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Ze zprávy o činnosti
Obecní zastupitelstvo se sešlo na svých poradách 27. července a 10. srpna 2005. V polovině července skončily
smlouvy pracovníků na veřejně prospěšné práce. Z tisku jste určitě o této záležitosti – protestní akci starostů apod.
dostatečně informováni. K dnešnímu dni nemáme žádné informace, jestli letos ještě budou na veřejně prospěšné práce
nějaké finanční prostředky. Na dohodu jsme proto přijali dva studenty, kteří vyžínali les a výsadby, natřeli střechu ve
školce, sekli veřejná prostranství atd.
Ve druhé dekádě července proběhla na obecním úřadě kontrola ze Státního fondu životního prostředí na stavbu
ČOV a kanalizace. Zástupci krajských pracovišť z Ostravy a Hradce Králové po dva dny kontrolovali veškerou
dokumentaci - smlouvy o dotaci ze SFŽP, stavební povolení a jeho změny, stavební deník, fotodokumentaci, faktury,
výpisy z účtů atd. Byly to vyčerpávající dny pro všechny, jednalo se o jakousi přípravu k závěrečnému vyhodnocení
akce. V současné době se připravuje kolaudační řízení. Dále se zastupitelstvo zabývalo přidělením bytu č. 7 po
zemřelém Václavu Paličkovi. Obecní zastupitelstvo doporučilo starostovi obce ke schválení žádost p. Dobromíra Kincla
a starosta přidělení bytu potvrdil. Koncem srpna bude na obecním úřadě proveden kontrolním oddělením Krajského
úřadu Olomouc tzv. předaudit – přezkoumání hospodaření za rok 2005. Z programu obnovy venkova bude zahájena
stavba „Vybudování veřejného osvětlení za hřbitovem, křižovatky ve směru na Skaličku a místní části Mariánské
údolí.“ Současně vyřizujeme zlegalizování komunikace mezi domem Kopeckých a Kučových , což obnáší zajištění
projektové dokumentace, zaměření atd. Přestože průběžně čerpáme dovolenou, nedá se říci, že by tu vládla okurková
sezóna.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU
V březnovém Zpravodaji jsme Vás informovali o projektu „Internet pro všechny“, který měl zajistit bezdrátové
připojení do obce. Tento projekt nebyl schválen, proto se obec rozhodla řešit tuto záležitost sama. Požádali jsme firmu
ZEAL s.r.o. o možné řešení vzniklé situace. Tato firma se nabídla, že v případě Vašeho zájmu zajistí v obci umístění
vhodných přístupových bodů viditelných z Vašich domácností, nutných pro připojení na internet.
Připojení k internetové síti se realizuje bezdrátovou technologií, na frekvenci 2,4 GHz (tzv. Wi-fi), je cenově
přístupné, rychlé, hlavní výhodou však je neomezený přístup na internet po 24 hodin denně za paušální měsíční
částku. Kromě vlastního počítače je nutné pořídit přijímací zařízení (wi-fi zařízení), které si můžete obstarat u firmy
ZEAL s.r.o. či jiných prodejců výpočetní a komunikační techniky (cca 2 - 2,5 tis. Kč). Platba za připojení probíhá vždy
předem na bankovní účet uvedený ve smlouvě mezi Vámi a sdružením Internet pro lidi, v případě nezaplacení bude
připojení Vaší domácnosti na internet přerušeno. Pokud máte zájem o připojení na internet, volejte na 776 292 552.
Pro občany obce Ústí jsou navrženy tyto ceny včetně DPH.
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Výzva spoluobčanům
Zastupitelstvo obce zve ty z Vás, kteří máte zájem pomoci, na společnou podzimní brigádu, kterou
plánujeme na přelomu září a října (termín bude včas upřesněn). Obec potřebuje Vaši pomoc při výsadbě
ovocných stromů kolem horního rybníka v lokalitě Příčka, výsadbě u hřbitova, výstavbě oplocenky
v obecním lese a přepojení hasičské zbrojnice na kanalizaci.
Občerstvení – káva, čaj, limo, pivo a guláš zajistíme. Zastupitelstvo obce se těší na Vaši hojnou účast.
OZNÁMENÍ
Severomoravská energetika, a. s. Ostrava, oznamuje, že pro nutné udržovací práce na vedení bude v Ústí v úterý
13. září 2005 v době od 6.00 do 18.00 hodin přerušena dodávka elektrické energie. Obnovení dodávky elektřiny
může být provedeno i dříve a nebude zvlášť hlášeno.

