet podmínky umístění vodoměru stanovené vlastníkem, případně
provozovatelem vodovodu. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje poţadavkům pro montáţ vodoměru, je
odběratel povinen na písemné vyzvání provozovatele provést v přiměřené lhůtě úpravy na připojované
stavbě nebo pozemku (§17, odst.1)
Ochranné pásmo přípojky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na
kaţdou stranu 1,5m (§23, odst.3a)
Odběratel nesmí přímo spojovat vnitřní vodovod připojený na veřejný vodovod s potrubím
zásobovaným z jiného zdroje vody.
Při vypracování projektové dokumentace vodovodní přípojky musí být respektovány příslušné ČSN (75
5411 Vodovodní přípojky,75 5401 Navrhování vodovodního potrubí) Zhotovení vodovodní přípojky
včetně připojení na veřejný vodovodní řad můţe provést pouze provozovatel nebo jim pověřená
odborně způsobilá právnická či fyzická osoba.
Pro kaţdou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka a to vţdy
s vodoměrnou soupravou.
Umístění vodovodních přípojek
Vodovodní přípojka se zřizuje zpravidla boční navrtávkou pod tlakem přes navrtávací pas, pokud to situace
neumoţňuje například z prostorových důvodů lze provést horní navrtáváku.
Na navrtávací pas se připojuje zemní uzávěr (například kombinační navrtávací šoupátko), se zemní
zákopovou soupravou a přípojkovým poklopem s podkladovou deskou, poloha uzávěru má být označena.
Na zemní uzávěr se připojuje přes trubní tvarovku (například trubní tvarovku přípojek ISO) polyetylénové
potrubí PE ø 32 mm min. PN 10.
Trasa přípojky má být přímočará, pokud moţno se stoupáním k budově kolmo k uliční čáře.
Vodovodní přípojka má mít minimum závitových spojů, potrubí přípojky z polyetylénu PE, má být
z jednoho kusu, bez spojů aţ k vodoměrné sestavě.
Pruh území nad přípojkou musí být přístupný po celé délce a nemá být zastavěn.
Prochází-li vodovodní přípojka stěnou vodoměrné šachty nebo stěnou domu, musí být místo volné aby
nedošlo k poruše přípojky, nejlépe utěsněné montáţní pěnou
Umístění a osazení vodoměrů
V podsklepených budovách má být umístěn vodoměr nejdále 2 m od zdi, kterou prochází přípojka.
V nepodsklepených budovách se vodoměr osadí do šachty umístěné v chodbě, průjezdu, nebo jiné místnosti
nebo nelze-li jinak, do výklenku ve zdi či uzamykatelné skříňky.
Mělká šachta přístupná pro montáţ z podlahy musí umoţňovat dostatek volného místa pro montáţ i odečet
vodoměru.
Přípojka s vodoměrem se osazuje na boční zeď, nejméně 20 cm a nejvýše 120 cm nad podlahou sklepa
v suchém a větratelném prostoru. Uvedené výškové umístění platí i pro vodoměr ve vodoměrné šachtě.
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Není-li moţno umístit vodoměr
v budově, umístí se do vodoměrné
šachty mimo budovu, na pozemku
majitele těsně za hranicí připojované
nemovitosti.
Vodoměrná
šachta
musí
mít
minimální půdorysné rozměry 80 x
120cm a hloubku dna o 20 cm niţší
neţ vstup přípojky, vstupní otvor má
mít minimální rozměry 60 x 60 cm
nebo ø 60 cm. (případně je moţno
pouţít
kompaktní
typizovanou
plastovou šachtu)
Poklop vodoměrné šachty musí být
dešťujistý, šachta musí být chráněna
proti vnikání vody plynů a nečistot,
jinak musí být odvodněna nebo
větrána.
Vodoměrnou
šachtou
nesmí
procházet jiné potrubí neţ vodovodní
ani silové kabely.
Vodoměr musí být připojen pouze na
taková místa, aby byl snadno
přístupný pro odečet (bez pouţití
zrcadla a ţebříku) a pro montáţ.
Vodoměr musí být osazen ve směru
toku
ve
vodorovné
poloze
číselníkem nahoru.
Potrubí za vodoměrem má být
stoupající nebo vodorovné, tak aby
nedocházelo
k zavzdušňování
vodoměru.
Vodoměr nesmí být vystaven
otřesům ani zatíţením potrubí, které
musí být přiměřeně připevněné.
Vodoměr musí být chráněný před
mimořádnou teplotou vody a
okolního vzduchu, před dešťovou a
kapající vodou a před účinky koroze.
Vodoměr
se
připojuje
přes
vodoměrné
šroubení,
před
vodoměrem musí být uzávěr a za
vodoměrem zpětná klapka a uzávěr
s odvodněním, tímto je vytvořena
vodoměrná sestava.
Vodoměrná sestava nesmí být
součástí uzemnění.
Poţadavky na snadný přístup platí
pro všechny prvky vodoměrné
sestavy.
Žádáme všechny majitele připojených
nemovitostí, aby si ve vlastním zájmu
zkontrolovali, zda jejich zařízení
odpovídá
výše
napsanému.
Neodstranění závad může být důvodem
k přerušení dodávky vody.

