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červen 2004

Vážení spoluobčané,
v úvodu Vás většinou stručně seznamujeme s poradami obecního zastupitelstva. Vzhledem
k tomu, že veřejná zasedání, na kterých starosta zpravidla 4 x za rok předkládá zprávu o činnosti
obecního úřadu, Vás nelákají – hosty mnohdy spočítáme na prstech jedné ruky, rozhodli jsme se Vás
podrobněji o dění v obci informovat ve Zpravodaji.
Od jeho posledního vydání se zastupitelstvo obce sešlo na svých poradách 17. března, 16.
dubna, 12. května a 16. června. Veřejné zasedání se konalo 20. května a 16. června.
Zastupitelstvo projednalo zpracování nabídky na výsadbu zeleně v areálu víceúčelového
hřiště, v okolí Jednoty, kolem kostela a hasičské zbrojnice. Firma RETMAN Jeřala zaslala obci
nabídku na svoz komunálního odpadu, likvidaci skla, plastů a papíru – po propočtu nákladů se jevila
nabídka dražší než od firmy EKOLTES. Dále byla projednána žádost p. Tomáše Žeravíka o příspěvek
na pořízení sekačky, možnost vypůjčení štěpkovače pro občany, nabídka firmy VEMAX na
vybudování dopadových ploch na dětském hřišti a žádost p. Rýpara z Hranic na pořádání megapárty
v lomu ve dnech 25. – 27. 6. 2004 – zastupitelstvo zamítlo.
Na veřejně prospěšné práce byli v dubnu přijati Vojtěch Hradilík a Ladislav Haša – smlouvy
uzavřeny do 30. 6. 2004. Na počátku května na vlastní žádost odešel Ladislav Haša, místo něj
nastoupil Bohuslav Líva. Dále jsou u obce zaměstnání Dobromír Kincl, Vlastimil Palička a
Květoslava Mikundová – smlouvy do 30. 9. 2004. V současné době žádáme úřad práce o prodloužení
prvních dvou smluv. Jako obvykle je jejich úkolem především údržba zeleně, dále vypomáhali při
výrobě venkovního posezení, při dokončovacích pracích na horním rybníku, při opravě kapličky a
kostela, výsadbě v lese a úklidu klestí atd.
V červnu také vyvrcholily dokončovací práce na nádrži – objektu N2 (horní rybník), kde bylo
nutné dodělat vydláždění hráze kamenem a vydláždění bezpečnostního přelivu. Z rozpočtu byla na
letošní rok uvolněna částka 6000,- Kč na materiál. Lomový kámen připravili v Nejdku obecní
pracovníci – cca 40 tun. Jejich přičiněním a především nově vzniklého občanského sdružení „Spolku
ochránců přírody v Ústí“ se podařilo nedodělky z kolaudačního rozhodnutí odstranit. Do konce dubna
připravila obec veškeré podklady k závěrečnému vyhodnocení akce s žádostí o definitivní přiznání
dotace ve výši 1.725.000,- Kč. V těchto dnech byla dotace v plné výši obci přiznána. Podmínky určené
Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu zůstávají v platnosti po dobu 10 let, jejich nedodržením se
obec vystavuje sankci.
Oprava fasády na kostele započala již poslední březnovou sobotu, kdy se přes velice
nepříznivé počasí – sněžilo, podařilo osekat venkovní omítky. Vám všem, kteří jste pomohli,
děkujeme. V červnu práce na opravě fasády na kostele sv. Petra a Pavla a opravě kaple Panny Marie
na Manině skončily. Na obě akce byla vybrána firma DEHON s. r. o., jejíž nabídka byla pro obec
nejvýhodnější. Na kostele bylo navíc nutné provést přeštukování celé fasády, barevné rozlišení fasád
na kapličce i kostele navrhlo A.VE. Studio Brno – zpracovatel obou motivačních skic. Oprava
kapličky stála 160.000,- Kč, oprava fasády 360.000,- Kč. Úhrada víceprácí – generální oprava hodin –
ve spolupráci s TIGEMOU Hranice, firmou Skácel Hranice a firmou Andrys-Bagar, nátěr oken firmou
Číhal Pavel, oprava 6 ks oken přetmelením firmou VIOL Hranice a v kapličce nové vstupní dveře
včetně rámu od firmy Ludvík Kuchař a kování na dveře od firmy Zdeněk Schneider – byla projednána
s p. děkanem Jiřím Doleželem, Ing. Tolášem a p. Nedbalem. Vícepráce budou hrazeny
prostřednictvím farního úřadu a kostelních sbírek. Při příležitosti svátku sv. Petra a Pavla, při
slavnostní mši svaté v neděli 27. června je vyhlášena kostelová sbírka, jejíž výtěžek bude použit právě
k těmto účelům.
