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Obecní zastupitelstvo se sešlo na svých pravidelných poradách 24. srpna, 21. září, 26. října, 11.
listopadu a 14. prosince. Veřejná zasedání se konala 8. září, 11. listopadu a poslední zastupitelstvo je
naplánováno na čtvrtek 22. prosince 2005.
Během měsíce září dokončila firma Jaroslav Dröhsler z Jindřichova rozšíření veřejného osvětlení na
křižovatkách komunikací Skalička-Kelč, křižovatky za hřbitovem a v místní části Mariánském údolí. Celkově se
jedná o 5 nových sloupů veřejného osvětlení. Tato investiční akce stála cca 200.000,- Kč, z toho 40% činil
podíl obecního rozpočtu. Věřme, že nové osvětlení přispěje ke spokojenosti všech spoluobčanů. Mezi další
místa, kde se zvažuje rozšíření veřejného osvětlení patří komunikace nad hřbitovem, pod Nedbalovým,
v lokalitě „Pod jabloní“ a osvětlení komunikace v Lípí za rodinným domem p. Václava Dostála.
Počátkem října 2005 jsme obdrželi příznivou zprávu od ministra životního prostředí ČR o schválení
navýšení dotace a půjčky na stavbu „Kanalizace a ČOV Ústí“. Co to pro naši obec znamená? Původní dotace
10.558.800,-Kč se navyšuje na 11.210.937,-Kč a původní půjčka 3.519.600,-Kč na 3.736.979,- Kč. Takže jsme
uhradili dodavateli všechny investiční faktury za zhotovené dílo do konce letošního roku, přestože jsme původně
předpokládali jejich úhradu až z rozpočtu roku 2006. O využití ušetřených vlastních finančních prostředků bude
zastupitelstvo jednat na veřejném zasedání v únoru 2006.
Na podzim letošního roku schválila Agentura ochrany přírody a krajiny z Programu péče o krajinu
poskytnutí 100% dotace na výsadbu ovocného sadu na „Příčce“. Díky brigádníkům z řad zahrádkářů, hasičů a
pracovníkům na dohody se podařilo vysadit na obecních pozemcích 114 ks ovocných dřevin – vysokokmenů, 45
kusů jabloní, 14 kusů hrušní, 10 ks třešní, 45 ks švestek domácích. Stromky zajistila firma Jan Čech z Kelče.
Obec Ústí si v letošním roce objednala u auditorské a účetní firmy Stadler z Olomouce provedení
kontroly nahrazující interní audit. Firma zkontrolovala účetnictví, hospodaření dle rozpočtu, ověřila činnost
zastupitelstva, finančního a kontrolního výboru. Provedla také veřejnosprávní kontrolu účetnictví příspěvkové
organizace – ZŠ a MŠ Ústí. Dle smlouvy o kontrolní činnosti předkládá firma za obec závěrečnou zprávu o
výsledcích kontroly Ministerstvu financí ČR.

Kultura před Vánoci
Na začátek prosince naplánovala kulturní komise rozsvícení vánočního stromu. Po zkušenostech
z minulých let objednal obecní úřad novou světelnou výzdobu od firmy M-K, která se zabývá vánoční výzdobou
měst a obcí. Program složený z říkanek, básniček a koled, který pro Vás připravily děti z mateřské a základní
školy byl skvělým začátkem předvánočního času. V pátek 16. prosince jste mohli v kostele sv. Petra a Pavla
zapomenout alespoň na chvíli na všechny „předvánoční starosti“ a mohli jste vyslechnout Vánoční koncert
Moravské Veselky s překrásným průvodním slovem.
Stalo se již tradicí, že každoročně před Vánoci můžete zhlédnout divadelní představení místních
dětských ochotníků. Letos si děti pod vedením Leony Škrobalové připravily dvě představení „Princ a Večernice“
a „O králi Herodesovi“. Herci poctivě nacvičovali už od října, poslední zkouška proběhla v neděli dopoledne.
V 16.00 hodin se sál kulturního domu naplnil do posledního místa, byli zde malí i velcí, mladší i starší, místní i
přespolní. Všichni s napětím očekávali, až zazvoní zvoneček a vstoupí do pohádky. Úvodem promluvil p. děkan
Jiří Doležel, který popřál dětem, aby se jim divadlo vydařilo. A pak to začalo – král s šaškem, tři princezny,
princ Velén, král Měsíčník, král Větrník, král Slunečník a spousta dalších pohádkových postaviček, které nám
všem zpříjemnily poslední adventní neděli. Atmosféra již byla ryze vánoční, k té přispěly i voňavé dobroty, které
maminky stihly upéct, a také barevné hvězdičky s upomínkou na pohádku. A jak to všechno dopadlo? No přece
dobře - jako v každé pohádce. Mnozí diváci se usmívali, jiní slzeli, ale všichni odměnili herce zaslouženým
potleskem.
PS. Vzpomínáte si ještě na divadelní představení na maličkém pódiu v sále? Dnes mají účinkující k dispozici
jeviště, oponu, boční zázemí a od letošního roku také boční a zadní závěsy, které namontovala firma Divadelní
služba ze Slavkova u Brna – výrobce stávající červené opony. Nový kruhový horizont pořídila obec také s Vaší
pomocí z loňského a letošního vstupného a koledování. Vřelé díky, podmínky pro herce jsou již téměř
profesionální.

