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Na letošní léto už můžeme jen vzpomínat. Je tady podzim, blíží se zima,
konec roku a s tím i pořízení kalendáře na rok 2017. Kromě tradičního
nástěnného kalendáře obdrží zdarma každá domácnost v naší obci
týdenní stolní kalendář, který vydávají členské obce Mikroregionu
Hranicko. V tomto kalendáři najdete dvě fotografie z každé obce
a nejdůležitější společenské akce v našem regionu.
Vyzýváme zástupce spolků i fyzické osoby, které budou v příštím roce
pořádat kulturní nebo sportovní akce a chtějí tuto akci prezentovat
v nástěnném kalendáři, aby nahlásili termíny akcí do 15. listopadu
2016 na obecním úřadě.
Rovněž vybízíme ty z Vás, kteří v příštím roce plánují soukromé
rodinné oslavy v sále místního kulturního domu, aby neváhali
a rezervovali si svůj termín. Děkujeme za pochopení.
HV

Rozloučení s prázdninami

Zpráva o činnosti
V uplynulém čtvrtletí se zastupitelé
sešli na pravidelných poradách, 1. a
18. července a 1. a 30. srpna, veřejná
zasedání se konala dvakrát, a to 1. a
29. září.
Na šestnáctém veřejném zasedání
1. září bylo schváleno rozpočtové
opatření č. 8, které navýšilo letošní
rozpočet o 370 tis. Kč. Příjmy
a výdaje rozpočtu můžete sledovat
také na webových stránkách obce na
odkazu klikací rozpočet, aktualizace
probíhá jednou měsíčně. Na
posledním zasedání byla schválena
obecně závazná vyhláška č. 4/2016,
která ruší vyhlášku č. 3/2009
o stanovení podmínek pro spalování
suchých
rostlinných
materiálů
v obci, dále byla schválena dotace pí
Haně Uhýrkové ve výši 5 000,- Kč
na sportovní akci „FIT SOBOTA“,
o
které
se
dočtete
dále.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu
o zřízení věcného břemene –
služebnosti na parcele č. 1424/4 v k.
ú. Ústí ve věci zřízení distribuční
soustavy ČEZ v Záuličí. Před
konáním veřejného zasedání byl
zveřejněn záměr obce č. 4/2016 na
prodej pozemků o výměře cca 2,45
ha, které jsou dotčené stavbou
„Protipovodňová opatření blízká
přírodě na řece Bečvě“. O této akci
jsme Vás informovali v minulém
Zpravodaji. V této souvislosti
schválilo
zastupitelstvo
obce
smlouvu o budoucí kupní smlouvě
na výše uvedené pozemky, které
obec Ústí odprodá Povodí Moravy

a. s. v případě realizace stavby.
V současné době byla projektová
dokumentace vypracovaná firmou
HG partner s. r. o. podána
k územnímu řízení na příslušný úřad
v Hranicích. Po vydání územního
rozhodnutí bude stejná firma
vypracovávat
projektovou
dokumentaci
ke
stavebnímu
povolení.
V červenci
začaly
přípravy
na
realizaci
opravy
místní
komunikace „Ulička na Maninu“,
která byla podpořena z Programu
obnovy venkova Olomouckého
kraje. Firma Strabag a. s. dokončila
opravu 24. srpna 2016 za cenu
647 777,- Kč, z toho dotace činila
240 000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že oprava místní
komunikace kolem domu čp. 45 a od
Horákového ke mlýnu nebyla
v letošním
roce
podpořena
z Programu
obnovy
venkova
Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
rozhodlo
zastupitelstvo,
že
z vlastních zdrojů provede úpravy
částí místních komunikací. Na
základě výběrového řízení se
podařilo dokončit cestu kolem
mateřské školy až po křižovatku
k Palackému, dále prostranství
u šaten, prostranství u prodejny
COOP, u č.p. 108 na Manině, část
komunikace od Nedbalového ke
mlýnu a komunikaci k hájence.
Věřím, že jsme se společně se
zastupiteli rozhodli správně a tyto
úpravy komunikací provedli.