Vzpomínka na pouť
Dá se říci, že pouť se vším, co k této akci obvykle
patří, se podařilo obnovit v roce 1995. První velkou pouťovou
akcí byla oslava 100 let Sboru dobrovolných hasičů před deseti
lety, tehdy stál na výletišti pouze přístřešek pro muzikanty,
dřevěný parket bylo nutné zapůjčit. Otevření nového parketu se
konalo rok poté a od té doby se kulturní komise ve spolupráci se
Základní a mateřskou školou a TJ Sokol Ústí snaží připravit pro
všechny z Vás bohatý kulturní program. Připravit celou akci je
čím dál náročnější nejenom na čas, ale také na finance a ty jsou
bohužel omezené, respektive žádné. Prozatím nejsou v obecním
rozpočtu zahrnuty prostředky na úhradu kulturních vystoupení.
Dříve nám krásný program s minimálními náklady předvedl
místní folklórní soubor Záhoran, taneční pásma, zvykosloví a
hlavně scénky při kácení máje nám tehdy kdekdo záviděl.
Bohužel soubor prozatím pozastavil svou činnost nejen
z důvodu nedostatku tanečníků, ale především pro nezájem
diváků. V dnešní době za každé objednané vystoupení platíme a
většinou ještě musíme řešit jejich dovoz apod. Snažíme se proto
vybírat taková vystoupení, která jsme schopni zaplatit a která
Vás „snad“ dokážou zaujmout, což je opravdu těžké.
Konání letošní poutě bylo narušeno několika problémy,
nepřijely kolotoče, nedělní vystoupení „krachlo“ týden před
poutí atd. Páteční dětský den hodnotíme jako vydařený, ukázka
výcviku psů byla nejen pro děti, ale také pro rodiče zajímavá,
soutěže a hry pro děti v režii školky a Jiřky Lukášové byly
výborné a nechyběla také projížďka na koních a ponících –
samozřejmě zdarma. Kromě sladkých odměn dostávají děti také
občerstvení v podobě hot-dogu a sodovky. Sobotní odpoledne
bylo ve znamení fotbalu. O zápas minipřípravky Ústí – Kelč a
především ukázku tréninku a dovedností žáků TJ SOKOL Ústí
byl ze strany diváků a především rodičů minimální zájem, což
mrzelo nejen nás ale určitě i malé fotbalisty. Fotbalový zápas

Dětský den – ukázka výcviku psů

Jízdu na motorce si hlavně kluci nemohli nechat ujít

Děti z Mateřské školy Ústí - pásmo „Myši“

starých pánů (pozn. dát dohromady ústecké staré pány je
problém) přitáhl více fanoušků možná proto, že byl až
v pozdějších odpoledních hodinách. Pouťová zábava se tentokrát
konala na dvou místech, nejdříve venku na parketu a později
v sále KD. O perfektní atmosféru se postarala skupina RK band
pod vedením Radka Kňury. Vstupné 40,- Kč, které zaplatilo 87
účastníků (na zábavě jich bylo mnohem více), samozřejmě na
úhradu kapely nestačilo. Nedělní odpolední program byl
z našeho pohledu pestrý, kromě našich dětí ze ZŠ a MŠ Ústí
vystoupila děvčata z Tovačova s aerobikem, ze třech různých
míst jsme dovezli skupinu KAKTUS z mikroregionu Záhoran,
která předvedla scénku „Polámal se mraveneček“, k poslechu
pak hrála Hudecká kapela.
K pouti neodmyslitelně patří kolotoče. Domluvit se
s kolotočáři je však dost obtížné, bohužel co slíbí, ne vždy splní.
Vysvětlit pak natěšeným dětem, že kolotoče nebudou, je nad
lidské síly, proto jsme na poslední chvíli objednali skákací hrad
včetně motorek za „pouhých“ 6.700,- Kč. Uvažovali jsme, jak
vyřešit placení, zda vybírat u atrakcí nebo ne. Nakonec jsme se
rozhodli vybírat vstupné 25,-Kč na odpolední program, což se
některým návštěvníkům nelíbilo, některé dokonce odradilo od
vstupu na výletiště. Jen pro Vaši informaci zaplatilo 135
dospělých osob. Myslíme si, že se jednalo o směšnou částku,
která pouze částečně pokryla náklady. Týdenní útrata za kolotoč
by byla zajisté vyšší. Na příští rok jsme domluveni na kolotoče
tentokrát s p. Finkem, který se zde letos zdržel jen velmi krátce.
Takže uvidíme a můžeme se opět těšit na příští rok!
Je po pouti, jak někteří říkají, odškrtneme akci a
jedeme dál. Kulturní komise však stojí před otázkou, jak
pokračovat, zda bude o podobné akce do budoucna zájem atd.
Aby to bylo trošku zajímavější, naplánovali jsme sjezd rodáků.

