číslo 57

prosinec 2013

Vážení spoluobčané,
před sedmi lety jsem se účastnil v Olomouci semináře, který se týkal plánovacího období
2007-2013. Tehdy se mi rok 2013 zdál jako velice vzdálený. A ejhle sedm let uteklo jako
voda a my se nezadržitelně blížíme k jeho konci. Tímto rokem končí také plán rozvoje obce
Ústí na léta 2007-2013, který pro naši obec zpracovala ARS rozvojová agentura
s. r. o. Olomouc. Co bude dál? Je nutné aktualizovat původní program nebo zpracovat
novou vizi, protože bez schváleného plánu rozvoje nelze žádat o dotace nebo příspěvky.
Proto si Vás dovoluji pozvat na poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce, na kterém
budeme mimo jiné hovořit o projektech na další období. Přijďte se společně s námi
domluvit, co a jak bude dobré v naší obci v budoucnu vykonat.
Jménem zastupitelstva obce děkuji všem spoluobčanům za pomoc a podporu. Přeji Vám
klidné a spokojené prožití Vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, lásky a štěstí.
Libor Vykopal

Fotografická soutěž přinesla své ovoce
O fotografické soutěži s názvem Ústí mýma očima jste mohli číst v každém Zpravodaji
od června loňského roku. Přestože bylo zpočátku fotografií jen poskrovnu, nakonec se
podařilo prezentovat na podzimní zahrádkářské výstavě osmdesát fotografií od osmi
místních fotografů. Návštěvníci výstavy vybírali fotografie, které se jim nejvíce líbily, a
nejpěknějším snímkům přidělovali od jednoho do pěti bodů. Jak to celé dopadlo?
1. místo
2. místo
3. místo
3. místo

75 bodů
71 bodů
41 bodů
41 bodů

Hana Kopecká
Miroslav Toláš
František Bagar
Marie Berná

Západ slunce nad ústeckým rybníkem
Březová alej nad Ústím
Kostel sv. Petra a Pavla
Kostel sv. Petra a Pavla

Vítězné fotografie společně s dalšími devíti můžete obdivovat v novém kalendáři na rok
2014, který obdrží u příležitosti 625. výročí od první písemné zmínky o naší obci každá
domácnost zdarma. Kdo má zájem stolní kalendář zakoupit navíc, může tak učinit ve
čtvrtek 19. a v pátek 20. prosince od 8.00 do 13.00 hodin na obecním úřadě nebo objednat
na tel. čísle 724 182 835 a vyzvednout na adrese Ústí 42. Cena kalendáře je 100,- Kč.
HV
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Zpráva o činnosti
Ve čtvrtém čtvrtletí se zastupitelé sešli na
pravidelných poradách dne 24. září, 31.
října a 21. listopadu, na kterých byla mj.
projednána žádost maminek o vytvoření
mateřského centra (schváleno) a žádost
p. Buzinise o snížení nájmu z hospody
(zamítnuto). Na veřejném zasedání dne
31. října byl schválen pronájem kadeřnictví
na dobu neurčitou paní Věře Juráňové,
prodej pozemků p. Jiřímu Hradilovi a p.
Antonínu Návarovi, budoucí bezúplatný
převod částí pozemků Olomouckému kraji
v souvislosti s vybudováním průtahu obcí,
a prodej plynárenského zařízení, které bylo
realizováno pro tři rodinné domky v Lípí.

V souvislosti s novým vytápěním ve škole
obec uzavřela smlouvu na servisní službu,
která má za následek prodloužení záruční
lhůty na plynové tepelné čerpadlo
a plynový kondenzační kotel na 5 let. Na
konci října byl dokončena oprava
přístupového chodníku k mateřské škole,
zbývající část kolem školní zahrady bude
provedena v příštím roce. Obec dále
zakoupila materiál na rozšíření veřejného
osvětlení u kostela, které bude realizováno
v závislosti na počasí na jaře 2014.
Závěrem letošního roku poskytla obec Ústí
Charitě Hranice dar ve výši 2000,- Kč.
HV

