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Milí spoluobčané,
v minulém Zpravodaji bylo uvedeno pár pranostik, ze kterých mě zaujala tato:
„Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.“ Všichni jste si asi všimli, že krtci
ryli vesele snad celou zimu. Doufám, že tato pranostika se nevyplní a že výjimečné
bude letos jen první roční období.
Mírná zima dovolila daleko dřív zahájit práce, které byly naplánovány až na jarní
měsíce. Firma Zábojník z Bystřice pod Hostýnem tak mohla vysadit stovky stromů
v rámci projektu Výsadba liniové zeleně obcí Mikroregionu Hranicko. Přestože se
tento projekt připravuje již několik let (mj. se o něm psalo dvakrát v našem
Zpravodaji a jistě také v Hranickém týdnu), nečekal jsem, kolik negativních reakcí
a údivu způsobí vysázené stromy. Mrzí mě to, protože si myslím, že jde
o smysluplný projekt, který přinese své „ovoce“ až za spoustu let, a to nejen
v podobě plodů.
Pro všechny příznivce i nepříznivce tohoto projektu bych chtěl uvést, že projekt
vypracovala zahradní architektka Ing. Blanka Dreiseitelová již v roce 2010,
o dotaci z Operačního programu životní prostředí se postaral mikroregion. Návrh
projektu zahrnuje výsadbu a obnovu zeleně výhradně na pozemcích ve vlastnictví
jednotlivých obcí, jedná se většinou o výsadby původních druhů dřevin, ale také
ovocných stromů podél komunikací, polních cest a vodních toků. Problém je, že
některé stávající komunikace se nacházejí mimo parcely označené v katastru jako
komunikace a vedou mnohdy po soukromých pozemcích. Tak se stalo, že některé
aleje nelemují komunikace, ale jsou vysázeny dle projektu na obecních pozemcích.
Každopádně však plní nejdůležitější cíl, a to snižování eroze půdy
a zvýšení podílu rozptýlené zeleně v zemědělsky využívané krajině. Pevně věřím,
že si na nové stromy časem zvyknete, že nebudou předmětem vandalů, ale naopak
se se stanou součástí naší obce po dlouhá léta.
Libor Vykopal
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Zpráva o činnosti
Zastupitelé se sešli na pravidelných
poradách 17. ledna., 11. února a 13. března,
veřejná zasedání se konala v pondělí
30. prosince 2013, 30. ledna a 31. března
2014. Na prosincovém zasedání bylo
schváleno rozpočtové provizorium na
1. čtvrtletí 2014, rozpočtové opatření
a odměňování neuvolněných členů
zastupitelstva. Dále byla schválena
smlouva o poskytnutí daru městu Hranice
ve výši 64 024,-Kč na financování
krizového řízení a smlouva s firmou
ROBUR s. r. o., která bude provádět
prohlídku a dohledovou službu vytápění
v základní a mateřské škole. Na lednovém
zasedání bylo schváleno podání žádosti
o dotaci z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje na vybudování
komunikace ke třem novým rodinným
domům a uspořádání veřejné sbírky v obci
Ústí „Shromáždění finančních prostředků
na obnovu oplocení místního hřbitova“, o
které se dočtete dále. Zastupitelstvo
schválilo program rozvoje obce Ústí na
období 2014-2020, s nímž byli občané
seznámeni na prosincovém veřejném
zasedání.
Nejdůležitějším
bodem
březnového
zasedání
byl
rozpočet
na letošní rok.
V lednu zastupitelstvo zamítlo žádost
p. Radka Buzinise o snížení nájmu
v hospodě a odsouhlasilo příspěvek
Mysliveckému sdružení Nihlov Těšice na
pořádání chovatelské přehlídky trofejí ve
výši 1000,-Kč. Dále byly podány dvě
žádosti o dotace, jednak pro Sbor
dobrovolných hasičů a jednak na
uspořádání oslav výročí obce z programu
Olomouckého kraje na podporu kulturních

