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Milí spoluobčané,
zdá se to jako včera, co jsme společně uvítali nový rok 2013, a už jsou před námi
Velikonoce. Uplynuly téměř tři měsíce, které byly spojeny se spoustou nečekaných
i běžných starostí, jak bude např. dále fungovat naše škola, kdo bude novým nájemcem
v Hospůdce U čápa, kdy bude konečně vypsáno veřejné jednání k upravenému územnímu
plánu, kolik zaměstnanců přijmout na veřejně prospěšné práce, jak zvládnout projekt
„Energetické úspory objektů základní a mateřské školy“ a v neposlední řadě, jak vyplnit
všechny statistické výkazy. Dlouhá zima se spoustou sněhu nedala vydechnout také našim
pracovníkům, kteří se, myslím, vzorně postarali o naše komunikace. Trochu rozruchu
v povánočním čase snad způsobila dvě kola první prezidentské volby, o která byl v naší
obci mimořádný zájem.
Co nás dále čeká? Před námi je obrovská akce „ŠKOLA“, kterou si troufám přirovnat ke
kulovému blesku. Do začátku prázdnin bude nutné vystěhovat celou mateřskou školu
a většinu věcí ze základní školy. Jako přechodné skladiště budou sloužit v letním období
prostory v hasičské zbrojnici. Pak nastoupí dvě stavební firmy, které do 80 dnů musí
zvládnout celou akci tak, abychom splnili všechny podmínky dotace. Věřím, že společnými
silami vše zvládneme.

Libor Vykopal

Příjemné prožití Velikonočních svátků
a hodně jarního sluníčka
přejí všem spoluobčanům
zastupitelé a zaměstnanci obce Ústí
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Zpráva o činnosti
Pravidelné měsíční porady se v 1. čtvrtletí
2013 konaly nepravidelně, ale takřka každý
týden. V posledním vydání Zpravodaje
jsme Vás informovali, že paní Angela
Hlaváčová podala výpověď z nájmu
nebytových prostor v Hospůdce U čápa,
kterou měla dle smlouvy provozovat do
28. února. Po dohodě s obcí byl nájem
ukončen v půli měsíce února, aby nový
nájemce nastoupil v dostatečném předstihu,
obeznámil
se
s chodem
hospody
a kuchyně, a bezproblémově zvládl první
svatební hostinu, která byla naplánována
hned na sobotu 2. března. Do výběrového
řízení na nového nájemce hospody se
přihlásili čtyři zájemci, ze kterých
zastupitelstvo vybralo pana Radka Buzinise
ze Všechovic. O tom, jak se novému
hospodskému a jeho personálu vede, se
můžete přesvědčit nejlépe sami svou
návštěvou.
Ve čtvrtek 29. ledna se konalo veřejné
zasedání, na kterém bylo schváleno podání
žádostí o dotace z programu obnovy
venkova na dofinancování projektu, který
se týká vnitřních úprav v mateřské
a základní škole. Zastupitelstvo schválilo
pronájem hospody dle záměru č. 3/2012,
uzavření darovací smlouvy s městem
Hranice na částku 45.218,- Kč na zajištění
krizového
řízení,
uzavření
smluv
o budoucích kupních smlouvách na části
pozemků
v souvislosti
s budováním
podélného parkovacího stání při plánované
opravě průtahu obce (jedná se o pozemky
před
Kmentovou
zahradou
naproti
Machancům a Kučům).
Aby toho nebylo málo, došlo v noci
ze čtvrtka na pátek 30. ledna opět
k násilnému
vniknutí
do
hospody.
Tentokrát byly vypáčeny vstupní dveře

