číslo 62

duben 2015

Vážení spoluobčané,
úvodem je třeba říci, že jsme tentokrát nedodrželi jakési nepsané pravidlo, že první
Zpravodaj v novém roce vychází v březnu. Přestože měl březen kvůli týdenní
dovolené jen sedmnáct pracovních dnů, věřili jsme až do posledních chvil, že se to
nějak zvládne. Dnes je 28. dubna, sepisujeme události za poslední tři, vlastně už
čtyři měsíce roku 2015, a popravdě opět finišujeme, abychom alespoň do konce
tohoto měsíce učinili termínům zadost.
Spousta lidí dnes nestíhá a přemýšlí, „Jak mít čas pod kontrolou“. Dle pěti rad
psychologa Dalibora Špoka je třeba si „nachystat denní plán, třídit věci podle
důležitosti, překonat počáteční nechuť, nejdřív vyřídit to složité, pak až to ostatní
a stanovit si na jednotlivé úkoly časové hranice“. Ale co dělat, když denní plán
většinou vezme zasvé a všechny věci jsou strašně důležité? Člověk pak zákonitě
začíná od těch jednoduchých úkolů a má přinejmenším dobrý pocit, že má něco za
sebou. V závěru už člověku nezbývá většinou nic jiného než napnout všechny síly
a v časovém presu stihnout vše ostatní nebo věci nedůležité úplně vypustit.
Možná to vypadá tak, že Zpravodaj je, co se týká důležitosti, až na posledním místě.
Chtěla bych říci, že tomu tak není, ale tentokrát těch důležitějších věcí bylo mnohem,
mnohem více.
Hana Vykopalová

Zpráva o činnosti
Zastupitelé se sešli na pravidelných
poradách 29. ledna, 5. března
a 23. dubna. Veřejná zasedání se konala
18. prosince 2014, 9. února a 13. března
2015. Na prosincovém veřejném
zasedání schválilo zastupitelstvo obce
rozpočet na rok 2015, smlouvu
o dopravní obslužnosti a smlouvy, které
se týkaly plynárenského zařízení
a připojení odběrných elektrických
zařízení v lokalitě nové výstavby

rodinných domů za hřbitovem. Dále se
řešily majetkoprávní záležitosti, byl
schválen prodej stavebního pozemku
p.č. 1016/7 Kateřině Dreiseitlové
a Jiřímu Obloukovi. Tomuto prodeji
předcházela revokace usnesení z 29. 7.
2014, kterou byl zrušen prodej téhož
pozemku pí Aleně Dohnalové. Na
výzvu obce Ústí neuhradila v termínu
do 30. listopadu 2014 kupní cenu
a nepodala obci písemnou zprávu, že

její zájem o pozemek trvá. To je na
vysvětlenou, proč byl pozemek prodán
dalšímu zájemci. Do konce roku 2014
bylo prodáno celkem sedm stavebních
pozemků a zároveň byl vyhlášen nový
záměr na prodej zbývajících dvou
pozemků.
Na únorovém veřejném zasedání byla
schválena smlouva o společném postupu
zadavatelů a zadávací podmínky
výběrového řízení na akci oprava
komunikace „II/439 Ústí – průtah hranice okr. Vsetín“, dále podání
žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje na
vybudování nové komunikace ke třem
rodinným domům (Sixtovi, Juráňovi
a Novákovi). Schválen byl také
Grantový program obce Ústí, o kterém
se dočtete na jiném místě, a smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene k části pozemku p.č. 1371
v k. ú. Ústí, jedná se o zřízení věcného
břemene v souvislosti s budováním
přechodu a jeho osvětlení mezi
autobusovými
zastávkami.
Na
březnovém veřejném zasedání byl
kromě rozpočtového opatření schválen
prodej stavebního pozemku p. č. 1016/3
pí Aleně Dohnalové, kupní smlouva
k tomuto pozemku byla uzavřena dne
20. dubna 2015. K dnešnímu dni je
k dispozici poslední pozemek p. č.
1016/4, jehož prodej se bude
projednávat na veřejném zasedání dne
30. dubna 2015.
Co dále se uskutečnilo během
uplynulých čtyř měsíců? Hned 4. února
proběhlo přezkoumání hospodaření
obce Ústí za rok 2014, které provedli
pracovníci
Krajského
úřadu
Olomouckého
kraje.
Zpráva
o přezkoumání bude zveřejněna na
úřední desce společně se závěrečným