aktivit. Olomoucký kraj schválil pouze
jednu dotaci, a to příspěvek pro SDH ve
výši 10,5 tis. Kč za účelem pořízení
osobních ochranných pomůcek. Kromě
toho byly Úřadu práce v Přerově předány
podklady k uzavření smlouvy na veřejně
prospěšné práce, na základě které byly
podepsány
pracovní
smlouvy
se
Stanislavem Hradilem a Antonínem
Návarou od 3. března do 30. listopadu
2014. Dne 28. února 2014 byl ukončen
projekt Mikroregionu Hranicko, který
zajišťoval práci 20 občanům tohoto
regionu po dobu 20 měsíců. Naše obec
zaměstnávala 3 pracovníky, Antonína
Michálka, Pavla Ryšku a Rudolfa Jonase.
Za tu dobu vykonali pro obec spoustu
práce, za kterou jim patří velké
poděkování. Kromě „všední“ práce, kterou
už ani nevnímáme a bereme jako
samozřejmost, se všichni podíleli na
zdárném dokončení rekonstrukce ve škole.
V letošním roce se během dvou měsíců
díky mírné zimě podařilo zvládnout také
kus práce. Začalo sloužit nové veřejné
osvětlení u kostela a byly zahájeny
přípravy na revitalizaci hřbitova. Na jarní
prázdniny byla naplánována výměna
linolea v ředitelně, v chodbě a v počítačové
učebně v ZŠ a zároveň instalace nového
nábytku v PC učebně. Přípravné
práce zajišťovali naši zaměstnanci, takže se
vše stihlo během 10 dnů.
V pondělí 17. února provedli pracovníci
krajského úřadu přezkoumání hospodaření
za rok 2013. Zpráva bude společně se
závěrečným účtem zveřejněna na úřední
desce.
HV
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Vážení občané,
ve zprávě o činnosti jste se dočetli, že na
lednovém
veřejném
zasedání
byla
zastupitelstvem obce schválena veřejná
sbírka na obnovu oplocení na místním
hřbitově.
Dá se říci, že postupná revitalizace
hřbitova
probíhá
z rozpočtových
prostředků obce po dobu několika let. Za
zmínku určitě stojí oprava márnice,
výsadba trvalkového záhonu a oprava
pomníčku v místech, kde bylo v letech 1907
– 1946 pochováno 86 ústeckých dětí,
a loňská výsadba volných hřbitovních míst.
V letošním roce chceme upravit terén
v blízkosti márnice, pořídit novou pumpu
a dosadit zbývající volné plochy. V rámci
možností se snaží obecní zaměstnanci
pečovat o štěrkové chodníky, které nejsou
možná v ideálním stavu a zasloužily by si
také větší údržbu.
U příležitosti 625. výročí od 1. písemné
zmínky o obci se zastupitelstvo rozhodlo
obnovit oplocení na místním hřbitově.
Oplocení zhotovené v 70. letech minulého
století natírali naposledy naši senioři
v roce 2003, když se obec Ústí stala
Vesnicí roku Olomouckého kraje. Místní
program obnovy venkova navrhuje
stávající oplocení odstranit a pořídit
oplocení, které zachová důstojný ráz tohoto
místa. Zastupitelstvo obce chce proto využít
schopnosti a umění místního kováře
Zdeňka Schneidera, který navrhl vstupní
bránu i jednotlivá pole hřbitovního
oplocení. Možná nevíte, že obvod našeho
hřbitova dosahuje 180 metrů. Je tudíž
zřejmé, že financování a zhotovení celého
oplocení včetně brány není záležitostí
jednoho roku, ale několika let. Do letošní
poutě sv. Petra a Pavla bude instalována