Internetizace knihovny
Obec Ústí se zapojila do krajského projektu
„Internetizace knihoven“.
K dnešnímu dni byly
v Olomouckém kraji ukončeny veškeré počítačové
dodávky v rámci projektu, bylo dodáno 215 ks
počítačových sestav včetně instalace software.
V našich podmínkách bylo pro zastupitelstvo
největším oříškem především umístění knihovny.
Současné prostory v mateřské škole jsou nevyhovující,
proto se začalo uvažovat o přestěhování knihovny do
klubovny hasičské zbrojnice. Nakonec zvítězila
varianta umístit knihovnu do suterénu kulturního

domu, který je v centru obce a je bezbariérový.
Novou knihovnu bude nutné vybavit takovým
nábytkem, který umožní provoz „pekla“ i mimo
provoz knihovny. Otevření knihovny v nových
prostorách plánujeme v březnu 2006. Ke třem
současným počítačům přibude čtvrtý počítač
s kopírkou a skenerem. Od nového roku bude přístup
na internet v PC na všech počítačích zdarma. Provozní
doba v pondělí, středa od 14.00 do 18.00 hodin,
v případě zájmu zvažujeme zpřístupnění internetu
v neděli
od
8.30
do
11.30
hodin.

Jak pokračuje příprava sjezdu rodáků?
Po výzvě ve Zpravodaji a osobní návštěvě
zastupitelů a členů kulturní komise se nám pomalu
daří shromažďovat fotografie a seznamy adres.
Protože jsme zhruba v polovině, prosíme Ty, kteří tak
ještě neučinili, aby si třeba přes Vánoce našli chvilku,
probrali svá alba, nachystali fotografie, příp.
dokumenty, dopisy, pohlednice apod., které jste
ochotni obci zapůjčit. Navštívíme Vás po svátcích
nebo během měsíce ledna.
Fotografie nebo dokumenty z 1. poloviny
minulého století, které jsme zatím získali jsou

opravdu unikátní a úžasné. Nejčastěji se jedná o
fotografie společných odvodů, ze školy, šmigrustu,
klapotání, ale také svateb, sv. přijímání, různých
slavností apod. Přivítáme také snímky Vašich
domovů, abychom mohli porovnat, jak se obec
během jednoho století změnila. Jakmile se nám podaří
fotografie zpracovat, vše Vám v pořádku vrátíme.
Všechny zástupce složek a podnikatele
zároveň vyzýváme, aby do 15. ledna 2006 doručili
informace o své činnosti a aktivitách, které chtějí
uveřejnit v publikaci o obci Ústí.

Brigády v roce 2005
Členové zastupitelstva obce a členové
kulturní komise již vedou řadu let diskuzi, jestli má
smysl a za jakou cenu pořádat v naší obci pracovní
brigády (složek, občanů, aktivistů). I když slyšíme
různé názory na tyto aktivity, jsme si jisti, že brigády
mají nejen svůj smysl, ale že v tom budeme i nadále
pokračovat.
Svědčí o tom povedené akce jako jsou
brigády na kostele, kapličce, při soutěži „Vesnice
roku 2003“ atd. Dnes dokonce můžeme typovat, kdo
ochotně přiloží ruku k dílu a koho můžeme čekat
marně. Důkazem toho byla i podzimní brigáda, na
které se sešlo a tvrdě pracovalo přes 40 spoluobčanů.

Přišli zahrádkáři, kteří vysazovali ovocné stromky
v lokalitě „Příčka“, hasiči stavěli a likvidovali
oplocenky v obecním lese, fotbalisti pokračovali
v areálu sportu při budování zastřešeného posezení,
které bude sloužit nám všem, dále Marián Horák
domluvil partu kluků, která vydláždila parkoviště
vedle autobusové zastávky, a v neposlední řadě
děvčata připravovala révky muškátů na příští rok.
Proč přišli? Za co a pro koho pracovali? Bylo
nás málo nebo dost? Práce bylo víc! Odměnou všem
bylo posezení u dobrého guláše a piva, nechyběla ani
slivovička. Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili
a kterým není život v naší obci lhostejný.