Základní škola informuje
Pozvání na velikonoční jarmark
Základní škola kaţdoročně pořádá celou řadu
kulturních akcí nejen pro ţáky, ale i pro širokou
veřejnost. Jako příklad lze uvést karnevaly, besídky,
zpívání u stromečku, vánoční vystoupení, čarodějnické
reje, dílničky pro dospělé aj. V minulých letech jsme
uspořádali také jarmarky, a to velikonoční, podzimní,
vánoční.
Letos připravujeme na 14.4.2011 opět velikonoční
jarmark, jehoţ součástí bude i vystoupení ţáků. Tímto
vás všechny srdečně zveme k proţití příjemného jarního
odpoledne.
Rovněţ vás chceme informovat o odvozu sběru starého
papíru a elektroodpadu, který proběhne počátkem
dubna. Datum přistavení kontejneru u školy bude včas
oznámen.
inf. zš

Tříkrálová sbírka v naší obci
Jiţ 11 let probíhá celonárodní „Tříkrálová sbírka“ a její
výtěţek je věnován Charitě na pomoc potřebným a
postiţeným. V našem případě je to Charita Hranice –
pobočka v Lipníku n/B.
V naší obci jsou ustanoveny 4 skupinky – vedoucí
skupinky a 3 děti
Staměřice
p. Ház Martin - Házová Tereza, Harenčáková Romana,
Riedlová Ivona – vybrali 3971 Kč
Skoky
pí Kašparová Jarmila – Valentovi Jindřich a Marcela,
Vybíral David – vybrali 5824 Kč
Dolní Újezd
pí Bouchalová Ludmila - Kuča Tomáš, Marek Matouš,
Štěpán Daniel – vybrali 4998 Kč
sl. Radová Jana – Kalusová Andrea, Pavlíková Anna,
Vybíral Vladimír – vybrali 6966 Kč
Na „ Vánočním koncertě „ v kostele, který také
pořádáme pro Charitu – bylo vybráno 6160 Kč.
Celkový příspěvek pro Charitu činil 27.919 Kč. Za
kaţdý dar i sluţbu Vám všem upřímné poděkování,
mám radost, ţe i při nelehké finanční situaci nejste
lhostejní k potíţím postiţených.

(technicky zpracoval: Ladislav Orság)

Zdislava Házová
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Zasedání zastupitelstva obce

Mikroregion Lipensko oživuje
Záhoří

Zastupitelstvo obce rozhodlo, ţe se opět
obnoví výjezdní zasedání do jednotlivých
místních částí obce.
Termíny jednání zastupitelstva v roce
2011:
10.03. Staměřice
09.06.

Skoky

08.09.

Dolní Újezd

08.12.

Staměřice

Mikroregion Lipensko je dobrovolným
svazkem 11 obcí, který byl zaloţen v prosinci
roku 2001. Rozkládá se v údolí Moravské
brány, některé z obcí leţí na úpatí Oderských
či Hostýnských vrchů.
Mikroregion Lipensko uskutečnil v roce 2010
projekt „Lipensko oţivuje Záhoří – výměna
zkušeností a dobré praxe mezi vesnicemi i
regiony“. V rámci projektu byla uspořádána
studijní cesta do oblasti Bílých Karpat,
vytvořena tištěná publikace o obcích
mikroregionu, cykloturistická mapa a vznikly
nové webové stránky MR Lipensko:
www.mikroregion-lipensko.cz .
Mikroregion Lipensko se v roce 2008 zúčastnil
projektu „Výměna zkušeností ve středu
Moravy“ (ţadatel DSO MR Holešovsko, DSO
MR Lipensko partnerem projektu). V rámci
projektu se uskutečněna studijní cesta na sever
Moravy (Šumpersko) a odborný seminář ve
Veselíčku, byl vydán propagační banner
Mikroregion Lipensko a publikace Příručka
dobré praxe.
Mikroregion Lipensko pořádá kaţdoročně
sportovní hry v různých obcích mikroregionu.
V uplynulých letech vydal mikroregion také
tištěné publikace, např. knihu Mikroregion
Lipensko (za přispění Nadace Open Society
Fund Praha), stolní kalendář či mapu
s cyklotrasami.

