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Milí spoluobčané,
v minulém Zpravodaji jsme tak trošku předpovídali, že v dubnu budeme ještě
za kamny. Kdo mohl tušit, že zima bude tak dlouhá a mrazivá a že za kamny
se budeme hřát ještě v květnu. Koncem dubna nás navíc po sedmi letech
postihla povodeň, která naštěstí napáchala jen drobné škody ve sportovním
areálu a čistírně odpadních vod. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem
ochotným spoluobčanům, kteří pomohli v pátek 28. dubna při vyklízení
ohrožených prostor a v sobotu 29. dubna při úklidu veřejných prostranství,
zejména dětského hřiště, po povodni.
Věřme, že nepříjemného počasí jsme si užili dost a dost, a že nás čeká krásné
léto plné teplých dnů a dlouhých večerů, prázdniny a dovolená.
Libor Vykopal, starosta

Při procházce na Skalku můžete obdivovat i takovouto krásu …

Zpráva o činnosti
Zastupitelé se sešli na pravidelných
poradách 11. dubna a 4. května,
veřejné zasedání se konalo 23. května
2017. Na 22. veřejném zasedání
v tomto volebním období byl
schválen závěrečný účet obce Ústí za
rok 2016, účetní závěrka obce Ústí a
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ústí
za rok 2016. Dále zastupitelstvo
schválilo poskytnutí dotace ve výši
8 000,- Kč paní Jiřině Lukášové na
úhradu dopravy a ubytování v rámci
sportovních aktivit dětí a mládeže
obce Ústí a poskytnutí dotace ve výši
100 000,- Kč TJ Sokol Ústí na úhradu
režijních nákladů v roce 2017.
Zastupitelé
odsouhlasili
dle
předložené
studie
vypsání
výběrového řízení na projektovou
dokumentaci pro vydání rozhodnutí o
umístění stavby, dokumentaci pro
vydání
stavebního
povolení
a dokumentaci na provádění stavby
Mikroregionem
Hranicko
na
společný projekt obcí Ústí a Černotín
„Lávka přes řeku Bečvu u obce Ústí“
a dle předložené studie vypsání
výběrového řízení na projektovou
dokumentaci pro vydání stavebního
povolení a dokumentaci na provádění
stavby „Rozšíření budovy základní
školy
Ústí“.
Co
se
týká
majetkoprávních záležitostí, byly
schváleny 2 smlouvy o budoucích
kupních
smlouvách
s Povodím
Moravy s.p. jednak ve věci realizace
stavby „Bečva, km 44,135 – 45,855 –
revitalizace toku“ a jednak ve věci

realizace stavby „Bečva, km 41,91 –
42,37 – revitalizace toku“. Dále byl
schválen prodej pozemku p. č. 1436/2
a 45/21 v k. ú. Ústí manželům Josefu
a Dagmar Žeravíkovým.
Zastupitelstvo přehodnotilo postup
oprav
místních
komunikací
v letošním roce a to tak, že nejdříve
bude z dotace MMR opravena místní
komunikace ke mlýnu a z rozpočtu
obce
příjezdová
komunikace
u Mikšíkového v Mariánském údolí.
Zastupitelé se dále zabývali žádostí
ústeckých
maminek
ohledně
zabezpečení dětského hřiště a úpravy
skluzavky.
Dodavatelská
firma
navrhla řešení, které bude instalováno
do konce června. Navíc jsou na
asfaltovém hřišti pro děti nové hry na
chodníku.
V rámci veřejně prospěšných prací,
uzavřela obec s úřadem práce
smlouvu na vytvoření jednoho
pracovního místa od 1. 5. 2017 do
30. 4. 2018, které přijal Lukáš Hadaš.
S nástupem teplejšího počasí přibylo
opět práce s květinovou výzdobou
a výsadbami před kostelem a na
hřbitově. Možná jste si všimli, že
před kulturním domem pomalu
vyrůstaly
rostlinky
společně
s plevelem. Inspirovali jsme se
loňskými
záhonky
v Přerově
a vyzkoušeli tzv. volný výsev
letniček. Dnes už to vypadá jako
starodávná venkovská zahrádka.
Díky vzorné péči Hanky Kopecké
naše obec opět rozkvetla.
HV