Zleva Marián Horák, Saša Sulima, Jarek Mánek, Bohuš Líva, Štěpán Kment, Marek Horák, Vlasťa Gerauš.
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Nabídka pronájmu obecních zahrádek
Na sklonku roku podaly výpověď z nájmu obecních zahrádek pí Božena Palová a pí Ludmila
Ryšková. Vypovězené zahrádky se nacházejí v prostoru vedle domu č.p. 45 a po levé straně hřbitova. Kdo
má zájem o pronájem těchto pozemků již v roce 2006, může se přihlásit na Obecním úřadě Ústí. Bližší
informace na úřední desce OÚ.

Třídění nápojových kartonů
Společnost EKOKOM, se kterou má obec
uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů, nabídla obci způsob sběru a
třídění nápojových kartónů. Získali jsme zdarma
oranžové pytle, které jsou určené k ukládání krabic od
džusů, mléka, vína a ostatních nápojů. Zastupitelé

navštívili všechny domácnosti a předali Vám
brožurky „Použitý nápojový karton – co s ním? Ti
z Vás, kteří nakupují nápoje v kartonech, zároveň
obdrželi oranžový pytel na ukládání tohoto odpadu.
Oranžové pytle bude obec sbírat společně se žlutými
pytli
na
plasty
a
modrými
na
papír.

Bude možné v Ústí stavět rodinný domek?
V současném územním plánu s výhledem do roku 2015 je navržena výstavba 49 rodinných domů.
Výstavba dalších rodinných domků se předpokládá v další lokalitě po roce 2015. Téměř všechny pozemky, na
kterých by eventuální zájemci mohli postavit svůj rodinný domek, jsou však soukromé. Po roce 2000 byly
zkolaudovány v naší obci dva rodinné domy a čtyři jsou rozestavěné. Zájemců o stavební místa je řada, nejen
domácích ale i přespolních. V roce 2002 se obec pokoušela vykoupit pozemky v Lípí od soukromých osob, což
se nepodařilo. Poté byly veškeré snahy o výkup zmraženy z důvodu nedostatku finančních prostředků – výstavby
ČOV a kanalizace. Loni se obec stala vlastníkem tři pozemků v Lípí (zatím bez inženýrských sítí) a letos
vlastníkem komunikace nad hřbitovem, která bude sloužit jako přístupová komunikace k uvažované zástavbě.
Díky schválené dotaci a půjčce na ČOV si obec bude moci dovolit v příštím roce opět zahájit intenzívní jednání
o výkupech pozemků a objednat projektovou dokumentaci na inženýrské sítě.
V kronikách, které popisují celé 20. století v Ústí, se můžeme dočíst o mnoha výkupech a směnách
pozemků, nejen od samotné obce, ale také soukromých osob. Na zřízení silnice kolem domu č.p. 39 ve směru na
Skaličku poskytli občané pozemky dokonce zdarma. Kdyby nebyla v době, kdy k obživě sloužila především
půda, dobrá vůle na obou stranách, nestála by v Ústí spousta rodinných domků. Pokud taková vůle nebude i
dnes, bude to jen ke škodě nás všech. Uvědomme si, že i populace v Ústí stárne. Mladých, kteří chtějí zůstat
„doma“ a založit v Ústí rodinu je poskrovnu, měli bychom si jich proto vážit. Pokud jim však nenabídneme včas
podmínky k bydlení, ztratíme je navždy. S tím samozřejmě souvisí také existence mateřské a základní školy.
Obec, která má školku a školu, ta žije opravdu plnohodnotně a nemusí se obávat o svou budoucnost.

Sdělení a. s. Skalagro Skalička
Na Obecním úřadě v Ústí si vlastníci zemědělských a ostatních pozemků mohou vyzvednout návrh
nových nájemních smluv. Změna je v délce výpovědní lhůty z jednoho roku na pět roků, hlavně proto, že
podmínky některých dotací jsou stanoveny na pět let. Další změnou je zvýšení nájemného za 1 ha půdy ze 450,Kč na 600,- Kč. Ve smlouvě je uvedena celková pronajatá výměra pozemků, celková výše nájemného a výše
daně z nemovitosti, kterou jsou vlastníci povinni přiznat a uhradit finančnímu úřadu. Akciová společnost
Skalagro Skalička vyplácí v pracovní době (7.30-14.30 hod) zálohu nájmu ve výši 450,-Kč/ha. Zůstatek
nájemného bude vyplacen počátkem příštího roku po vrácení podepsané smlouvy. Bližší informace můžete
získat v kanceláři společnosti nebo telefonicky na čísle 581 692 211.