(v listopadu 2012 došlo ke vloupání
oknem) a byl poškozen automat na
cigarety.
Tato
nepříjemná
událost
znamenala opět jednat s Policií ČR,
s pojišťovnou, vyčíslit škody, zajistit
provizorní zabezpečení hospody a výměnu
dveří.
Na základě novely zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů jsou obce
od letošního roku povinny zřídit účet
u České národní banky, na který bude stát
zasílat obcím dotace a také všechny daňové
příjmy. Obce si mohou vymínit, aby
daňové příjmy byly zasílány, jako tomu
bylo doposud, na jejich běžné účty. Této
možnosti jsme samozřejmě využili, protože
účty u ČNB nejsou úročeny a každý
bankovní pohyb je zpoplatněn.
V pondělí 4. března bylo provedeno
kontrolory z krajského úřadu přezkoumání
hospodaření obce Ústí za rok 2012. Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření
společně se závěrečným účtem byly
zveřejněny na webových stránkách
a schváleny zastupitelstvem obce. Nově
zastupitelstvo schvaluje také účetní závěrku
za rok 2012, což znamená odsouhlasení
všech ekonomických výkazů. Je velkou
výhodou, že přezkoumání bylo provedeno
v letošním roce poměrně brzy (obvykle
v květnu), protože všechny schvalovací
procesy bude obec potřebovat k vyřízení
úvěru k projektu „Energetické úspory
objektů základní a mateřské školy“.
V současné době vyřizujeme s úřadem
práce smlouvu o vytvoření pracovních míst
na veřejně prospěšné práce pro čtyři
pracovníky, kteří nastoupí 2. dubna 2013.
HV
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Kooperace základních škol skončila
Myslím si, že mnozí z Vás zaslechli jakés
takés informace o ukončení spolupráce
mezi základními školami ve Skaličce
a v Ústí. Abych věci uvedl na pravou míru,
rozhodl jsem se popsat několika větami,
jak k celé situaci došlo. Kooperace obou
škol započala v sedmdesátých letech
minulého století. Myslím si, že byla a je
výhodná, zejména v dnešní době, kdy
téměř každá škola bojuje o děti a má strach
o přežití.
Dovolím si připomenout, že se aktivně
zapojuji do dění a práce v naší obci od
roku 1995. Až do roku 2010 jsem
nezaznamenal žádný signál, který by
naznačoval v místním školství nějaký
problém. Do této doby ředitelky obou škol
dobře komunikovaly a každoročně
plánovaly, které ročníky budou ve Skaličce
a které v Ústí. Ročníky se střídaly tak, aby
počet dětí v každé škole vyhovoval
stanoveným
limitům.
To
skončilo
s nástupem nové ředitelky ve Skaličce,
která je nakloněna teorii, aby děti chodily
od 1. do 5. třídy v jedné škole. Již v roce
2010 usilovala naše škola kvůli poklesu
dětí o přechod jedné třídy do Ústí, což se
nepodařilo sjednat. Nakonec se situace
vyřešila rozdělením třídy a přechodem
ústeckých dětí do místní školy.
Po rozsvícení vánočního stromu v roce
2011 projevili rodiče tehdejších třeťáků
(kteří chodili již třetím rokem do Skaličky)
zájem, aby od září 2012 chodily jejich děti
do 4. třídy do Ústí. Ve Skaličce se s nimi
počítalo až do 5. třídy. Proto jsem na jaře
loňského roku svolal schůzku se starostkou
obce Skalička za účasti obou ředitelek škol
a místostarostů obcí. Bylo dohodnuto, že
ve školním roce 2012/2013 bude v Ústí
otevřena první třída, dále že zde bude pátá

třída a čtvrtá třída tvořená pouze ústeckými
dětmi. Dále byl domluven jasný postup,
jak budou školy spolupracovat, že se
ředitelky budou pravidelně setkávat a
informovat
o počtu dětí, které budou navštěvovat školy
v následujících letech.
Situace se však změnila na konci roku
2012. Ve Skaličce podali rodiče na obecní
úřad petici, ve které požadovali, aby jejich
děti chodily do školy ve Skaličce
od 1. do 5. třídy, v opačném případě budou
své děti vozit do Hranic. Začal kolotoč
schůzek. Hned 2. ledna se starostkou obce
Skalička, 3. ledna se konala společná
schůzka zastupitelstev obou obcí společně
s ředitelkami škol. Zastupitelstvo obce
Skaličky se k celé věci postavilo tak, že
kvůli zachování školy vyhoví petici. Dále
byla na 9. ledna domluvena společná
schůzka v Sokolovně ve Skaličce, na
kterou byli pozváni všichni rodiče školáků
ze Skaličky a Ústí a opět zastupitelstva
obou obcí. Před tím jsem chtěl vědět, jak
se na celou věc dívá Markéta Žeravíková,
členka školní rady, navíc jsme se v pondělí
7. ledna sešli ve škole s ústeckými rodiči.
Společně jsme rozebírali celou situaci
a řešili, jak by mohla samostatně naše
škola fungovat. Do Skaličky jsme odjeli
s tím, že máme nadále zájem o spolupráci,
protože rodičům dosavadní systém
vyhovuje. Bohužel tamější rodiče nechtěli
o tomto modelu ani slyšet, takže došlo
k definitivní
rozluce.
Dlouholetá
spolupráce tímto skončila.
Co říci na závěr? Jsem rád, že se setkání
zúčastnili všichni rodiče, kterých se to dnes
týkalo, že vyjádřili svůj názor a podpořili
fungování naší školy. Myslím si, že máme
dostatek dětí, aby škola novou situaci
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zvládla. Záleží to však také na Vás - na
rodičích. Pokud jste rádi, že bylo Vaše dítě
přijato do místní školky, bude také obec

