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Milí spoluobčané,
úvodem tohoto vydání Zpravodaje si nejdříve dovolím poděkovat všem spoluobčanům,
kteří se zasloužili o to, že naše školka a škola mohla v pondělí 2. září 2013 normálně
zahájit nový školní rok. Troufám si tvrdit, že akce „Energetické úspory objektů ZŠ a MŠ“,
kterou jsme v březnu přirovnali ke kulovému blesku, byla jednou z nejnáročnějších v naší
obci. Alespoň ve stručnosti se Vám proto pokusím přiblížit uplynulé dny a týdny. Ne
nadarmo se říká, že je lepší vyhořet než se stěhovat. Kompletní vyklizení školky, které se
zpočátku zdálo jako nemožné, se nakonec zvládlo v termínu do 20. června. Po
přestěhování školkového provozu do sálu kulturního domu byly formou několika velice
perných brigád provedeny veškeré přípravné práce tak, aby Hrušecká stavební s. r. o.
mohla zahájit stavbu 1. července 2013. Během posledního červnového týdne se stěhovala
také škola, přestože školáci končili až v pátek 28. června. Při těchto činnostech se zjistilo,
že některé kusy nábytku nelze ani při nejlepší vůli vrátit zpět do tříd nebo heren, takže
bylo nutné v rámci finančních možností objednat nový nábytek, lehátka, stolky, židličky,
šatní skříně apod. V půli července nastoupila firma REMER s.r.o. – dodavatel tepelného
čerpadla a otopné soustavy.
Co se v naší školce a škole změnilo? Dle projektu jsou v obou budovách nainstalovány
nové radiátory s termohlavicemi včetně nových rozvodů. V prostoru za spojovacím krčkem
je jako hlavní zdroj tepla usazeno plynové tepelné čerpadlo, náhradním zdrojem tepla je
kondenzační kotel v obnovené kotelně. V budově školky došlo k zateplení střešního
a obvodového pláště, výměně dřevěných oken za plastová, výměně venkovních i vnitřních
dveří a podstatným změnám v dispozičním řešení. V chodbě se schodištěm jsou dvě nová
plastová okna místo třech skleněných luxverů. Kapacitě 38 dětí odpovídá nová dětská
šatna, umývárna s 8 umývadly a WC, herna a nové zázemí pro zaměstnance. Odvětrání ve
stávající kuchyňce řeší nová vzduchotechnika. Ve škole byla zateplena západní část
fasády, rovněž byly zatepleny stropy a vyměněna dřevěná okna za eurookna s trojskly,
novotou září také vstupní dveře. Úplně jinak vypadá spojovací krček, který byl částečně
vyzděn, jsou zde jedny venkovní a dvoje vnitřní plastové dveře.
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Co se nezměnilo? Původní projekt z roku 2011 předpokládal opravu celé fasády na
budově základní školy. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu bylo poškození fasády v rozsahu
30 % a dle skutečnosti dosahovalo až 90 %, rozhodli zastupitelé dle doporučení odborné
firmy fasádu z finančních důvodů neopravovat. Bude nutné nejdříve opravit střechu včetně
vazby a pak dokončit opravu fasády.
Co se udělalo navíc? Mimo projekt se obec rozhodla vyměnit podlahovou krytinu v celé
herně v MŠ, dále jsou ve školce nové elektrorozvody, nová dlažba na schodišti a ve
spojovacím krčku a nová výmalba v obou objektech.
S odstupem několika týdnů mohu říct, že to byl pro všechny jeden velký finiš. Dělalo se
od rána do večera, od pondělí do pátku a mnohdy i o víkendech. Díky pracovnímu
nasazení zúčastněných firem, obětavosti našich i školních pracovníků a obrovské pomoci
spoluobčanů se dílo podařilo. V pátek 30. srpna nám spadl kámen ze srdce, protože akce
byla úspěšně zkolaudována. Ještě jednou díky!
Nyní nás čekají závěrečné práce spojené s kontrolou faktur, platbami a vyúčtováním akce,
což se, doufám, podaří do konce letošního roku.
Libor Vykopal