CO SE DĚLO U HASIČŮ
Mezi nejvýznamnější událost od vydání posledního zpravodaje byla u hasičů v Ústí oslava 110 let od
založení hasičského sboru v Ústí. Slavnost začala 17.9. ve 13:00 hod slavnostní valnou hromadou v kulturním
domě. Po zahájení a přivítání hostů jsme uctili minutou ticha památku zesnulých členů. Poté následovalo
kulturní vystoupení dětí ze základní školy. Přítomní se seznámili s historií sboru, byly předány pamětní listy,
diskuse a závěr. Poté jsme se odebrali na výletiště a přilehlé prostranství, kde se konala výstava historické
hasičské techniky, která byla v režii spřáteleného SDH Ústí u Vsetína. Profesionální hasiči z HZS v Hranicích
předvedli zásah k hořícímu automobilu a mladí hasiči z Paršovic předvedli dva požární útoky. Moc se jim sice
nedařilo, ovšem i tak jim patří uznání za angažování se do tohoto nelehkého sportu. V odpoledních hodinách byl
položen věnec k památníku padlých na místním hřbitově. Kromě toho byla u příležitosti oslav 110 let od
založení hasičského sboru v Ústí 28.9. v kapli svatého Petra a Pavla sloužena mše svatá za živé a zemřelé členy
našeho sboru. Večer pokračovala oslava taneční zábavou. Účast návštěvníků nebyla tak hojná jako na plesech,
ale ve výsledku musíme konstatovat, že se vydařila.
Musím ještě připomenout ukončenou sportovní sezónu. V seriálu soutěží Velké ceny OSH Přerov se
naše soutěžní družstvo umístilo s celkovým počtem 51 bodů na solidním 11. místě z 26 družstev zařazených do
této soutěže. Za tento výkon jim patří náš dík a doufejme, že i v příštím roce se posunou o nějakou tu příčku
výše.
Marek Nehyba
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SPORTOVNÍ NABÍDKY
Cvičení pro ženy
Všechny ženy, které chtějí začít po novém roce cvičit, zveme na schůzku ve středu 4. ledna 2006
v 18.00 do sálu KD, kde Vám budou podány bližší informace (druh cvičení atd.)

Stolní tenis
Každý čtvrtek od 16.00 do 20.00 hodin, sebou přezůvky, poplatek 10,- Kč.
Hráči jsou povinni po sobě sklidit stoly.

Bruslení
Kdo z rodičů je ochoten pomoci nebo se ujmout napouštění ledové plochy,
ať se přihlásí na obecním úřadě.

Informace obecního úřadu
Z důvodu čerpání dovolené bude na konci roku 2005 upravena pracovní doba a úřední hodiny na
Obecním úřadě Ústí takto:
pátek
23. 12. 2005
zavřeno
úterý
27. 12. 2005
8.00 – 12.00
středa
28. 12. 2005
8.00 – 12.00
14.00 – 17.30
čtvrtek
29. 12. 2005
8.00 – 12.00
pátek
30. 12. 2005
zavřeno
Ti z Vás, kteří nestihli zaplatit poplatky za svoz komunálního odpadu, stočné apod., mohou tak učinit ještě
do konce letošního roku. Děkujeme Vám za pochopení.

Kalendář 2006
Do nového roku obdrží každá domácnost v naší obci malý dárek v podobě kalendáře na rok 2006, ve
kterém jsou zaznamenány všechny naplánované kulturní a sportovní akce, dále termíny svozu odpadu, termíny
zasedání obecního zastupitelstva, schůzky seniorů apod. Novinkou je zájezd na Znojemské vinobraní, které
pořádáme v době, kdy jsme předpokládali, že se bude konat Den obce pod záštitou některé ze složek. Vzhledem
k tomu, že zájem o tuto akci je minimální, volíme další variantu – společný výlet. Zájemci se mohou hlásit na
obecním úřadě – bližší informace budou podány v příštím Zpravodaji.
Oprava: Omlouváme se za tiskovou chybu v kalendáři – 1. fotbalový zápas „A“ mužstva je v neděli 19. března.

ŠKOLNÍ JÍDELNA ÚSTÍ
nabízí občanům odběr obědů, cena 46,-Kč/oběd.

Krásné a spokojené Vánoce a šťastný nový rok 2006 přeje OÚ Ústí.
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