Oprava komunikace kolem domu
čp. 45 a ke mlýnu byla odložena
na rok 2017 s tím, že obec opět
požádá o dotaci ministerstvo pro
místní rozvoj, které má přislíbeno
více
peněz.
Pro
zajímavost
v letošním
roce
vyčlenilo
ministerstvo na opravy místních
komunikací 100 mil. Kč, obce
žádaly o dotace na opravy za 700
mil. Kč.
Firma Stavby Baller nadále pracuje
na realizaci stavby „Infrastruktura
pro rodinné domy v Ústí – Záuličí“,
do konce září činila celková
investice 1 075 195,- Kč.
Kromě
těchto velkých
akcí
zajišťovali obecní pracovníci různé
drobné opravy ve škole a školce
a samozřejmě údržbu veřejných
prostranství. Dále byly provedeny
opravy v uvolněném bytě č. 4, který
obec pronajala p. Antonínu

Návarovi.
Z důvodu
zajištění
bezpečnosti byl v září ve škole
instalován firmou videotelefon.
Od července je na úřadě nová
tiskárna SHARP, na které je
vytištěno toto vydání Zpravodaje. Po
dlouhé době je Zpravodaj opět
v barvách, takže věříme, že se Vám
bude líbit.
Na začátku září provedli pracovníci
kontrolního oddělení Krajského
úřadu Olomouckého kraje dílčí
přezkoumání hospodaření obce za
rok 2016. Závěrečný audit nás čeká
20. března 2017.
Nepříjemná tečka na závěr: Na konci
sezóny byla z ostrůvku na přechodu
pro chodce odcizena jedna mísa
s voskovkami.
V květnu
jsme
možná ani nedoufali, že tato nová
výzdoba vydrží tak dlouho, ale
nakonec jsme věřili, že to vyjde.
Bohužel ne, tak snad příští rok!
Libor Vykopal

Cyklostezka Dolní Louky
Sousední obec Malhotice nabídla
naší obci možnost společně
vybudovat cyklostezku z Malhotic
do
Ústí
s podporou
dotace
ze Státního fondu dopravní
infrastruktury. Jedná se o trasu po
stávající cestě od Váňového mlýna
z Malhotic po katastru Malhotic až
po most přes Malhotský potok a dále
po katastrálním území Ústí,
a to pozemek p. č. 1355 od mostu
kolem
„posraného
trní“
k Nedbalovému čp. 145.

Zastupitelstva obou obcí se rozhodly
oslovit projekční firmu v oboru
dopravní stavby na zpracování
kompletní projektové dokumentace
k územnímu a stavebnímu řízení.
Pokud vše dobře dopadne a stavební
úřad v Hranicích vydá k výše
uvedené akci příslušné povolení,
budou obě obce společně žádat
o dotaci v příštím roce.
Libor Vykopal

Obecně závazné vyhlášky
V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o stížnostech na nedělní hlučné
činnosti. Kromě toho se v posledních týdnech na úřadě řeší pobíhání psů,
výjimky z dodržování nočního klidu a možnost zakázat nebo povolit
spalování suchých rostlinných materiálů na území obce.
V pravomoci zastupitelstva obce je vydání obecně závazných vyhlášek, které
by výše uvedené záležitosti upravovaly. V současné době je na území obce
Ústí v platnosti 6 dokumentů, a to:
- OZV č. 2/2016, kterou se stanoví systém komunitního
kompostování,
- OZV č. 1/2016 - o stanovení systému nakládání s odpady,
- OZV č. 2/2015 - o místním poplatku za odpady,
- OZV - územní plán obce Ústí,
- OZV č. 1/2012 - o místních poplatcích,
- Nařízení obce č. 1/2008 –Tržní řád.
Ostatní vyhlášky, které zastupitelstva schválila v minulých letech, byly po
změnách právních předpisů na doporučení dozorového pracoviště
Ministerstva vnitra ČR zrušeny.
Jednalo se např. o vyhlášku o veřejném pořádku, která mimo jiné
nedovolovala nechat volně pobíhat psy bez doprovodu majitele psa,
vypalovat křoviny, vypouštět drůbež, rušit noční klid od 22:00 do 06:00
hodin, skladovat jakýkoliv materiál na obecních pozemcích bez povolení
obecního úřadu, vyhláška také ukládala povinnost zabránit rozšiřování
plevelů a rostlinných škůdců na veřejná prostranství a ostatní pozemky.
Nové obecně závazné vyhlášky prozatím schváleny nebyly a je otázkou, zda
k tomu dojde. Možná by stačilo být tolerantní a ohleduplný k ostatním
spoluobčanům.
Libor Vykopal