velmi ráda, pokud Vaše děti budou
pokračovat v místní základní škole.
Libor Vykopal

Placení místních poplatků
Poplatky ze psů, stočné, případně poplatky za svoz komunálního odpadu budeme
na obecním úřadě vybírat od 17. dubna 2013.
Druh
1. splátka
2. splátka
Sazba
Poplatek ze psů
30. 9. 2013
150,- Kč
Nájmy pozemků
30. 4. 2013
dle smluv
Stočné
30. 4. 2013
30. 9. 2013
15,- Kč/m3
Poplatek za KO
31. 5. 2013
31. 10. 2013
390,- Kč/osoba
Každá domácnost obdrží přehled poplatků, které můžete uhradit hotově na obecním úřadě
nebo bezhotovostně, a to jednorázově tj. jednou splátkou v 1. termínu nebo si můžete
splátky rozložit s tím, že polovinu opět uhradíte v 1. termínu.

Opakované veřejné projednání o upraveném návrhu Územního plánu
Ústí se koná v pondělí 29. dubna 2013 v 16:00 hodin v KD Ústí.
Návrh územního plánu byl poprvé veřejně projednán 28. 5. 2012. Na základě
vyhodnocení veřejného projednání došlo k podstatné úpravě územního plánu, která podle
§ 53 odst. 2 stavebního zákona vyžaduje opakované veřejné projednání. Upravený a
posouzený návrh ÚP je zveřejněn od 27. 3. 2013 do 9. 5. 2013 na úřední desce a
webových stránkách obce.

Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Ústí za rok 2012
V únoru 2013 jsme obdrželi zprávu o stavu veřejného pořádku za dobu od 1. 1. 2012 do
31. 12. 2012. Z této zprávy citujeme:
„V roce 2012 v působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Hranice v teritoriu obce Ústí
došlo k pěti trestným činům, kdy ve dvou případech se jednalo majetkové trestné činy a ve
třech případech se jednalo o trestné činy proti životu a zdraví. V uvedeném období zde
bylo dále řešeno celkem sedmnáct přestupků, šest přestupků proti majetku, dva přestupky
v dopravě a devět přestupků proti občanskému soužití.
V průběhu roku 2012 byly průběžně prováděny preventivní dopravně bezpečností akce,
zaměřené na odhalování a odstranění hlavních příčin vzniku dopravních nehod – alkohol,
nepřiměřená rychlost – zejména v obci, dále pak byly provedeny preventivní akce
zaměřené na požívání alkoholu nezletilými či mladistvými osobami.“
Policie ČR Vás vyzývá, abyste si lépe zabezpečili svůj majetek např. zabezpečovacími
systémy, abyste využili bezplatnou linku 158 nebo přímo Obvodní oddělení Police ČR
Hranice 581 601 690 v případě, že se v obci pohybují podezřelé osoby nebo vozidla.
Mgr. Petr Čech
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Hospodaření v roce 2012
Příjmy
Daň z příjmů FO ze ZČ

Rozpočet
650 000

Skutečnost

Výdaje

Rozpočet

821 319,62 Lesní hospodářství

Daň z příjmů FO z podnikání

25 000

50 632,30 Silnice

Srážková daň

50 000

84 872,89 Dopravní obslužnost

Daň z příjmů práv. osob
Daň z přidané hodnoty

660 000
1 900 000

Daň z příjmů za obec
Poplatek za likvidaci KO
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání VP
Poplatek z ubyt. kapacity