POZVÁNKA
Zveme všechny občany na zasedání
zastupitelstva obce Dolní Újezd, které se
koná ve čtvrtek 10. března 2011 v 19 hodin
v hasičské zbrojnici ve Staměřicích.
Program:
1. Zahájení, procedurální záleţitosti
2. Majetkoprávní záleţitosti
3. Informace o rozpočtovém opatření č.
9/2010
4. Rozpočet obce na rok 2011
5. Rozdělení hospodářského výsledku
příspěvkových organizací
6. Dodatek ke Smlouvě o likvidaci
odpadu
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

Obce Mikroregionu Lipensko:
Svazek obcí sdruţuje město Lipník nad
Bečvou (se svými čtyřmi místními částmi
Loučka, Nové Dvory, Trnávka, Podhoří) a 10
okolních obcí: Bohuslávky, Dolní Újezd
(včetně místních částí Staměřice a Skoky),
Hlinsko,
Jezernici,
Kladníky,
Lhotu,
Oldřichov, Osek nad Bečvou, Týn nad Bečvou
a Veselíčko (s místní částí Tupec).
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Místní akční skupina vybírá
místní projekty

Podpořené projekty v letech 2009 – 2010:
Výsledky 1. výzvy programu LEADER PRV, 2009:
Název žadatele
Název projektu

Obec Dolní Újezd je členem místní akční
skupiny (MAS) Záhoří – Bečva, která
operuje na území 29 obcí, kde ţije necelých
13 tisíc obyvatel. Toto občanské sdruţení
spojuje zástupce veřejné správy (starostové
obcí, školy), podnikatelské sféry a
neziskového sektoru (místní spolky a
sdruţení). Místní akční skupina má svou
rozvojovou strategii, prostřednictvím které
rozděluje peníze do regionu v rámci
programu LEADER, který řídí ministerstvo
zemědělství. V letech 2009 a 2010 vypsala
MAS jiţ dvě výzvy a podpořila řadu
projektů. MAS se účastní také dalších akcí a
projektů, např. spolupracuje s polskými
partnery z Opolského vojvodství v tzv.
Operačním
programu
Přeshraniční
spolupráce.
V programu LEADER ČR 2007 uspěla
MAS Záhoří-Bečva se strategií „Společně z

Fiche 1: Modernizace zemědělských podniků (PRV I.1.1.1)
Mgr. Eliška
Porodna prasnic – porodní kotce
Malíková
s ohrádkami včetně vybavení
Fiche4: Obnova a rozvoj vesnic – veřejná prostranství
Obec Horní
Obnova veřejného prostranství u
Nětčice
sportovního areálu a u Zelového
Revitalizace veřejných prostorů U
Obec Soběchleby
garáží, Pod garážemi a Ke
kořenové čistírně
Obec Osek n.B.
Revitalizace „Hliníky“
Fiche5: Občanské vybavení a služby
Obec Pavlovice u
Obnova objektu 1. stupně ZŠ
Přerova
v Pavlovicích u Přerova
ŘKF Pavlovice u
„STODOLA – místo, kde to žije!“
Přerova
Stavební úpravy a přístavba
Obec Radslavice
střelnice v Radslavicích
Fiche 6: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Obnova Kamenného kříže z roku
Obec Lhota
1868 a Památníku padlých v obci
Obnova vodní plochy
Obec Veselíčko
v zámeckém parku
Celkem

