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Vážení spoluobčané,
v jedné písni se zpívá „…bylo léto, horké léto, léto, tak jak má být …“
Letošní léto bude nezapomenutelné nejen kvůli horkému počasí, ale také
kvůli horku a dusnu, které vyvolala probíhající oprava komunikace v naší
obci i v širokém okolí. V minulém Zpravodaji jsem Vás informoval o tom,
kdy a kde budou zahájeny práce na této stavbě, jak bude vypadat a jak
dlouho bude trvat objížďka a jaký bude harmonogram prací. Na počátku
srpna jsem se pokusil objasnit další okolnosti týkající se této stavby.
Co nás čeká v nejbližších dnech? Do čtvrtku 17. září bude dokončeno
položení vrchní vrstvy balené živice v úseku od Horních Těšic po začátek
obce Ústí. V pátek 18. září bude položena živice od křižovatky na Skaličku
po odbočku do sportovního areálu. Příští víkend v termínu od 25. září bude
provedena pokládka živice od křižovatky v Mariánském údolí po čistírnu
odpadních vod. Pokládka posledního úseku živicí od čističky přes naši
obec po křižovatku u hospody a přes nový most je naplánována
na 1. polovinu měsíce října.
Jak to vypadá s mostem přes Opatovický potok? Ve čtvrtek 17. září
proběhly úspěšně odtrhové zkoušky betonáže a byla zaizolována obě křídla
mostu. Dále se bude pokračovat v šalování a betonáži obou křídel. Poté
bude provedena izolace tělesa mostu, na kterou budou položeny dvě vrstvy
živice. Následovat budou dokončovací práce - zábradlí, napojení
chodníků atd. Termín otevření mostu není prozatím znám, takže
nepovolený průjezd obcí neukázněnými řidiči budeme muset ještě vydržet.
Není v našich silách ani silách Policie ČR tomu zabránit.
Koncem září a začátkem října bude obec jednat společně se zadavatelem
(Olomouckým krajem) a zhotovitelem (firmou Strabag) o opravě

objízdných tras v rámci stavby II/439 Ústí – průtah hranice okr. Vsetín.
Budeme usilovat o to, aby do těchto oprav byla zařazena oprava
komunikace od hospody po křižovatku u kostela a dále na Maninu až po
Navarovo.
Co se týká opravy místních komunikací, která Vás jistě také zajímá, vypadá
situace následovně: Nejdříve bude dokončena výstavba nové místní
komunikace ke třem rodinným domům v lokalitě Lípí včetně položení
nových obrubníků a sjezdů. K opravám ostatních místních komunikací má
obec k dispozici projektové dokumentace včetně vyjádření stavebního
úřadu, odboru dopravy. Místní komunikace budou opraveny ve stávajících
výměrách v závislosti na předložené cenové nabídce, časových možnostech
vybrané firmy a povětrnostních podmínkách.
Libor Vykopal, starosta
ZPRÁVA O ČINNOSTI
Zastupitelé se sešli na pravidelné pozemku p. č. 1016/7 v Zauličí se
poradě 21. července, 17. srpna rozhodli pozemek vrátit obci, bylo
a 10. září, veřejné zasedání se konalo v červenci svoláno veřejné zasedání,
21. července a 17. září.
na kterém byla tato skutečnost
Po červnové pouti se veškeré dění na schválena. Po zapsání uvedeného
obci týkalo opravy průjezdní pozemku v katastru nemovitostí bude
komunikace. Kromě toho proběhlo obec opět vyhlašovat záměr na
výběrové řízení k akci „Biologicky prodej pozemku č. 4.
rozložitelné odpady Ústí“, na niž Co dál se během prázdnin ještě
byla
při
včerejším
zasedání stihlo? Před zahájením školního roku
schválena smlouva o poskytnutí se
podařilo
doplnit
nábytek
dotace, dále se jednalo o pokračování v mateřské a základní škole
cyklostezky Bečva a upravovala se a vymalovat sál kulturního domu.
místní komunikace kolem školky. Nadále se dělá na obnově oplocení na
Obecní pracovníci zabudovali nové hřbitově a připravuje se výstavba
oplocení kolem školní zahrady, nových
vývěsních
tabulí
vyžínali lesní pozemky. Vzhledem u autobusové zastávky.
HV
k tomu, že noví majitelé stavebního