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Letošní školní rok končí v naší škole již v pátek 25. června 2004. Hned v pondělí totiž
nastupuje stavební firma – opět DEHON s. r. o., se kterou obec uzavřela smlouvu o dílo na stavební
úpravy v budově základní školy a výměnu elektrických rozvodů. Konkrétně se jedná o úpravy
sociálního zařízení pro žáky, drátěné šatní boxy, šatní lavice, dále úpravy v kuchyni, v jídelně apod.
Náklady na tuto akci jsou cca 1.100.000,- Kč, polovina je z dotace z programu obnovy venkova, druhá
polovina z rozpočtu obce. Veškeré práce by měly být hotovy do 15. srpna, zprovoznění kuchyně od 2.
srpna.
K 30. dubnu 2004 byla podána výpověď z nájemní smlouvy současným provozovatelům
pohostinství – manželům Caisbergerovým. V průběhu měsíce ledna vyzvala obec nájemce k vyjádření
k různým požadavkům a stížnostem. Vzhledem k tomu, že odpověď zastupitele neuspokojila, rozhodli
se pro změnu od 1. 8. 2004. Doufejme, že bude ku prospěchu všech.
Krajský úřad Olomouckého kraje vyhlásil v letošním roce několik programů. Obec požádala o
příspěvek ve výši 20.000,- Kč na pořízení věcného vybavení SDH (při 50% účasti obce), TJ Sokol
podala žádost o příspěvek ve výši 20.000,- Kč na rekonstrukci sociálního zařízení a šaten pro
minipřípravku, jako poslední byla podána žádost z programu obnovy staveb drobné architektury
místního významu na opravu sochy Panny Marie v Lípí za 30.000,- Kč. Výběrová komise krajského
úřadu ani v jednom případě nevyhověla.
Na veřejných zasedáních byly po zveřejnění záměru na úřední desce OÚ schváleny prodeje
částí pozemků manželům Rebendovým a Dostálovým, byla schválena žádost manželů Řehákových o
směnu pozemku o výměře 70 m2. V červnu zastupitelstvo projednalo dvě žádosti o výpůjčku
nemovitého majetku – vodních nádrží tzv. Ústeckých rybníčků. Výpůjčka byla schválena Spolku
ochránců přírody v Ústí za podmínek, které určuje rozhodnutí ministerstva životního prostředí. Pan
Tomáš Žeravík požádal o výměnu oken v bytě č. 6 s tím, že hodlá výměnu zrealizovat v roce 2004 a
sám ji uhradit. 50 % podíl obce bude nárokovat v roce 2005-2006. Zastupitelstvo výměnu schválilo
s tím, že podíl obce bude odpočítán z nájmu v letech 2005-2008.
VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ÚSTÍ
Z celkového počtu 450 voličů v Ústí přišlo k volbám 152 voličů, což je 33,78 %. Je to zhruba polovina z počtu
voličů, kteří v loňském roce hlasovali v referendu o vstupu do Evropské unie.

Jak jsme volili?
1. Křesťanská a demokratická unie
– Československá strana lidová
2. Občanská demokratická strana
3. Komunistická strana Čech a Moravy
4. Česká strana sociálně demokratická
5. SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté
6. Nezávislí
7. Republikáni Miroslava Sládka
8. Helax – Ostrava se baví
9. Strana zelených
10.Masarykova demokratická strana
11. Balbínova poetická strana
12. Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě
13. Strana venkova – spojené občanské síly
14. Strana za životní jistoty
15. Nezávislá iniciativa

62 hlasů
30 hlasů
16 hlasů
12 hlasů
11 hlasů
10 hlasů
3 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

Nejvíce preferenčních hlasů od Vás získali:
1. Ing. Jan Březina
2. MUDr. Zuzana Roithová, MBA
3. JUDr. Ing. Jiří Karas
4. PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc
5. Ing. Jana Bobošíková

22 preferenčních hlasů
9 preferenčních hlasů
7 preferenčních hlasů
5 preferenčních hlasů
5 preferenčních hlasů
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40,79 %
19,74 %
10,52 %
7,89 %
7,23 %
6,58 %
1,97 %
0,66 %
0,66 %
0,66 %
0,66 %
0,66 %
0,66 %
0,66 %
0,66 %

KANALIZACE A ČOV
Prioritní akcí v letošním roce je dokončení výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod.