Dotace v
Kč
140 000

217 693
1 407 914
800 000
1 662 785
467 040
606 767

179 902
562 483
6 044 584

Výsledky 2. výzvy programu LEADER PRV, 2010:
Název žadatele
Název projektu
Dotace v Kč
Fiche 2: Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků
Ing. Zdeněk
Zlepšení zázemí firmy Ing. Zdeněk
381 780
Dohnal
Dohnal – I. etapa
Fiche 4: Obnova a rozvoj vesnic – veřejná prostranství (záměr a))
Obnova veřejného prostranství
Obec Týn n.B.
1 568 364
v ulici Na Chodníku
Zastávka BUS – přístřešek pro
Obec Oprostovice
146 884
cestující
Čtvrtá etapa komplexní
Obec Dolní
revitalizace veřejného
889 279
Nětčice
prostranství v obci Dolní Nětčice
Fiche 5: Občanské vybavení a služby
Zřízení multifunkčních místností
Obec Radotín
283 500
na OÚ Radotín
TJ Sokol Týn nad
Rekonstrukce Sokolovny v Týně
899 640
Bečvou
nad Bečvou
Obnova víceúčelového zařízení
Obec Lazníky
589 385
Sokolovna Lazníky, I. etapa
Oživení tradic Záhoří – místní
partnerství pro rozvoj obce
Záhoří, o.s.
145 200
Veselíčko a regionu lipenského
Záhoří
Obec Osek nad
Rekonstrukce požární zbrojnice
418 256
Bečvou
Nové zázemí pro sportovní a
TJ Sokol Dolní
spolkové aktivity v obci Dolní
Újezd
Újezd
283 020
Fiche 6: Náš tradiční venkov – Kulturní dědictví
Restaurování sochy Panny Marie
Obec Radslavice
240 240
a sochy sv. Máří Magdalény
Obnova sousoší Cyrila a
Obec Lhota
237 468
Metoděje v obci Lhota
Oživení tradic Záhoří – nové
Záhoří, o.s.
hudební album folklórního
140 800
souboru Záhorská muzika
Celkem
6 223 816

Hané přes Záhoří do Hostýnských vrchů“.
MAS
Záhoří-Bečva
uspěla
rovněţ
v Programu rozvoje venkova, ose IV.
LEADER se svou strategií „Rozvíjet venkov
společně má smysl!“, která se připravovala
v roce 2008. Ve druhé výzvě v roce 2010
získal podporu i projekt TJ Sokol Dolní
Újezd s názvem „Nové zázemí pro sportovní
a spolkové aktivity v obci Dolní Újezd“,
který bude realizován v jarních měsících
letošního roku.
V současné době se připravuje třetí výzva, a
sice v následujících oblastech:
Modernizace zemědělských podniků
Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků
Obnova a rozvoj vesnic – veřejná
prostranství
Občanské vybavení a služby
Náš tradiční venkov – Kulturní dědictví

Eduard Rýček, Marek Zábranský
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Krátce
Cena vodného a stočného ve Skokách a Staměřicích
zůstává v prvním pololetí 2011 stejná jako v roce
2010 (vodné 46,70 Kč/m3, stočné 3,30 Kč/m3 vč.
DPH)
Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2011
činí 380 Kč/osobu a je splatný do 30.6.2011
Termín pro uhrazení poplatku ze psa skončil
28.2.2011. Pokud někdo polatek neuhradil, ať tak
učiní v nejbliţším termínu. Upozorňujeme na tzv.
ohlašovací povinnost, tzn. ţe drţitel psa je povinen
ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku.
Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik
své poplatkové povinnosti.
Obec Dolní Újezd rozhodla o přidělení dvou
bytových jednotek v domě čp. 38 (nad hospodou)
v Dolním Újezdě. a jedné bytové jednotky v domě
čp. 9. Novými nájemníky se stali manţelé Stečinští
a paní Ilona Procházková v domě čp. 38 a manţelé
Bačovi v domě čp. 9
Finanční úřad v Hranicích bude ve dnech 21.3.,
23.3., 28.3.. a 30.3. 2011 vybírat daňová přiznání
právnických a fyzických osob v kanceláři č. 32,
prvé poschodí budovy radnice v Lipníku nad
Bečvou, nám. T.G.M
Ve čtvrtek 17.3. od 19.00 hod. se v sále kina
v Lipníku nad Bečvou uskuteční koncert skupiny
Katapult, vstupné v předprodeji 200,- Kč, v den
akce 250,- Kč
Některé spolky a instituce v naší obci mají své
vlastní webové stránky. Zde jsou odkazy:
Obec Dolní Újezd:

www.dolni-ujezd.cz

MŠ Staměřice:

www.ms-stamerice.wu.cz

ZŠ Dolní Újezd:

www.zsdolniujezd.ic.cz

SDH Staměřice:

www.sdhstamerice.er.cz

SDH Skoky:

www.sdhskoky.wgz.cz

Fotbalová přípravka: www.pripravkasdu.websnadno.cz
Malá kopaná:

www.sokoldu.estranky.cz

Webové stránky institucí, jejichţ členem je Obec
Dolní Újezd:
Mikroregion Lipensko: www.mikroregion-lipensko.cz
MAS Záhoří-Bečva:

www.maszahoribecva.cz

Termíny svozu
komunálního odpadu
v roce 2011:
5. července
19. července
2. srpna
16. srpna
30. srpna
13. září
27. září
11. října
25. října
8. listopadu
22. listopadu
6. prosince
20. prosince

4. ledna
18. ledna
1. února
15. února
1. března
15. března
29. března
12. dubna
26. dubna
10. května
24. května
7. června
21. června

Kolik nás je ?
K 31.12.2010 mělo v naší obci
trvalý pobyt celkem 1202
obyvatel:
muţi
276
172
140
588

DÚ
SK
ST
celk

ţeny
275
195
144
614

celk.
551
367
284
1202

Věková struktura:
věk
0-6
7-18
19-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
91-90
+90

muţi
43
73
107
104
82
78
80
30
13
1

ţeny
39
67
89
98
80
78
73
45
17
2

celk.
82
134
196
202
162
156
153
75
30
3

Nejčastější ţenská jména: Marie (32),
Jana (31), Eva (18), Anna (17)
Nejčastější muţská jména: Petr (32), Jiří,
Martin (26), Jan (25), Josef (24)
Pohyb obyvatel v roce 2010:
Přistěhovaní: 30
Odstěhovaní: 20
Přestěhovaní: 7
Narození:
20
Úmrtí:
10
Počet sňatků: 12
Počet rozvodů: 3

Vydává: Obec Dolní Újezd, odpovědná osoba ing. Eduard Rýček, náklad 380 ks, povoleno Okresním
úřadem Přerov, reg.č. PR 18, neprošlo jazykovou ani textovou úpravou, neprodejné

Váţení spoluobčané,
po delší odmlce opět vychází
Zpravodaj obce Dolní Újezd. Jeho
vydávání
je
v souladu
s proklamovanou
snahou
zastupitelstva
o
zvýšení
informovanosti občanů o dění
v obci. Má-li však mít Zpravodaj
svůj význam, je nutné, aby se
v něm objevovaly informace nejen
z obce a obecního úřadu, ale také
od místních spolků, školských
zařízení a dalších institucí v obci i
od občanů.
V letošním roce vyjdou čtyři
čísla – na začátku března, června,
září a prosince. Své příspěvky do
Zpravodaje tak můţete zasílat vţdy
do
poloviny měsíce,
který
předchází vydání, tzn. do 15.
května,
srpna
a
listopadu.
Příspěvky
můţete
zasílat
elektronicky
na
adresu
oudujezd@quick.cz, do předmětu
zprávy pak vloţte „Příspěvek do
Zpravodaje“. Příspěvky by měly
být ve formátu *.doc, nebo *docx.
Vhodné
je
také
doplnění
fotografiemi
pro
oţivení
Zpravodaje.
Zveřejňovány
nebudou příspěvky anonymní,
vulgární či uráţející. Všechny
příspěvky budou autorizovány,
stejně jako v tomto čísle. Pokud
pod některým z příspěvků autor
nebude uveden, pak pochází z pera
(či lépe řečeno klávesnice) starosty
obce.

Ohlédnutí za uplynulým rokem ve
fotografiích
Hasiči ze Staměřic

pomáhají při povodních v květnu 2010

a oslavují padesátiny svého vozidla

Sportovci z Dolního Újezdu

na turnaji ve stolním tenisu

při otevírání sportovního areálu

Vodění medvěda

ve Skokách

ve Staměřicích

Vítání občánků

Váţení spoluobčané,
přestoţe uţ je začátek března,
dovolte mi, abych Vám všem
popřál hodně štěstí, zdraví,
spokojenosti a mnoho osobních i
pracovních úspěchů v roce 2011.

Ing. Eduard Rýček, starosta obce
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