Placení poplatků
Všem poplatníkům, kteří nemají
v letošním roce uhrazeny poplatky,
připomínáme, že stočné a poplatky ze
psů jsou splatné do 30. 9. 2015,
poplatky za svoz komunálního

odpadu do 31. 10. 2015. Poplatky
můžete hradit hotově na OÚ nebo
bezhotovostně
na
účet
obce
20425831/0100, variabilní symbol
číslo popisné Vašeho domu.
HV

Zprávy ze školy
Nový školní rok 2015/16 jsme zahájili s dětmi, rodiči a panem starostou v úterý
1. září. Do učitelského sboru jsme přivítali nové paní učitelky. V mateřské škole
nyní pracují paní učitelky Lenka Bartošová, Zdenka Rajtarová, nově Andrea
Horňáková, školnice Hana Palacká, v základní škole Mgr. Monika Milošová,
Mgr. Petra Šeinerová, nově Mgr. Alexandra Komínková a asistentka Michaela
Vaculová, DiS., školnice Hana Lukášová, náboženství vyučuje P. Jiří Doležel.
Školní družinu nadále vede Pavla Rašková s nabídkou zájmových kroužků –
šachy, keramika, dovedné ruce, zdravotnický a pohybový kroužek, ve školní
jídelně pracují Iveta Kuchařová a Marta Hradilová.

Ze školní družiny
Od prvního dne zahájila školní družina
tradičně svoji aktivní činnost: První
školní den v družince nám počasí
přálo, sluníčko hřálo a my se vydali
osvěžit na Bečvu. V pátek 4. září nás
navštívil vicemistr světa v taekwondu
Lukáš Martiník. Věnoval dětem

v družině dvě hodiny ze svého času.
Seznámil je s pravidly, která při tomto
sportu musíme dodržovat a zapojil je
do rozcvičky a her na postřeh a
rychlost. Pak nám ukázal malý kousek
ze svého bojového umění a přislíbil, že
nás ještě jednou navštíví.

Čím byly pro nás prázdniny?
Opékáním špekáčků.
(Bětuška, 1. třída)
Návštěvou DinoParku ve Vyškově.
(Magdalenka,1. třída)
Nejvíce vzpomínám na drtivou porážku – překonávání překážek při rozloučení
s prázdninami na hřišti.
(Marek, 3. třída)
Rád vzpomínám na akci v Ústí: rozloučení s prázdninami. (Mikuláš, 2. třída)
Prohlídkou vodní elektrárny – Dlouhé stráně.
(Tomáš, 4. třída)
Výletem do Rakouských Alp a procházkami kolem šesti jezer.
(Jáchym, 1. třída)
Dělal jsem kotouly v bazéně.
(Filip, 2. třída)
Procházkou po ZOO v Olomouci a nejvíce se mi líbili bílí vlci.
(Simona, 3. třída)
Nejlepší vzpomínku mám na procházku kolem Těšic. (Štěpán, 2.třída)
Skluzavky v Aquaparku v Olomouci.
(Nela, 2. třída)
Prohlídkou muzea v Brně.
(Aleš, 4. třída)
Bublinkovou šou v Ústí.
(Denis, 2. třída)
Prohlídkou legomanie na Lipně.
(Adélka, 5. třída)
Zajímavé bylo pro mě potápění v Egyptě.
(Natálka, 3. třída)
Největším zážitkem pro mě byly velké vlny v Chorvatsku. ( Radek, 1. třída)
Horská dráha v Gardalandu v Itálii.
(Jirka, 3. třída)
Výlet do Londýna.
(Libor, 4. třída)
Sekání trávy s elektrickou sekačkou.
(Tomáš, 4. třída)

