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Vážení občané,
v minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o letošní akci „Obnova oplocení místního
hřbitova“, kterou se zastupitelstvo rozhodlo uskutečnit u příležitosti 625. výročí obce Ústí
společně s Vámi, spoluobčany, prostřednictvím veřejné sbírky.
Možná stojí za to vysvětlit, proč zastupitelstvo přistoupilo k tomuto kroku tj. vyhlášení
veřejné sbírky. Pokud si vzpomínáte, proběhla v naší obci v roce 1994 veřejná sbírka na
pořízení varhan, v roce 1997 na odstraňování povodňových škod a v roce 2002 na výměnu
lavic v kostele sv. Petra a Pavla. Možná ale nevíte, že stavbě samotného kostela
předcházelo provádění dobrovolných sbírek po obci, získávání darů a příspěvků pro
stavbu, a to v předválečné i válečné době. Také vnitřní vybavení kostela bylo pořízeno ze
sbírky. Dále se v Ústí nachází několik sakrálních staveb, které byly pořízeny z finančních
prostředků předchozích generací. Kamenný kříž nad lomem byl postaven nákladem rodiny
Andršovy, kříž v trati Sinorie byl postaven nákladem Františka Mánka, kříž uprostřed
hřbitova věnovali své rodné obci Antonín a Marie Maňasovi, kříž u čp. 37 byl postaven
nákladem občanů Ústí a Novosad v roce 1921 a kříž ve směru na Horní Těšice byl
postaven z milodarů občanů ústeckých a novosadských v roce 1925.
Uspořádáním veřejné sbírky Vás zastupitelstvo požádalo, abyste se, podobně jako naši
předkové, společně podíleli na dobré věci. Na hřbitově bude proto umístěna pamětní
deska, na které bude uvedeno poděkování ústeckým občanům a dárcům poskytnuvším
částku 5000,- Kč. Veřejná sbírka bude ukončena 31. července 2014. Do té doby je možné
poskytnout finanční příspěvek na obecním úřadě formou sběrací listiny, do pokladničky
v neděli 29. června v kostele sv. Petra a Pavla v Ústí při slavnostní mši svaté nebo zaslat
na zvláštní bankovní účet č. 107-6776290217/0100.
S potěšením Vám oznamuji, že při sbírce v sobotu 17. května 2014 bylo vybráno
125 277,- Kč, k dnešnímu dni činí výtěžek sbírky 144 577,- Kč. Jménem zastupitelstva
obce Vám mnohokrát děkuji.
Libor Vykopal, starosta
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Příprava oslav 625. výročí od první písemné zmínky o obci Ústí
Ve Zpravodaji jste se mohli už několikrát
dočíst o tom, že letošní pouť bude spojená
s oslavami 625. výročí od první písemné
zmínky o naší obci. Možná si říkáte, že to
není žádné významné výročí a že není
důvod slavit. Je pravda, že krásných 600 let
jsme si mohli přeci připomenout před 25
lety. Proč se tak nestalo? Jednak v roce
1989 nebyl letopočet 1389 vůbec znám a
jednak nebyla naše obec samostatná. Do
roku
2006
se
dokonce
mylně
předpokládalo, že první písemná zmínka
pochází z roku 1386, proto se také konal
sjezd rodáků. Při této příležitosti byla
vydána publikace Ústí - historie a
současnost a konala se také výstava
fotografií a historických dokumentů. Po
osmi letech se zastupitelstvo rozhodlo, že
nadcházející jubileum oslaví, že využije
archiválie, které jsou na obci k dispozici, a
pokusí se sehnat další fotografie a
dokumenty, které máte ve svých
domovech.
V současné době vrcholí přípravy na
letošní oslavy. Díky Vám se podařilo
shromáždit
neuvěřitelné
množství
fotografií, které budete moci zhlédnout na
výstavě v sobotu 28. června. Mezi
stovkami
nádherných
fotografií,

