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Z činnosti obecního úřadu
Členové zastupitelstva obce se sešli na svých pravidelných poradách 7. července a 11. srpna.
Veřejné zasedání bylo z důvodu čerpání dovolené přeloženo na září 2004.
Na programu jednání bylo mimo jiné zajištění revize dětského hřiště, které bylo vybudováno
v roce 2001. V době výstavby vyhovovalo platným normám. Firma VEMAX, která provádí pravidelné
revize tělocvičného nářadí ve škole, požadovala zřízení dopadových ploch kolem průlezek. Dodávající
firma požaduje ke splnění podmínek nových předpisů výměnu houpaček, výměnu řetězové sítě,
úpravu roztečí žebříku, úpravu pískoviště a samozřejmě úpravu dopadových ploch – 30 cm vrstva
písku, štěrku nebo kůry. Vzhledem k napjatému rozpočtu budou jednotlivé závady odstraňovány
postupně. Nyní se budou vyměňovat řetízkové houpačky a opravovat kyvadlová houpačka. Dopadové
plochy budeme řešit svépomocí formou brigád. Nové certifikované houpačky budou samozřejmě
v záruce. Dle výrobce jsou určeny pro děti od 3 do 14 let. Přestože na hřišti není žádná cedulka
ohledně využívání „dětského hřiště“, máme za to, že hřiště je určeno dětem. Není určeno ani pro
mládež ani pro rodiče s dítětem na klíně.
Koncem června obdržela naše obec podobně jako dalších 220 obcí v republice dopis od
ministra financí Mgr. Bohumila Sobotky, ve kterém vyzývá starostu a zastupitelstvo obce o sdělení
důvodu překročení ukazatele dluhové služby. Naše obec vykázala ukazatel dluhové služby vyšší než
limit stanovený ve výši 30 % a byla zařazena do skupiny rizikových obcí. Přílohou dopisu byla také
tabulka o hospodaření od roku 1996, vývoj zadluženosti apod. Na vysvětlenou uvádíme, že ukazatel
dluhové služby se vypočítá jako podíl splátky úvěru v běžném roce oproti příjmům. Okamžitě jsme
panu ministrovi odpověděli a vysvětlili jednotlivé „dlužné částky“. V roce 1997 a 1998 byla obci
poskytnuta návratná finanční výpomoc v celkové výši 1.753.000,- Kč (to jsou prostředky na půjčky,
které obec poskytuje občanům), její splatnost je 10 let. Na zadluženost obce působila také půjčka
z roku 1998 ve výši 5.000.000,- Kč, kterou obec obdržela jako zástupce 5 obcí přerovského okresu od
DSO VESGAS Opatovice na výstavbu propojovacího plynovodu do obcí při plošné plynofikaci
Záhoří (v roce 1999 změněna půjčka na dar). Dluhovou službu ovlivnila samozřejmě také
jednorázová splátka úvěru v roce 2003 ve výši cca 1.500.000,- Kč z dotace SAPARD na dostavbu
kulturního domu. Musíme říci, že jsme dopisem ministra byli překvapeni. Věříme, že naše vysvětlení
bude dostačující a že budeme vyřazeni ze skupiny rizikových obcí a následně seznamu obcí
sledovaných vládou zejména proto, že teprve nyní nás čeká pořádný závazek a opravdový úvěr – 3.5
mil. Kč, který bude obec splácet po dobu 10 let.
Do 6. 9. 2004 je nutné podat žádost o dotaci z programu obnovy venkova na rok 2005.
V letošním roce bylo pro finanční náročnost ostatních akcí vyřazeno rozšíření osvětlení v okrajových
částech obce a vybudování veřejného osvětlení v Mariánském údolí. O dotaci na tuto akci se pokusíme
požádat znovu s tím, že náklady jsou vyčísleny na 200.000,- Kč, dotace by měla činit 60 %.
Od 1. 8. 2004 má pohostinství nového nájemce. Do výběrového řízení se přihlásilo 6 zájemců
– Július Majerský, Libuše Motlochová, Jaroslav Vlasák, Ludmila Paličková, Jiří Machač a Pivovar
ZUBR a. s. Po prostudování jednotlivých podnikatelských záměrů byla vybrána firma ZUBR a. s. na
dobu určitou do 31. 7. 2010 s tím, že obec souhlasila s dalším podnájmem. V současné době je
podnájemcem p. Jiří Klimánek. Nebudeme zastírat, že k faktorům, které rozhodly o budoucím
nájemci, patřila také výše nájemného – 96.000,- Kč ročně (oproti původním 66.000,- Kč) a také
smlouva o reklamní spolupráci, která přinesla obci dalších 150.000,- Kč. Všechny další podmínky
ohledně využívání sálu, jídelny apod. jsou smluvně zajištěny.