Výlet na Lipno
Lipenská přehrada na řece Vltavě je
největší vodní nádrž v naší republice.
Kromě koupání jsme navštívili město
Český Krumlov, je tak krásný a tak
starý, že je celý chráněný UNESCO.
Nejvíc se mi líbily rafty, na kterých se
dá celé město obeplout.
U přehrady je vybudovaná STEZKA
KORUNAMI STROMŮ, po které se
dá vystoupat do výšky 40 m a
putování stezkou zpestřuje 11
adrenalinových prolézaček. Ovšem
nejlepší ze všeho pro měl suchý
tobogán, nejdelší v Čechách!
Markéta

Září je tu zas,
škola volá nás!
Teď začíná škola nám,
doma se teď učit mám.
Budu plnit úkoly,
a včas chodit do školy.
Vědomosti, dovednosti,
cvičení a zpívání.
Jaká radost pro děti,
s kamarády vítání!
Září je tu zas
škola volá nás!
Adélka Hadašová, 5. roč.

120 let dobrovolných hasičů v Ústí
Musela to být v Ústí velká sláva, když před 120 lety Zemský výbor
v Brně schválil stanovy požárního spolku. Aby také ne, v roce 1895 měla většina
ze 70 domů doškovou střechu a požár jednoho stavení byl velkým nebezpečím
pro celou vesnici.
Prvním předsedou a
jednatelem byl rolník Eduard
Frydrych
a
prvním
náčelníkem
hostinský
a
obchodník Antonín Maňas.
Po roce svého působení
vlastnil spolek stříkačku za
1 500 zlatých a 200 metrů
požárních hadic. Ačkoliv byla
stříkačka zánovní, čerpání
vody bylo značně namáhavé,
muselo ji totiž obsluhovat 8
zdatných mužů! Taktéž v roce 1896 byla na náklady obce postavena první
požární zbrojnice.
Historie málokterého spolku je spojována s tolika tragickými událostmi
jako právě dobrovolní hasiči. Již v prvním roce zasahovali hasiči u 7 požárů,
naštěstí žádný nevypukl v Ústí. Bohužel to tak nebylo napořád, jsou
zaznamenány požáry stavení, stodol i chlívků. Krom ničivých požárů se se
členové musejí také vyrovnávat s velkou vodou, která přichází poměrně často a
svou ničivou silou ukazuje, jak je člověk proti přírodě malý. První povodeň, jejíž
následky odstraňují členové spolku, se přiřítila 15. července 1906 ve 3 hodiny v
noci. Tehdy to byla největší povodeň od roku 1880.
Spolek ovšem nevznikal pouze za účelem obrany proti živlům,
důležitým posláním byla také kulturní činnost, jmenujme například oslavy 50.
výročí panování císaře pána Františka Josefa I. v roce 1906, či v letech 1935 a
1936 oslavy narozenin prezidenta Tomáše G. Masaryka, které se konaly na
návrší v Cerekvisku. Plesy, zábavami a dokonce i secvičením divadelních her si
naši předkové uměli krátit dlouhé chvíle.
Pravidelná hasičská cvičení a soutěže také patřila ke zdokonalování
dovedností. V roce 1931 se uskutečnilo k 36. výročí založení sboru požárové
cvičení sborů z Opatovic, Skaličky, Zbrašova a Ústí.
Nadčasovost hasičské práce napříč historií snad dostatečně reprezentuje
heslo dobrovolných hasičů: „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci!“

Tento článek je pouze velmi malým střípkem z počátků nejstaršího
spolku v naší obci. Podrobnější informace včetně současných aktivit a událostí
se dozvíte na webu www.sdhusti.cz.

Sbor dobrovolných hasičů v Ústí
si Vás dovoluje pozvat na ukázku
historické i současné hasičské techniky,
která se uskuteční 27. 9. 2015 od 15:30 hodin
před kulturním domem a hospůdkou U čápa.

Kulturní komise Vás srdečně zve na bláznivou divadelní hru
známého českého dramatika a scénaristy Jaroslava Dietla

NEPOKOJNÉ HODY SVATÉ KATEŘINY.
S veselohrou z prostředí venkova a JZD se Vám představí
divadelní soubor TYL Drahotuše.
Neděle 18. října 2015, Kulturní dům Ústí, začátek 17:00,
vstupné 50,- Kč.