dokumentujících život několika generací,
se nacházejí i skvostné fotografie z počátku
20. století. Při pohledu na jednotlivé
snímky člověk zjistí, jak jsou si někteří
členové rodiny neuvěřitelně podobní, jak se
někteří vůbec nemění a poznáte je na první
pohled i po desítkách let, naopak jiné zas
poznáte jen podle postoje, úsměvu, očí
nebo gest, a některé nepoznáte vůbec. Také
si uvědomíte, jakou vzácností byly
fotografie v dávné minulosti. Bohaté, ale i
chudé rodiny si většinou ve fotoateliéru
pořizovaly společné fotografie, na kterých
jsou zachyceni ve svátečním oblečení
důstojní otcové, matky a děti. V dnešní
době máme stovky, možná tisíce
nejrůznějších fotek, ale společných
rodinných fotografií možná moc nemáme.
Výstava se bude připravovat v posledním
červnovém týdnu, pokud máte doma
dokumenty, dopisy nebo nejrůznější sbírky,
které byste mohli nebo chtěli prezentovat,
neváhejte a přineste je na obecní úřad. Po
uspořádání výstavy Vám vše v pořádku
vrátíme.
Kromě výstavy Vás čeká bohatý program,
který pro Vás připravuje tým lidí
zapojených do realizace poutě.
HV

Zpráva o činnosti
Zastupitelé se sešli na pravidelných
poradách 22. dubna, 15. května a 2. června.
Po převzetí Hospůdky U čápa bylo nutné
vypořádat pohledávky a závazky s Radkem
Buzinisem, což se podařilo během dubna.
Podobně jako při vypořádání s paní
Angelou Hlaváčovou obec odkoupila do
svého vlastnictví některé zařízení pořízené
p. Buzinisem, např. sporák a ohřívací

nádoby. Kromě toho bylo třeba pořídit
další věci, bez kterých se provoz hospody
neobejde
(varná
konvice,
televize,
počítačový systém s pokladnou). Po dva
a půl měsících získala obec jakési
zkušenosti se samotným provozem
hospody a uspořádáním dvou svateb
a jedné narozeninové oslavy. Součástí
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hospody je také kiosek, který zabezpečuje
občerstvení při fotbalových utkáních.
Od 1. dubna je naše hospůdka napojena na
počítačový systém, který usnadnil provozní
i administrativní práce. Přesto bylo jasné,
že do budoucna není v silách obecního
úřadu vše zvládat. Z tohoto důvodu byla od
2. června přijata na zkrácený úvazek
v rámci veřejně prospěšných prací Markéta
Žeravíková, která vypomůže s provozem
hospody.
Měsíc duben i květen byl ve znamení
výběru poplatků. Chtěla bych tímto
pochválit poplatníky, kteří zaplatili své
poplatky včas. Během dvou měsíců jste
přinesli nebo zaslali na účet obce 374 000,Kč.
Na konci dubna podala paní Angela
Hlaváčová výpověď z nájmu bytu č. 1
v domě čp. 45, který bude volný od 1. září
2014.
Na veřejně prospěšné práce zaměstnává
obec 6 zaměstnanců, do listopadu budou
pracovat Antonín Návara a Stanislav
Hradil, dále byly prodlouženy pracovní
smlouvy s Marií Fabíkovou a Ivanou
Michálkovou do 30. 11. 2014, nově je
uzavřena pracovní smlouva na 12 měsíců
s Rudolfem Jonasem.
Před Velikonocemi provedla firma
Miroslava
Ševčíka
výměnu
dveří
v základní škole, během května byl dodán

