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Z činnosti obecního úřadu

Obecní zastupitelstvo se sešlo na svých pravidelných poradách 6. dubna, 4. května, 1. června, 29. června, veřejné
zasedání se konalo 19. května 2005.
Během tohoto období jsme zaevidovali další dvě žádosti o stavební pozemky, celkem je zaevidováno 7
žádostí – vesměs se jedná o místní mladé občany, kteří by rádi založili rodinu a postavili dům ve svém rodišti.
Zatím není v možnostech obce žadatelům vyhovět. Na veřejně prospěšné práce byli v dubnu přijati tři pracovníci
– Vojtěch Hradilík, Bohuslav Líva a Dobromír Kincl, a to na pouhé 3 měsíce do 15. července. 2005. Dle
informací z úřadu práce zatím nebudou smlouvy pro nedostatek finančních prostředků prodlouženy. Na žádost
občanů bylo na křižovatce u domu č.p. 58 umístěno zrcadlo, které přispěje k bezpečnější dopravě v tomto
prostoru.
Podle návrhu ing. Dreiseitelové byly v průběhu května vysázeny okrasnými keři vybrané lokality
v Ústí, a to mezi tabulemi před kulturním domem, za pohostinstvím, vedle hasičské zbrojnice a byl upraven živý
plot před dětským hřištěm. Ke zkrášlení přispěly také květinové truhlíky na obou mostech přes Opatovický
potok a záhony afrikánů před kostelem. O květinovou výzdobu pečuje paní Jana Juráňová, také růže před
obecním úřadem vypadají k světu, mimo jiné díky radám a jarní péči p. Ocelíka z Kelče.
Obec podala žádost o dotaci na výsadbu ovocných stromů v lokalitě „Příčka“, žádost o dotaci na opravu
pomníku padlých – této žádosti nebylo vyhověno. Rovněž nebyla schválena žádost o dotaci pro jednotku Sboru
dobrovolných hasičů.
Na veřejném zasedání schválilo zastupitelstvo uzavření dohody s Městem Hranice o úhradě
neinvestičních nákladů za žáky navštěvující základní školy v Hranicích, jedná se o částku 4.245,- Kč za jednoho
žáka za rok. Obec je povinna hradit ze svého rozpočtu náklady za žáky, kteří navštěvují ty ročníky, jejichž
zřizovatelem obec není. Jen pro informaci uvádíme, že kromě Hranic hradíme také náklady pro ZŠ Všechovice,
kde je sazba za jednoho žáka 4.156,- Kč. Z důvodu kooperace škol v Ústí a ve Skaličce si tyto dvě obce
vzájemně náklady nehradí. Od počtu žáků, kteří navštěvují ústeckou nebo skaličskou školu, se odvíjí řada
dalších věcí, dotace na žáky apod.
Zastupitelstvo na tomto zasedání schválilo zveřejnění záměru na pronájem pozemků v Lípí (jedná se o budoucí
stavební pozemky) a část pozemku p. 1359/1 před domem č.p. 6. Pronájem částí pozemků p. č. 168/2 a 166/8 za
účelem zřízení výběhu pro koně nebyl p. Mánkovi schválen.
V měsíci dubnu provedli pracovníci Ministerstva zemědělství ČR kontrolu plnění podmínek programu
SAPARD v souvislosti s dostavbou kulturního domu. Kromě dokladů byly předmětem kontroly také vnější a
vnitřní informační tabule, závady nebyly shledány. Odbor kontroly z Krajského úřadu Olomouckého kraje
provedl přezkoumání hospodaření za rok 2004, zastupitelstvu bylo doporučeno schválit hospodaření za rok 2004
s výhradou pro nedostatky menšího rozsahu (nedodržení rozpočtové skladby). Zastupitelstvo přijalo s okamžitou
platností opatření k nápravě. S kompletní zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2004 se můžete seznámit
na obecním úřadě.
ČOV a kanalizace: k 30. 6. 2005 byly dle smlouvy s firmou VaK STAV ukončeny práce na této investiční akci.
Kolaudace stavby je naplánována do konce září letošního roku. Do trvalého provozu by měla být čistička
uvedena do konce listopadu 2005. Dovolujeme si Vás proto opět vyzvat k přepojení zbývajících domácností na
kanalizaci a ČOV tak, aby obec splnila limity čištění odpadních vod a tím podmínky přijaté dotace .
Upozornění:
Úřední hodiny o prázdninách jsou v pondělí a ve středu od 14.00 do 17.00 hodin, v pátky
bude obecní úřad uzavřen z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení.