Skupina KAKTUS – „Polámal se mraveneček“

Skákací hrad byl stále v obležení dětí

Vystoupení žáků Základní školy Ústí

SJEZD RODÁKŮ
S myšlenkou uspořádat sjezd rodáků v Ústí si kulturní komise a obecní úřad pohrávají bezmála 10 let. Na
otázku: „Kdy bude sjezd rodáků?“padala vždy odpověď: „Až se dostaví kulturák.“ Nyní je kulturní dům dokončen a dá
se říci, že nic nebrání tomu, tuto náročnou akci připravit. Kulturní komise navrhovala již v loňském roce uspořádat
sjezd rodáků v roce 2006 při příležitosti 620 let od 1. písemné zmínky o obci Ústí, kdy by samozřejmě bylo také vhodné
vydat publikaci o obci. Z tohoto důvodu se uskutečnily již dvě schůzky s ředitelem archívu v Přerově, p. RNDr.
Lapáčkem, se kterým se místní redakční rada domluvila na způsobu vytvoření publikace. Mimo jiné se zjistilo, že 1.
písemná zmínka pochází z roku 1389. Tato skutečnost nebyla však již důvodem pro odložení akce. Kromě toho
proběhla v dubnu schůzka obecního zastupitelstva se zástupci všech složek a organizací – s hasiči, fotbalisty, myslivci,
rybáři, seniory, zahrádkáři, lidovci, podnikateli, školou, školkou, atd. Všichni přítomní s uspořádáním sjezdu rodáků
souhlasili a také přislíbili výpomoc při samotné akci, která je naplánována na víkend 30. 6. – 2. 7. 2006.
Chceme Vás proto všechny vyzvat a zároveň poprosit, abyste byli nápomocni při organizaci této akce. Ať již
při zajišťování pozvánek a adres rodáků, při uspořádání výstavy fotografií, při vydání publikace a v neposlední řadě
také v průběhu sjezdu rodáků. Budeme rádi, když prohlédnete svá alba a zapůjčíte nám své fotografie (rodinné, školní,
sv. přijímání, svatební, atd. – vše vrátíme), uvítáme Vaše vzpomínky z dětství, ze školy, z mládí, z války apod. Budeme
Vám vděčni, když se skutečně aktivně zapojíte do celé přípravy. Pokud máte zájem se podílet na vydání publikace či
konání akce, navštivte obecní úřad.
•

•
•
•

! ! ! Různé informace ! ! !
jistě jste si mnozí všimli (mnozí asi ne!!!), že kontejner, který slouží mj. k ukládání odpadů ze hřbitova, byl
přemístěn na parkoviště vedle hřbitova. A to proto, že obvykle bývá místo určené k ukládání odpadu v prostorách
za hřbitovem, nikoliv při vstupní bráně. Podle návrhu úprav veřejných ploch bude toto prostranství na podzim
nebo na jaře příštího roku nově osázeno, tak aby vstup na místní hřbitov byl důstojnější. Zároveň Vás žádáme,
abyste odpad ze hřbitova ukládali na určené místo tj. do kontejneru.
v případě, že kontejner na sklo je v blízkosti Vašeho bydliště naplněn, je zapotřebí uložit sklo do dalších
kontejnerů. Obecní úřad vyváží všechny kontejnery najednou, není možné objednávat dopravu speciálně pro
jeden kontejner.
upozorňujeme Vás, že žluté pytle s plasty budou odebírány pouze naplněné a svázané, poloprázdné pytle
nebudou vyvezeny. Děkujeme za pochopení!
na obecním úřadě ověřujeme podpisy a listiny, pro starší spoluobčany je možné provést ověření podpisu i doma,
nutno předem domluvit.

KURZ „ZÁKLADY VÝPOČETNÍ TECHNIKY“
Zájemci o počítačový kurz – WORD, WINDOWS a INTERNET v rozsahu 35 hodin,
který bude na podzim roku 2005 opět zajišťovat obecní úřad ve spolupráci
se Soukromou střední odbornou školou Hranice s.r.o.,
se mohou přihlásit na obecním úřadě. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Požární ochrana očima dětí – 2005
Žáci Základní školy Ústí se již tradičně zúčastňují soutěže POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ, a to ve
formě literární nebo výtvarné práce.
Okresního kola se letos zúčastnilo celkem 13 škol – 273 soutěžících žáků. Za literární práci ve II. kategorii
získala 2. cenu Klára Žeravíková a 1. cenu Tereza Tolášová, za výtvarnou práci v I. kategorii se na 2. místě umístila
Dáška Žeravíková, na 1. místě Eva Číhalová z Horních Těšic, ve II. kategorii zvítězila za svou výtvarnou práci
Klára Žeravíková.
V Olomouckém kraji soutěžilo celkem 60 škol – 1154 žáků. I v této silné konkurenci naše škola uspěla, ve II.
kategorii se za literární práci na 3. místě umístila Klára Žeravíková. Všem zúčastněným blahopřejeme!