Zpráva o činnosti
Během uplynulého období se konala dvě
veřejná zasedání zastupitelstva obce. Mezi
nejdůležitější
body 18. veřejného
zasedání, které se konalo v pátek 21.
června, patřilo schválení návrhu rozhodnutí
o námitkách územního plánu obce Ústí,
ukončení platnosti územního plánu obce
Ústí z roku 2000 a schválení návrhu
opatření obecné povahy Územního plánu
Ústí. Lze tedy konstatovat, že nový územní
plán vešel v platnost. V průběhu července
bylo obci doručeno dlouho očekávané
rozhodnutí
o poskytnutí dotace ve výši 177 tis. Kč ze
státního rozpočtu a rozhodnutí o poskytnutí
dotace ve výši 3 015 tis. Kč z rozpočtu
Evropské unie – Fondu soudržnosti na akci
„Energetické úspory objektů Základní
a mateřské školy“. Dne 2. srpna byla proto

zastupitelstvem obce schválena smlouva
o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí.
Pravidelné porady zastupitelů se konaly
nepravidelně dle potřeb akce „ŠKOLA“.
Navíc se každé úterý uskutečnil kontrolní
den za přítomnosti zástupců obou firem
a stavebního dozoru.
Od konce srpna jsme se připravovali na
přezkoumání hospodaření za rok 2013,
které provedli pracovníci krajského úřadu
v pondělí 9. září.
V mezičase se konečně podařilo vložit na
naše webové stránky téměř všechna vydání
Ústeckých zpravodajů od roku 2000.
HV
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Výsadba liniové zeleně obcí Mikroregionu Hranicko
Již v dřívějších Zpravodajích jsme Vás
informovali o zapojení naší obce do
společného projektu 6 obcí Regionu
Hranicko „Výsadba liniové zeleně“.
Projekt byl zpracován dle požadavků obcí
zahradní architektkou Ing. Blankou
Dreiseitelovou
a
dále
dopracován
zaměstnanci Mikroregionu Hranicko.
Letos v létě obdržel Mikroregion Hranicko
rozhodnutí
o
dotaci
z Operačního
programu Životní prostředí na výše
uvedený projekt.
Jak se nás bude tato akce týkat? Během
letošního a příštího podzimu budou v obci

vysázeny tyto lokality: prostranství kolem
čistírny odpadních vod, cesta od
Nedbalového až k Malhotskému mostku,
cesta od vodojemu ke kříži v Sinoriích,
cesta od Kopeckého směrem ke kříži, cesta
od kříže v Sinoriích k silnici Teplice –
Opatovice, cesta od silnice Teplice –
Opatovice k Cahlové chatě.
Projekt řeší výsadbu 300 ks stromů (jabloň,
hrušeň, třešeň, slivoň, lípa, javor, dub atd.)
a 1800 ks keřů. Celá výsadba je podpořena
90 % z uznatelných nákladů, zbývající
náklady bude hradit obec.
Libor Vykopal

Varovné a informační systémy
Naše obec společně s dalšími 22 obcemi
Hranicka včetně města Hranice vstoupila
po povodních 2009 a 2010 do společného
projektu
„Zpracování
digitálního
povodňového plánu a rozšíření varovného
informačního systému“. Kromě zpracování
nového povodňového plánu pro obec Ústí
bylo na mostě nad mlýnem zabudováno
zařízení „ultrazvukový hladinoměr“, který
bude v případě zvýšené hladiny z drobných
vodních toků předávat naměřené hodnoty
na serverové zařízení s nepřetržitou
službou umístěné na Městské policii
v Hranicích. Z tohoto zařízení budou
prostřednictvím zvukové sirény a SMS
zpráv okamžitě varováni obyvatelé

ohrožených obcí. Dále si obec pořídila
elektronickou požární sirénu, která byla
vyměněna za stávající mechanickou.
Siréna
bude
nadále
ovládána
prostřednictvím Hasičského záchranného
sboru a Městské policie v Hranicích.
Výhodou sirény je záložní zdroj, který
umožní při výpadku elektrické energie
vysílat zvukové signály a možnost hlášení.
Ovládání elektronické požární sirény je
umožněno ze schodiště hasičské zbrojnice.
Celý projekt je realizován z Operačního
programu Životní prostředí a podpořen
dotací ve výši 90 %.
Libor Vykopal