do mateřské školy další nábytek a místní
firma Václava Rady položila nový
přístupový chodník k mateřské škole, dále
bude vyměněno oplocení včetně sloupků
kolem školní zahrady.
Obec Ústí vyzvala pět firem k vypracování
cenové nabídky na zpracování projektové
dokumentace na vybudování inženýrských
sítí v lokalitě za hřbitovem, která je dle
nového územního plánu určena k výstavbě
9 rodinných domů. Ze tří nabídek byla jako
nejlepší vybrána cenová nabídka p. Kudy
z Lipníka nad Bečvou. V těchto dnech se
připravuje
prodej
těchto
pozemků,
zveřejnění záměru a podmínek uzavření
kupní smlouvy.
V současné době probíhají práce na
hřbitově – odstranění přerostlých tújí,
vyfrézování pařezů, oprava zídky po levé
straně oplocení a oprava kamenných
sloupů tak, aby do konce června Zdeněk
Schneider nainstaloval novou hřbitovní
bránu a plotová pole po levé straně
hřbitova.
V pátek 16. května nás trochu potrápila
blížící se povodeň a neustálé návštěvy
médií, které chtěly za každou cenu „urvat“
nějakou zajímavost. Naštěstí, jak bylo
řečeno v televizi, se voda zastavila
u značky Ústí.
HV

Hospůdka U Čápa
nabízí uspořádání rodinných oslav, křtin, svateb, firemních večírků atd.
Bližší informace včetně nabídky menu a služeb najdete
na webových stránkách www.hospudkaucapa.cz

Ústecký zpravodaj
Rozpočet na rok 2014
Příjmy
Daň z příjmů FO ze ZČ
Daň z příjmů FO z podnikání

Výdaje
900 000 Lesní hospodářství
40 000 Provoz veřejné silniční dopravy
Silnice - chodník a komunikace
Srážková daň
115 000 v Lípí
Daň z příjmů právnických osob 1 104 000 Odvádění a čištění odpadních vod
Daň z přidané hodnoty
2 370 400 Neinvestiční příspěvky ZŠ a MŠ
Daň z příjmů za obec
198 000 Úroky z úvěru
Poplatek za likvidaci KO
205 000 Místní knihovna
Poplatek ze psů
15 000 Kultura
Poplatek za užívání VP
26 000 Příspěvek TJ SOKOL
Poplatek z ubytovací kapacity
5 000 Bytové a nebytové hospodářství
Odvod z loterií
20 000 Veřejné osvětlení
Správní poplatky
5 000 Pohřebnictví
Daň z nemovitosti
310 000 Komunální služby a územní rozvoj
Dotace
101 100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Dotace úřad práce
413 000 Sběr a svoz komunálních odpadů
Převody - SF
26 000 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy z pronájmu pozemků
43 000 Požární ochrana
Příjmy - lesní hospodářství
550 000 Zastupitelstva obcí
Stočné
280 000 Výdaje z finančních operací
Příjem knihovna + služby
5 000 Činnost místní správy
Příjmy z pronájmu KD, HZ
24 000 Vratky dotací
Příjmy z pronájmu - Hospůdka
16 000 Výdaje celkem
Příjmy z pronájmu bytů
159 000
Příjmy z pronájmu nebyt.prostor
38 000 Financování
Ostatní příjmy z pronájmu
3 000 Převod zůstatku
Příjmy z poskytování služeb
26 000 Uhrazené splátky úvěrů
Prodej plynového zařízení
125 500
Příjmy z úroků
2 000 Financování celkem
Příjmy celkem
7 125 000

348 000
57 300
595 000
253 000
700 000
62 000
12 000
469 000
100 000
10 000
96 000
223 000
74 000
22 000
230 000
681 000
37 000
713 000
488 000
1 235 816
10 884
6 417 000