účtem obce Ústí za rok 2014 v červnu
letošního roku.
U firmy Projektil s. r. o. Hranice bylo
objednáno
zpracování
projektové
dokumentace na opravy místních
komunikací (ulička na Maninu, kolem
čp. 45, ke mlýnu a kolem mateřské
školy).
Od 1. dubna nastoupili na veřejně
prospěšné práce čtyři zaměstnanci
(Stanislav Hradil, Dobromír Kincl,
Antonín Návara a Lenka Nehybová).
Pracovní smlouvy jsou uzavřeny
do 31. října letošního roku, náplň práce
je obdobná jako každý rok tzn. údržba
veřejné zeleně, práce v obecním lese –
sázení
stromků,
vyžínání,
péče
o veřejná prostranství a další práce dle
potřeb obce.
Určitě jste zaznamenali, že se po zimě
začalo dělat na obnově oplocení
místního hřbitova, p. Žeravík opraví
podezdívku a p. Schneider nainstaluje
do poutě další část nového hřbitovního
oplocení.
Nadále pokračuje zpracování podkladů
k územnímu a stavebnímu řízení
pro inženýrské sítě v lokalitě nad
hřbitovem, obec objednala u projektanta
Antonína Řeháka zpracování projektové
dokumentace na vybudování sociálního
zařízení ve sportovním areálu, dle zájmu
občanů se obec zapojila v rámci
mikroregionu do dalšího projektu na
pořízení kompostérů, v budově základní
školy byly do jídelny zakoupeny stoly
a židle, do třídy nové lavice a židle pro
prvňáčky a vyměněn bojler na ohřev
vody.
V minulém týdnu si mnozí všimli, že se
kope u dětského hřiště. Co se tam děje?
Buduje se nové odběrné místo
elektrické energie. Doposud byla ve
sportovním areálu, kiosku i přístřešku

pro muzikanty využívána přípojka, která
byla nejen připojena z šaten, ale také
placena TJ Sokol. V roce 2013 jsme
proto konečně požádali společnost ČEZ
a.s. o vyřešení této situace a domluvili
se na vybudování nového odběrného
místa, které bude řešit připojení
sportovního areálu s vyšší kapacitou
hlavního jističe a hlavně bude v majetku
obce Ústí. V loňském roce bylo
provedeno
provizorní
připojení
vzduchem pro krátkodobý odběr
elektřiny, dále se řešila projektová
dokumentace včetně všech příslušných
povolení pro nové připojení pod cestou.
V průběhu měsíce dubna a května
letošního roku dochází k realizaci. Nové
odběrné místo bude mít 40A hlavní

jistič s možností dalšího krátkodobého
odběru
na
další
40A
jistič.
Vybudováním nového odběrného místa
dojde nejen k odlehčení TJ Sokol, ale
také konečně ke klidnému průběhu
všech větších akcí.
Ačkoliv je to možná k nevíře, ale za pár
týdnů či dnů bude spuštěna akce „II/439
Ústí – průtah - hranice okr. Vsetín“. Na
stránkách Olomouckého kraje je již
naplánována
úplná
uzavírka
komunikace
vedoucí
přes
Ústí.
Ujišťujeme Vás, že budete včas
informováni o tom, kdy se začne, jaká
budou omezení a jak budou probíhat
jednotlivé etapy stavby v celkové
hodnotě cca 57 mil. Kč.
HV