Od 28. června probíhaly v základní škole stavební úpravy. Jednalo se o poslední akci
z programu obnovy venkova v letošním roce. Práce byly ukončeny 12. srpna a v pátek 13. srpna 2004
ve 13.00 hodin proběhla úspěšně kolaudace celého objektu.
Obecní úřad nadále spolupracuje s A.VE. Studiem Brno. V letošním roce bylo dle rozpočtu
objednáno rozšíření stávajícího programu obnovy venkova, který navazuje na program z roku 1997 a
je předlohou akcí do roku 2010. Dále dle objednávky byla zpracována studie úprav kolem kostela a
projekt Stezky zdraví kolem obce. V loňském roce při opravě fasády na hospodě byl odstraněn nápis
POHOSTINSTVÍ. Nyní se stále debatuje, jaký nápis by byl nejvhodnější. Velice se nám zamlouvá
návrh A.VE. Studia, který navazuje na tradici zdejší hospody. Co Vy na to?

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
NA BEČVĚ
V srpnu 2004 se zástupci obce zúčastnili
dvou jednání ohledně vybudování suchého
poldru v Teplicích nad Bečvou. První jednání 9.
srpna 2004 svolala senátorka PČR Jitka Seitlová,
druhé jednání se uskutečnilo pod záštitou
Krajského úřadu Olomouckého kraje. Hlavní
prioritou protipovodňových opatření v povodí
Moravy je suchá nádrž tzv. Teplický poldr, který
by ochránil až 110000 obyvatel. Přestože se
hovoří o teplickém poldru, zasahuje katastrální
území Skaličky, Černotína, Špiček, Zámrsk,
Milotic nad Bečvou a Hustopeč nad Bečvou.
Náklady na vybudování se odhadují na 2
miliardy korun. Příprava poldru byla v současné
době z finančních důvodů přerušena a hrozí, že
tento záměr nebude zrealizován ani v letech
2006-2010.
Jak celá situace dopadne, záleží
především na financích a na ochotě politiků
zabývat
se
protipovodňovou
ochranou.
S podrobnými materiály ohledně výstavby
poldru se můžete seznámit na obecním úřadě.

I. cyklistický výlet
Kulturní komise pozvala v sobotu 24. 7. 2004
všechny přátele kola na cyklistický výlet. S
napětím jsme očekávali, kolik nadšenců se
v 9.00 hodin sejde před kulturním domem.
Z celkového počtu 31 bylo 16 žen a 15 mužů,
nejmladšímu účastníkovi byly 4 roky. Před
odjezdem si všichni označili své kolo
samolepkou s obecním znakem, aby dobře
věděli, kam se mají vrátit. Počasí přálo, bylo sice
teplo, ale tak akorát. Pořadatelé napoprvé
naplánovali tři trasy dle náročnosti. Ukázalo se
však, že do budoucna bude třeba trasu prodloužit
a že bude stačit jeden směr. První zastávka byla
hned ve Všechovicích u Koblihů, kde jsme
společně prověřili, jaké čepují pivo a jakou
připravují zmrzlinu. Do Rajnochovic – tedy do
cíle jsme dorazili po 11. hodině – takže velice
brzy. Všichni byli totiž nažhaveni a šlapali do
pedálů tak dobře, že příští trasa musí být
opravdu náročnější. Zde byla zastávka poněkud
delší na vydatnější občerstvení. Při zpáteční
cestě jsme stihli fandit také našemu hasičskému
mužstvu na soutěži v Provodovicích. Závěrečné
posezení u kiosku v Ústí bylo příjemnou tečkou
za 1. společným cyklistickým výletem.

Z akcí SDH Ústí
Období prázdnin je pro sbory dobrovolných hasičů doslova okurkovou sezónou, co se týká hlavně
aktivit v požárním sportu. Vlastní období soutěží začíná zpravidla na jaře tzv. prvním kolem, což je vlastně
zákonem určená prověrka „provozuschopnosti“ jednotlivých sborů všech okrsků SDH. Prověřovanými
disciplínami je běh na 100m překážek a požární útok. Letošní první kolo našeho okrsku proběhlo v Horních
Těšicích a zvítězilo v něm naše soutěžní družstvo. Toto vítězství nám umožnilo účast v okresním kole, které se
konalo 12.6.2004 v Bezuchově. Dále se naše družstvo účastní mnoha „nepovinných“ soutěží jak pohárových,
tak i z cyklu „Velké ceny“. Mimo to jsme letos uspořádali 17.7. 2004 druhý ročník vlastní pohárové soutěže.