vstupní brána a dle možností také přední
plotová pole.
Ať chceme nebo nechceme, hřbitov je
místem, které se jednou bude týkat nás
všech. To byl také důvod, proč
zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení
veřejné sbírky s názvem „Shromáždění
finančních prostředků na obnovu oplocení
místního hřbitova“. Na financování celé
obnovy se samozřejmě bude podílet také
obec z vlastního rozpočtu, pro letošní rok
jsou vyčleněny prostředky ve výši 200 000,Kč. V průběhu ledna a února byl pořízen
materiál, ze kterého p. Schneider už vyrábí
jednotlivé díly. Během dubna bude na
hřbitově instalováno první plotové pole,
abyste měli představu, jakou nádhernou
akci svým finančním příspěvkem podpoříte.
Dle
oznámení
Krajskému
úřadu
Olomouckého kraje bude sbírka trvat
od 1. 5. do 31. 7. 2014. Všechny
domácnosti obdrží na počátku května dopis
od zastupitelstva, ve kterém budete
seznámeni s průběhem veřejné sbírky.
Předpokládá se, že osoby pověřené
konáním sbírky, obejdou naši obec
o druhém nebo třetím květnovém víkendu.
Finanční příspěvky v jakékoliv výši můžete
darovat anonymně nebo jmenovitě do
sběracích listin. Jméno dárce, který věnuje
obci příspěvek v hodnotě 5000,-Kč, což
zhruba odpovídá průměrným nákladům na
jedno plotové pole, bude uvedeno na
pamětní desce na místním hřbitově.
Pevně doufám, že uspořádání veřejné
sbírky za tímto šlechetným účelem bude
přijato kladně.
Děkuji Vám
Libor Vykopal
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Hospůdka U čápa je v rukou obce
Vzhledem k tomu, že
situace v hospodě byla
v posledních
týdnech
proměnlivá, chtěla bych
se s Vámi podělit o pár
myšlenek.
Nejdříve
trochu
historie:
Vlastníkem
hospody
byla od roku 1974
Jednota Hranice, která
v roce 1999 prodala
hospodu obci za 700 000,- Kč. Od té doby
obec hospodu s většími či menšími
úspěchy pronajímala.
Počátky byly možná jednodušší, protože
Ústí bylo vyhlášené tím, že sem směřovaly
proudy pacientů z blízkých Teplic nad
Bečvou na vynikající klobásy. V dnešní
době je dřívější sláva tatam, protože
pacientů rapidně ubylo. Dobrým přínosem
pro hospodu byli řadu let dělníci ubytovaní
v místním
penzionu
a
nesmíme
zapomenout ani na spoustu místních
štamgastů, kteří už nejsou mezi námi.
Skvělým počinem bylo zajišťování oslav,
kterými hospodu proslavila Angela
Hlaváčová. Ta podala v listopadu 2012
obci výpověď, takže bylo nutné najít
nového nájemce.
Ze čtyř uchazečů byl vybrán Radek
Buzinis, který si však se zavedenou tradicí
nedokázal poradit. Svou činnost zahájil
15. února 2013 s velkými plány (oslavy,
grilování, sraz čarodějnic, zábavy) s tím, že
se po roce uvidí. Je třeba říci, že pár akcí se
podařilo a pár akcí bohužel vyhořelo.
Svým působením nedokázal přesvědčit
místní ani přespolní, že to s hospodou
myslí dobře. Situace dopadla tak, že dne
23. února 2014 obdržel od obce měsíční

výpověď, na kterou nejdříve nechtěl
přistoupit, ale posléze ukončil svou činnost
ihned dohodou k 28. 2. 2014. Důvodem pro
podání
výpovědi
byla
všeobecná
nespokojenost se službami Radka Buzinise.
Zastupitelstvo
stálo
před
velkým
rozhodnutím, zda vyhlásit záměr a hospodu
pronajmout nebo začít podnikat, zda předat
zařízenou hospodu dalšímu nájemci nebo
najít vhodného člověka, který má zájem o
práci v naší hospodě. Dá se říci, že se
rozhodnutí měnila ze dne na den, ale
nakonec „zvítězilo“ rozhodnutí zkusit
druhou variantu. Obci Ústí bylo již dříve
vydáno rozhodnutí o zahájení hostinské
činnosti na základě živnostenského listu,
navíc v letošním roce byla obci udělena
koncese na prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin. Jsme si vědomi
toho, že každá hospoda bojuje doslova
o přežití a že v letošním roce se předpovídá
uzavření cca tisícovky hospod.
Přesto všechno byla Hospůdka U čápa
znovu otevřena v pátek 14. března.
V současné době je tzv. v záběhu, takže
Vás prosíme, abyste případné nedostatky
prozatím omluvili. Od 1. dubna nastupuje
do stálého pracovního poměru Žaneta
Klvaňová, výpomoc budou v hospodě
zajišťovat místní studentky. Naším cílem je
zachovat pohostinskou činnost na dobré
úrovni, zajistit příjemné prostředí, milou
obsluhu a dobré ceny ke spokojenosti
všech. Kapacita hospody i sousedního
kulturního domu včetně slušného vybavení
nadále umožňuje pořádání oslav, rautů
a svatebních hostin. Jakékoliv připomínky
k nabídce, otevírací době atd. můžete
napsat do knihy na výčepním pultě.
HV
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Hospodaření v roce 2013
Příjmy
Daň z příjmů FO ze ZČ