Veřejně prospěšné práce
V červnovém Zpravodaji jsme Vás
informovali o využití dotační politiky
úřadu práce na možnost získání finančních
prostředků na zřízení pracovních míst
v naší obci.
Tři zaměstnanci Mikroregionu Hranicko,
Antonín Michálek, Rudolf Jonas a Pavel
Ryška, kteří pracují v obci v rámci projektu
spolufinancovaného Evropskou unií od
1. 7. 2012, ukončí pracovní poměr k 28. 2.
2014. Tento projekt je také zaměřen na
možnost bezplatného vzdělávání a získání
rekvalifikačních kurzů.
Někteří z Vás možná zaslechli, že Pavel
Ryška v pátek 29. listopadu úspěšně složil
řidičské zkoušky na traktor a osobní
vozidlo v autoškole v Hranicích. Finanční
prostředky na řidičské oprávnění na traktor
byly využity díky rekvalifikačnímu kurzu.
Dále se nám podařilo zajistit pro Rudolfa
Jonase a Pavla Ryšku bezplatný kurz a
získání osvědčení na vysokozdvižné

vozíky, tento kurz proběhne v lednu
příštího roku.
Ostatní pracovníci Ludmila Kočnarová,
Václav Smolka, Anna Hašová a Dobromír
Kincl pracují díky prodloužení podpory do
konce letošního roku. Ivana Michálková,
která pracovala od 1. 4. 2013 do konce
září, opětovně nastoupila na obec od 1. 12.
2013 na dobu 6 měsíců díky finanční
podpoře Úřadu práce. Od 16. 12. 2013 do
konce května 2014 jsme zřídili ještě jedno
pracovní místo pro Marii Fabíkovou
z Horních Těšic.
Jsem rád, že jsme v letošním roce
společnými silami zvládli obrovský kus
práce, a věřím, že většina z Vás to
i zaznamenala.
Jaké práce to byly? Začínali jsme po
Novém roce zimní údržbou místních
komunikací a chodníků, pokračovali v
šatnách stavebními úpravami, malováním,
rekonstrukcí elektroinstalace, stavebními
pracemi a malováním v hospůdce u Čápa,
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sečením v obci vyžínáním a úklidem lesa,
úklidem veřejných prostranství, výpomocí
se zajišťováním akcí v obci atp.
Nejvíce práce se nám společně podařilo
odvést při největší akci, a to rekonstrukci
Základní a Mateřské školy.
Dovolte mi, abych i touto cestou poděkoval
všem pracovníkům za práci, kterou odvedli
v tomto roce ve prospěch naší

obce.
Jaká bude podpora a podmínky úřadu práce
v příštím roce na zřízení pracovních míst,
se dozvíme zřejmě koncem ledna příštího
roku. Kdo z Vás, kteří jste evidováni na
úřadu práce, má v roce 2014 zájem
pracovat
u
obce,
nahlaste
se
do 15. ledna na obecním úřadě.
Libor Vykopal

Jsme dostatečně připraveni na zimní údržbu?
Zatím nevíme, kdy paní Zima uhodí
i v nížinách, jaké příděly sněhu nám nadělí,
jak bude dlouhá a jak nás všechny opět
potrápí.
Věřím, že jsme v předstihu a dostatečně
připraveni všechny zimní peripetie
zvládnout.
Na pravidelné poradě zastupitelstva obce
jsme se rozhodli pořídit další tři kusy
nádob na zimní posyp. Do svátků, které se
kvapem blíží, zaměstnanci obce rozmístí
a naplní posypovým materiálem nádoby
k Hasalíkovému, za most u kostela a na
Maninu k Šumšalovému. Na údržbu
chodníků
máme
opět
připravený
víceúčelový traktorek Kubota s radlicí a na

údržbu místních komunikací traktor
s pluhem.
Věřím, že nás paní Zima nepřekvapí
a společnými silami vše zvládneme.
Přivítáme od Vás jakýkoliv zdravý podnět
a nápad, jak na případné doplnění
posypových nádob v obci, tak na
prováděnou zimní údržbu místních
komunikací. Pokud to bude v našich silách,
počítáme samozřejmě s údržbou bruslařské
dráhy a okruhu pod Bučkovým k rybníku
a zpět, protože si nelze nevšimnout, jak se
většina z Vás těší na bezpečnější procházky
do přírody.
Libor Vykopal

Energetické úspory objektů základní a mateřské školy v Ústí
Projekt „Energetické úspory objektů
základní a mateřské školy v Ústí“ byl
podpořen Státním fondem životního
prostředí, a to dotací z Operačního
programu Životní prostředí, prioritní osy 3
– Udržitelné využívání zdrojů energie,
která činí 85 % z prostředků Evropské unie
a 5 % z prostředků státního rozpočtu,

zbývající uznatelné a neuznatelné náklady
hradí obec Ústí z vlastního rozpočtu.
Vyúčtování celé akce bylo dokončeno
v listopadu letošního roku. Dne 6. 12. 2013
byla na účet obce Ústí připsána dotace, ze
které
bude
uhrazen
úvěr
na
předfinancování dotace.