Prodejna Jednoty v Ústí
V současné době se zastupitelstvo zabývá otázkou, co dělat s prodejnou
Jednoty? V dopise z dubna 2017 seznámilo spotřební družstvo z Uherského
Ostrohu zastupitele s fungováním místní prodejny a žádostí o finanční
podporu s tím, že uvažují o uzavření prodejny.
Ve středu 3. května se v Bělotíně konalo Regionální setkání k obchodní
obslužnosti venkova, kterého se za naši obec zúčastnil starosta obce.
Z tohoto setkání vyplynulo několik doporučení a závěrů, z nichž zmíníme ta
nejdůležitější:
1. Provozování regulérní obchodní činnosti je na venkově ve většině
malých obcí (do 1000 obyvatel) ztrátové.
2. Provozování této činnosti postrádá základní podmínku pro
podnikatelskou činnost (tj. výdělečná činnost za účelem dosažení
zisku), proto nelze tuto činnost považovat za podnikání, ale za činnost
ve veřejném zájmu, či za sociální činnost.
3. Pro existenci venkova a jeho důstojný život je nutné udržet drobné
prodejny.
Jak je to s naší prodejnou? Představenstvo družstva vyhodnotilo
hospodaření od 1. 1. do 30. 4. 2017 (ztráta činí 47 tis. Kč) a schválilo odprodej
této nemovitosti obci za cenu 546 tis. Kč.
A co teď? Jak s touto informací naložit? Je to velmi tvrdý oříšek, který není
vůbec jednoduché rozlousknout. Zastupitelstvo si uvědomuje, že prodejna je
velice důležitá pro mnoho občanů a měla by zůstat v provozu. Nabízí se řada
řešení (koupit prodejnu, pronajmout, provozovat, dotovat z obecního
rozpočtu, udělat něco pro navýšení tržeb nebo nedělat nic a prodejnu zavřít),
ale které je to optimální? Zastupitelstvo bude jednat, doufejme, že vše
dopadne ke spokojenosti jak družstva, tak obce a hlavně Vás občanů.
HV

Informace ke stavebním pozemkům
Kvůli nesplnění podmínek kupní
smlouvy, kterou obec uzavřela
s Radimem
Baculíkem,
byl
zastupitelstvem obce schválen odkup
pozemku p. č. 1016/6 v k. ú. Ústí
o výměře 1 124 m2. Vzhledem
k nedostatku finančních prostředků
byl odkup zrealizován 1. června
2017. V současné době se čeká na

zápis
pozemku
do
katastru
nemovitostí. Poté obec, jakožto nový
vlastník, vyhlásí záměr na prodej
předmětného pozemku určeného
k výstavbě rodinného domu.
O vyhlášení záměru Vás budeme
informovat.
Libor Vykopal