V současné době se dokončují trasy kanalizace a poslední přípojky k rodinným domkům v celkové
délce 3240 m. Na jaře začala výstavba čističky, nyní se dokončuje podzemní část. Do konce dubna
bylo prostavěno 9.800.000,-Kč. Realizace má být dokončena v listopadu 2004 a měl by naběhnout
zkušební provoz. Obec požádá Státní fond životního prostředí ČR o prodloužení realizace do června
2005 s tím, že zkušební provoz od listopadu letošního roku chceme dodržet. V měsíci červenci 2004
bude zástupce obce společně s mistrem firmy VaK STAV p. Dohnalem obcházet jednotlivé majitele
nemovitostí a společně budeme řešit a navrhovat připojení rodinných domků na kanalizaci. Pokud
bude vše probíhat podle harmonogramu, přepojení septiků se předpokládá v říjnu a listopadu 2004.
S každým majitelem projednáme nejen řešení, ale i možnou výpomoc (obec, firma). Naším společným
zájmem je napojení maximálního počtu domácností v co nejkratší době v souladu s podmínkami
dotace Státního fondu životního prostředí ČR.
VZPOMÍNKA NA ČARODĚJNICKÝ SLET V ÚSTÍ
V minulém vydání jsme Vás informovali, že kulturní komise nově připravuje na pátek 30.
dubna „Pálení čarodějnic“. Sami jsme netušili, co bude celá akce obnášet a jak se vše vyvine. Paní
učitelky v mateřské škole se okamžitě ujaly veškerých příprav – ať již pozvánek s krásnými
čarodějničkami na košťatech, netopýry a kočkami, ale také programu, výroby leteckých průkazů,
bylinkových pytlíčků apod. Prostě celá školka žila ve znamení čarodějnic, někdy se zdálo, že na „slet“
se těší více dospělí než samotné děti. Přestože počasí moc nepřálo a začátek byl trochu mokrý, akce se
vydařila. Ve stylovém oblečení přišly na výletiště rejdit nejen děti, mládež, ale také maminky a celý
učitelský sbor ze školky a školy. K občerstvení se podávaly speciality – jako odvar z babského ucha,
žabinec, čarodějnický sen, uzený hadí točák atd. V kiosku Věštnice předpověděla zájemcům růžovou
budoucnost a nabídla bylinky. Malé čarodějky a čarodějové dostali za své výkony na parketu letecký
průkaz se jménem a půvabné voňavé krysy. Na závěr vypukla diskotéka a zpívalo se při harmonice.
Proč se taková akce konala? Hlavně pro pobavení dětí i dospělých a pokud se naplní
zaříkávadlo, při kterém děti obcházely ohniště, bude jen dobře.
Čáry máry bradavice,
dobro ať je mezi námi,
ať tu není zloby více,
máme se tu všichni rádi
ať tu není závist s námi,
- malí, velcí kamarádi.
Ohlédnutí za oslavou dne matek a kácením máje
Na druhou květnovou neděli připravila kulturní komise ve spolupráci se Základní a mateřskou
školou oslavu dne matek. Poprvé bylo sezení pro maminky a babičky připraveno v prostoru sálu ve
třech řadách a poprvé bylo také k dispozici jeviště. Dětem vystoupení na jevišti nečinilo žádné obtíže a
náležitě si je vychutnávali. Vystoupení bylo originální, nejen básničky a písničky, ale také divadlo a
manéž Bolka Polívky. Prostě skvělé.
Kdo si dnes vzpomene na kácení máje, které se konalo předposlední májovou sobotu, vybaví
se mu hlavně zima a mrazivý chlad. Tentokrát se k nám opravdu počasí obrátilo zády, přesto přišlo
163 otužilců, kteří při programu vyčkali skácení máje. Kromě tradičního vystoupení souboru Záhoran
se na parketu předvedla také děvčata z Osíčka se sportovním aerobikem. Scénka s Vávrou a Maryšou
v podání holek Lukášových byla vynikající, škoda, že ne všichni vydrželi do závěru. Po skácení májky
se vše přesunulo do kulturního domu, kde Moravská Veselka vyhrávala až do půl jedné.