Dotace z Evropské unie
Dotace z rozpočtu České republiky
Celkové náklady

2 915 780,50
171 516,50
8 500 000,00
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Oslavy 625. výročí naší obce
Zastupitelstvo obce dalo zelenou k zahájení
příprav oslavy nadcházejícího výročí
na poradě dne 24. září 2013. Na počátku
listopadu se konala v našem „pekle“
schůzka, na kterou starosta pozval jménem
zastupitelstva a kulturní komise zástupce
všech spolků - Sokola, hasičů, myslivců,
rybářů, žen, Asociace sportu pro všechny,
ochotníků, scholy a také podnikatelů
a místních aktivistů. Asi nejdůležitější byla
všeobecná shoda, že stojí za to oslavit toto
významné jubileum, a dále ochota pomoci
s přípravami celé akce. Prvním střípkem
k výročí je určitě nový kalendář, který by
bez Vaší součinnosti nevznikl. Dále obec
uvažuje o digitalizaci obecní kroniky,
vazbě Ústeckého zpravodaje, pořízení
leteckého snímku obce a drobných
upomínkových předmětů.
Když jsme před téměř osmi lety začali
připravovat sjezd rodáků, který se konal
v roce 2006, žádali jsme Vás o zapůjčení
fotografií
rodinných,
školních,
sv.
přijímání, svatební apod. Díky Vaší ochotě
a obětavosti se sešla spousta fotografií,
které máme i digitálně zpracované. Dnes
nás to přivádí ke smělé myšlence, abychom

se pokusili vytvořit fotogalerie z těchto
významných akcí – školní fotografie, svaté
přijímání a odvody branců. Protože se blíží
Vánoce, prázdniny a také dovolené,
chceme Vás opět poprosit, abyste prohlédli
svá alba a přichystali fotografie k výše
uvedeným tématům. V průběhu ledna
budou naši aktivisti obcházet jednotlivé
domácnosti a fotografie sbírat. Máte-li
doma staré dokumenty, dopisy, pohlednice,
budeme rádi, pokud nám je zapůjčíte,
případně obci věnujete. Po zpracování Vám
zapůjčené věci vrátíme. V neposlední řadě
opět připomínáme, že chceme vytvořit také
fotogalerii jednotlivých domů.
Od sjezdu rodáků máme seznam všech
adres, které se podařilo sepsat. Dnes už
možná nejsou aktuální, proto Vás prosíme
o předání aktuálních adres v termínu
do 31. 3. 2014.
Všem zástupcům spolků si dovolíme
připomenout, aby v termínu do 28. 2. 2014
zpracovali historii spolku za uplynulých
deset let. Další společná schůzka se koná
v pondělí 30. prosince, na které budeme již
konkrétně plánovat a rozdělovat úkoly.
HV

Z mládežnického fotbalu
Sezóna sice už skončila, ale fotbalová
mládež stále trénuje a účastní se halových
turnajů.
Žáci se zúčastnili turnaje v Přerově, kde se
jim moc nedařilo a skončili na 6. místě.
V dalším turnaji v Zašové se jim dařilo už
lépe a vybojovali pěkné 3. místo.
Dorost se zatím představil jen na jednom
turnaji, a to v Žeravicích pořádaný
Sokolem Lověšice. Za účasti osmi mužstev