JAK DOPADLA ANKETA?
Na webových stránkách byla od 1. 7. do 31. 8. 2016 zveřejněna anketa, ve
které jste mohli vyjádřit svůj názor, zda Vám hlučné činnosti vadí či nevadí.
Jak to dopadlo? Na otázku: „Vadí Vám hlučné činnosti (sekání trávy, řezání
dřeva apod.) v neděli a o svátcích?“ odpovědělo:
ANO, VADÍ

81 respondentů (51%)

NE, NEVADÍ

77 respondentů (49%)

Zastupitelstvo obce má momentálně na stole metodické materiály k vydání
obecně závazné vyhlášky, která by stanovila podmínky pro spalování
rostlinných materiálů, nebo by spalování suchých rostlinných materiálů
úplně zakázala, přičemž by bylo nutné využívat kontejner či kompostér
k ukládání tohoto druhu odpadu.
Chcete-li vyjádřit svůj názor a pomoci zastupitelstvu v rozhodování, můžete
hlasovat na webu v další anketě nebo vyplnit anketní lístek a vhodit do
schránky vedle vchodu na obecní úřad.
HV

Volby do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů se konají v pátek 7. října 2016 od 14:00
do 22:00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8:00 do 14:00 hodin. Volební
místnost v naší obci se nachází v suterénu Kulturního domu v Ústí.
Pár cenných rad k volbám:
1. Volič je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží
do územního obvodu kraje.
2. Volič prokazuje svou totožnost platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem.
3. Ve volební místnosti obdrží každý volič šedou úřední obálku
s razítkem.
4. Pro volby do zastupitelstva Olomouckého kraje je registrováno 21
politických stran a politických hnutí.
5. Do šedé úřední obálky vloží volič 1 hlasovací lístek, na kterém
může zakroužkovat nejvýše 4 kandidáty (kroužkuje se pořadové
číslo kandidáta).
6. Pokud zakroužkujete více jak 4 kandidáty, nezapočítávají se žádné
preferenční hlasy.
7. Co je neplatné?
 pokud vložíte hlasovací lístek bez obálky
 pokud vložíte hlasovací lístek do jiné než úřední obálky
(nejčastější případ – použijete modrou obálku, ve které se
hlasovací lístky doručují)
 pokud do úřední obálky vložíte více hlasovacích lístků
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, můžete požádat obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, abyste mohli hlasovat mimo
volební místnost tj. u Vás doma.
HV

Cyklovýlet s cyklobusem
Již podruhé využila kulturní komise
služeb Tělovýchovné jednoty Sokol
Ústí a objednala cyklobus. Před
obecním úřadem se v neděli
17. července sešlo bezmála 50
natěšených cyklistů, aby vyrazili
„kolmo“ do Tovačova. Trasu 52 km
zvládli všichni po občerstvovacích
zastávkách v Oseku a v Přerově bez
problémů.
Na zpáteční cestu
autobusem s cyklovlekem nastoupilo 38 cyklistů, zbývajících 12
s lepší fyzičkou vyrazilo do Ústí
opět na kole.
A
jak
se
vlastně
Sokolu
s provozováním cyklovleku daří?
Vlek byl zakoupen 23. dubna 2015.
Díky velkému úsilí se postupně
podařilo sehnat sponzorské dary

a dotace na jeho úhradu, s čímž se
ani nepočítalo. Převážná většina
přepravy cyklistů probíhá ve
spolupráci s Informačním centrem
v Hranicích, které eviduje zájemce
o přepravu na Bumbálku o sobotách
a nedělích od jara do podzimu.
Dopravu dále využívají Klub
seniorů Hranice, okolní obce, spolky
a firmy. Cílovými místy jsou
Mohelnice,
Libavá,
Hostýn,
Kružberk, Litovelské Pomoraví atd.
Většinou se jedná o jednodenní
výlety. V letošním roce jsme byli
poprvé s cyklovlekem na delší pobyt
na jižní Moravě, v okolí Jindřichova
Hradce, v Novohradských horách
a v okolí Českého Krumlova.
Libor Vykopal