1 673 802,00 Základní školy

283 779,00

100 000

418 042,00

56 000

55 650,00

428 000

382 743,48

770 000

783 201,00

134 710,00 ZŠ - interaktivní tabule
190 000
13 000
180 000
5 000

Odvod z loterií
Správní poplatky

859 218,54 Čištění odpad.vod

Skutečnost

372 000

153 782,40

188 640,00 Místní knihovna
13 950,00 Kultura
159 730,00 Příspěvek TJ SOKOL

7 680,00

180 000

311 921,00

200 000

217 073,75

2 276,00 Byty

11 399,00

12 077,53 Nebytové hospodářství
5 000

8 000

5 480,00 Veřejné osvětlení

Daň z nemovitosti

300 000

320 448,75 Pohřebnictví

Dotace

173 000

173 700,00 Kom.služby a územ.rozvoj

Dotace - úřad práce

12 000

12 000,00 Sběr a svoz nebezp. odpadů

Dotace - úřad práce

42 000

1 000

905,00

78 000

90 923,00

1 000

1 246,00

302 000

223 881,00

20 000

19 230,00

42 000,00 Sběr a svoz kom. odpadů

220 000

213 062,00

Dotace - úřad práce

70 000,00 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň

320 000

335 460,20

Dotace na volby

22 000,00 Požární ochrana

Dotace - hasiči

240,00 Zastupitelstva obcí

Dotace - EU peníze školám

40 000

31 636,00

640 000

634 655,00

153 782,40 Volby do zastupitelstev krajů

15 835,00

46 000

19 203,00 Činnost místní správy

Příjmy z les. hospodářství

600 000

782 834,00 Platby daní a poplatků

19 263,00

Stočné

268 000

257 223,00 Služby peněžních ústavů

76 787,02

Kultura

126 000

244 448,03 Vratka dotace kanalizace

Bytové hospodářství

145 000

161 329,00 Výdaje celkem

Pronájem pozemků

Pronájem nebytových prostor

36 000

Pohřebnictví
Sběr a svoz odpadů

Místní správa
Příjmy z úroků

Příjmy celkem

1 120 236,91

139 000

139 605,00

4 996 000

5 547 996,76

10 000

-423 523,05

-479 000

-478 800,00

36 684,00
1 512,00 Financování

7 000

Manip.poplatky - kompostéry
Požární ochrana

1 121 000

16 208,00 Převod zůstatku
11 620,00 Uhrazené splátky úvěrů

5 000
27 000

23 716,55 Operace peněžních účtů
135 624,76 Financování celkem

1 000

1 547,44

5 465 000

6 492 829,81

-42 510,00
-469 000

Zůstatek na účtu k 31.12. 2012

434 448,80

-944 833,05
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Blíží se výročí naší obce
V roce 2014 oslaví naše obec 625 let od první písemné zmínky. Při této příležitosti
vyhlašujeme fotografickou soutěž s názvem
„Ústí mýma očima“. Máme zájem
o jakékoliv fotografie, které mají vztah k Ústí – krajina, domy, zajímavá místa, obyvatelé,
kultura, sport apod. Na fotografování máte stále dost času až do 31. 8. 2013. Jsou vítány
fotografie z různých ročních období. V září 2013 budete moci fotografie zhlédnout
a vybrat ty nejlepší z nich, které se objeví v kalendáři na rok 2014. Autoři vítězných
snímků obdrží věcné ceny.

Obecní fotogalerie
Připomínáme Vám, že k blížícímu se výročí chceme vytvořit fotogalerii obce. Prosíme
Vás, abyste během letošního roku vyfotografovali Váš dům a věnovali fotografii obci.
Záleží jen na Vás, kdy fotografii pořídíte.