Rozpočet

Skutečnost

953 000

871 565,72

Daň z příjmů FO z podnikání

59 000

39 219,55

Srážková daň

98 000

112 780,83

Daň z příjmů práv. osob

Výdaje
Lesní hospodářství

Rozpočet
398 000

Silnice
Dopravní obslužnost

Skutečnost
251 780,00
17 496,60

57 300

57 300,00
301 350,60

996 000

1 088 183,45

Čištění odpadních vod

258 000

1 942 000

2 356 837,68

Základní školy - příspěvek

650 000

850 000,00

Daň z příjmů za obec

174 000

173 660,00

ZŠ a MŠ projekt

1 400 000

8 331 140,17

Poplatek za likvidaci KO

Místní knihovna

Daň z přidané hodnoty

205 000

203 656,00

Poplatek ze psů

14 000

15 100,00

Poplatek za užívání VP

20 000

317 960,00

Poplatek z ubytovací kapacity

8 000

7 680,00

Kultura

263 000

303 198,02

Příspěvek TJ SOKOL

100 000

108 000,00

0

35 410,00

5 000

2 620,00

12 000

23 239,37

5 000

5 250,00

Daň z nemovitosti

320 000

295 521,44

Pohřebnictví

Dotace

101 100

101 100,00

Kom.služby a územ.rozvoj

Dotace – volby prezidenta

26 500

19 060,00

Sběr a svoz nebezp. odpadů

26 000

14 559,00

Dotace – volby do PS ČR

0

26 500,00

Sběr a svoz kom. odpadů

230 000

222 285,00

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň

219 000

894 805,63

Odvod z loterií
Správní poplatky

Dotace - úřad práce

10 000

544 326,00

Dotace - hasiči

0

610,00

Dotace EU – projekt škola

0

2 915 780,50

Dotace ČR – projekt škola

Byty
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení

Požární ochrana
Zastupitelstva obcí

927,00

99 000

89 535,00

23 000

21 351,00

229 000

153 021,00

51 000

33 535,18

641 000

639 143,00

0

171 516,50

26 500

34 676,00

43 000

42 616,50

Činnost místní správy

1 250 300

1 368 673,94

Příjmy z les. hospodářství

600 000

573 254,00

Platby daní a poplatků

304 000

412 257,00

Stočné

260 000

283 240,00

Služby peněžních ústavů

78 000

79 991,29

Kultura

139 700

214 120,00

Vratka dotace z min. období

6 200

6 165,00

Bytové hospodářství

160 000

173 963,00

Výdaje celkem

6 318 300

14 234 280,43

36 000

36 792,00

Pronájem pozemků

Pronájem nebytových prostor
Pohřebnictví
Sběr a svoz odpadů
Požární ochrana
Místní správa
Příjmy z úroků