NAŠI JUBILANTI

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

Alena Bagarová
Jan Dřínka
Ludvík Kuchař
Klement Bagar
Vladimír Kuchař
František Lukáš
Jaroslav Palička
Libor Vykopal
Anna Nebeská
Stanislav Hradil
Jan Dvořáček
František Bagar
Jana Paličková

4. 10.
7. 10.
10. 10.
13. 10.
21. 10.
29. 10.
10. 11.
17. 11.
21. 11.
30. 11.
2. 12.
3. 12.
27. 12.

65
50
65
70
70
65
60
55
60
60
80
70
60

Odbor SPV Ústí - úspěchy našich dětí a dorostu
Je již téměř tradicí, že každoročně se dětí zúčastňují soutěží od regionálních kol
až po republikové, které pořádá Asociace sportu pro všechny.

Medvědí stezka
Jedním z náročnějších závodů je Soutěž zdatnosti mládeže v přírodě „Medvědí
stezka“, která se letos konala v Opatovicích 25. dubna 2015.
Děti se na tento závod připravovaly samostatně.

Výsledky regionální soutěže zdatnosti mládeže v přírodě
„Medvědí stezka“ v Opatovicích 25. 4. 2015
Mladší žákyně:
Starší žákyně III.:
Starší žákyně IV.
Mladší žáci II:
Starší žáci III:
Starší žáci IV:
Dorostenci:

1. místo
1. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
1. místo

Černotská Vendula, Hadašová Adéla
Juráňová Nicol, Žeravíková Marie
Berná Zuzana, Hotařová Eva
Smolková Marie, Tolášová Klára
Pavlová Tereza, Žeravíková Magdaléna
Hotař Jiří,Ševčík Marek,Žeravík Tomáš
Koutný Václav, Smolka Petr
Bartoš Martin, Nedbal Jan
Žeravík David, Žeravík František

Doplnění ke kategorii mladších žáků - tito malí závodnici poprvé závodili a
umístili se na skvělém 3. místě, ale jelikož pravidla soutěže nedovolují plnit
úkoly v trojici, tak jsme je nemohli odměnit diplomem. Příští rok je určitě
uvidíme soutěžit ve dvojicích.

Výsledky krajské soutěže zdatnosti mládeže v přírodě
„Medvědí stezka“ v Žulové 31. 5. 2015
Tato soutěž byla pro všechny zúčastněné velikým zklamáním. Došlo v průběhu
závodu k mnoha porušením pravidel soutěže. Přestože na několik nedostatků
během soutěžení bylo upozorněno a i po závodě dány připomínky, výsledky byly
bez jakýchkoliv oprav. Jelikož výsledková listina nebyla správně a jejich
umístění neodpovídala skutečnosti, tak všichni naši závodníci postoupili do
republiky.

Výsledky republikové soutěže zdatnosti mládeže v přírodě
„Medvědí stezka 19. – 21. 6.2015 v Nesměři u Velkého Meziříčí
Ještě jednou musím připomenout, že se připravovaly na soutěže samostatně a
podle výsledků velmi dobře. V každé kategorii bylo 18 až 20 dvojic.
Mladší žákyně II:
Starší žákyně III:
Starší žákyně IV.
Starší žáci III:
Dorostenci:

8. místo
10. místo
6. místo
2. místo
4. místo
6. místo
9. místo

Černotská Vendula, Hadašová Adéla
Žeravíková Marie, Hotařová Eva
Smolková Marie, Tolášová Klára
Koutný Váslav, Smolka Petr
Kuchař Adam, Beneš Vojtěch
Pavlová Tereza, Koutný Ladislav
Žeravík David, Žeravík František

ATLETIKA
V letošním roce se atletických závodů nezúčastnilo mnoho našich dětí, jelikož
ve stejném termínu bylo několik dalších aktivit, přesto i tento malý počet
vybojoval hezká umístění.