Anketa: Co jsme viděli na dovolené u moře?
Byl jsem u moře. V moři jsem viděl ježka, mušle, hvězdici. Moc se mi
to líbilo.
Marek Ševčík, 4. třída
V Egejském moři se mi líbí barevné rybky a v Chorvatsku útesy
s mořskými ježky.
Janička Olivová, 4. třída
V moři jsou mořské řasy a mořští ježci a ti hodně píchají.
Eliška Dvouletá, 1. třída

V moři žijí želvy a jsou tam potopené lodě.
Radim Sixta, 1. třída

V moři je hodně mušlí, žraloků, hodně druhů ryb a slaná voda.
Pepík Bednarski, 1. třída

První dny ve škole
Ve čtvrtek 1. 9. 2016 se po letních
prázdninách otevřely dveře základní
školy v Ústí a mezi své starší
spolužáky zavítalo poprvé 11
nových prvňáčků – Josef Bednarski,
Eliška Dvouletá, Matěj Hadaš,
Jakub Karalo, Karolína Komínková,
Mia Navrátilová, Lukáš Posolda,
Radim Sixta, Martin Ševčík, Jiří
Volek a Vít Žeravík. S úsměvem ve
tvářích je přivítaly paní učitelky.
Ráno po půl osmé se prvňáčci
nadšeně, ale trochu ostýchavě
nahrnuli do školní budovy, kde na
uvítanou
dostali
zvířátkovou
záložku a každé dítě se dle svých
schopností podepsalo do pamětní
knihy. Všichni žáci, kterých je v
tomto školním roce 36, rodiče i
učitelé, se sešli v jedné třídě.

Novopečení prvňáčci měli na lavici
jmenovku s razítkem, Živou abecedu
a drobné dárky od Madety (Mléko
do škol). Přítomné přivítala nová
paní ředitelka a po české státní
hymně se ujal slova pan starosta,
který osobně předal všem žákům
žákovskou knížku. Stalo se již
tradicí, že žáci 4. a 5. ročníku se
stávají kmotry novým spolužákům a
pomáhají jim v prvním roce školního
života. Kmotři si přivedli své
prvňáčky před tabuli a připnuli jim
stužku stejné barvy. Na závěr si
všichni zazpívali známou píseň
„Není nutno.“ V pátek si každý žák
nakreslil svůj portrét, který po
zalaminování zdobí plot školní
zahrady.
ZŠ Ústí

Výlet do obory
V úterý 13. září děti z naší školy
viděly kus přírody s volně žijící
divokou zvěří v Dolních Těšicích.
Při tichém a klidném pohybu jsme
mohli vidět daňky, laně, muflony,
srnky, divočáky se selátky, páva
s pávicí a kačeny. Procházeli jsme
naučnou stezkou s informacemi o
chovné zvěři. Laně Míša a Terezka

jedly dětem z ruky a nechaly se
hladit. Divočáky jsme krmili
z postavené plošiny. Celá obůrka
byla jak na dlani, když jsme vylezli
na rozhlednu, stojící uprostřed
obory. Výlet se nám povedl a dal
nám spoustu nových vědomostí.
Pavla Rašková

Od října můžete sledovat,
co se ve škole děje také na facebooku ZŠ Ústí.

FIT SOBOTA se opět připravuje!
V loňském roce jsem díky podpoře z Grantového programu obce Ústí
zorganizovala sportovní akci s názvem FIT SOBOTA. Vše se vydařilo
a akce se líbila, tak jsem letos opět požádala o finanční podporu,
abychom se znovu mohly sejít, zasportovat si a pobavit se!
Kdy a kde?