Jarní bazárek a sbírka šatstva
V neděli 9. dubna se u nás konal Jarní bazárek spojený se sbírkou šatstva pro
Charitu Hranice, a tak se kulturní dům na jeden den proměnil v jedno velké
nákupní centrum. Celkem 29 prodejců nabízelo ve svých stáncích oblečení,
především dětské a dámské, ale také boty, hračky, dekorace nebo originální
ruční výrobky.
Nejvíc se obchodovalo s dětským oblečením, protože u dětí se tak nějak
předpokládá, že budou dědit. U dospělých možná stále panují předsudky, že
oblečení z druhé ruky pro ně nebude dost dobré. Takové obavy jsou ale
zbytečné. Často narazíte na drahé značkové kousky za pár korun a i v Ústí
bylo k vidění oblečení, kterému chyběl jen štítek a mohlo by viset na ramínku
v „normálním“ obchodě.
Bazárkové nákupy mají mnoho výhod
Už dávno neplatí, že v second handu nakupuje jen ten, kdo nemá dost peněz
na pořízení zánovního oblečení. Je to trend všude ve světě a v mnohých
metropolích se pravidelně konají bleší trhy. Není totiž žádné velké umění
koupit si novou halenku nebo kabát, když na každém rohu máte nákupním
centrum. Když ale na bazárku ulovíte nějaký výstavní kousek, navíc za pár
korun, garantuju Vám, že Vaše radost bude větší. Výhodou takových nákupů
jsou také neotřelé a originální oblečení a doplňky, na které jinde nenarazíte.
Dnes už mnohem spíše ohromíte osobitostí, nápadem a vkusem, než značkou
nebo prvoplánovým luxusem.
Každého asi také napadne, že šetří svou peněženku. A je to samozřejmě
pravda. Například v Ústí byly dětské věci k pořízení kolem 50 korun a dámské
kolem 100 korun.
Víte ale, že šetříte také přírodu? Výroba oblečení je ekologicky velmi náročná,
například na jedny džíny se spotřebuje asi 8 000 litrů vody. A než doputují do
Vašeho obchodu, urazí celkem 19 tisíc kilometrů. Na jednom místě se totiž
pěstuje bavlna, jinde se tká, na jiném místě se oblečení šije a barví a teprve
pak putuje do obchodu.
Když Vaše vlastní nenošené oblečení nabídnete dál nebo když sami občas
něco pořídíte z druhé ruky, přispíváte k recyklaci oblečení a tedy i k ochraně
planety.
Sbírka na charitu předčila očekávání
V Ústí se vedle bazárkového prodeje konala také sbírka šatstva pro Charitu
Hranice. Sesbírali jsme plnou dodávku oblečení, hraček a dalších potřebností,
které charita rozdělila mezi hranické rodiny v hmotné nouzi. K tomu jsme

ještě charitativním prodejem koláčů vybrali necelé 2 tisíce korun, které jsme
darovali na provoz a aktivity Charity.
A na podzim se uvidíme znovu
Všem návštěvníkům a příznivcům této akce chci poděkovat a zároveň pozvat
na příští bazárek, který se bude konat v neděli 22. října opět v kulturním domě.
Součástí bazárku tentokrát bude „kosmetická dílna“, kde si každý bude moci
podomácku vyrobit třeba přírodní mýdlo. Pro zájemce budou podrobnosti
o akci včas vyvěšeny na obecní nástěnce nebo na facebooku.
Lenka Vykopalová

Postřik proti komárům
Obecní úřad Ústí objednal na základě požadavku občanů ohledně zvýšeného
výskytu komárů po dubnové povodni u firmy SERVIS 3xD s. r. o. dezinsekci
komárů, která byla provedena v pondělí 5. června v podvečerních hodinách.
Likvidace komárů není levnou záležitostí, jeden zásah stojí 18 tis. Kč a
doporučuje se opakovat na území obce až třikrát. Z tohoto důvodu obec
podává individuální žádost o dotaci v oblasti krizového řízení z rozpočtu
Olomouckého kraje.