PODĚKOVÁNÍ DIAKONIE BROUMOV
„Diakonie Broumov děkuje všem občanům za poskytnutou pomoc, která poslouží lidem v nouzi. Jsme
rádi, že se spolu s námi podílíte na pomoci těm, kdo ji potřebují. Tímto potvrzujeme přijetí Vašeho daru –
oděvy.“ Jedná se o úryvek z dopisu, který nám zaslala Diakonie Broumov v červnu 2005. Sbírka se setkala
s obrovským ohlasem, vždyť dvůr na bývalém obecním úřadě byl zcela zaplněn. Řada z Vás se ptala, jestli se
bude taková akce ještě opakovat. Myslíme si, že podobná sbírka by mohla proběhnout opět na jaře příštího roku.

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Informace Městského úřadu Hranice:
Do 31. prosince 2005 končí platnost všech občanských průkazů vydaných do 31. 12. 1994 typu
knížka, s vyznačenou platností „bez omezení“ nebo s platností prodlouženou bez omezení a občanský
průkaz typu karta vydané od 1. května 1993 do 31. prosince 1994, ve kterých je rovněž vyznačena
doba platnosti „bez omezení“. Žádosti o vydání nového občanského průkazu je nutno podat nejpozději
do 30. listopadu 2005.
Obecní úřad Ústí nabízí všem starším spoluobčanům tuto pomoc:
- na Městském úřadě v Hranicích pro Vás vyzvedneme žádosti o vydání občanského průkazu,
- pomůžeme Vám s vyplněním žádosti o vydání občanského průkazu,
- zajistíme fotografa, který Vás vyfotografuje doma nebo v kanceláři OÚ,
- převezmeme Vaše doklady a vyřídíme Vám vydání nového občanského průkazu.
Nahlaste své požadavky ohledně výměny občanských průkazů na Obecním úřadě v Ústí
v termínu do 28. července 2005 osobně nebo telefonicky (581 621 157). K vyřízení je kromě vyplněné
žádosti a fotografie ještě nutný dosavadní občanský průkaz, úmrtní list manžela(ky), pokud údaj o
ovdovění není uveden v občanském průkazu.
DALŠÍ INFORMACE K PLATNOSTI OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1996 – konec platnosti dne 31. 12. 2006
Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1998 – konec platnosti dne 31. 12. 2007
Občanské průkazy vydané do 31. 12. 2003 – konec platnosti dne 31. 12. 2008
Výměna se týká pouze občanských průkazů bez strojově čitelných údajů!
Ve svém vlastním zájmu se podívejte na platnost svého občanského průkazu, o výměnu
požádejte včas před koncem platnosti Vašeho občanského průkazu!!! Další informace včetně zobrazených
typů občanských průkazů jsou zveřejněny na letáku Ministerstva vnitra na OÚ nebo na úřední desce.