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Pozvánka na pouť sv. Petra a Pavla
Zveme všechny na třídenní program, který pro Vás připravili členové kulturní komise při
obecním úřadu a Sokol Ústí. V pátek od 16.00 hodin se koná již tradičně dětské odpoledne, připraveny
jsou soutěže pro děti všech věkových kategorií a také sladké odměny. Děti se budou moci opět projet
na koních a ponících. Večer společně posedíme u táboráku. Vezměte si zpěvníky!!! V sobotu od 9.00
hodin se uskuteční fotbalový turnaj minipřípravek za účasti 10 mužstev a odpoledne v 15.00 hodin
sehrají fotbalový zápas proti sobě staří páni ze Skaličky a Ústí. O příjemnou červnovou noc se od
20.00 hodin postará skupina SUNSET. Při příležitosti svátku sv. Petra a Pavla se koná v neděli v 10.00
hodin slavnostní mše svatá, poté bude na Manině p. děkanem Jiřím Doleželem vysvěcena kaplička
Panny Marie. Od 14.30 začíná programové odpoledne na výletišti, předvedou se Vám děti ze Základní
školy a mateřské školy v Ústí a soubor Záhoran za doprovodu Hudecké kapely. Skupina historického
šermu Valmont se představí s Legendou o králi Artušovi. Pravou pouťovou atmosféru samozřejmě
doplňují pouťové atrakce – houpačky, střelnice a kolotoče.
Pořadatelé připravují bohaté občerstvení v podobě uzeného kabanosu, uzených žeber,
hranolků, zmrzliny, sladkostí atd. Čerstvé pecáky budou v prodeji už v sobotu od 12.00 hodin.
Vstupné pro dospělé je v sobotu 40,- Kč, v neděli 25,- Kč. Za špatného počasí bude zábava i
odpolední nedělní program přesunut do kulturního domu.
Odpady a jak správně s nimi naložit
Už je to tady, valí se na nás první problémy s odpady.
Není to tak dávno, co naší obci bylo vytýkáno, jaké druhy odpadu vozíme na skládku inertních
odpadů do Opatovic. Tato skládka je určena pro ukládání odpadů – jako je stavební suť, odpady ze
zahrádek, zbytky rostlin, chrásty, uliční smetky apod. Správce skládky odmítl přijmout odpad ze dvou
ústeckých kontejnerů, protože se v nich nacházejí odpady, které na jejich skládku nepatří. Co to
znamenalo pro nás? Hradili jsme dopravu kontejnerů do Opatovic a poté do Hranic na skládku a
samozřejmě uložení odpadu na skládce v Hranicích, které je cca 2 x dražší než v Opatovicích. Ani se
nedivme, jsme totiž nepořádní. V našich kontejnerech se totiž objevují gauče, umývadla, kusy
karosérií, plastové odpady apod. U hřbitova je umístěna popelnice speciálně na plastový odpad –
kalíšky apod., v popelnici jsou však také papírové krabice a igelitové sáčky s plevelem. Co k tomu
více dodat?
Druhým problémem je třídění plastů – na olomoucké třídičce se velice divili, co přivezla
firma Ekoltes z Ústí. Kromě plastových lahví a igelitových sáčků se objevila plastová víka, molitany,
kusy linolea, papír, dráty, znečištěné igelitové obaly apod. Takže nezbývalo nic jiného než tento odpad
odvézt na skládku komunálních odpadů v Olomouci. Samozřejmě nám tato nedbalost bude
nafakturována i s případnou pokutou. Proč k tomu došlo? Jednak do žlutých pytlů na plasty dáváme
to, co tam nepatří – tj. znečištěné obaly od barev, molitan, linoleum a jednak jsme asi příliš horliví.
Třídíme tak důkladně, že odevzdáváme všechno, co se nám jeví jako plastové, což je evidentně taky
špatně.
Jak z toho ven? Obec je dle zákona povinna třídit odpady. Na sklo byly pořízeny 4 kontejnery,
takže tento druh odpadu je vyřešen – pokud se ovšem mezi sklem neobjeví nežádoucí věci. Do žlutých
pytlů na plasty dávejte pouze plastové lahve od nápojů, plastové kelímky od jogurtů, rostlinných
másel, sýrů a jiných druhů potravin, sáčky, igelitové tašky (vše neznečištěné). Dále měkké plastové
obaly např. od šampónů, krémů a drogérie, tvrzený plast do žlutých pytlů nepatří.