Zprávy z naší školy
KROKODÝLEK
28. 4. se počasí nevydařilo, pršelo a hřiště v Ústí bylo pod vodou. Jenom děti
se nemohly dočkat, kdy budou s rodiči dovádět v dětské herně u Krokodýlka
v Olomouci. Herna je velká s řadou atrakcí a rodiče si mohli posedět
a občerstvit se. Odjížděli jsme všichni s úsměvem a dobrou náladou nejen
z dovádění na atrakcích, ale také nás potěšila zpráva, že voda začala klesat.
Pěvecká soutěž JINDŘICHOVSKÝ KOKRHÁČ prověřila zpěv i našich
talentů. Jednotlivci za bouřlivého potlesku posluchačů měli možnost předvést
svůj pěvecký talent na ZŠ Jindřichov, která uspořádala dopoledne plné zpěvu.
Gratulujeme Tomáškovi Žeravíkovi za krásné 3. místo.
SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Přerově pořádal 12. 5. oblastní
soutěž mladých zdravotníků. Sešli se zde žáci, kteří se zabývají zdravovědou.
Naši mladí zdravotníci: Kamila Posoldová, Radek Kuchař, Magda Šatánková,
Alžběta Lukášová a Kristián Horák si měli možnost zopakovat vědomosti,
které získali pod vedením paní Pavly Šatánkové, v praktických dovednostech
první pomoci. Zdravotníci byli rozděleni do týmů, které postupovaly po
jednotlivých stanovištích a plnily dané úkoly. Malí zdravotníci si ze soutěže
přivezli diplom a malé odměny.
NAŠE MAMINKY
Den matek je svátkem všech maminek, kterým tento den vzdáváme dík za
jejich lásku, péči, ochotu obětavost a výchovu. I žáci naší školy připravili
pěkný program pro své maminky, který je rozesmál, potěšil, překvapil
a slzičku vytlačil.
VÝLET DO PRAHY
Konečně je to tady. Náš výlet do Prahy. Čtvrťáci a páťáci jeli 14. června na
slavnostní předání hlavní ceny Sazka olympijského víceboje do České národní
banky v Praze, kterou vyhráli žáci ZŠ Ústí za splnění všech daných
sportovních disciplín. Výhru 20 000,- Kč škola využije na nákup sportovních
potřeb. Cestu do Prahy jsme využili také k návštěvě několika významných
památek, např. Národní divadlo, Karlův most, Pražský hrad, katedrála
sv. Víta.
TRIATLON
V pátek 16. 6. 2017 se konal další ročník soutěže Triatlon 2017 (běh, jízda na
kole, menší žáci na koloběžce a jízda na kolečkových bruslích). Letošní ročník
se uskutečnil za finanční podpory Mikroregionu Hranicko. Zúčastnili se ho
žáci malotřídních škol – ZŠ Černotín, ZŠ Skalička, ZŠ Jindřichov, ZŠ

Opatovice a ZŠ Ústí. I když počasí soutěžícím příliš nepřálo, sluníčko vysvitlo
až na vyhlašování výsledků, všichni si den užili. Poděkování patří všem
dětem, které i přes nepříznivé počasí soutěžily s nadšením, obci Ústí, učitelům
za pomoc při organizaci, paní Kuchařové za vaření čaje v kiosku, paní
Šatánkové za zdravotnický dohled, firmě Nestlé a panu Trčkovi za ceny pro
vítěze.
SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
A opět něco málo o školní miniházené. 29. 5. žáci naší školy ukončili školní
ligu v miniházené mimohranických škol. Starší žáci: Kamila Posoldová,
Adam Andrys, Libor Pavlík, Aleš Vozák, Tomáš Žeravík, Jiří Hotař a Marek
Ševčík získali 1. místo a odnášeli si zlatou medaili. Jejich soupeřem byli žáci
ZŠ Střítež n/L , ZŠ Jindřichov, ZŠ Partutovice. Gratulujeme.
Mladší žáci: Denis Navrátil, Štěpán Andrys, Mikuláš Jakubec, Lukáš
Janečka, Nela Demeterová, Jáchym Kuchař, Radek Kuchař, Radim Sixta,
Lukáš Posolda také získali 1. místo a zlatou medaili. Jejich soupeřem byli žáci
ZŠ Střítež n/L, ZŠ Olšovec, ZŠ Partutovice. Gratulujeme.
15. 5. mladší hráči miniházené porazili hráče hranických škol a opět získali
1. místo a odnášeli si zlatou medaili. Jejich soupeřem byla dvě družstva ZŠ
Struhlovsko a tři družstva ZŠ 1. máje. Gratulujeme.
Děkujeme paní Pavle Šatánkové, Jitce Jakubcové, Ivetě Kuchařové,
Miroslavu Kinclovi a paní Zdence Dostálové za vedení zájmových
kroužků.