Biologicky rozložitelné odpady (BRO) rostlinného původu
Určitě jste už slyšeli o tom, že obec je
dle nové legislativy povinna zajistit
místa pro oddělené soustřeďování
minimálně biologicky rozložitelných
komunálních odpadů rostlinného
původu. Místa k odkládání těchto
odpadů by měla být občanům
zpřístupněna alespoň jeden den v týdnu.
V součinnosti s mikroregionem byl
v rámci Operačního programu Životní
prostředí vypracován projekt „BRO
v obci Ústí“. Záměrem projektu je
pořízení
svozového
vozidla
a 3 ks kontejnerů určených pro
bioodpad vzniklý z údržby obecní
zeleně a vyprodukovaný občany obce na
soukromých zahradách. Dále bude
v rámci projektu pořízen štěpkovač,
který bude sloužit pro štěpkování větví
z produkce obce při údržbě obecních
pozemků a také občanům obce. Projekt
je v souladu s připravovanou koncepcí
Plánu odpadového hospodářství a byl
podpořen odborem životního prostředí

a
zemědělství
Krajského
úřadu
Olomouckého kraje. Žádost o podporu
tohoto projektu ze SFŽP ČR byla
dne 7. dubna 2015 akceptována.
Jak dopadne posouzení žádosti a jestli
bude projekt podpořen, samozřejmě
nevíme. Obec je povinna řešit tuto
situaci ihned, proto je v současné době
před schválením nová obecně závazná
vyhláška o způsobu nakládání s odpady
na území obce Ústí. Tato vyhláška nově
řeší biologicky rozložitelné odpady
rostlinného původu. Dle návrhu budou
moci občané ukládat biologicky
rozložitelné
odpady
rostlinného
původu každou sobotu v době od
14.00 do 16.00 hodin na traktorovou
vlečku přistavenou u hasičské
zbrojnice.
Přesto si Vás touto cestou dovolujeme
požádat, abyste v maximální míře
využívali k ukládání BRO kompostéry
vlastní nebo ty, které byly pořízeny
v rámci MR Hranicko.
HV

Rozpočet na rok 2015
Příjmy

Kč

Výdaje

Kč

Daň z příjmů ze ZČ
Daň z příjmů FO z podnikání
Daň srážková
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů - obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za svoz KO
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř.prostr.
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod z loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Dotace – státní rozpočet
Dotace – úřad práce
Nájmy z pozemků
Lesní hospodářství
Odvádění a čištění odpadních vod
Kultura
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Sběr a svoz komunálních odpadů
Požární ochrana
Místní správa

925 000
20 000
115 000
1 100 000
198 000
2 350 000
205 000
15 000
3 000
3 000
20 000
3 000
280 000
101 100
135 100
25 000
250 000
280 000
14 000
159 000
36 000
8 000
5 000
3 000

Lesní hospodářství
Silnice
Dopravní obslužnost
Odvádění a čištění odpad.vod
Základní škola
Knihovna
Kultura
Sportovní zařízení
Transfer TJ SOKOL
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komun.služby+územ.rozvoj
Nebezpečné odpady
Sběr a svoz KO
Péče o vzhled obce
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Místní správa
Obecné výdaje z fin.operací
Převody do fondu
Vratky dotací

183 000
520 000
38 500
273 000
600 000
12 000
235 000
17 000
100 000
1 000
99 000
253 000
2 185 000
22 000
229 000
387 000
29 500
737 000
1 413 204
380 000
26 000
18 596
7 818 800

Obecné příjmy z finan. operací
Převody do fondu
Příjmy celkem

800
26 000
6 280 000

Zapojení zůstatku
Splátky úvěrů
Financování celkem

Výdaje celkem

Financování
2 200 000
661 200
1 538 800

Po mnoha letech byl rozpočet na rok 2015 schválen před koncem roku, tudíž nebylo
známo, jak dopadne celoroční hospodaření a jaký bude zůstatek finančních
prostředků. Co se týká příjmů, je obec velmi opatrná při rozpočtování daňových
příjmů, ostatní příjmy z vlastní činnosti jsou dle skutečnosti minulých let. Co se týká
výdajů, v rozpočtu je zahrnuto vybudování komunikace ke 3 rodinným domům,
další obnova hřbitovního oplocení, budování inženýrských sítí, výdaje spojené s akcí
II/439 Ústí – průtah – hranice okr. Vsetín a různé drobné opravy obecního majetku.
V březnu 2015 bylo provedeno 1. rozpočtové opatření, které upravilo zapojení
zůstatku z roku 2014 na celkových 3 317 000,- Kč.
HV