Příjmy celkem

Volby

1 000

Financování
Převod zůstatku

2 000

9 072,00

434 000

115 172,77

12 000

16 700,00

Uhrazené splátky úvěrů

-479 000

-3 843 900,00

5 000

18 675,00

Operace peněžních účtů

0

15 000,00

164 000

293 315,00

0

7 000 000,00

1 000

1 773,12

-45 000

3 286 272,77

6 363 300

10 948 007,66

Úvěr – Energetické úspory
Financování celkem

Zůstatek na účtu k 31.12.2013

328 600,12 Kč
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Nové termokamery ISG 250 SD na požárních stanicích Hranice a Kojetín
Na přelomu roku 2013/2014 byly do
výjezdových vozidel na pobočných
požárních stanicích Hranice (P2) a Kojetín
(P1) zařazeny nové termokamery ISG 250
SD, které budou využívány zejména pro
záchranu osob a prohledávání zakouřených
prostor, vyhledávání skrytých ohnisek
požárů nebo vyhledávání jiných zdrojů
tepla.
Termokamery umožní také příslušníkům
jednotky rychlou orientaci v zakouřeném
nebo jinak nepřehledném prostoru. Tento
typ termokamery je vybaven snímačem
160x120 bodů, dvojnásobným zvětšením
obrazu a funkcí současného zobrazení jak
extrémně vysokých teplot (až do 1200°C),
tak i nízkých teplot okolí bez ztráty
obrazové informace (funkce ICE). Další
předností této kamery je stínítko s
integrovanou čočkou zvětšující obraz, které
je kompatibilní s používanými maskami
dýchacích přístrojů a zaručuje oční kontakt

záchranáře se zobrazovacím displejem
termokamery i v hustém dýmu. Mezi další
přednosti patří i tepelná výdrž kamery do
teploty až 450°C, pád z výšky až 2m nebo
potopení do 1m vodního sloupce.
Termokamera pro JPO požární stanice
Hranice
byla
pořízena
sdružením
finančních prostředků města Hranice
(97,9tis Kč) a dále města Potštát, městyse
Hustopeče n.B. a obcí Bělotín, Černotín,
Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd,
Hrabůvka, Jindřichov, Klokočí, Malhotice,
Milenov, Olšovec, Opatovice, Paršovice,
Partutovice, Polom, Provodovice, Radíkov,
Rakov, Rouské, Skalička, Střítež n.L.,
Špičky, Teplice n.B., Ústí, Všechovice a
Zámrsky (dohromady 102,1tis Kč).
Termokamera pro JPO požární stanice
Kojetín
byla
pořízena
sdružením
finančních prostředků města Kojetín (50tis
Kč), Mikroregionu Střední Haná (50tis Kč)
a HZS Olomouckého kraje (100tis Kč).