Ohlédnutí za kulturou
Jménem kulturní komise bych Vám ráda připomněla kulturní aktivity, které
se uskutečnily v naší obci během uplynulého půl roku. První akcí byl 13. ledna
XIX. sousedský bál, který byl takovým milým sousedským, téměř rodinným
setkáním. V příštím roce nás čeká jubilejní XX. ročník, na který už se moc
těšíme. Bude v pátek 19. ledna 2018 a bude-li vůle, dočkáme se i překvapení.
V měsících lednu a únoru navštěvovalo osm párů taneční kurz pod vedením
Lenky a Petra Münsterových. Bylo to příjemné zpestření dlouhých zimních
večerů. Byla to příležitost vyrazit z domu, zdokonalit se v klasických tancích,
naučit se něco nového a také si společně popovídat. To, co se tanečníci naučili,
mohli hned vyzkoušet na parketu na dalších dvou plesech, které uspořádali
hasiči a sportovci. Taneční kurz měl úspěch, takže se plánují další lekce na
podzim letošního roku.
V březnu k nám zavítal divadelní soubor VENTYL s francouzskou komedií
Dva nahatý chlapi. Netradiční představení s otevřeným koncem, které sklízí
úspěch po celém okrese, si nenechala ujít asi stovka diváků. Je pravda, že to
byly většinou divačky, které byly velmi zvědavé, co tentokrát herci
předvedou. Ve vzpomínkách na absurdní kus se střídavě mísí nadšení
a zděšení, ale hlavně spousta smíchu.

Na počátku května jsme v kulturním domě tradičně oslavili svátek matek.
Do slavnostně připraveného sálu mířily už před půl třetí první maminky
a babičky, aby se dobře usadily a co nejlépe viděly. Vzorná obsluha z místní
hospůdky se postarala o roznos pohoštění, které si maminky a babičky mohly
vychutnat při roztomilém vystoupení našich nejmenších z mateřské školy
a divadelním a tanečním vystoupení školáků. Děti sklidily obrovský úspěch,
maminky a babičky se radovaly z toho, že se dětem dařilo, že dostaly krásné
dárečky a tradiční pelargonii. Nedá mi to, abych necitovala jednu maminku:
„Byla to fakt pěkná neděle“.

Na poslední květnový víkend byla naplánována fotbalová sobota s kácením
máje. Na uspořádání této náročnější akce se podíleli jak sportovci, tak členové
kulturní komise, zaměstnanci obce a mnoho aktivních spoluobčanů, bez nichž
by nebylo možné akci zvládnout. Samotná příprava sportovního areálu,
dovezení a postavení máje (ačkoliv se to možná nezdá) zabrala opravdu
spoustu času. Počasí tentokrát přálo, takže vynaložené úsilí stálo za to. Vše se
dařilo, fotbalové utkání skončilo výhrou domácích a jasným postupem do
vyšší soutěže, což byl pořádný důvod k oslavám. Program při kácení máje
zpestřili tanečníci z Černotína, kteří nám tak trošku připomněli dřívější slávu
souboru Záhoran. Pro děti bylo kácení už takovou malou poutí, protože se
mohly dosyta vyřádit na skluzavce, kolotoči a skákacím hradu. Po osmé
hodině se podařilo k velké radosti nedočkavých dětí skácet májku a k radosti
dospělých pokračovat v taneční zábavě. Naši Corpusáci hráli naplno až přes

půlnoc, napilno měli také všichni prodávající, protože o jídlo a pití byl
nepřetržitý zájem. Díky všem, kteří pomohli akci uskutečnit.
HV

ÚSTECKÝ CYKLOVÝLET
Kulturní komise připravuje na neděli 16. července další společný cyklovýlet
pro všechny generace. V 9:00 hodin vyjedeme od obecního úřadu po
cyklostezce Bečva směrem na Bumbálku (Ústí, Hustopeče nad Bečvou,
Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Horní Bečva, přehrada,
Bumbálka). Občerstvovací zastávky v Hustopečích, Valašském Meziříčí
a Rožnově. S sebou si vezměte kolo v dobrém technickém stavu, pití, peníze
a dobrou náladu. Každý jede na vlastní nebezpečí, děti pouze v doprovodu
rodičů! Zpět pojedeme ústeckým cyklovlekem, který bude nabírat cyklisty po
trase. Cílová stanice je Hospůdka U Čápa, kde bude pro všechny děti zmrzlina
a pro dospěláky drobné pohoštění zdarma. Doprava cyklovlekem je hrazena
z výtěžku kulturních akcí. Autobus s cyklovlekem pojme 39 osob, přihlášky
do 12. července na obecním úřadě.

Místní knihovna bude o prázdninách
otevřena v pondělí 3. července a 7. srpna 2017.

PŘIJEDE

POUŤ ...