jsme skončili šestí. Turnaj hrála i mužstva
vyšších soutěží, například FC Přerov, který
hraje divizi. Tento tým prošel turnajem bez
porážky a zaslouženě vyhrál.
Naši kluci nezklamali, ale o lepší umístění
nás připravily čtyři remízy. I po novém
roku budeme trénovat v hale a hrát různé
turnaje. Snad budeme v novém roce stejně
úspěšní jako v tom starém.
Roman Hroch
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Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Ústí v roce 2013
Sbor dobrovolných hasičů v Ústí byl
založen před 118 lety, především kvůli
ochraně
majetku
obyvatel
obce.
V současnosti je těžiště našich aktivit
zejména ve společenské a sportovní
činnosti.
Zásahová jednotka našeho sboru letos
nemusela zasahovat u žádného skutečného
zásahu, jediným letošním zásahem tedy
zůstává taktické cvičení, které se
uskutečnilo 24. října ve Skaličce a tématem
tohoto cvičení byla evakuace obyvatelek
tamějšího ústavu sociální péče. V říjnu
získala naše jednotka darem od SDH Ústí
u Vsetína nové kalové čerpadlo s veškerým
příslušenstvím.
Po povodních v roce 2010 obdržel náš sbor
od různých dárců finanční pomoc.
Rozhodli jsme se, že letos také finančně
přispějeme potřebným, a proto SDH Ústí
přispěl obětem neštěstí ve Frenštátě pod
Radhoštěm částkou 5 000 Kč.
Stejně jako v minulých letech jsme pro
naše spoluobčany uspořádali tradiční
společenské akce jako hasičský ples,
„vodění medvěda“, spolu s kulturní komisí
obce jsme se podíleli na pořádání obecní
zabíjačky, která se opět konala v hasičské
zbrojnici a jejím nejbližším okolí.
21. července jsme v naší obci uspořádali
pohárovou soutěž v požárním útoku, která
byla již po deváté zařazena do seriálu
soutěží Velké ceny okresního sdružení
hasičů Přerov. Naše soutěž opět v rámci
VC patřila mezi nejlépe obsazené –
zúčastnilo se 30 družstev mužů a 15
družstev z kategorie žen. Již tradičně se
soutěž odehrávala na asfaltové ploše a trať
dále pokračovala na tréninkové fotbalové
hřiště. Parkoviště aut bylo na tréninkové

hasičské dráze. Soutěž v kategorii mužů
vyhrál tým Olšovce s časem 17,82 s,
v kategorii žen pak tým z Radíkova, který
dosáhl času 16,66 s.
Co se týče našich aktivit v oblasti
požárního sportu, byl letošní rok
poznamenán častými změnami v obsazení
týmu, které byly způsobeny především
pracovním vytížením členů týmu, možná
i z tohoto důvodu zůstala sezóna 2013
výsledkově za našim očekáváním. Soutěžní
tým letos působil ve složení Marek Hložek
ze Špiček, Pavel Obořil z Podhoří, Jakub
Dreiseitl, Pavel Líva, Tomáš Ševčík
z Němetic, Martin Líva a Bedřich Šuba
z Milotic. Na různých soutěžích se dále
vystřídalo na různých postech dalších
5 mužů. V celkovém hodnocení Velké
ceny OSH Přerov jsme se se ziskem 90
bodů umístili na 11. místě z 23 týmů,
kterým se podařilo v letošním ročníku
bodovat. Celkově jsme se zúčastnili
16 soutěží, což je nižší číslo než
v minulých letech. Našeho nejlepšího času
jsme
letos
dosáhli
na
soutěži
v Provodovicích, kde se nám podařilo útok
dokončit s časem 18,10 s. Na domácí
soutěži jsme se umístili na 4. místě s časem
18,25 s.
Vzhledem k tomu, že se nám již několik let
nedaří sestavit stabilní soutěžní družstvo
a vzhledem k tomu, že dosud není jisté, zda
se podaří pro příští rok soutěžní družstvo
vůbec sestavit, v tuto chvíli neuvažujeme
o pořádání soutěže v požárním sportu
v roce 2014.
V souvislosti s výše uvedeným rád
využiji této příležitosti dát na vědomí, že
ve svých řadách rádi přivítáme nové
členy se zájmem o požární sport
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a hasičinu celkově, kteří by nám pomohli
nejen k tomu, abychom opět dokázali
poskládat stabilní soutěžní družstvo,
které by reprezentovalo naši obec, ale
kteří by nám pomohli také s udržením
našich hasičských tradic.