Výsledky regionálního závodu jednotlivců v atletickém čtyřboji
v Přerově 17. 5. 2015
Mladší žákyně I:
Mladší žákyně II:
Mladší žáci:

5. místo
4. místo
5. místo
10. místo

Berná Leona
Berná Zuzana
Hotař Jiří
Ševčík Marek

Výsledky krajského závodu jednotlivců v atletickém čtyřboji
v Přerově 24. 5. 2015
Mladší žákyně I:
Mladší žáci:
Starší žáci:

4. místo
2. místo
2. místo
4. místo

Berná Leona
Hotař Jiří
Bartoš Roman
Koutný Ladislav

Na republikovém závodě jednotlivců v atletickém čtyřboji
v Třebíči 6. 6. 2015 nás reprezentovali tři účastníci:
Berná Leona
Hotař Jiří
Koutný Ladislav

19. místo
17. místo
17.místo

Také připomenu úspěchy ve vybíjené a přehazované, kterých se každoročně
zúčastňujeme v Oseku nad Bečvou.
Vybíjená:

4. místo

Přehazovaná:

1. místo

Všem dětem chci poděkovat za jejich zodpovědný přístup, zájem o sport
a chuť soutěžit a poznávat nové věci. Rovněž velký dík Iloně Hotařové, která
byla velkým přínosem a oporou. Věřím, že příští rok se přihlásí další noví
zájemci a budeme se opět připravovat na další soutěže a těším se na mnoho
společných zážitků s Vámi.
Jiřina Lukášová

FIT SOBOTA
Milé ženy a slečny,
ráda bych Vás prostřednictvím Zpravodaje seznámila s akcí, kterou
připravuji na podzim s názvem FIT SOBOTA. Akce se uskuteční
v sobotu 7. listopadu 2015 v dopoledních hodinách v sále Kulturního
domu v Ústí.
Co se bude dít? Pozvala jsem k nám profesionální ostravské cvičitelky
– Jiřinu Kračmarovou a Lucii Reichlovou, které povedou celkem tři
hodiny cvičení. Nejdříve si zatančíme, pak si zaposilujeme a na závěr
se protáhneme a zrelaxujeme – takže Vás čeká Dance Aerobik,
BodyStyling a Strečink & Relaxace.
Po celou dobu akce pro Vás budou zdarma připraveny nápoje
a občerstvení v podobě lehkého ovocného salátu, sušenek a čokolády
plné energie :-).
Díky získanému příspěvku z Grantového programu obce Ústí 2015
bude vstupné 150Kč/dospělý, 100Kč/student a dítě v doprovodu
dospělé osoby zdarma. Vstupenky budou slosovatelné – tombola plná
sportovních potřeb čeká jen na Vás!
V říjnu Vás oslovím pozvánkami a plakáty. Těším se, že se sejdeme
v hojném počtu, akci si užijeme naplno a na závěr ji společně
zhodnotíme a příjemně posedíme :-).
Hanka Uhýrková

Hospůdka U Čápa
si Vás dovoluje pozvat v neděli 20. září odpoledne
na kávový dýchánek s domácím dezertem.

ZUMBA A POSILOVÁNÍ
Přijďte se pobavit, zatancovat si a udělat něco pro své zdraví!
Pravidelně každé úterý v sále Kulturního domu v Ústí, začínáme
29. září 2015 přesně v 19:00 hodin, vstupné 20,- Kč.

Sbor dobrovolných hasičů a kulturní komise obce Ústí
Vás opět po roce zvou v sobotu 10. října od 11:00 hodin
do party stanu u hasičárny na

Z A B Í J A Č K U
Dámy napečte koláčky a NEVAŘTE, vezměte rodinu,
dobré přátele a přijďte ochutnat zabíjačkové speciality.
K obědu Vám nabízíme:
Prdelačka * zabíjačkový guláš * čerstvé smažené řízky
vepřová pečeně se zelím.
Ve výslužce si domů odnesete:
Zabíjačkovou polévku, jitrničky, jelítka, tlačenku, ovar,
sádlo a čerstvé škvarky.
Takže neváhejte a přijďte včas!
Na zabíjačce se nejen dobře jí a pije, ale také dobře žije.
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. 11. 2015
Kontakt: Ústí čp. 33, 753 01 Hranice, IČ 00600849, tel. 581 621 157, e-mail:urad@obec-usti.cz.
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