Oproti loňskému roku, kdy jsme volili netradiční pojetí soutěže se sáním z přírodního zdroje (přehrazeného
místního potoka), bylo zvoleno provedení soutěže v rámci pravidel požárního sportu se sáním z kádě. Tyto
soutěže se zdají pro soutěžní týmy atraktivnější a to se také projevilo na vyšší účasti soutěžních týmů
v porovnání s loňskou soutěží. Nemohu si ale odpustit poznámku, že soutěži přihlíželo více hostů, nežli místních
obyvatel. To ukazuje na nezájem o tento typ soutěže v naší obci.
V poslední době se nám podařil významný počin 21.8. při pohárové soutěži v Choryni v disciplině sání
z přírodního zdroje, kde naše družstvo „starších“ opět jako loni vylepšili traťový rekord 52,28 na 44,54 a stejně
jako loni nám toto vyneslo první místo. Ovšem letos se zadařilo i družstvu „mladších“, kteří časem 48,78
obsadili krásné druhé místo. Příští rok se nám již traťový rekord bude těžko překonávat. Ovšem uvidíme, co nám
příští rok vlastně přinese.
O prázdninách se ale jen nesoutěžilo. Ti mladší, školou povinní, tohoto času volna využili také ku
prospěchu obce. Pomáhali při kompletaci zahradních souprav určených pro využívání obecních složek k akcím
na výletišti.
O jednotlivých akcích se také můžete dočíst na internetových stránkách www.volny.cz/sdhusti

Pozvánka na veřejné zasedání

ČOV A KANALIZACE

Zveme všechny občany na veřejné
zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční
ve středu 8. září 2004 v 18.00 hodin v klubovně
hasičské zbrojnice.Zasedání je svoláno z důvodu
vyjádření zastupitelstva obce Ústí k výstavbě
krytého plaveckého areálu stará vápenka
v Černotíně, dále je na programu rozpočtové
opatření, zpráva o činnosti OÚ a žádosti občanů.

V úterý 14. září na kontrolním dnu bude
s konečnou
platností
stanoven
termín
uvedení
čistírny
odpadních
vod
do
zkušebního provozu. Do konce tohoto týdne
navštívíme
všechny
domácnosti
a
seznámíme Vás s postupem a možnostmi
přepojení. Nyní se jako pravděpodobný
termín přepojování domácích septiků jeví na
přelomu měsíce září a října letošního roku.

CO S BUDOVOU STARÉHO ÚŘADU?
Ú ADU?
Ve Zpravodaji z prosince 2003 jsme Vás informovali o možnostech čerpání finančních prostředků ze
strukturálních fondu Evropské unie. Na podzim loňského roku zjišťoval Olomoucký kraj stav připravenosti obcí
na čerpání těchto peněz a zájem obcí o tyto investice. V dotazníku jsme uvedli, že naše obec má zájem o
rekonstrukci domu č.p. 19 – tedy bývalého obecního úřadu na turistickou ubytovnu. Tento záměr se slučuje
s územním plánem obce a také s místním programem obnovy venkova. V prosinci jsme také navštívili Agenturu
pro rozvoj Střední Moravy v Olomouci, která pro naši obec mj. připravovala podklady pro dostavbu kulturního
domu. S pracovníky agentury jsme se radili o myšlence zrekonstruovat tuto budovu včetně vybudování bytu pro
správce apod. Odhadem činí náklady na celkovou rekonstrukci budovy 13 mil. Kč. Obec není absolutně schopna
jakoukoliv opravu tohoto objektu sama uhradit. Z fondů se nabízí možnost získat až 85 % dotace. K žádosti o
dotaci je ovšem zapotřebí projekt, který rovněž není levnou záležitostí. V tuto chvíli máme na stole smlouvu
k podpisu, která zajišťuje 50 % dotaci na projektovou dokumentaci až ke stavebnímu povolení včetně studie
proveditelnosti, analýzy nákladů a přínosů, zpracování žádosti o dotaci atd., od Centra pro regionální rozvoj ČR.
Jedná se o poslední budovu v majetku obce, která chátrá a nemá potřebné využití. Je potřeba rozebrat celou
situaci a rozhodnout, zda v době, kdy zvažujeme přijetí úvěru na dofinancování ČOV, do toho jít.