Co se děje u hasičů v Ústí
Letošní rok je pro náš sbor významným
rokem ze dvou hlavních důvodů. Oslavíme totiž 110
let vzniku hasičského sboru v naší obci a také budeme
pořádat svou první „Velkou cenu OSH Přerov“.
Oslavy 110. let sboru se uskuteční u příležitosti „Dne
obce“ v září a soutěž již tento měsíc 17.
A co se dělo doposud? 22.ledna jsme
uspořádali "Třetí hasičský ples" . Hrál opět Radek
Kňura a všichni návštěvníci jistě uznali, že přes
opakování to byla správná volba.Tombola byla pestrá
a bohatá. Nastřádalo se 87 cen. Účast se také vydařila,
104 platících a myslíme, že i spokojených
návštěvníků. Novinkou plesu byla účast
sboru
moderních gymnastek z Přerova. Ty všem předvedly
velice působivé sportovní vystoupení. Týden nato nás
čekalo tradiční „Vodění medvěda“.
Naše sezóna začala v dubnu námětovým
cvičením okrsku Skalička. Zúčastnily se všechny
sbory okrsku spolu s hasiči z Kelče. Cvičení probíhalo
pod patronací členů HZS z Hranic. Cílem bylo
seznámení se s prostředím sociálního ústavu ve
Skaličce, kde se provedla cvičná evakuace svěřenců,
prověření hasebních zdrojů jak z místního hydrantu,
tak i z přírodního zdroje. Dále byla provedena
obhlídka zemědělského družstva ve Skaličce a v Ústí
za účelem prověření přístupnosti hydrantů a přívodů
elektřiny. Na závěr se uskutečnilo zhodnocení cvičení
v kulturním domě v Ústí spolu se školením pro SDH.
V dubnu jsme také provedli výsadbu stromků kolem
naší nové cvičné dráhy.
V květnu jsme se zúčastnili brigády na
přípravě pro zeleň u hasičárny a pohostinství. 7.5.2005
se uskutečnilo první kolo v hasičském sportu, kterým

oficiálně začíná sezona hasičského sportu. Své síly
změřily družstva našeho okrsku. V letošním roce se
soutěž odehrála na hřišti ve Skaličce. Našim se trošku
nepodařil požární útok, ale přesto to stačilo na
vítězství (opět) a postup do druhého kola. Doposud
jsme absolvovali 11 soutěží s převážně dobrými
výsledky. Jako zatím nejhodnotnějším počinem
družstva je třetí místo v druhém kole hasičského
sportu, které se letos konalo v Olšovci. Neproběhlo ale
tak hladce, jak bychom si představovali. Člen našeho
družstva Pavel Líva se dosti nepříjemně zranil na
překážkové dráze. O to hodnotnější je výsledek,
kterého naši dosáhli. Je poznat, že se naše soutěžní
družstvo stále zlepšuje. V květnu nás ještě čekalo
tradiční Kácení máje. Oproti loňskému roku nám
počasí přálo. Možná až moc a nejspíš se příšerné
horko jistým způsobem podepsalo na účasti
návštěvníků. Ale i tak se akce jistě vydařila.
A co nás ještě čeká? Splnění kvóty pro
hodnocení ve Velké ceně, účast na tradičních
soutěžích hasičských sborů (např.sání z přírodního
zdroje v Choryni), uspořádání vlastní soutěže Velké
ceny 17.7. a v závěru sezony – 17. září – uspořádání
oslav 110 let vzniku hasičského sboru v naší obci. Pro
přípravy těchto oslav prosíme všechny pamětníky, aby
nám zapůjčili jakékoli dokumenty, fotografie a
informace, ve kterých by byla zmínka o hasičích v
naší obci. Tyto můžete doručit na obecní úřad nebo
starostovi sboru br. Paličkovi Mirkovi. Děkujeme a
těšíme se na návštěvu našich akcí.
O veškerém dění v našem sboru se můžete
dočíst na našich internetových stránkách:
http://sdhusti.ic.cz