Na Hranicku se rozbíhá bezplatná digitalizace historických filmových záznamů
MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko ve spolupráci s naší obcí nabízí občanům,
obcím, spolkům, farním úřadům, firmám a dalším organizacím BEZPLATNOU
digitalizaci vlastních historických filmových či zvukových záznamů zachycujících
jakýmkoliv způsobem historii našeho kraje. Z posbíraného a zdigitalizovaného materiálu
vznikne veřejně přístupný a na internetu dostupný Digitální archiv audiovizuálních
záznamů. Cílem digitalizace je zajištění jednoduché dostupnosti historických materiálů,
uchování zachycené historie pro budoucí generace a záchrana cenných historických
materiálů a záběrů, kterým hrozí postupný zánik. Pokud už zdigitalizované, níže popsané
historické záznamy vlastníte, taktéž prosíme, abyste se na organizátory sběru obrátili. Čím
více materiálu se v digitálním archivu shromáždí, tím zajímavěji půjde využít.
Hledáme jakékoliv záznamy zachycující obecní a spolkový život, slavnosti a významné
události, veřejná prostranství, osobnosti, zvyky a obyčeje, stavební akce v obci apod.
Cenné záběry mohou obsahovat i Vaše soukromé záznamy z rodinných oslav či svateb
(hlavně exteriéry z ulic, obřad v kostele apod.). Všechny takové záznamy zdigitalizujeme
zdarma, tj. oproti souhlasu s využitím záznamu v regionálním digitálním archivu dostanou
zpět majitelé kromě originálního média též DVD-VIDEO s digitální kopií veškerého
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poskytnutého materiálu. Na digitalizaci jsme obdrželi dotaci, jejíž podmínky neumožňují
bezplatnou digitalizaci čistě soukromých záznamů (např. vánoce doma, svatební veselka
apod.). Jelikož ovšem digitalizace probíhá hned ve 2 regionech (Lipensko, Hranicko),
předpokládáme nasbírání desítek hodin záznamů, takto velká zakázka pak umožní snížení
jednotkové ceny, proto občanům nabízíme také možnost zdigitalizovat si v rámci této
zakázky své vlastní soukromé a rodinné záznamy za výrazně levnější cenu! Sběr záznamů
bude probíhat pod hlavičkou obecních a městských úřadů, ihned po digitalizaci Vám
budou Vaše záznamy nepoškozené vráceny. Předpokládaná délka výpůjčky je max. 3
měsíce. Při předávce bude oboustranně podepsán předávací protokol. Každé jednotlivé
médium (kotouč, krabice, pás, kazeta apod.) bude označeno unikátním identifikačním
kódem a kontaktem na majitele, s majitelem bude sepsán stručný obsah (je-li znám) a
rozdělení do kategorie „veřejně použitelný záznam“ (digitalizace zdarma) a „soukromý
záznam“ (jednotková cena za digitalizaci hodiny záznamu bude předem sdělena). MAS
Hranicko garantuje profesionální a šetrné zacházení, skladování a samotný proces
digitalizace, který je pro originální záznam zcela neškodný. Při vyzvednutí záznamů po
digitalizaci bude opět sepsán předávací protokol, souhlas majitele se zveřejněním záznamů
a budou mu vráceny zapůjčená média a předány zdigitalizované záznamy na DVDVIDEO. Digitalizace se týká záznamů na médiích: filmy 8mm, 8mm super, 16mm,
videokazety VHS, SVHS, BETA, Video8 či kotoučové magnetofonové pásky a kazety.
Materiály se sbírají na celém území regionu Hranicko, který tvoří 30 obcí a město
Hranice. Záznamy budou sbírány v období 10.2.2014 – 11.4.2014. O termínu opětného
vyzvednutí budou majitelé informováni emailem nebo sms. Výše uvedené obrazové nebo
zvukové materiály předejte na Vašem obecním úřadě, případně v kanceláři MAS Hranicko
(Tř. 1. máje 2063, vedle Kunzovy vily.) Celá akce probíhá v rámci projektu „Hudební a
filmová muzea našich regionů“, díky němuž vznikne ve dvou místnostech hustopečského
zámku Hudební a filmové muzeum Hranicka. U partnerské MAS Moravská brána
vzniknou další 2 expozice Filmové muzeum v Dolních Nětčicích a pamětní síň Bedřicha
Smetany v Týně nad Bečvou.
Další informace poskytne Mgr. František Kopecký, manažer MAS Hranicko, tel: 773 58
30 20, e-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Ústí za rok 2013
V roce 2013 v působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Hranice v teritoriu obce Ústí
došlo k šesti trestným činům, kdy v pěti případech se jednalo o majetkové trestné činy a v
jednom případě se jednalo o trestný čin proti svobodě. V uvedeném období zde bylo dále
řešeno celkem dvanáct přestupků, z nichž sedm bylo proti majetku, tři v dopravě a dva
přestupky proti občanskému soužití. V průběhu roku 2013 byly průběžně prováděny
preventivní dopravně bezpečností akce, zaměřené na odhalování a odstranění hlavních
příčin vzniku dopravních nehod – alkohol, nepřiměřená rychlost – zejména v obci, dále
pak byly provedeny preventivní akce zaměřené na požívání alkoholu nezletilými či
mladistvými osobami.
Mgr. Petr Čech
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Střípky z naší školy
 Lyžování
Radost ze sluníčka a sněhu, kterého bylo v letošním roce velmi málo, měly děti
z naší školy na začátku února. Po celý den byla modrá obloha, svítilo sluníčko a
sníh se třpytil na svahu. Děti si zalyžovaly a ty, které poprvé stály na lyžích, sjely
dětský svah. Je úžasné, když vidíte začátečníky, kteří stojí poprvé na lyžích, po
třech hodinách výuky sjíždět kopec. Poděkování patří paní Iloně Hotařové a panu
Jiřímu Kučovi za pomoc při výuce.
 Miniházená
Hranické školní kolo ligy v miniházené se konalo 19. 2. 2014. Starší žáci 4. - 5.
třídy – Sokol Ústí si opět odvezlo dobrý pocit z prvního místa a zatím má největší
počet bodů. Mladší žáci 1 - 2. třídy neopakovali úspěch z prvního kola, ale přesto
bojovali a získali body do dalších kol.
 Po jarních prázdninách čekalo na děti milé překvapení. Díky firmě Josefa Juřičky
z Leskovce, obětavosti pana starosty a obecních pracovníků se zvelebovací práce
stihly v rekordním čase – děti mají v budově školy nové lino a moderní nábytek
v počítačové třídě.
 Plavání
11. března 2014 se účastnili žáci naší školy Mokré štafety v Hranicích pořádané
Městským domem dětí. Závodili za jednotlivce v plaveckém stylu kraul – 50 m.
Na nejvyšším stupni vítězů se postavila Eva Hotařová, která se umístila na
1. místě. Na 3. místě a bronz získala Zuzka Berná, 4. místo měl Martin Kuča.
 Záchranka
Jako každý den jsme šli do školy. V 9.00 se jelo do Valašského Meziříčí
autobusem. Paní Šatánková, která nás tam prováděla, je také z Ústí. Nejprve nám
ukázala, jak máme udělat první pomoc. A poté nám ukázala, jak máme
postupovat při zlomené noze, a pokusný panák jsem byl já. Potom jsme šli do
jedné ze tří sanitek. Tam nám ukázala všechny pomůcky a různé jiné věci, které
používají. Roman dostal jako dárek na památku kapačky. A uteklo to jako voda a
zase se jelo do školy na oběd.
Václav Koutný
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 První jarní den přivítaly děti spolu s paní knihovnicí Zdenkou Dostálovou na
besedě nad knihou v místní knihovně. Většina dětí si pak nadšeně odnášela
rozečtenou knihu podle vlastního výběru domů na dočtení. Snad se aspoň někteří
stanou pravidelnými čtenáři.
 V dalších jarních dnech plánujeme návštěvu divadla O pejskovi a kočičce ve
Zlíně a dětské velikonoční dílničky. V první z nich nám pan Jaroslav Mánek
tradičně donesl čerstvé proutí a pomohl dětem uplést tatary.