Grantový program obce Ústí
Už řadu let zastupitelé zvažují, jakým
způsobem podpoří pořádání kulturních
a sportovních akcí v naší obci, protože
do budoucna je jasné, že bez veřejné
podpory je velice těžké, ne-li nemožné,
zorganizovat jakoukoliv akci. Z tohoto
důvodu byla v rozpočtu na rok 2015
vyčleněna částka ve výši 50 000,- Kč
s tím, že v roce 2015 bude vyhlášen
a schválen Grantový program obce Ústí.
Cílem programu je obohatit nabídku
kulturních, sportovních a vzdělávacích
akcí s důrazem na děti a mládež na
území obce Ústí. Výše příspěvku,
o který mohly v termínu do 15. dubna
žádat spolky, občanská sdružení, školy

církevní organizace nebo fyzické osoby,
může činit maximálně 10 000,- Kč.
V případě nevyčerpání grantového
programu mohou být zbývající finanční
prostředky využity obcí Ústí na podporu
kulturních a sportovních akcí.
Na počátku března se uskutečnila
schůzka se zástupci spolků za účelem
seznámení s tímto programem, formulář
žádosti včetně podmínek grantového
programu byl zveřejněn na webových
stránkách obce.
Možná proto, že se jedná o 1. ročník
grantového programu, obdržela obec
pouze 3 žádosti, které budou projednány
na veřejném zasedání 30. dubna 2015.

SMS INFOKANÁL
V roce 2012 začala naše obec zasílat zaregistrovaným občanům
SMS zprávy z obecního úřadu. Do dnešního dne se zapojilo 82
spoluobčanů, kteří mají o tyto zprávy zájem. Obec může zasílat SMS
buď zvolené skupině např. zastupitelstvu nebo vybrat příjemce SMS
podle různých témat např. zprávy z OÚ, zprávy plyn-elektro-odpady, kulturní akce,
sportovní akce, krizová situace nebo komerční sdělení tj. prodej v obci. V loňském
roce jsme aktualizovali kontakty v povodňovém plánu s tím, že vytvoříme skupinu,
která je ohrožena povodní. Překvapilo nás, že někteří nemají o tuto službu zájem.
Uvědomujeme si, že pro starší generaci může být přijetí SMS zprávy obtížné.
V takovém případě je možné zaregistrovat rodinného příslušníka, který zajistí
doručení zprávy jiným způsobem.
Registrace je velice jednoduchá. Je možná na webových stránkách obce nebo přímo
na obecním úřadě, přitom potřebujete jen svůj mobilní telefon. Na obecním úřadě
Vás zaregistrujeme a zároveň si zapíšeme, o jaké zprávy máte zájem. Nebojte se, že
Vás budeme zprávami obtěžovat denně, budete dostávat pouze to, co sami budete
chtít. Dokonce i komerční zprávy zasíláme výjimečně, ale polepšíme se. Z 82
zaregistrovaných je 22 příjemců SMS zpráv, kteří si neurčili druh zpráv a proto
dostávají do svého mobilního telefonu zprávy všechny. Zkuste se pozeptat ve svém
okolí, jaké mají s SMS zprávami zkušenosti. Myslím, že poslední velice užitečnou
zprávou byla změna svozu odpadu před Velikonocemi. Ne všichni slyší rozhlas, ale
zprávu si mohou kdykoliv přečíst. Zpráva je velice krátká a vypadá např. takto:
Obecní úřad oznamuje občanům, že zítra tj. v pátek 3. dubna bude
mimořádně proveden svoz odpadu (místo velikonočního pondělí).

Vážení spoluobčané, promyslete si ještě jednou výše uvedenou nabídku a přijďte se
zaregistrovat.
HV

Placení poplatků a stočného v roce 2015
V minulém týdnu obdržela každá
domácnost
v naší
obci
obálku
s rozpisem poplatků a pokyny, kdy a jak
poplatky zaplatit. Mnozí z Vás se již
divili, že se poplatky stále nevybírají. Je
pravda, že na obecním úřadě máme asi
měsíční zpoždění, které bylo způsobeno
přechodem
na
nové
programy
Komplexní evidence obcí. V loňském
roce se nově rozjelo účetnictví, letos
začínáme s evidencí obyvatel, na kterou
navazují poplatky, dále mzdy a na
podzim přijde na řadu majetek. Všechno
je takříkajíc v záběhu, některá data
přešla automaticky do nových programů,
některými daty je zapotřebí počítač
znovu „nakrmit“. Z programu poplatků
byl nakonec vytištěn předpis pro