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dnech 25. – 26. října 2013. Pro
Vaši informaci uvádíme pár dat, která by Vás mohla zajímat. V pátek 18. října je poslední
den pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu (s úředně ověřeným
podpisem), osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději ve středu 23. října
na OÚ Ústí. Dodání hlasovacích lístků bude provedeno nejpozději do 24. října 2013.
HV
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Ohlédnutí za kulturou
Byl společenský program na letošní léto
v Ústí bohatý nebo ne?
Ti z Vás, kteří mají o společná kulturní
nebo sportovní setkání zájem, si mohli
vybrat z několika plánovaných a tradičních
akcí nebo navštívit akce nové, případně
využít širokou nabídku v okolních obcích.
Červnová pouť, která byla letos spojená
s oslavami 60. výročí organizované
kopané, se určitě vydařila. Byla sice daleko
náročnější na organizaci, ale ohlasy snad
stojí za to. Páteční fotbalový zápas
s fotbalovými či hereckými hvězdami si
tentokrát nenechalo ujít přes 600 platících
hostů. Na taneční zábavě se skupinou
A-Band ze Studénky se bavilo přes 300
lidí, nepočítaje děti, které netrpělivě čekaly
na malý ohňostroj. V sobotu se konala
slavnostní valná hromada TJ Sokol Ústí, na
kterou přijala pozvání asi stovka hostů –
zakladatelů ústecké kopané, bývalých
a
současných
fotbalistů,
trenérů,
dlouholetých fanoušků, sponzorů a dalších
aktivistů. Pro všechny byla velkým
potěšením účast čtyř fotbalistů, kteří v roce
1953 stáli u zrodu ústecké kopané: Karel
Vykopal, Bedřich Malátek, Josef Dostál
a Jan Bagar.
Odpoledne se konal
mezinárodní žákovský fotbalový turnaj za
účasti 10 mužstev ve dvou věkových
kategoriích (TJ Juřinka, FKM Opatovice,
TJ Mrlínek, SK Hranice, Sokol Bělotín,
Kolonowskie (PL) a Sokol Ústí. Kromě
toho byl zajištěn zábavný program pro děti.
Pouťová neděle už tak vydařená nebyla,
protože počasí nám bohužel nepřálo.
I přesto přišlo pár rodičů s dětmi do party
stanu, kde pozvané studio BEZ KLIKY
dokázalo skvěle pobavit a zaujmout dětské
i dospělé diváky.

Nedělního cyklovýletu 14. července se
zúčastnil asi největší počet cyklistů, takže
se v zavedené tradici bude zřejmě nadále
pokračovat. Velká cena SDH zaznamenala
opět velkou účast hasičských družstev,
slabší byl jen zájem místních diváků. Mezi
neplánované akce patřilo dechovkové
odpoledne s Moravskou Veselkou a
taneční zábava s hudební skupinou Corpus
a 72 %. Účast na dechovce byla slabší
možná
i kvůli dlouhotrvajícímu teplému počasí,
srpnová zábava byla úspěšná díky skvělé
muzice i perfektnímu občerstvení. Je
pozoruhodné, že na taneční zábavu přišla
spousta přespolních, za zmínku stojí určitě
také stále se zvyšující věkový průměr
hostů. „To máme mládež!“ Poslední
prázdninový víkend patří tradičně loučení
s prázdninami, které jsme letos spojili
s piknikem. Bylo to trošku jiné odpoledne,
jak jsme zvyklí. Ti, co přišli, si snad užili
rodinné a pohodové odpoledne s grilovanými specialitami a míchanými nápoji.
Děti i rodiče si v trávě mohli zahrát
několik
společenských her,
dokonce došlo i na
stolní
tenis.
Lákadlem
byla
trampolína
a
horolezecká stěna,
která byla po celé
odpoledne
v obležení dětí.
Myslím si, že na tak malou obec jako je
Ústí, byla nabídka společenských akcí
možná až příliš bohatá. Jsou dovolené,
prázdniny, rodinné akce a další aktivity
mimo Ústí, které jsou třeba lákavější, takže
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není ani v silách člověka všechno
absolvovat.
Závěrem bych chtěla říct, že je radost
organizovat akce, na které se lidé těší a na
kterých se baví. Akorát je čím dál tím
větší kumšt vymyslet něco, čím zaujmout,
je čím dál obtížnější hledat lidi, kteří jdou
ve svém volném čase prodávat, a konec
konců někdy i ty, kteří se přijdou bavit.
V neposlední řadě není nic zadarmo, takže
si pořadatel musí pořádně rozmyslet
v jakém rozsahu akci pořádat. Kulturní
komise se poslední dobou více orientuje na
místní obyvatele, naším cílem není pořádat
akce pro „půl okresu“. Na jedné straně
musíme být spokojeni s nižší účastí, na
druhé straně nás těší sponzorovat různé
zábavné atrakce.