Udržujme tradice
Máte rádi tradice? Myslím si, že většina
z Vás odpoví, že ano. Samotný pojem
tradice znamená souhrn zvyků a zvyklostí,
který se předává a dědí z generace
na generaci. Už od dětství nás rodiče
vedou k dodržování různých domácích
tradic a je jen na nás, jestli v nich budeme
pokračovat nebo třeba zavedeme ve svých
domácnostech jiné nebo úplně nové
zvyklosti. Dodržováním rodinných tradic
posilujeme
naše
vzájemné
vztahy
a povědomí, že k sobě v rodině patříme.
V naší obci se již léta dodržuje spousta
tradic – vodění medvěda, klapotání, stavění
a kácení máje, pouť, vánoční koledování
atd. Díky tradicím se můžeme společně
potkávat, vzájemně poznávat a dodržovat
zvyky, které už jinde nejsou a které nám
mnozí závidí. Je však otázkou času, jak
dlouho budou místní tradice tradicemi?
Nestačí se jen pasivně zúčastnit různých
akcí, ale aktivně se do nich zapojit. Každý
ví, kdy se u nás vodí medvěd, kdy se staví
májka atd. Dle tradice by si každá
hospodyně měla zatančit s medvědem, aby
od něj získala dostatek síly pro další rok.
Vodění medvěda je v Ústí výsadou hasičů,
ale nemusí to tak být. Hasiči se každoročně

snaží o dodržení dlouholeté tradice, většině
aktérů je však již přes padesát let. Nepatří
samozřejmě ještě do starého železa, ale je
zapotřebí, aby se již přidaly i mladší
ročníky, aby se zvyk předal další generaci.
Křepčit po celé obci není zas tak
jednoduché, jak by se zdálo. Nechcete si to
příště vyzkoušet? Také při klasickém
stavění máje pomocí folgů nabývám někdy
dojmu, že silných paží v obci ubývá.
Pořadatelé pak přemýšlejí o tom, jestli
vůbec kácení máje dělat?! Jestli bude dost
lidí, kteří májku postaví a také těch, kteří ji
skácí. O houfu masek nebo dříve
oblíbeném projevu p. Antonína Juráně si
můžeme nechat jenom zdát. Nebyla by to
škoda, kdyby takové akce skončily?
Blíží
se
jedny z nejvýznamnějších
křesťanských tradic Velikonoce, které
s sebou přinášejí spoustu zvyků –
gruntování, přípravu velikonoční výzdoby,
pečení beránků, jidášů, barvení vajíček,
půst na Velký pátek, návštěvu kostela,
šmigrust a samozřejmě klapotání. Také se
Vám zdá, že je klapotníků čím dál méně.
Jen pro zajímavost - kluků ve věku od 3 do
14 let je třicet osm. Každopádně jim
v sobotu až půjdou s Jidášem otevřete
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dveře a podpořte jednu z velikonočních
tradic. Ostatní tradice si užijte co možná

nejlépe podle svého vlastního gusta.
HV

Vítání občánků
Vítání občánků se v letošním roce u nás
konalo také velmi brzy, protože tři ze
sedmi narozených dětí v roce 2012 oslaví
do Velikonoc své první narozeniny. Na
pozvání obecního úřadu se v neděli
17. března dostavili rodiče s Tomášem
Bartošem,
Matyášem
Kvašňovským,
Eliškou Dvořáčkovou, Jakubem Palackým
a Terezou Lívovou (Julie Kuchařová a
Adam Jansa se omluvili). Po zahájení malé
slavnosti se hostům představily děti
z místní základní školy, které přednesly

básničky a zazpívaly písničky o
maminkách a
miminkách.
Starosta
poblahopřál rodičům k narození jejich dětí
a přivítal do naší obce nové občánky. Na
závěr společně s místostarostou předali
maminkám kytičku a dětem drobné dárky.
Slavnostní setkání bylo ukončeno zápisem
do pamětní knihy, společnou fotografií,
přípitkem a příjem-ným a milým
povídáním s rodiči.
HV

Ústecký zpravodaj
Tříkrálová sbírka 2013
Při Tříkrálové sbírce vybrali ústečtí koledníci v naší obci částku 27.044,-Kč.
Charita ČR děkuje všem dárcům.

Vánoční koledování
Na Štědrý den vybrali naši koledníci částku 9.135,- Kč.
Vybraná částka bude použita pro konání dětských akcí v roce 2013.

Pomoc městu Frenštát pod Radhoštěm
Zastupitelstvo obce Ústí rozhodlo o poskytnutí finančního daru městu Frenštát
pod Radhoštěm v souvislosti s tragédií, která postihla obyvatele domu č. 39.
Finanční dar ve výši 10 000,- Kč byl 8. 3. 2013 připsán na účet veřejné sbírky.
Také naši hasiči věnovali postiženému městu 5 000,- Kč.