Sobota 26. 11. 2016, Kulturní dům Ústí

Co vás čeká? 3 lekce (taneční, posilovací a relaxační)
s profesionální ostravskou instruktorkou
Jiřinou Kračmarovou
Za kolik?

150 Kč/dospělý, 100 Kč/student

Co ještě?

Pitný režim, drobné občerstvení a tombola bude čekat!

Informace již brzy na plakátech a letácích! Hlaste se včas – kapacita
sálu je omezena.
Těším se na Vás! 

Hanka Uhýrková

Taneční kurz pro dospělé – Ústí – 2017
Taneční kurz pod vedením manželů Petra a Lenky Münsterových se
uskuteční v sále Kulturního domu v Ústí od ledna 2017. Kurz má pět lekcí
po dvou hodinách, ukončovací lekce trvá čtyři hodiny. (Termíny – 12. ledna,
19. ledna, 26. ledna, 2. února, 9. února a 17. února).
Počet párů:

10 (podmínka - úplné páry)

Cena kurzu:

800,- Kč / osoba (1600,- pár)

Přihlášení do kurzu:

do 21. 10. 2016 na obecním úřadě

Při přihlášení můžete uvést názvy tanců, které se budete chtít naučit nebo
opakovat.

Výstava ovoce, zeleniny a květin
Již tradičně jako každý rok se
počátkem
října
uskutečnila
v kulturním domě výstava ovoce,
zeleniny a květin pořádaná Základní
organizací Českého zahrádkářského
svazu Ústí. Výstava se uskutečnila
v neděli 2. 10. 2016. Tak jako
v minulých letech i letos ji doplnily
soutěže. V soutěži o nejkrásnější
jablko dostala od návštěvníků
nejvíce hlasů odrůda GLOSTER
pěstitelů Jana Břicháče a Miroslava
Paličky. Druhé místo obsadily se
stejným počtem hlasů odrůdy
STARKINSON
od
pěstitele
Miroslava Lukáše a odrůda
SPARTAN od pěstitelky Ludmily
Bučkové.

Ve slivovicovém koštu dosáhl od
návštěvníků výstavy nejlepšího
bodového ohodnocení vzorek č. 1
od pěstitele Václava Žeravíka, druhé
místo obsadil vzorek č. 7 od pěstitele
Jana Břicháče a třetí místo vzorek č.
9 od pěstitele Radka Petrkovského.
Kdo neměl chuť na slivovici, mohl si
dát kávu a zakousnout k němu koláč.
Na výstavě mohli návštěvníci také
zhlédnout výtvarné práce dětí
základní a mateřské školy.
Děkujeme všem občanům, kteří se
aktivně zapojili do přípravy výstavy,
přinesli a nachystali své výpěstky
a vzorky ze svých zahrádek a
pomohli nám uskutečnit již tradiční
výstavu zahrádkářských výpěstků.
Antonín Machanec

Placení poplatků
Upozorňujeme poplatníky, že poplatky za rok 2016 je nutné zaplatit
do 31. 10. 2016. Platit můžete podle rozpisu, který jste obdrželi na jaře,
hotově na obecním úřadě v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 14:00
do 17:00 hodin nebo bezhotovostně na účet obce 20425831/0100.
HV

Tradiční sbírka použitého textilu pro Diakonii Broumov
se uskuteční v naší obci v průběhu října nebo listopadu 2016.
O termínu Vás budeme včas informovat.
ZMĚNA TERMÍNU
Myslivecká zábava ve Skaličce se koná v sobotu 12. listopadu.

Naši jubilanti

Všem jubilantům přejeme hodně štěstí,
zdraví, lásky, radosti ze života
a spoustu elánu do dalších let.

Jiří Havran

27. 8.

60

Viktor Rýpar

29. 8.

55

Ludmila Kopecká

10. 9.

90

Jan Lukáš

10. 9.

60

Antonín Michálek

13. 9.

65

Antonín Vinkler

14. 9.

70

Hedvika Vašinová

9. 10.