Na závěr bych rád poděkoval všem
sponzorům, kteří nám finančně pomohli
s uspořádáním našich akcí. Velké dík patří
také všem spoluobčanům, kteří nejsou
členy našeho sboru, a přesto nám pomáhají
při organizačním zajištění našich akcí.
Jakub Dreiseitl

Výstava zahrádkářů
Již tradičně jako každý rok se v první
polovině října uskutečnila v kulturním
domě výstava ovoce, zeleniny a květin
pořádaná Základní organizací Českého
zahrádkářského svazu Ústí. Výstava se
uskutečnila v neděli 7. 10. 2013. Tak jako
v minulých letech i letos ji doplnily
soutěže. V soutěži o nejkrásnější jablko
dali návštěvníci nejvíce hlasů odrůdě
NOVOŠLECHTĚNÍ od pěstitele Jana
Lukáše. Druhé místo obsadila stará odrůda
MALINOVÉ, někdy také nazývaná
RACHOTKY, od pěstitele Ludvík Dopita.
O třetí místo se letos podělily dvě odrůdy,
se stejným počtem hlasů, a to odrůda
JONAGOLD od pěstitele Mojmíra Juráně
a odrůda MATČINO od pěstitele Jana
Břicháče. V soutěži o nejlepší slivovici
nejvíce chutnal vzorek č. 11 od pěstitele

Jaroslava Paličky, druhé místo obsadil
vzorek č. 4 pěstitele Antonína Machance
a třetí místo obsadil vzorek č. 5 pěstitele
Martina Žeravíka. Kdo neměl chuť na
slivovici, mohl si dát kávu a zakousnout
chutného koláče, které napekly naše ženy.
Výstava byla letos obohacena o ukázky
nářadí, přístrojů a pomůcek z klempířské
dílny od Martina Žeravíka. Na výstavě
mohli návštěvníci také zhlédnout výtvarné
práce dětí základní a mateřské školy.
Zvláště řadu návštěvníků zaujal papírový
model obce Ústí.
Děkujeme všem občanům, kteří nachystali
a přinesli své výpěstky a vzorky ovoce,
zeleniny a květin ze svých zahrádek
a domků a pomohli nám tak uskutečnit již
tradiční výstavu zahrádkářských výpěstků.
Antonín Machanec

Informace pro rodiče s malými dětmi
Milí rodiče, milé děti,
v novém roce od 8. ledna 2014 budou
v KD v naší obci k dispozici prostory za
účelem setkávání rodičů a dětí. Setkávání
bude umožněno z důvodu nevlídného
zimního období, kdy není vhodné být
s dětmi dlouhodobě venku.
Děti si zde mohou společně pohrát, rodiče
popovídat o všedních starostech, vyměnit

zkušenosti a pro zpříjemnění chvil uvařit
čaj nebo kafe.
Prostory v KD v Ústí budou k dispozici
každou středu v době od 16:00 hod do
19:00 hod.
Vezměte s sebou přezůvky pro sebe i děti,
a pokud máte nějaké hračky, které by
mohly v KD zůstat na další setkání,
vezměte je taky.
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Co se událo od října do prosince ve škole?
-

tradiční triatlon – závod družstev v bruslení, jízdě na kole (koloběžce) a v běhu
dětí ze škol z Jindřichova, Opatovic, Černotína, Vítonic, Skaličky a Ústí
koncert Abraka Muzika v hranickém sále ZUŠ
turnaj v šachu – MěDDM Hranice
exkurze v Ekoltesu v rámci ekologické výchovy
kulturní program dětí pro seniory v KD Ústí
výstava VV prací ke 100 letům Zbrašovských jeskyň v hranickém zámku
beseda s příslušníkem Městské policie v Hranicích
meziškolní turnaj v miniházené

Dne 6. 11. jsme přišli do školy jako obvykle, ale ti, kteří závodili na házené, jeli o
hodně dřív, aby se stihli přichystat. Ti, co nehráli, zůstali ve škole, a až později se jeli
podívat na ten turnaj házené. Bylo tam hodně škol, velcí (4.-5. třída) vyhráli nad
všemi, se kterými hráli a malým se to poprvé nepovedlo jako velkým, ale nad
ostatními už vyhráli. Bylo zábavné je pozorovat (velké i malé) a povzbuzovat je
společně s plakátem:“TAM KDE HRAJE ÚSTÍ, JE TO VŽDYCKY HUSTÝ“. Prostě to
bylo super, lépe to říct nemůžu.
Zuzana Berná, 4. ročník
- dramatizace pohádky prvňáčků pro předškoláky MŠ