Bezpečnost očima dětí
Naši žáci se v lednu účastnili celostátní
fotografické soutěže. Deset porotců
rozhodovalo o vítězných fotografiích.
Z našich deseti žáků byla oceněna cenou za
3. místo Eva Hotařová, žákyně 4. ročníku.
Do Prahy do divadélka Kampa na
slavnostní předávání cen však byli pozváni
26. 2. všichni účastníci. Dostali drobné
upomínkové předměty a od nás splnění
přání vidět některé pražské památky. Už
při jízdě tramvají viděli Národní divadlo a
lanovku na Petřín. Z Kampy jsme přejeli
na Pražský hrad, podívat se na Nerudovu
ulici, a potom aspoň na chvíli vstoupit do

chrámu sv. Víta. Odtud vedla naše cesta po
schodech se zastavením na vyhlídkách,
abychom zhlédli krásu našeho hlavního
města, následovně jsme prošli po Karlově
mostu a pokračovali svižným krokem na
Staroměstské náměstí, abychom stihli orloj
v pohybu. Krátké zastávky jsme věnovali
Macdonald's a KFC, kde děti čerpaly sílu
dobrotami. Závěrem jsme metrem dojeli na
Václavské náměstí a byl už nejvyšší čas
pospíchat na vlak. Všechna přání se dětem
splnila a šťastně s hlavou plnou zážitků
jsme se vrátili všichni domů.
ZŠ Ústí

Blahopřejeme Evičce Hotařové za 3. místo
v 7. ročníku plaveckých závodů
„Mokrá štafeta na 1000 m + závody jednotlivců na 50 m“
v disciplíně „Závody jednotlivců základních škol“
v kategorii mladší dívky.

Základní škola a mateřská škola Ústí zahájila opět sběr PET víček.
Víčka můžete ukládat do boxu při vstupu do mateřské školy.

Ústecký zpravodaj
Zimní sezonu jsme uzavřeli soutěží v lyžování v Hlubočkách. ZŠ a MŠ Ústí ve spolupráci
se SKI klubem Hranice a obcí Ústí organizovali soutěž v obřím slalomu a bylo to takové
milé rozloučení se zimní sezonou. Žáci měli možnost porovnat své sportovní dovednosti
a ukázat, co se v lyžařském výcviku naučili. Soutěže se zúčastnili žáci ze sedmi
základních škol a děti ze tří mateřských škol. Výsledky jejich snažení byly následující:
předškoláci:

1. Jiří Hotař
2. Marek Ševčík
3. Vera Vítková

MŠ Ústí
MŠ Ústí
MŠ Ústí

přípravka dívky 1. – 3. třída:

1. Elena Balšínková
2. Zuzana Berná
3. Lucie Kočnarová

ZŠ Odry, Komenského
ZŠ a MŠ Skalička
ZŠ a MŠ Skalička

přípravka chlapci 1.-3. třída:

1. Jakub Matěja
2. Jakub Krayzel
3. Adam Krayzel

Odry, ZŠ Komenského
Odry, ZŠ Pohořská
Odry ZŠ Pohořská

předžačky 4. – 5. třída:

1. Eva Hotařová
2. Alena Částečková
3. Vendula Klvaňová

ZŠ a MŠ Ústí
ZŠ Drahotuše
ZŠ Drahotuše

předžáci 4. – 5. třída:

1. Martin Kuča
2. Vašek Koutný
3. Roman Martin Chytrý

ZŠ a MŠ Ústí
ZŠ a MŠ Ústí
ZŠ a MŠ Drahotuše

mladší žačky 6. – 7. třída

1. Tereza Pavlová
2. Aneta Raková
3. Sabina Pechová

Hranice, ZŠ Šromotovo
ZŠ Všechovice
ZŠ Všechovice

mladší žáci 6. – 7. třída

1. Michal Kuča
2. Petr Tichý
3. Petr Mikulík

Hranice, ZŠ Šromotovo
ZŠ Drahotuše
ZŠ Všechovice

starší žačky 8. – 9. třída:

1. Simona Nováková
2. Nikola Humplíková
3. Marie Dohnalová

ZŠ a MŠ Drahotuše
Hranice, ZŠ Šromotovo
ZŠ a MŠ Drahotuše

starší žáci 8. – 9. třída:

1. Matěj Horák
2. Roman Částečka
3. Radek Andrýsek

Hranice, ZŠ Šromotovo
ZŠ a MŠ Drahotuše
Hranice, ZŠ Šromotovo
ZŠ Ústí

Ústecký zpravodaj
Zprávy z ohlašovny Obecního úřadu Ústí
K 31. 12. 2012 bylo v obci Ústí přihlášeno k trvalému pobytu 555 obyvatel.
Přistěhovali se:
Martin Zemek
Jana Radová
Filip Bagar
Jan Bagar
Beáta Bagarová
Renata Bagarová
Tadeáš Kment

Odstěhovali se:
č. 105
č. 58
č. 114
č. 114
č. 114
č. 114
č. 9

Narodili se:
Tomáš Bartoš
Adam Jansa
Matyáš Kvašňovský
Eliška Dvořáčková
Jakub Palacký
Tereza Lívová
Julie Kuchařová

Michal Hapala
Lukáš Ševčík
Rostislav Hradil
Petra Kočajnarová (roz. Palová)
Veronika Michálková
Pavel Stržínek
Petra Stržínková
Vendula Stržínková
Ivo Koutný
Tomáš Juráň

Uzavřeli sňatek:
č. 156
č. 111
č. 164
č. 12
č. 58
č. 51
č. 74

Jana Lukášová (Nejedlá)
Ondřej Uhýrek
Hana Vykopalová (Uhýrková)
Tomáš Juráň
Jaromír Nedbal
Veronika Schneiderová (Nedbalová)

Opustili nás:
Ladislav Kuchař
Pavla Hradilová
Jan Škrobala
Zdeněk Ševčík

č. 129
č. 79
č. 71
č. 137
č. 10
č. 114
č. 114
č. 114
č. 101
č. 29

7. 2. 2012
26. 3. 2012
19. 9. 2012
23. 12. 2012

ve věku 51 let
ve věku 45 let
ve věku 77 let
ve věku 66 let

č. 138
č. 68
č. 42
č. 29
č. 145
č. 140

7. 7.
1. 9
1. 9.
8. 9.
21.9.
21.9.

Ústecký zpravodaj
Naši jubilanti

Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší,
hodně zdraví, spokojenosti
a rodinné pohody.
Jiří Michálek

2. 4.

65

Ladislav Lukáš

4. 4.

70

Miroslav Rušar

5. 4.

90

Věra Jonasová

11. 4.

55

Karel Krampla

12. 4.

60

Antonín Bagar

15. 4.

70

Václav Dostál

6. 5.

85

Radoslav Petrskovský

10. 5.

55

Zdeněk Hošák

16. 5.

60

Jiřina Lukášová

23. 5.

50

Zdeněk Schneider

29. 5.

55

Ludmila Marková

4. 6.

80

Marie Nehybová

5. 6.

80

Miroslav Palička

22. 6.

60

Ústecký zpravodaj
Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem Ústí opět vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Jedná se o letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí
potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené, peří, péřové a
vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou.
Věci zabalte do igelitových pytlů či krabic a přineste ve dnech 26. a 27.
dubna
do průjezdu čp. 19 (kadeřnictví). V okrese Přerov bude odvoz zajištěn v týdnu od
29. 4. do 3. 5. 2013.

Velikonoční zábava v KD Ústí
neděle 31. března 2013 od 20:00

72 procent + DJ SEMI
Těšit se můžete na skvělou zábavu
a bohaté občerstvení.
Vstupné 50,- Kč.
Při vstupu do 21:00 panák zdarma.
Ústecký Zpravodaj vydává zdarma pro občany obce Ústí 4 x ročně v počtu 200 ks výtisků Obecní úřad Ústí.
Příspěvky do příštího vydání Ústeckého zpravodaje odevzdejte do 31. 5. 2013
Kontakt: Ústí čp. 33, 753 01 Hranice, IČ 00600849, tel. 581 621 157, e-mail:urad@obec-usti.cz.
Registrováno u MK ČR pod značkou MK ČR E 18359