Co Vás čeká do konce roku 2013? První
říjnovou neděli nezapomeňte podpořit
činnost místních zahrádkářů, kteří pro Vás
připravují
tradiční
výstavu
ovoce
a zeleniny. Hned další víkend si můžete
pochutnat na zabíjačkových specialitách.
Poslední říjnovou sobotu jsou naši senioři
zváni na tradiční setkání, na kterém bude
opět hrát Hudecká kapela. V listopadu
jedeme na zájezd do vinohradského
divadla, poté nás čeká rozsvícení
vánočního stromu, divadelní představení,
vánoční koncert a už je tu konec roku. Na
webových stránkách naleznete rozpis
fotbalových utkání a v kalendáři termíny
pravidelných setkání seniorů a čajů o páté.

Pokud máte jakékoliv náměty nebo máte zájem organizovat kulturní akce nebo různá
setkání, neváhejte a přijďte na obecní úřad.
HV
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Z mateřské školy
Zahájení nového školního roku v mateřské
škole bylo letos v mnoha směrech
výjimečné. V závěru prázdnin probíhaly
dokončovací a úklidové práce po rozsáhlé
rekonstrukci. Ruku k dílu přiložili nejen
řemeslníci, ale i zaměstnanci školy,
pracovníci obce, rodiče či občané Ústí.
Všem patří obrovský dík!
Přebudováním školy se navýšila kapacita,
a do krásných, novotou vonících prostor

mohlo 2. září přijít 38 dětí. Pro nejmenší to
byla změna mimořádná a první dny se
neobešly bez slziček. Dnes už si spolu se
staršími „ostřílenými“ kamarády spokojeně
užívají při hrách, písničkách či pohádkách.
Paní učitelky Lenka Bartošová, Zdenka
Rajtarová a Petra Škutová připravují pro
děti zajímavé činnosti a zábavu, při které si
každé z dětí najde to nejlepší, co ho baví
a zajímá.
MŠ Ústí

Ze základní školy

Ta ústecká školička,
ta je takhle maličká.

My chodíme do ní rádi,
vždyť jsme všichni kamarádi.

Nové dveře, okna, skříně,
krásné třídy naplníme.

Ta ústecká školička,
to je prostě jednička.

Poděkování
Děkujeme našemu zřizovateli obci Ústí, bývalým i současným žákům a všem,
kteří se podíleli na rekonstrukci a úklidu naší školy.

V září zahajujeme celoroční projekt Zdravá škola.




Adaptační dvoudenní pobyt žáků 1. – 5. ročník v Osíčku.
Házená ve škole pod záštitou Mezinárodní federace házené. Děti se v TV
připravují pod vedením lektorky Leony Černé na turnaje v miniházené.
Bylinková zahrádka.
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Čarodějná zahrádka
Školáci si vytvořili před školou svoji
bylinkovou zahrádku pod vedením
zahradní
architektky
Ing.
Blanky
Dreiseitelové. Nejprve se seznámili
s různými druhy bylinek, které si předem
nasbírali. Pak je poznávali podle vzhledu,
vůně a chuti. Nejvíce dětem voněla
levandule, která byla sušená v pytlíčku,
i čerstvá, utržená ze zahrádky. Děti