jednotlivé domácnosti, což byl takový
nepřehledný „paskvil“, ale bohužel nic
lepšího jsem z programu nedostala.
Tímto se chci omluvit za případné chyby
a nedostatky. Může se stát, že některý
poplatek za občana není v předpisu
uveden, protože konkrétně u odpadů
bylo nutné znovu založit všech 543
poplatníků. Pokud zjistíte jakoukoliv
nesrovnalost, prosím Vás o její vyřešení
na obecním úřadě.
Poplatky je možné hradit bezhotovostně
i hotově na obecním úřadě. Budu velice
ráda, pokud upřednostníte úhradu
poplatků převodem na účet obce
20425831/0100.
Děkuji Vám za pochopení.
HV

Abeceda rodinných financí
V měsíci březnu jsem se zúčastnila konference Osobní finance
občanů a jejich dopad na obce. Tato konference se konala pod
záštitou Olomouckého kraje, partnery projektu, byli zástupci Poradny
při finanční tísni, Sdružení českých spotřebitelů, Finančního arbitra ČR,
Britské obchodní komory, a kupodivu také firmy PROVIDENT. Popravdě řečeno
jsem vůbec netušila, o co půjde, a jaký dopad na obce mají osobní finance občanů.
Každopádně musím říct, že konference byla velice zajímavá a poučná, vždyť
hospodaření s penězi se týká každého z nás. Myslím, že jen málokdo může říci, že
nikdy neměl problém s penězi, že si nikdy peníze nepůjčil, nikdy nekoupil
nepotřebnou věc atd. O problémech se splácením, exekucemi či osobními bankroty
jste určitě slyšeli nebo přímo zažili na svou vlastní kůži. Dle Poradny ve finanční
tísni má každý desátý dlužník problémy se splácením svých půjček nebo závazků.
Pokud máte např. problémy s placením místních poplatků, doporučuji nevyhýbat se
placení a sjednat si na obecním úřadě splátkový kalendář.
Na konferenci padla spousta užitečných informací, co dělat při ztrátě osobních
dokladů a jak se chránit proti zneužití, informace o poskytování mikropůjček před
výplatou, o práci načerno, o pravidlech exekucí, sociálních dávkách atd. Osoby,
které si nemohou dovolit placenou právní pomoc, mohou zdarma využít Poradnu při
finanční tísni nebo Studentskou právní poradnu.
Podrobnější informace k této problematice a kontakty najdete na úřední desce
u autobusové zastávky. Užitečné pro Vás mohou být také webové stránky
www.abecedarodinnychfinanci.cz
HV

Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Ústí za rok 2014
V roce 2014 došlo v působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Hranice v teritoriu
obce Ústí k celkem pěti trestným činům. Nejčastěji se jednalo o majetkovou trestnou
činnost krádeže vloupáním. V jednom případě šlo o zanedbání povinné výživy
a v jednom případě šlo o ohrožení pod vlivem návykové látky.
Za rok 2014 došlo v obci Ústí ke 14 přestupkům. V pěti případech se jednalo
o přestupky proti majetku, ve dvou případech se jednalo o přestupek proti
občanskému soužití, v šesti případech se jednalo o přestupky v dopravě a v jednom
případě šlo o přestupek proti veřejnému pořádku. V průběhu roku 2014 byly
průběžně prováděny preventivní dopravně bezpečnostní akce na odhalování
a odstraňování příčin dopravních nehod spojené s alkoholem a nepřiměřenou
rychlostí v obci i mimo ni. Dále byly prováděny preventivní akce na požívání
alkoholu nezletilými či mladistvými osobami.
Ke zlepšení bezpečnosti občanů, ochrany soukromého i obecního majetku
navrhujeme:
- vést občany a organizace ke zlepšování zabezpečování svého majetku, a to jak
zvýšenou pozorností v okolí svého bydliště, tak i technickými prostředky, např.
zabezpečovacími systémy, zejména v místech, kde je trestná činnost četnější,
u rekreačních či odlehlých objektů apod. Dále občany poučit vhodnou formou
o prospěšnosti včasného podávání informací Policii ČR – tel. č. 581 601 690,
o pohybu podezřelých osob či vozidel v obci jako prevenci před pácháním
trestné činnosti v poslední době často páchanou na osobách vyššího věku, kdy
se pachatelé pod různými záminkami vloudí do domu a zde pak nejčastěji odcizí
větší finanční hotovost, či vloupání do objektů, odstavených vozidel
a obdobnými případy. Podněty, návrhy či připomínky lze rovněž zasílat
i elektronickou poštou na adresu: pr.oo.hranice.podatelna@pcr.cz.
- pokračovat ve vzájemném včasném informování v oblasti pořádání kulturních,
sportovních a společenských akcí k řádnému zabezpečení veřejného pořádku,
zejména u akcí, které podléhají oznamovací povinnosti.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem členům zastupitelstva, zejména pak panu
starostovi Liboru Vykopalovi za velmi dobrou spolupráci v uplynulém roce 2014.
Policie ČR, obvodní oddělení Hranice, komisař npor. Mgr. Petr Čech