329 000
-1 037000
-708 000
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Noc kostelů v Ústí
V pátek 23. května 2014 probíhala po celé
republice Noc kostelů. Je to akce, která u
nás začala v roce 2009 a každoročně se
přidává stále více farností a kostelů. Noc
kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle
ke společnému setkání a k objevování
krásy
křesťanských
výtvarných
a
architektonických pokladů. Noc kostelů
nabízí možnost nezávazného přiblížení se
a setkání s křesťanstvím. Noc kostelů je
určena pro co nejširší veřejnost. Záštitu nad
touto akcí převzala řada našich biskupů,
kněží a významných osobností.
Letos poprvé jsme se do této akce zapojili i
my, farníci z Ústí.
Po úvodním vyzvánění zvonů byla májová
pobožnost,
kterou
jsme
zakončili
společným zpěvem mariánské písně: …
vypros čeho třeba nám, našim dětem,
rodinám, zachraň v poli úrodu, žehnej
národu. … Poté následovaly zajímavé
přednášky o historii našeho kostela, byl
blíže představen interiér – nástěnné malby,
sochy, … a také varhany – jejich popis a
prohlídka. Vše bylo doplněno zajímavými
fotografiemi, které se promítaly pomocí
dataprojektoru na plátno, takže vše bylo
dobře vidět.
Mluvené slovo vystřídala hudba. Zazněly
tóny varhan, houslí a hoboje a my jsme se
mohli zaposlouchat do tónů známých i
méně známých skladeb od velikánů
světové hudby, jako například J. S. Bach,
W. A. Mozart, …

Po krátké přestávce jsme
mohli
vyslechnout tři krátké, ale velice poutavé
příběhy – o víře (osmiletý chlapec popisuje
svým způsobem, proč věří v Boha), o lásce
(často soudíme lidi podle prvního dojmu,
podle jejich zevnějšku, a přitom uvnitř se
skrývá úplně jiný člověk, k našemu
velkému překvapení) a příběh o Matce
Tereze – ženě, která svým přístupem a
láskou k těm nejchudším a nejpotřebnějším
oslovila tisíce lidí na celém světě.
O půl 9 večer začal koncert schóly z Ústí –
zazněly křesťanské písně, které byly
proloženy úryvky z Bible. K poslední písni
– Madoně – se přidala svým zpěvem i
většina posluchačů. Velice příjemnou a
radostnou atmosféru umocnila společná
modlitba za národ a naši obec a společný
zpěv Svatováclavského chorálu. Celý tento
krásný večer byl zakončen adoraci a
svátostným požehnáním, které nám přijel
udělit p. děkan Jiří Doležel. Domů jsme
odcházeli plni zážitků a radosti ze
společenství a setkání, které jsme prožili.
Touto cestou bych chtěla moc poděkovat
všem, kteří se do této akce jakkoli zapojili,
děkuji také obecnímu úřadu za zapůjčení
dataprojektoru, plátna a nástěnek, díky
kterým během celé akce byla ke zhlédnutí
výstava fotografií z výstavby a oprav
kostela, a v neposlední řadě panu děkanovi,
který si udělal i čas na nás (ve stejný čas
probíhala Noc kostelů i v Hranicích.)
Markéta Žeravíková
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Naši jubilanti

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

3. 7.

60

Marie Vašinová

6. 7.

65

Marie Žeravíková

11. 7.

75

Josef Pavel

15. 7.

60

Marie Dostálová

28. 7.

80

8. 8.

50

Anna Dragounová

12. 8.

65

Jenovéfa Havranová

23. 8.

80

Jana Hapalová

28. 8.

55

Ludmila Břicháčová

14. 9.

90

Marie Lívová

Pranostiky
Červenec
Na Markétu prší,
ořechy se stromů srší.
Lidé se radují létu,
včely květu.
Co červenec neuvaří,
srpen nedopeče.

Srpen
Když v srpnu notně hřímá
bude na sníh bohatá zima.
Horký srpen,
studený prosinec.
Čeho srpen nedovaří,
toho září neusmaží.