I. DEN OBCE ÚSTÍ
Právě před rokem jsme společně oslavili
úspěch obce Ústí v soutěži Vesnice roku 2003.
Zastupitelstvo společně s kulturní komisí
navrhlo, aby se v polovině září konala za účasti
některé ze složek obecní slavnost. V letošním
roce u příležitosti 115. výročí postavení budovy
školy se koná I. den obce za podpory Základní
školy a mateřské školy Ústí. V příštím roce bude
den obce spojen s oslavou 110 let Sboru
dobrovolných hasičů v Ústí. Podpora tkví v tom,
že hudbu na zábavě hradí obec ze svého rozpočtu
a celý výtěžek bude určen pro hlavního
organizátora. Letos tedy pro ZŠ a MŠ Ústí.
Dovolujeme si Vás proto pozvat v sobotu
11. září na obecní slavnost, která začíná již

v 16.00 hodin v kulturním domě. Budete moci
zhlédnout vystoupení dětí místní školy a školky a
dále se setkat s jejími bývalými pracovníky. Pro
všechny bude jistě zajímavé seznámit se s historií
školství v Ústí, kde všude se učilo, kolik žáků
chodilo do školy, jací učitelé zde učili. Uvítáme
všechny Vaše vzpomínky na školní léta. Kromě
toho od 15.00 do 19.00 hodin můžete navštívit
prostory zmodernizovaného školského zařízení
včetně výstavy fotografií a videoprojekce. Od
19.00 hodin Vás všechny opět zveme do
kulturního domu, kde bude hrát „až do rána“ při
taneční zábavě hudební skupina ORION
Martinice. Vstupné je dobrovolné. Přijďte se
podívat, společně si zavzpomínat a pobavit.

Upozornění
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství připravuje nové
jízdní řády veřejné linkové osobní dopravy na období 2004/2005 s účinností od 12. 12. 2004.
Své připomínky můžete podat na Obecním úřadě Ústí do 15. září 2004.

Poplatek za svoz KO za II. pololetí 2004
je splatný do 31. 10. 2004, platit můžete v úředních hodinách na OÚ. Vyhrazené pokladní hodiny
budou v termínu od 11. do 22. října 2004.

ZE ŽIVOTA HMYZU
Drahotušská divadelní společnost zavítá
v sobotu 2. října 2004 do našeho
kulturního domu a představí se divadelní
hrou „Ze života hmyzu“ od bratří Čapků.

TRADIČNÍ PODZIMNÍ
SETKÁNÍ SENIORŮ,
které každoročně připravuje obecní úřad
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Ústí,
se uskuteční v sobotu 16. října 2004.

KURZ PC
Vyzýváme zájemce o počítačový kurz – WORD, WINDOWS a INTERNET v rozsahu 35
hodin, aby se přihlásili v termínu do 20. září 2004 na obecním úřadě. Absolventi obdrží
osvědčení od SSOŠ Hranice s.r.o.

OBECNÍ ÚŘAD NABÍZÍ OBČANŮM ZAPŮJČENÍ ŠTĚPKOVAČE KLESTÍ
ZA POPLATEK 50,- KČ/DEN.
VÝKUP PADANÝCH JABLEK
Od 1. září 2004 vykupuje padaná jablka p. Jiří Tvrdoň, Dolní Těšice 26,
vždy ve středu a v pátek od 16.00 do 18.00 hodin. Cena – 0,70 Kč/kg.
V případě zájmu o jiný den výkupu volejte na číslo 581 623 506.
ZÁJEZD NA SVATÝ HOSTÝN

Pronájem kulturního domu

Ve středu 15. září 2004
se uskuteční zájezd
na Svatý Hostýn.
Zájemci se mohou přihlásit
u paní Evy Vykopalové
do pátku 10. září.

Upozorňujeme zájemce o pronájem sálu
v kulturním domě, aby si v dostatečném
časovém předstihu zajistili na obecním úřadě
termín pronájmu. V současné době je kulturní
dům obsazen až do konce října. Toto se týká
rovněž pořadatelů plesů apod.

Akciová společnost Skalagro Skalička přijímá objednávky na brambory na zimní
uskladnění. V Ústí si můžete brambory (červená odrůda ROZÁRA, bílá odrůda
MARABEL) objednat u paní Marie Pitroňové do pátku 10. 9. 2004. Záloha 500,-Kč/q.