Do modrých pytlů ukládejte neznečištěný papír. Ostatní zbytkový odpad dávejte do popelnic.
Kontejner na velkoobjemový odpad obec nebude objednávat, protože tyto odpady končí na stejném
místě jako odpad komunální. Tzn. že do kontejnerů u č.p. 29 a u hřbitova můžete ukládat to, co Vám
nevejde do popelnic – koberce, linolea, stavební suť, zbytky rostlin apod. Kovové odpady dávejte do
prostoru k šatnám a nebezpečné odpady k likvidaci firmě Biopas s.r.o.
Nedávno jsme se zúčastnili semináře ohledně odpadů a kompostování odpadů z veřejné
zeleně. Mimo jiné jsme navštívili dvě kompostárny v Otrokovicích a v Buchlově a seznámili se
s projektem obce Smržice, která v letošním roce buduje v rámci úprav veřejných ploch kompostárnu.
Tato jim má sloužit nejen pro odpady z veřejné zeleně, ale také odpadů ze zahrádek od občanů. Byla
to zajímavá myšlenka, jak efektivně v budoucnu vyřešit situaci i v naší obci nejen pro odpady
z veřejných ploch, ale také soukromých pozemků. Dnes je budování kompostáren módní záležitostí,
která ovšem sebou nese opět problém – co s kompostem.
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Dle zákona o odpadech je poplatek za ukládání komunálního odpadu na skládku, který odvádí
firma Ekoltes státu, 200,- Kč za 1 tunu, v roce 2005-2006 se zvyšuje na 300,- Kč/t, v roce 2007-2008
400,-Kč/t a od roku 2009 bude činit 500,-Kč/t. Místní poplatek za „svoz KO“ u nás činí 280,- Kč za
osobu a rok. Pokud jej budeme chtít zachovat nebo minimálně zvyšovat, musíme buď omezit tvorbu
odpadů nebo sami odpad zlikvidovat způsobem neznečišťujícím životní prostředí. Pálit je možné
pouze dřevo a neznečištěný papír. Pálením plastů dochází k uvolňování těžkých kovů hlavně zinku a
kadmia, dále se uvolňuje jedovatý oxid uhelnatý. Dalším nebezpečím při spalování plastů je únik
ftalátů, což je dle světové zdravotnické organizace škodlivější než polychlorované bifenyly. Za
nejvhodnější způsob se považuje kompostování bioodpadů – tj. kuchyňských a rostlinných zbytků.

Z činnosti Asociace sportu pro všechny
20. března 2004 se uskutečnila okresní přehlídka pódiových skladeb v Tovačově, které se
zúčastnilo 6 cvičenek – Jana Lukášová, Jitka Lukášová, Petra Pavlová, Lenka Strnadlová, Alena
Šumšalová, Hana Vykopalová a osobní kadeřnice dívčího družstva Věra Kalusová. Jejich taneční
vystoupení s názvem „Kankán“ zaujalo a bylo navrženo k reprezentaci okresu Přerov na republikové
soutěži hudebně pohybových forem v Jihlavě s názvem – Roztančený ježek. Tato přehlídka se konala
5. června, dívčí sestava - Jitka Lukášová, Jana Lukášová, Petra Pavlová, Lenka Strnadlová, Alena
Šumšalová a Dana Šumšalová – byla ohodnocena zvláštní cenou.
30. 4. – 2. 5. okresní sraz a soutěž „Medvědí stezka“ v Kovalovicích u Kojetína, účastnilo
se 17 cvičenců a 3 vedoucí – Marcela Kopecká, Ludmila Tolášová a Jiřina Lukášová.
umístění:
mladší žákyně
2. místo
Marcela Tolášová, Klára Žeravíková
mladší žáci
3. místo
Martin Zemek, Vojtěch Žeravík
starší žákyně I.
4. místo
Tereza Hašová, Karolína Maléřová ze Stříteže
starší žákyně II.
2. místo
Karolína Lívová, Jarmila Nedbalová
starší žáci II.
1. místo
Ivo Toláš, Jan Řehák ze Skaličky
2. místo
Michal Novosád, Martin Cvek z Velké
dorostenky
1. místo
Petra Pavlová, Lenka Strnadlová
2. místo
Jana Lukášová, Hana Vykopalová
dorostenci
Ondřej Haša, Jakub Mičunek po zranění nehodnoceno
Závodníci, kteří se umístili na 1. a 2. místech postupovali do krajského kola v Čelechovicích na Hané.