Spotřebitelská poradna
Městský úřad Hranice – odbor Obecní živnostenský úřad Vás informuje o zahájení
činnosti spotřebitelské poradny v Hranicích od 1. dubna 2015. Poradnu mohou
zájemci v případě potřeby navštívit každou první středu v měsíci v době od 13.00 do
17.00 hodin na adrese Městský úřad Hranice, Zámecká 118, přízemí – dveře č. 102.
Nová výjezdní poradna informuje občany o spotřebitelských právech a vykonává
činnost směřující k obraně spotřebitelských práv. Poskytuje základní informace
o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě vyřízení reklamace nebo
podmínkách odstoupení od kupní smlouvy. Termíny spotřebitelské poradny SOS:
6. května
2. září

3. června
7. října

1. července
4. listopadu

5. srpna
2. prosince

Zprávy ze školy
Co jsme prožili?
 Dětský karneval
 Pyžamový pátek
 Lyžování v Tošovicích
 Vynášení Moreny na rozloučení se zimou
 Exkurzi na záchrance ve Valašském Meziříčí

 Velikonoční dílničky s drátkováním vajíček
 Svátek knih – povídání o spisovateli H. Ch. Andersenovi a čtení
dvou dalších zajímavých knih s knihovnicí pí Zdeňkou Dostálovou
 Týden splněných přání ve školní jídelně – MŇAM!
 Barevné dny ve škole
 Meziškolní turnaj žáků v miniházené
 Lezecké stěny v kasárnách v Hranicích s vojenským trenérem,
tatínkem od Lukáška Janečky (1.roč.)

 Den Země – rádi jsme pomohli panu starostovi při úpravě jarní
zeleně v obci

Úspěchy
 Plavecká meziškolní soutěž „Mokrá štafeta na 1000 m“ – 24. 3.,
v kategorii 1.-5. tříd získali krásné umístění naši žáci Zuzka Berná
(5.roč.) – 3. místo a Jiří Hotař (2.roč.) – 5. místo.
 Matematická soutěž Cvrček (2. a 3. roč.) - nejvíce bodů
Marek Ševčík (2.roč.) a Klokánek (4.+5.roč.) Nikola Minaříková
(5.roč.)

B L A H O P Ř E J E M E!

Naši jubilanti

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

Ivo Toláš
Eva Žeravíková
Jana Juráňová
Milada Kuchařová
Hana Rebendová
Marie Pitroňová
Eva Bouchalová
Anna Hašová
Anetta Dreiseitlová
Drahomíra Mánková
Václav Kment
Jan Dvořáček
Milada Pitronová
Antonín Uhýrek
Zdenka Kuchařová
Jaroslav Kuchař
Václav Šumšala
Zdeňka Nehybová
Ludmila Kučová

4. 1.
7. 1.
22. 1.
2. 2.
10. 3.
14. 3.
25. 3.
5. 4.
6. 4.
14. 4.
7. 5.
9. 5.
15. 5.
9. 6.
11. 6.
14. 6.
19. 6.
20. 6.
25. 6.