92

Pavel Ryška

12. 10.

55

Ladislav Horák

1. 11.

70

Irena Tolášová

2. 11.

80

Jiří Kuča

6. 11.

75

Jana Kufová

10. 11.

50

Ivana Tolášová

11. 11.

50

Jana Nehybová

17. 11.

55

Ludmila Pavlová

19. 11.

60

Jaroslav Řehák

20. 11.

70

Eva Bagarová

26. 12.

70

ZUMBA® a posilování
Srdečně zvu všechny milovníky tance a sportu na
hodiny cvičení, které začnou v pondělí 3. 10. 2016.
Těšte se na kombinovanou hodinu – cca půl hodiny
ZUMBA® (taneční lekce na latinsko-americkou
hudbu), druhá část posilovací.
sál Kulturního domu v Ústí
každé pondělí od 19:30 hod.
50 Kč

KDE:
KDY:
ZA KOLIK:

Lekce vede Alena Paličková (trenér Zumba® a FITNESS INSTRUKTOR).
Vítáni jsou všichni bez rozdílu věku a stupně pokročilosti cvičení (nezkušené
ZAŠKOLÍM, improvizace při Zumbě® povolena). Bližší informace na tel.
775 739 706.
Těší se Alča Paličková

Čaj o páté aneb malá tvůrčí dílnička
Čtvrtek 3. listopadu
Čtvrtek 24. listopadu
Úterý 29. listopadu

Pleteme z pedigu
Adventní věnce
Pečení a zdobení perníků

Čaj o páté 29. září - Podzimní dekorace

NA TÚ SVATÚ KATERINU
Hospůdka U Čápa srdečně zve všechny příznivce lidové písničky, ale hlavně
ty, kteří si rádi lidovou písničku zazpívají, na akci s názvem
„Na tú svatú Katerinu“. V pátek 25. listopadu v 19 hodin se na Vás těší
muzikanti, kteří Vás příjemně naladí a doprovodí při společném zpívání.
Rezervace míst přímo v hospůdce nebo na tel. č. 737 516 797
do pondělí 21. listopadu 2016.
Vstupné 50,- Kč zahrnuje sklenku piva nebo vína.

POZOR ZMĚNA
OTEVÍRACÍ DOBY V HOSPŮDCE U ČÁPA

Den

Říjen

Listopad + Prosinec

Pondělí

16 - 21

17 - 21

Úterý

16 - 21

17 - 21

Středa

zavřeno

zavřeno

Čtvrtek

15 - 21

17 - 21

Pátek

15 - 24

16 - 24

Sobota

15 - 24

16 - 24

Neděle

15 - 20

zavřeno

HOSPŮDKA U ČÁPA
SVATOMARTINSKÉ MENU
13. listopadu 2016 od 11 do 16 hodin

Aperitiv

0,04 Becherovka

30,-

Polévka

Husí kaldoun s játrovými knedlíčky

40,-

Hlavní chod Pečené husí stehýnko, červené a bílé zelí,
houskový knedlík

229,-

Pivo

33,-

0,5 Plzeň

Celé menu 299,-Kč, dětská porce 170,- Kč (polévka+hlavní chod)
Objednávka a rezervace míst do 31. října
na tel. č. 737 516 797 nebo přímo Hospůdce U Čápa.

Sbor dobrovolných hasičů a kulturní komise obce Ústí
Vás opět po roce zvou v sobotu 8. října od 10:30 hodin
do party stanu u hasičárny na tradiční

ZABÍJAČKU

Dámy napečte koláčky a NEVAŘTE, vezměte rodinu,
dobré přátele a přijďte na zabíjačkové speciality.
Přímo na místě můžete ochutnat:
prdelačku * zabíjačkový guláš * čerstvé smažené řízky
vepřovou pečeni se zelím
Domů si můžete odnést:
jitrničky, tradiční obcházku - jelítka, tlačenku, ovar,
sádlo, čerstvé škvarky, polévku a oběd na neděli.
Takže neváhejte a přijďte včas! Kromě dobrého jídla
bude k mání spousta dobrého moku.
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. 2016
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