Ústecký zpravodaj
beseda s příslušníky hasičského sboru z Hranic
Mikuláš ve škole
rozsvícení borovice s koledami, říkankami, perníčky a malou výstavkou prací
z MŠ a ZŠ
- divadlo ve Zlíně O Človíčkovi
10. 12. jsme šli do školy hezky oblečení. O půl 9 jsme autobusem jeli do divadla, které
bylo ve Zlíně. V předsálí jsme si vysvlékli bundy, čepice atd. Potom jsme se šli podívat
do bufetu. Někteří si tam něco koupili. Pak jsme šli do sálu. Třikrát zazvonilo
a divadlo začalo. Opona se otevřela a za ní bylo postavené hřiště. Hráli: opice, vlk,
tygr, človíček a človíčice. Bylo to o človíčku, jak se vyvíjel. Na začátku se učil chodit,
naučil se vyrábět různé věci. A zjistil, jak si ochočit zvěř a také se naučil lovit. Byla
přestávka, tak jsme si něco mohli koupit a zajít si na WC. Na konci Človíček zjistil, že
nemusí mít jen kamarády, ale že mu chybí láska. Tak si našel lásku.
-

Nicol Juráňová, 5. ročník

ilustrace Marie Žeravíková,
5. ročník

-

v posledním týdnu nás čeká vycházka ke krmelci s pamlsky pro zvířata a
závěrečné učení s vánočními tradicemi
štěstí do nového roku za děti i učitele ZŠ a MŠ přeje Marek Ševčík.

Blahopřejeme
Zuzce Berné za 3. místo v unikátní soutěži
„Nový zametač pro Hranice“
Zuzce Berné za 1. místo
a Alžbětě Bartošové za 3. místo
ve Vv soutěži 100 let Zbrašovských jeskyň.

Ústecký zpravodaj
Dětská přání obci Ústí do roku 2014
☺ aby to tu vypadalo tak hezky a vonělo to tu,
☺ aby byla bruslařská dráha delší,
☺ aby to tu bylo čisté,
☺ aby se prodloužila bruslařská dráha až do Hranic, Skaličky,
☺ aby byla dobrá škola a školka,
☺ aby se do nového roku nestala nehoda,
☺ aby konečně udělali po celé obci koše, rozšířili cestu,
☺ nové světla, chodníky, spravit cesty atd.
☺ nová pošta, zlepšit penzion, telefonní budky (víckrát),
☺ novou omítku školy,
☺ aby všichni byli na sebe hodní,
☺ abychom všichni byli čistotní,
☺ přeji pracovníkům obce, aby měli kvalitní nářadí,
☺ udělat ve škole z venku novou fasádu,
☺ aby byl vyzdobený obecní úřad,
☺ více odpadkových košů,
☺ více obyvatel,
☺ aby tady bylo méně odpadků,
☺ málo požárů, přiměřeně deště a dobrou uklízecí četu,
☺ hodně zdraví, štěstí, radosti, miminek, krásy, svateb,
☺ aby nebyli povodně,
☺ aby měl pán starosta pořád dobré nápady,
☺ aby bylo v obci čisto,
☺ aby tu nebyli požáry, povodně atd.,
☺ aby byli všichni šťastní,
☺ abychom tu měli pořád hodného pana starostu,
☺ aby tu byli všichni šťastní,
☺ aby tu byla dobrá úroda,
☺ aby tady nebyly povodně,
☺ aby tady byli dobří fotbalisté,
☺ štěstí, zdraví, lásku, žádné neštěstí, ať pan starosta je furt tak šťastný, aby v Ústí
bylo dobře dalších 625 let, ať je bohatá oslava k 625. letem, aby měli všichni lidé
z obce pěkné děti.

Ústecký zpravodaj
Pojedeš s námi do předvánoční Prahy?
Nejdříve jsem si nebyla jistá, jestli v čase
největšího shonu a začínající zimy vyrazit
s partou lidí, které vesměs neznám, do víru
velkoměsta. Hned ve vlaku jsem si řekla:
"Byla to dobrá volba."
Po příjezdu do Prahy jsme se ubytovali
a vyrazili vstříc novému dobrodružství.
Každý si šel prohlédnout to, co ho zajímá
a na co měl síly. Někteří navštívili
Staroměstské náměstí, Pražský hrad a další
významná místa a někteří jen tak bloumali
vánočně nazdobenými uličkami a upíjeli
svařené víno.
Všichni jsme se ale nemohli dočkat večera,
návštěvy
Vinohradského
divadla.
Představení Brouk v hlavě bylo úžasné.
Viktor Preiss, Ivan Trojan, Svatopluk
Skopal a další se postarali o tři hodiny