50
50
65
65
50
75
50
50
50
70
65
50
70
70
65
60
85
70
65

Zprávy z ohlašovny Obecního úřadu Ústí
K 31. 12. 2014 bylo v obci Ústí přihlášeno k trvalému pobytu 543 obyvatel.
Přistěhovalo se 12 občanů, 7 občanů se odstěhovalo, 7 občanů zemřelo a k trvalému
pobytu máme prozatím přihlášeny 4 narozené děti.
Do 28. 2. 2014 získával Obecní úřad Ústí od Městského úřadu Hranice měsíční
výpis změn, který obsahoval informace o změnách trvalého pobytu občanů,
sňatcích, rozvodech, narození a úmrtí občanů.
Od 1. 3. 2014 získává ohlašovna některé z těchto údajů na základě žádosti o využití
údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel.
Prostřednictvím datové schránky obdrží obecní úřad informace o změnách trvalého
pobytu, narození a úmrtí. Od letošního roku budeme zveřejňovat pouze informace
o narozených dětech a připomeneme si spoluobčany, kteří nás navždy opustili.

Opustili nás:
Josef Pitroň

Ústí 70

18. 1. 2014, ve věku 76 let

Antonie Vinklerová

Ústí 116

12. 2. 2014, ve věku 90 let

František Havran

Ústí 24

29. 4. 2014, ve věku 76 let

Karel Vykopal

Ústí 52

9. 7. 2014, ve věku 81 let

Ludmila Lukášová

Ústí 61

11. 8. 2014, ve věku 90 let

Karel Bližňák

Ústí 89

7. 9. 2014, ve věku 74 let

Ludmila Břicháčová

Ústí 124

Narodili se:
Martin Dvořáček

Ústí 12

David Hadaš

Ústí 54

Nina Ptáčková

Ústí 154

Anna Uhýrková

Ústí 42

Adriana Nováková

Ústí 170

Tereza Galdová

Ústí 126

27. 9. 2014, ve věku 90 let

Vítali jsme nové občánky
Slavnostní vítání nových občánků proběhlo v letošním roce v neděli 29. března
2015. Pozvání obecního úřadu na tradiční slavnost přijali rodiče s dětmi, které se
narodily v uplynulém roce 2014. Starosta obce tak mohl přivítat dva chlapečky –
Martina Dvořáčka a Davida Hadaše, a čtyři holčičky – Ninu Ptáčkovou, Annu
Uhýrkovou, Adrianu Novákovou a Terezu Galdovou. Slavnostního dopoledne se
zúčastnili i prarodiče, tety a strýčkové, a samozřejmě také děti z místní základní
školy, které se hostům představily s krátkým kulturním programem.
Starosta poblahopřál rodičům k narození jejich dětí a přivítal do obce Ústí šest
nových občánků. Poté společně s místostarostou předal maminkám kytičku a dětem
keramický kočárek se jménem, datem narození a znakem obce a finanční dar. Po
zápisu do pamětní knihy a tradičním fotografování došlo i na společný přípitek a
příjemné a milé popovídání si s rodiči a přítomnými hosty.

Dne 25. listopadu 2014 se konal v naší obci
koncert komorní hudby. Výtěžek z dobrovolného vstupného,
který činil 2 000,- Kč, byl zaslán na konto
Charita ČR na pomoc Ukrajině.
Všem dárcům děkujeme.

Kulturní komise Vás srdečně zve na jarní koncert
komorní hudby žáků Základní umělecké školy v Hranicích,
který se bude konat ve čtvrtek 30. dubna 2015 v 18.00 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla v Ústí.
Zahraje Vám klarinetový kvartet, hobojové trio,
dále zazní klavír a zpěv, klarinet a zpěv, uslyšíte skladby
W. A. Mozarta, L. Janáčka, Z. Fibicha a dalších skladatelů.
Účinkující: M. Hostašová, M. Kocourek, T. Vala,
M. Žeravíková, A. Andršová, A. Dostálová, B. Prokešová,
D. Bagar, R. Martinátová, N. Huňová, M. Žeravíková,
na klavír doprovází p. uč. M. Lásková.
Vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vaši účast.

pořádá ve dnech 8. – 10. května 2015

17. HELFŠTÝNSKÝ OKRUH 2015
(více na www. oldtimer-helfstyn.cz)

Sobota 9. 5. 2015 ve 12.40 hodin startují historická auta na trase
Kelč – Horní Těšice – Ústí
Spolek ochránců přírody Ústí
si Vás dovoluje pozvat v sobotu 9. května ve 13.30 hodin
na Otevírání ústeckých rybníčků.
Občerstvení zajištěno!