ochutnaly čaje z léčivých bylin, nejvíce
chutnal čaj z meduňky a máty slazený
přírodní bylinkou stévií. Další velmi
zajímavou bylinkou byla šanta kočičí,
protože se v ní kočky rády válí, leží
a příjemně kočkám voní. Už se těšíme na
jaro, bylinky vykvetou v plné kráse, zavoní
a děti mohou zvát návštěvníky kouzelné
zahrádky na zdravý bylinkový čaj o páté.
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Střípky z mládežnického fotbalu
Začátkem nového školního roku začaly fotbalové soutěže naší mládeži. Bohužel jsme
museli přerušit činnost naší přípravky v soutěžích, a to kvůli nedostatku dětí.
Od září jsme rozjeli nábor dětí narozených v letech 2007, 2006, 2005 a 2004.
Tréninky jsou v pondělí a čtvrtek od 15h do 16.30h., kdo má zájem, rádi ho
přivítáme mezi námi.
Starší žáci začali sezonu v době, kdy nám odešlo 5 hráčů do dorostu. Daří se střídavě
oblačno, venku prohráváme, doma jsme prozatím oba zápasy vyhráli.
Hlavně poslední výhra nad Zubrem Přerov nás potěšila, protože soupeř zatím ani
jednou neprohrál. Chtěl bych pochválit dva hráče, kteří přišli z přípravky, a to Romana
Pavla, který vstřelil svou první branku za žáky, a Vaška Koutného, který ač věkem patří
do přípravky, chytá za starší žáky a vychytal už dvě čistá konta.
Dorost má letos málo soupeřů, tak doufáme, že se opět umístí na předních příčkách
tabulky. Zatím jsme uhráli 8 bodů z 12 možných. Mrzí nás dvě remízy, když jsme
pokaždé neudrželi vedení 2-0. Snad se kluci poučí a sezona bude úspěšná jako ta minulá.
Roman Hroch
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Naši jubilanti

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

Vladislav Pitron

1. 10.

75

Marta Tolášová

2. 10.

80

Václav Šumšala

2. 10.

55

Antonie Vinklerová

27. 10.

90

Antonín Kuchař

21. 11.

65

Marie Ševčíková

23. 11.

65

František Bagar

7. 12.

65

Marie Hapalová

10. 12.

85

Lubomír Nehyba

29. 12.

70

Anna Havranová

31. 12.

70
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Ústí mýma očima
V loňském roce vyhlásila obec fotografickou soutěž „Ústí mýma očima“. Pokud máte
zajímavé fotografie ze života naší obce, přineste je do středy 2. října 2013 na obecní úřad.
Uvítáme tištěnou podobu, mohou být i na CD nebo flash disku.
Fotografie budou prezentovány v rámci výstavy ovoce a zeleniny, která se koná v neděli
6. října v Kulturním domě v Ústí. Autoři nejlepších snímků obdrží věcné ceny,
vybrané fotografie se objeví v kalendáři na rok 2014.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ústí
zve všechny občany na

VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY, KVĚTIN
A VÝTVARNÝCH PRACÍ,
která se koná v neděli 6. října od 10.00 do 17.00 hodin v sále KD v Ústí.
Své výpěstky přineste v sobotu 5. října od 15:00 do 18:00 hodin do KD.

Placení poplatků
Stočné a poplatek za svoz komunálního odpadu
za 2. pololetí 2013 můžete hradit na obecním úřadě
od 7. října do 31. října 2013.
Pokladní hodiny jsou v pondělí a ve středu od 14.00 do 17.00 hodin,
v ostatních dnech od 8.00 do 12.00 hodin.
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
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 1. a 2. listopadu
do průjezdu čp. 19 (kadeřnictví). V okrese Přerov bude odvoz zajištěn v týdnu od 4. do 8.
listopadu 2013.

Zájemci o pronájem klubovny hasičské zbrojnice, sálu kulturního
domu nebo kiosku ve sportovním areálu v roce 2014,
nahlaste požadované termíny na obecním úřadě.

Ústecký zpravodaj
PRODEJNA COOP JEDNOTA ÚSTÍ
nabízí po rekonstrukci širší sortiment a změnu otevírací doby:

pondělí
úterý – pátek
sobota

6:30 – 12.00
6:30 – 12:00
7:00 – 10:00

14:00 – 16:30

Sbor dobrovolných hasičů a kulturní komise obce Ústí
zvou všechny občany a přátele obce Ústí
do party stanu u hasičárny na

Z A B Í J A Č K U.
sobota 12. října od 11.00 hodin

zabíjačkové speciality
polévka, jitrnice, tlačenka, jelita,
ovar, guláš, masové škvarky,
pečínka se zelím, řízky, škvarky,
sádlo, ale také pivo, kofola, káva, čaj

Čeká Vás dobré jídlo a pití
a příjemné posezení s harmonikou v party stanu.
Nezapomeňte na tradiční vstupenku,
pár kousků koláčů s sebou!
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 30. 11. 2013
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