zábavy, smíchu a dobré nálady. Myslím, že
na hlášku: „o e i i o“ si vzpomeneme
a zasmějeme ještě teď.
Jako praví Moraváci jsme všichni věděli,
co se sluší a patří. A tak se tento výjezd
neobešel bez vzorků toho, co se nám na
zahradě urodilo a následně vypálilo…
Výlet jsme si patřičně užili. Na druhý den
jsme odjížděli vysmátí, s dobrým pocitem,
a hromadou zážitků.
O naše blaho a naprosto bezproblémový
víkendový pobyt v hlavním městě se
postarala paní Hanka Vykopalová.
Dokonale zorganizovat akci pro tolik lidí
není vůbec jednoduché a ona to zvládla na
výbornou. Tímto jí za všechny mockrát
děkuji.
Denisa Hlavová, přespolní účastník zájezdu

Naši jubilanti

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

10. 1.

50

Josef Nehyba

30. 1.

60

Zdenka Dröhslerová

15. 2.

75

Zdenka Ševčíková

19. 2.

50

Ústecký zpravodaj
Věříte pranostikám?
Předkládáme Vám méně známé pranostiky, které vydala před téměř dvaceti lety redakce
časopisu Zahrádkář. Posuďte sami, zda v následujících měsících bude platit to, co se říkávalo.
Prosinec
Není-li prosinec studený,
bude příští rok hubený.
Mnoho sněhu v prosinci –
mnoho ovoce a trávy.
Když v prosinci
mrzne a sněží,
úrodný rok na to běží.
Na Adama a Evu
čekejte oblevu.

Leden
Když krtek ryje v lednu,
končí zima v květnu.
Mlhavý leden, mokré léto.
Suchý leden, mokrý červen.
V lednu sníh a bláto,
v únoru tuhé mrazy zato.
Mnoho sněhu v lednu,
mnoho hřibů v srpnu.

Únor
Když únor vodu spustí,
v led mu ji březen zhustí.
Masopust na slunci –
pomlázka u kamen.
Sv. Matěj láme led,
není-li ho, zrobí hned.
Teplý únor – studené jaro,
teplé léto.

Divadelní soubor Inkognito Vás zve
v neděli 22. 12. v 16:00 do KD Ústí na divadelní představení Mrazík.
Vstupné dobrovolné.
Dobrovolné vstupné ve výši 1 200,- Kč, které se vybralo při koncertu komorní
hudby ZUŠ Hranice v pátek 22. 11. 2013 v kostele sv. Petra a Pavla v Ústí,
bylo zasláno na pomoc Filipínám. Všem Pánbůh zaplať.
Markéta Žeravíková

UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad Ústí bude ve dnech 23. 12., 27. 12. a 31. 12. 2013
uzavřen z důvodu čerpání dovolené.
V pondělí 30. 12. 2013 budou úřední hodiny
od 8.00 do 14.00 hodin.

Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se koná v pondělí 30. 12. 2013 v 17.00 hodin
v Kulturním domě v Ústí.

Ústecký zpravodaj
Štěpánský aerobik a povánoční spalovačka
Milé ženy a dívky, chcete si společně opět protáhnout tělo?
Přijďte ve čtvrtek 26. prosince a v sobotu 28. prosince v 9.30 do KD v Ústí.
Čeká Vás Dance aerobik a posilování s Hankou,
s sebou si vezměte podložku, ručník a pití.

Dovolujeme si Vás pozvat ve středu 1. ledna 2014 na
VI. společné novoroční putování po Stezce zdraví,
sraz v Mariánském údolí ve 13.30 hodin.
Káva, čaj a drobné občerstvení
od 16.00 hodin v kulturním domě.
Tradiční křížovka o ceny.

Slavnostní ohňostroj
v 17.30 hodin
ve sportovním areálu.
Společný přípitek pro děti i dospělé se bude podávat v kiosku.
Všem, kteří zaslali v letošním roce příspěvky do našeho Zpravodaje
děkuji a těším se na spolupráci v roce 2014.
Hana Vykopalová

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 28. 2. 2014
Kontakt: Ústí čp. 33, 753 01 Hranice, IČ 00600849, tel. 581 621 157, e-mail:urad@obec-usti.cz.
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