Diakonie Broumov, sociální družstvo
společně s Obcí Ústí
 VYHLAŠUJE
 SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
 Peří, péřové přikrývky a polštáře
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
 Knihy

Sbírka se uskuteční ve dnech 5. - 6. června 2015,
věci zabalené do igelitových pytlů či krabic ukládejte v průjezdu domu
čp. 19 (kadeřnictví). V okrese Přerov proběhne svoz ve dnech 8.– 12. června.

Zprávy z Hospůdky U Čápa
Dne 14. března 2015 uplynul rok ode dne, kdy obec Ústí začala
provozovat Hospůdku U Čápa. Ve Zpravodaji z března 2014 se můžeme
dočíst, že naším cílem je zachovat pohostinskou činnost na dobré úrovni,
zajistit příjemné prostředí, milou obsluhu a dobré ceny ke spokojenosti všech. Jak se
to daří, mohou samozřejmě posoudit jen návštěvníci hospůdky.
Jak dopadlo hospodaření za uplynulé období? Podle výkazu zisku a ztrát skončilo
hospodaření ztrátou ve výši cca 131 000,- Kč. Což se samozřejmě dalo čekat,
protože vstupní náklady na pořízení materiálu a realizaci oprav dosáhly téměř
280 000,- Kč (vodoinstalatérské práce, výměna kotle, obklady v kuchyni, kasa,
trezor, televizor, mraznička, skříň na nádobí, stůl na úpravu masa a zeleniny, váha
na odvažování beček a spousta nádobí). Věříme, že letos se situace zlepší, i když nás
stále ještě čeká spousta úprav.
Z naší chytré kasy se dozvíme mnoho zajímavostí z období 1.4. - 31.12.2014
Jaká může být tržba?
nejnižší tržba
2. 9. 2014
605,- Kč
nejvyšší tržba (po pouti)
1. 7. 2014
139 634,- Kč
Který alkohol je nejoblíbenější?
Božkov Tuzemský
123 litrů
Becherovka
50 litrů
Jägermeister
43 litrů
Kolik se vypije vína?
Bílé víno
45 litrů
Červené víno
21 litrů
Kolik se vypije piva?
Radegast 10°
4 072 litrů
Gambrinus nepasterizovaný
6 112 litrů
Jak se osvědčily novinky?
Horká becherovka
69 ks
Vánoční punč
42 ks
Pečené vepřové koleno
22 ks
Co u hostů propadlo?
Utopenec a nakládaný hermelín

Jaké chystáme novinky pro sezónu v roce 2015?
Kromě vynikajícího vepřového kolena pečeném na pivu můžete
nově vyzkoušet Pizzu Markýz, v horkých dnech se můžete těšit
na domácí limonády, zmrzliny a samozřejmě dobré pivo.

Hospůdka U čápa
pořádá u příležitosti MS v hokeji

TIPOVACÍ SOUTĚŽ
Startovné 100,- Kč
Výhry:
1. místo
2. místo
3. místo

50% startovného
30% startovného
20% startovného
Přihlášení včetně tipu semifinalistů a vítěze MS
u obsluhy hospůdky nejpozději do pondělí 4. 5. 2015.

Pravidla:
Na každý zápas se tipuje výsledek (po skončení standardní hrací doby
3 x 20min), můžete získat maximálně 5 bodů:
 2 body za správný tip vítěze utkání nebo remízy
 1 bod za správný tip počtu gólů domácího mužstva
 1 bod za správný tip počtu gólů hostujícího mužstva
 1 bod za správný tip počtu gólů obou mužstev
Tip čtyř semifinalistů, za správného semifinalistu - 5 bodů
(max. 20 bodů)
Tip vítěze mistrovství světa - 15 bodů
Stav soutěže a výsledky můžete sledovat na www.hospudkaucapa.cz.
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 31. 5. 2015
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