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE
Jednou z plánovaných ekologických investic, o které se hovořilo jako o prioritní již od roku 1991, byla právě
dokončená výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod. Ve čtvrtek 25. srpna proběhlo kolaudační řízení ČOV,
kanalizačních stok a přípojek v celkové délce 3261 m. Tato nákladná stavba dosáhne očekávaného ekologického efektu
jen tehdy, pokud veškeré odpadní vody z obce budou přivedeny na čističku. Pro Vaši informaci uvádíme, že denně
odchází z čističky do potoka v průměru 150 m3 vyčištěných odpadních vod..
V současné době vyrušilo septiky a domácí žumpy cca 70% obyvatel. Kromě 6 neobydlených domů je dalších
23 domů, které nelze z technických důvodů zatím přepojit. Přepojení těchto objektů bude obec řešit dle finančních
možností v dalších letech. Opětovně vyzýváme všechny majitele nemovitostí, jejichž přepojení na kanalizaci ukončenou
ČOV, je technicky možné, aby tak učinili, v co nejkratší době a pomohli obci splnit podmínky dotace. Zároveň Vás
chceme upozornit na dodržování zákona č. 274/2001 S., o vodovodech a kanalizacích, kde se v § 18 – Odvádění
odpadních vod – říká: „V případě, že je kanalizace ukončena ČOV, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní
vody přes septiky ani přes žumpy“. Žádáme Vás o nahlášení termínu čerpání na obecním úřadě nebo na tel.
581 621 157, 724 182 835.

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE ÚSTÍ

PŘÍPRAVA KVĚTINOVÉ VÝZDOBY

Pro lepší ovládání webových stránek obec pořídila
publikační systém VISMO, který je určen speciálně pro
potřeby měst a obcí. V současné době jsou zveřejněny
veškeré obecně závazné vyhlášky, usnesení zastupitelstva
za současné volební období, archív Zpravodajů, dále
aktuality a pozvánky. Postupně se snažíme naplnit
jednotlivé kategorie – historii a rozvoj obce, fotogalerii,
kulturu, sport apod. Zároveň chceme vyzvat podnikatele
a také místní spolky, kteří mají zájem o zveřejnění svých
informací a kontaktů přímo na webových stránkách obce,
aby zaslali své údaje.
Informace o dění v obci hledejte na: www.obec-usti.cz

V letošním roce jsou v truhlících na obecním
úřadě vysazeny naše vlastní sazenice, ze zahradnictví
pocházejí pouze balkónové květiny na mostech. Chcete-li
mít bohatou květinovou výzdobu (levně pořízenou)
v příštím roce, je zapotřebí již teď připravit sazenice. Na
obci budeme pořizovat „květinové řízky“ ve čtvrtek
8. září od 14.00 hodin ve dvorním traktu mateřské školy.
Pokud chcete pomoci připravit výzdobu pro obec nebo
pro sebe, můžete se k nám přidat.
Co potřebujete?
nejlépe samozavlažovací truhlík, agroperlit a muškáty

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve čtvrtek 8. září 2005 v 18.00 hodin v klubovně hasičské
zbrojnice. Program:
Zpráva o činnosti obecního úřadu
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtový výhled
Majetkoprávní záležitosti

Sbor dobrovolných hasičů Ústí a Obec Ústí si Vás dovolují srdečně
pozvat

na oslavy 110 let od založení hasičského sboru v Ústí,
které se uskuteční v sobotu 17. září 2005.
Program:
13.00 Výroční valná hromada
pro členy SDH a zvané hosty v sále KD Ústí
kulturní pásmo ZŠ Ústí

15.00 Program na výletišti
- ukázka techniky Hasičského záchranného sboru Hranice
- ukázka útoku mladých hasičů
- ukázka historické hasičské techniky

19.30 Taneční zábava
v kulturním domě v Ústí nebo na výletišti,
k tanci a poslechu hraje pro všechny generace H.L.T. Loučka
Bohaté občerstvení zajištěno.
Od 13.00 do 15.00 hodin bude veřejnosti zpřístupněna budova
čistírny odpadních vod v Ústí, jejíž výstavba byla podporována SFŽP ČR.
___________________________________________________________________________________________________________
Ústecký Zpravodaj vydává 4 x ročně Obecní úřad Ústí nákladem 200 ks výtisků. Příspěvky se přijímají na OÚ
nebo e-mailem na adrese urad@obec-usti.cz. Archiv starších čísel Zpravodajů na www.obec-usti.cz.