Září
Teplé září, dobře se
ovoci i vínu daří.
V září lžíce deště
a konev bláta.
Bouřky po sv. Ludmile
přinášejí mnoho větrů.
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Odbor SPV Ústí
Činnost SPV Ústí se zúžila již jen na
přípravu a účast na soutěžích, které se
pořádají každý rok. Byla jsem již
rozhodnuta ukončit na konci roku 2013
veškeré sportovní aktivity s dětmi a
mládeží, jenže oslovila mne Karolína
Lívová a nabídla mi spolupráci, a tak i za
pomoci bývalých účastníků Medvědí
stezky se uskutečnila okresní soutěž v Ústí
dne 26. 4. 2014.
Mezi sebou soupeřily děti ze Skaličky,
Stříteže n/L, Troubek, Kojetína, Velké

a v největším zastoupení Ústí. Postupující
měli dne 31. 5. 2014 v Žulové bojovat o
postup na republikové finále, ale z důvodu
nepříznivých podmínek na Jesenicku se
soutěž den předem zrušila. Jelikož okres
Přerov, a hlavně SPV Ústí, mělo největší
zastoupení a rovněž znalosti našich dětí
jsou na dobré úrovni, pojede celkem 14
dětí
reprezentovat
SPV
Ústí
na
republikovém finále dne 13. – 15. 6. 2014
v Doubí u Třeboně.

Seznam a umístění na okresní soutěži v Ústí:
Mladší žactvo II.
Starší žactvo III.
Starší žactvo IV.

Dorost

Hotařová Eva a Juráňová Nicol
Hadašová Adéla a Černocká Vendula
Kuchař Adam a Beneš Vojtěch
Berná Zuzana a Žeravíková Marie
Koutný Václav a Smolka Petr
Pavlová Tereza a Žeravíková Magdaléna
Smolková Marie a Tolášová Klára
Kopecký Jiří a Kopecký Miroslav
Koutný Ladislav a Smolka Jan
Bartoš Martin a Nedbal Jan
Žeravíková Dagmar a Kuchařová Zuzana
Žeravík David a Žeravík František

1. místo
6. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
1. místo
4. místo
5. místo
2. místo
1. místo

Dne 10. 5. 2014 se opět organizoval atletický čtyřboj v Přerově, kde velmi dobře
reprezentovali Ústí. Opět z důvodu nepříznivého počasí byl krajský závod v atletice
zrušen.
Juráňová Nicol
3. místo
Hotařová Eva
6. místo
Smolková Marie
6. místo
Žeravíková Marie 11.místo
Pavlová Tereza
1. místo

Hotař Jiří
Ševčík Marek
Koutný Václav
Pavel Roman
Bartoš Martin
Nedbal Jan

5. místo
9. místo
1. místo
8. místo
2. místo
3. místo

Chtěla bych poděkovat dětem, že mají zájem a chtějí soutěžit a přeji jim v Doubí
na finálové soutěži Medvědí stezka dobré umístění a mnoho nových zážitků.
Jiřina Lukášová

Ústecký zpravodaj
VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ÚSTÍ
Z celkového počtu 435 voličů přišlo k volbám 104 voličů, volební účast byla velmi nízká 23,9 %. Před pěti lety volilo 152 voličů, což představuje 33,78 %.

Jak jsme volili?
Číslo

Název

Počet hlasů

%

1

SNK Evropští demokraté

1

1,0

5

KDU - ČSL

40

38,5

7

Koalice TOP 09 a STAN

14

13,5

10

KSČM

8

7,7

14

ČSSD

8

7,7

16

ANO 2011

14

13,5

18

Moravané

2

1,9

20

ODS

4

3,8

22

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury

4

3,8

24

Strana svobodných občanů

4

3,8

26

Komunistická strana Československa

1

1,0

32

Česká pirátská strana

4

3,8

Obec Ústí nabízí od 1. září 2014 k pronájmu byt 2+1
v přízemí domu čp. 45 o celkové výměře 81 m2, elektrické vytápění.
Firma REVENGE a. s. posbírala v naší obci celkem 142 kg oděvů
(leden 10 kg, únor 74 kg, březen 58 kg).
Místní knihovna bude o prázdninách otevřená
ve dnech 7. července a 4. srpna od 16.00 do 18.00 hodin.
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. 8. 2014
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