Pár velikonočních pranostik
Je-li Zelený čtvrtek bílý,
tak je léto teplé.
Když na Velký pátek hřmí,
na poli se urodí.
Prší-li v noci na Bílou sobotu,
bude málo třešní.
Na Velikonoce jasno,
bude laciné máslo.
Kdo na Velikonoce
nesní ani jedno vajíčko,
smutný bude brzičko.

Pranostiky
Duben
Je-li duben pěkný,
bude květen ještě lepší.
Mokrý duben
-hojnost ovoce.
Dubnový sníh
rodí trávu.

Květen
V máji vlhko, chladno,
- bude vína na dno.
Májová vlažička,
naroste travička,
májový deštíček,
poroste chlebíček.

Červen
Červen mokrý a studený,
bývají žně skažený.
Jak červen teplem září,
takový bude i měsíc září.
Červen stálý,
prosinec dokonalý.
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Zprávy z ohlašovny Obecního úřadu Ústí
K 31. 12. 2013 bylo v obci Ústí přihlášeno k trvalému pobytu 541 obyvatel.
Přistěhovali se:
Radim Číhal
Miriam Minaříková
Gabriela Minaříková
Nikola Minaříková
Barbora Hadašová
Vladimír Hořín

Odstěhovali se:
č. 103
č. 103
č. 103
č. 103
č. 54
č. 22

Narodili se:
Anna Kmentová
Václav Hadaš
Julie Sixtová
Jakub Sixta
Eliška Číhalová
Matěj Nedbal

č. 9
č. 117
č. 150
č. 150
č. 103
č. 140

Uzavřeli sňatek:
Jan Břicháč
Miroslav Zdráhala
Petra Pavlová
Jarmila Nedbalová
Kateřina Nováková

č. 124
č. 65
č. 122
č. 145
č. 126

Dana Žeravíková
č. 3
Veronika Žeravíková
č. 3
Jan Žeravík
č. 3
Miroslav Zdráhala
č. 65
Petra Horáková (roz.Pavlová)
č. 122
Lenka Hapalová
č. 135
Ludmila Tolášová
č. 69
Martina Tolášová
č. 69
Marcela Tolášová
č. 69
Leona Slováková (roz.Rýparová) č. 91
Alexandr Slovák
č. 91
Štěpán Kment
č. 9
Hana Kmentová
č. 9
Marie Kmentová
č. 9
Anna Kmentová
č. 9
Jana Michálková
č. 134
Barbora Michálková
č. 134
Marek Žeravík
č. 47
Laura Vykopalová
č. 52