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů zve všechny občany na naši
„První“ soutěž pořadu Velké ceny OSH Přerov,
která se uskuteční dne 17.7.2005 od 11.00 hod na hřišti v Ústí. Očekáváme bohatou
účast kvalitních soutěžních družstev z blízkého i dalekého okolí. Nebude jistě nouze
o výborné sportovní výkony. Bohaté občerstvení je zajištěno.
Přijďte podpořit naše družstvo!
Činnost odboru ASPV Ústí
Je téměř tradicí, že v naší obci již několik let úspěšně probíhá cvičení dětí a mládeže pod záštitou Asociace
sportu pro všechny. Jedná se zejména o pravidelné setkávání dětí ve věku od 6-ti do 15-ti let, které se koná
každé pondělí. Děti jsou rozděleny do dvou věkových kategorií, a to na „malé“ (6 – 11 let) a „velké“ (11 – 15
let). Děti jsou pod metodickým dozorem cvičitelek Jiřiny Lukášové, Marcely Kopecké a Ludmily Tolášové
vedeny nejen k tomu, aby rozvíjely své motorické schopnosti a zvládly základní gymnastické dovednosti na
různém nářadí jako je např. švédská bedna, ribstoly, trampolína, lavičky aj., ale také aby se dokázaly
přizpůsobit kolektivu, rozvíjely spolupráci mezi sebou a samozřejmě navazovaly vzájemná přátelství.
„Cvičení“, jak bývá obvykle nazýváno, umožňuje dětem aktivní využití a vybití, nabízí spoustu her a hříček
nejen v kulturním domě, ale také na víceúčelovém hřišti a mnohdy i v přírodě.
Avšak děti se nevěnují pouze samotnému cvičení. V touze po pohybu se účastní atletických závodů, soutěže
zdatnosti mládeže v přírodě „Medvědí stezka“, přehlídek pódiových skladeb, závodů v brännballu a nutno
podotknout, že ne zcela bez úspěchu. Ba naopak. Naše děti podávají kvalitní výkony, které jsou nakonec
ohodnoceny mnohdy i první cenou. Také účast na těchto sportovních akcích je hojná, za což bychom my,
cvičitelé, měli poděkovat zejména rodičům, že to svým dětem umožňují.
Sportovní akce probíhají od jara do podzimu. Na jaře se zpravidla konají regionální (okresní) kola, ze kterých je
možno postoupit do krajského klání a nakonec se utkat se soutěžícími na republikové úrovni. Letos jako první
proběhla dne 2. dubna 2005 v Oseku nad Bečvou regionální autorská přehlídka pódiových skladeb, které se
účastnilo šest dívek – Dana Šumšalová, Alena Šumšalová, Jitka Lukášová, Petra Pavlová, Hana Vykopalová a
Lenka Strnadlová.
Dalším sportovním kláním byl pak atletický čtyřboj, který se uskutečnil 7. května 2005 v Přerově. Této akce se
účastnilo 11 dětí, převážně mladší žactvo, čímž bych ráda apelovala na starší zdatné sportovce, kteří by měli
zájem reprezentovat obec Ústí v této disciplíně. Na tuto soutěž navazovalo krajské kolo, které se konalo 21.
května 2005 v Prostějově, kam postoupili pouze první čtyři soutěžící z každé kategorie. Nakonec se tohoto kola
zúčastnily pouze 3 ústecké cvičenky – Tereza Kočnarová, Karolína Lívová a Martina Tolášová. Poslední dvě
dívky nahradily naše závodníky, kteří se nemohli dostavit, protože se účastnili jiných soutěží.
Výsledky regionální soutěže jednotlivců v atletickém čtyřboji:
Mladší žákyně I:
2. místo
Tereza Kočnarová
6. místo
Zuzana Kuchařová
Mladší žákyně II:
2. místo
Klára Žeravíková
10. místo
Diana Šušková
Starší žákyně I:
9. místo
Tereza Hašová
Mladší žáci I:
5. místo
Václav Smolka
7. místo
Pavel Žeravík
Mladší žáci II:
1. místo
Ladislav Samiec
4. místo
Michal Samiec
Starší žáci I:
7. místo
Rostislav Kočnar

Výsledky krajské soutěže jednotlivců v atletickém čtyřboji:
Mladší žákyně I:
Starší žákyně II:

3. místo
3. místo
12. místo

Tereza Kočnarová
Karolína Lívová
Martina Tolášová

Jedním z nejzajímavějších závodů v roce je soutěž zdatnosti mládeže v přírodě „Medvědí stezka“, která se letos
konala v Ústí dne 14. května 2005. Děti se na tento závod musí připravovat velmi pečlivě, neboť je třeba nejen
rychlého běhu, ale je nutné také prokázat určité vědomosti a znalosti v oblasti zdravovědy, vlastivědy,
přírodovědy, kulturně poznávací činnosti a tábornických dovedností. Toto vše se musí závodníci naučit, aby
mohli uspět v „Medvědí stezce“ a postoupit do krajského kola. Letos se našim soutěžícím podařilo získat
většinu předních míst, což znamenalo hojnou účast na krajském kole, které se konalo v Žulové dne 28. května
2005, kde jsme jako okres byli nejúspěšnější v počtu získaných medailí a také nutno říci, že okres Přerov měl
zastoupení ve všech kategoriích, což u jiných okresů bylo zhola nemožné. Malou třešničkou na dortu je pak