29. 5. – krajské kolo „Medvědí stezka“ v Čelechovicích na Hané u Prostějova
umístění:
5. místo
Marcela Tolášová, Klára Žeravíková
4. místo
Michal Novosád, Martin Cvek
5. místo
Ivo Toláš, Jan Řehák
2. místo
Karolína Lívová, Jarmila Nedbalová
2. místo
Jana Lukášová, Hana Vykopalová
5. místo
Petra Pavlová, Lenka Strnadlová
Letošního krajského kola se účastnilo hodně závodníků a probojovat se do republiky znamenalo
opravdu úspěch. Naše dvě hlídky (Karolína Lívová, a Jarmila Nedbalová, Jana Lukášová a Hana
Vykopalová) postoupily na republikovou soutěž, která se konala ve dnech 18. – 20. 6. ve Vizovicích.
Tamního závodu, který trval nepřetržitě víc jak 8 hodin, se účastnilo 320 dětí. Olomoucký kraj se
umístil na 1. místě v České republice.
umístění:
3. místo
Jarmila Nedbalová, Karolína Lívová
4. místo
Jana Lukášová, Hana Vykopalová
15. 5. 2004 – okresní soutěž v atletickém čtyřboji v Hranicích (krátká trať - 400 m, dlouhá
trať – 800 m), hod, skok do dálky – účastnilo se 14 závodníků a 3 vedoucí – Marcela Kopecká,
Ludmila Tolášová a Jiřina Lukášová.
umístění:
mladší žákyně I.
1. místo
Anna Kopecká
9. místo
Tereza Kočnarová
mladší žákyně II.
6. místo
Marcela Tolášová
7. místo
Klára Žeravíková
9. místo
Diana Šušková
12. místo
Tereza Hašová
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starší žákyně I.

7. místo
Alena Bližňáková
11. místo
Martina Tolášová
starší žákyně II.
7. místo
Andrea Vykopalová
mladší žáci I.
2. místo
Michal Samiec
mladší žáci II.
2. místo
Ladislav Samiec
starší žáci II.
1. místo
Tomáš Rebenda
9. místo
Ivo Toláš
12. místo
Tomáš Zdráhala
První čtyři z každé kategorie postupovali do krajského kola v Olomouci.
22. 5. 2004 – krajský atletický čtyřboj v Olomouci
umístění:
1. místo
Anna Kopecká
2. místo
Michal Samiec
4. místo
Ladislav Samiec
Tito závodníci postoupili do republikové soutěže v atletice ve Staré Boleslavi. Republiky se účastnily
také Jarmila Nedbalová a Andrea Vykopalová místo nemocných a zraněných děvčat.
4. 6. – 6. 6. 2004 – republiková soutěž v atletice ve Staré Boleslavi - celkem 400 účastníků
29. místo
Anna Kopecká
umístění:
40. místo
Jarmila Nedbalová
48. místo
Andrea Vykopalová
22. místo
Michal Samiec
36. místo
Ladislav Samiec
22. 5. 2004 – krajská soutěž žactva v Brannballe v Loukově
soutěžící družstvo – Martina Tolášová, Alena Bližňáková, Andrea Vykopalová, Pavlína Šumšalová,
Ivo Toláš, Tomáš Zdráhala, Michal Novosád, Jarmila Nedbalová, Martin Dvořáček, Jakub Mičunek
z Hluzova, Miroslav Hapala z Velké, Martin Cvek z Velké, David Cvek z Velké, Jiří Pitron ze
Skaličky, Lukáš Hlavinka z Velké.
Na soutěž děti jely na kole a náročný terén zvládly a vybojovaly 1. místo v kraji a postup do
republiky, které se uskuteční v září.

Na podzim bude opět zahájen kurz na PC – WORD, WINDOWS,
INTERNET (35 hodin). Absolventi obdrží osvědčení od SSOŠ Hranice s.r.o.
Bližší informace na obecním úřadě.

VYUŽITÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ O PRÁZDNINÁCH
Kdo ze sportovních nadšenců má zájem využívat pravidelně víceúčelové hřiště,
ať se přihlásí na obecním úřadě. Harmonogram bude zveřejněn ve vývěsce.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ÚSTÍ
POŘÁDÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU MUŽŮ
v sobotu 17. července 2004 na hřišti TJ Sokol Ústí.
Zahájení soutěže ve 14.00 hodin.
Zveme všechny příznivce požárního sportu.
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