Opustili nás
Vilém Kalus
Václav Žeravík
Miloslav Kuchař
Marie Mánková
Bohumil Havran
František Novák
Jiří Michálek

7. 2. 2013 ve věku 59 let
24. 2. 2013 ve věku 90 let
15. 4. 2013 ve věku 86 let
1. 5. 2013 ve věku 66 let
15. 5. 2013 ve věku 84 let
8. 6. 2013 ve věku 77 let
12.10. 2013 ve věku 65 let
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Naši jubilanti

Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší,
hodně zdraví, spokojenosti
a rodinné pohody.
Marie Lukášová
Irena Rýparová
Antonín Návara
Miroslav Lukáš
Marie Paličková
Pavel Hegar
Irena Břicháčová
Jan Bagar
Ludmila Lukášová
Božena Hapalová
Liduše Horáková
Božena Lukášová
Božena Uhýrková

5. 4.
6. 4.
7. 4.
23. 4.
6. 5.
13. 5.
20. 5.
29. 5.
7. 6.
8. 6.
22. 6.
29. 6.
29. 6.

85
50
60
55
85
50
55
80
90
55
65
70
60

JARO
Konečně už není zima, jara bylo trošku třeba,
Už zas kvetou květinky, zahřívají se kamínky.
Stromy pěkně rozkvétají, na slunci se dobře mají.
I když svítí sluníčko, někdy zlobí maličko.
Schová se za husté mraky, kytky své lístky zavřou taky.
Pak nastane krátká noc, všechno živé si řekne – dobrou noc.
Zuzka Berná, žákyně 4. r., složila snadno a lehce v pátek 28. 3. 2014 o přestávce.
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Tříkrálová sbírka 2014
Při Tříkrálové sbírce vybrali ústečtí koledníci v naší obci částku 23.890,-Kč.
Charita ČR děkuje všem dárcům.

Vánoční koledování
Na Štědrý den vybrali naši koledníci částku 8 077,- Kč.
Vybrané peníze budou použity pro konání dětských akcí v roce 2014.

Pozvánka na oslavy výročí 625 let od 1. písemné zmínky o obci Ústí
Chcete-li zaslat pozvánku na oslavu výročí naší obce své rodině nebo přátelům,
nahlaste na obecním úřadě nejlépe při placení poplatků adresy svých příbuzných
nebo počet pozvánek nejpozději do 15. května 2014.
Součástí oslav bude také výstava, na které můžete prezentovat také své soukromé
sbírky nejrůznějšího charakteru (pohlednice, dopisy, dokumenty, trofeje, mince
atd.) Kvůli zajištění dostatečného prostoru dejte vědět v termínu do 31. 5. 2014.

Obecní fotogalerie
bude vytvořena z fotografií Vašich domovů, pokud je přinesete nebo pošlete na
obecní úřad v termínu do 31. 5. 2014 (urad@obec-usti.cz). Chybějící snímky
budou pořízeny v průběhu června na náklady obce.

Placení místních poplatků
Poplatky ze psů, stočné a poplatky za svoz komunálního odpadu budeme
na obecním úřadě vybírat od 16. dubna 2014, dříve nebudou platby přijímány
(připravuje se nový účetnický program). Každá domácnost obdrží včas přehled poplatků,
které můžete uhradit hotově na obecním úřadě nebo bezhotovostně, a to jednorázově tj.
jednou splátkou v 1. termínu nebo si můžete splátky rozložit s tím, že je třeba dodržet
termíny splatnosti první i druhé splátky.

UPOZORNĚNÍ
ČEZ Distribuce a.s. oznamuje, že ve čtvrtek 10. dubna 2014 v době od 7:30
do 17:30 hodin bude v obci Ústí přerušena dodávka elektrické energie
z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy.
Ústecký Zpravodaj vydává zdarma pro občany obce Ústí 4 x ročně v počtu 220 ks výtisků Obecní úřad Ústí.
Příspěvky do příštího vydání Ústeckého zpravodaje odevzdejte do 30. 5. 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