ozdoba vítěze – obrovský modrý plyšový medvěd, který je umístěn na ústeckém Obecním úřadě. Ti
nejúspěšnější se mohli probojovat až do republikového finále, které se uskutečnilo v rámci Festivalu Sportu pro
všechny v Olomouci ve dnech 1. – 6. července 2005. V rámci tohoto festivalu se také koná republikové finále v
atletickém čtyřboji. Bohužel, účast našich dětí byla velmi omezena, neboť se festival konal v období prázdnin,
kdy mnoho dětí pojede na tábory nebo se s rodiči vydá na dovolenou. Všem těm, kteří se rozhodli reprezentovat
obec Ústí, ať už v atletice či v soutěži „Medvědí stezka“, blahopřejeme k dosaženým úspěchům ve sportovním
zápolení.
Výsledky regionální soutěže zdatnosti mládeže v přírodě „Medvědí stezka“:
Mladší žákyně II:
Starší žákyně I:
Starší žákyně II:
Dorostenky:
Mladší žáci II:
Starší žáci I:
Starší žáci II:

1.
2.
1.
6.
1.
2.
2.
3.
2.
6.
4.
1.

místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo

2. místo

Klára Žeravíková, Marcela Tolášová
Zuzana Kuchařová, Anna Kopecká
Barbora Lukášová, Martina Tolášová
Diana Šušková, Tereza Hašová
Karolína Lívová, Jarmila Nedbalová
Pavla Šumšalová, Alena Bližňáková
Lenka Strnadlová, Petra Pavlová
Andrea Vykopalová, Hana Vykopalová
Martin Zemek, Vojtěch Žeravík
Václav Smolka, Pavel Žeravík
Rostislav Kočnar, Pavel Šuška
Michal Novosád, Martin Cvek (TJ Sokol
Velká)
Ivo Toláš, Tomáš Zdráhala

Výsledky krajské soutěže zdatnosti mládeže v přírodě „Medvědí stezka“:
Mladší žákyně II:
Starší žákyně I:
Starší žákyně II:
Mladší žáci II:
Starší žáci II:

1.
4.
3.
1.
3.
2.
3.
4.

místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo

Klára Žeravíková, Marcela Tolášová
Zuzana Kuchařová, Anna Kopecká
Barbora Lukášová, Martina Tolášová
Karolína Lívová, Jarmila Nedbalová
Pavla Šumšalová, Alena Bližňáková
Martin Zemek, Vojtěch Žeravík
Ivo Toláš, Tomáš Zdráhala
Michal Novosád, Martin Cvek (TJ Sokol
Velká)

2. SPOLEČNÝ CYKLISTICKÝ VÝLET
Zveme všechny přátele kola na výlet, nejde o žádný závod, máme na to celý den.
Kdy?

v sobotu 23. července 2005

V kolik?

sraz v 9.00 hodin u autobusové zastávky v Ústí

Kam?

HELFŠTÝN

Kudy?

I. trasa
II. trasa
III. trasa

Co s sebou?
Cíl:
Upozornění:

Ústí, opatovská křižovatka, Valšovice, Maleník, Helfštýn
Ústí, Teplice, Hranice,směr Týn po nové cyklostezce, Helfštýn
Ústí, Horní Těšice, Rouské, Všechovice,
Býškovice, Horní Nětčice, Dolní Nětčice, Soběchleby,
Radotín, Lhota, Helfštýn
Před společným příjezdem na hrad Helfštýn bude zastávka u Huberta,
kde je možné opékat špekáčky.
Kolo v dobrém technickém stavu, svačinu, pití, peníze a především
dobrou náladu.
Výletiště Ústí – zhodnocení výletu, masáže, občerstvení atd.
Každý jede na vlastní nebezpečí, děti pouze v doprovodu rodičů.
Za špatného počasí se výlet přesouvá na sobotu 30. 7. 2005 Bližší
informace na OÚ.