Obec Ústí společně se ZŠ a MŠ Ústí si Vás opět po roce dovolují pozvat na
tradiční pouť. Můžete se těšit na třídenní program plný zábavy pro malé
i velké. Věříme, že si z bohaté nabídky vyberete a že si pouť společně
užijeme.
V pátek 30. června Vás zveme na taneční zábavu se skupinou KALIBRA,
která bude v Ústí hrát poprvé. Hudební skupina KALIBRA vznikla v roce
1998 ve Všechovicích, od té doby vystupuje v blízkém okolí na bigbítových
akcích. Začátek zábavy je ve 21 hodin, takže doma neotálejte a přijďte včas,
ať něco nezmeškáte. Vstupné činí 70,- Kč. Pořadatelé pro Vás připravují
spoustu dobrého moku, alko – nealko, guláš, uzené klobásy.
V sobotu 1. července se pořádně vyspěte a přijďte na oběd do Hospůdky
U Čápa, otevřeno bude od 10 do 15 hodin. Kromě tradiční nabídky si můžete
dát smažený kuřecí řízek s vařenými brambory nebo guláš s chlebem (obojí
za 90,- Kč). Po dobrém pivu, domácí limonádě či kávě nebo krátkém
odpočinku doma přijďte opět do sportovního areálu. To se týká hlavně rodičů
s dětmi, od 14:30 hodin Vás čeká workshop – mandaly a obrázky z písku.
Pokud nevíte, o co jde, pak vězte, že jde o kreativní tvoření pro všechny
generace a že obrázky z písku vyrábí nejen děti, ale hlavně dospělí. Je to
příjemný a vyloženě uklidňující relax. Obrázky si můžete zakoupit v ceně
30 - 50 Kč, barevné písky budou k dispozici. Děti mohou vyzkoušet hry na
chodníku, které jsou nově instalovány na asfaltovém hřišti.
V neděli 2. července v 9:30 hodin se v kostele sv. Petra a Pavla bude konat
slavnostní mše svatá, kterou bude celebrovat P. Jiří Doležel.
Hospůdka U Čápa bude otevřena od 10 do 13 hodin. Slavnostní oběd si
tentokrát dejte doma, přijďte na pivo, další občerstvení si můžete vychutnat
odpoledne na výletišti. Kromě tradičního vystoupení dětí z místní základní a
mateřské školy se Vám představí loutkové divadlo Bez kliky, uvidíte
loutkové představení s loutkovou dílnou, výrobu plošné loutky a tisk na
historickém lise. K poslechu a třeba i k tanci bude hrát kapela Láska Agency
band. Vstup na nedělní program je zdarma.

Přijďte pobýt mezi své sousedy, přátele a známé!
Vždyť pouť je jenom jednou v roce.

Odbor SPV Ústí
Opět ve zkratce shrnu sportovní aktivity odboru SPV Ústí. Činnost odboru
se zaměřila (bohužel) jen na „Soutěž zdatnosti dětí a mládeže v přírodě“ pod
názvem „Medvědí stezka“ a atletický čtyřboj.
První náročný závod Medvědí stezkou se konal 22. dubna 2017 ve Veselíčku.
Soutěž probíhala ve velice krásném prostředí a závodníci se mohli seznámit
s hezky upraveným parkem a zámkem.
Výsledky regionální soutěže zdatnosti dětí a mládeže v přírodě.
Mladší žactvo II.
Starší žactvo III.
Starší žactvo IV.
Dorost

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

Lukášová Adéla, Juráňová Simona
Žeravík Tomáš, Ševčík Marek
Černotská Vendula, Hadašová Adéla
Žeravíková Marie, Juráňová Nicol
Berná Zuzana, Hotařová Eva
Smolková Marie, Tolášová Klára
Nedbal Jan

Výsledky krajské soutěže Medvědí stezkou v Lošově u Olomouce dne
3. června 2017:
1. místo
Lukášová Adéla, Juráňová Simona
3. místo
Žeravík Tomáš, Ševčík Marek
6. místo
Černotská Vendula, Hadašová Adéla
1. místo
Juráňová Nicol, Žeravíková Marie
2. místo
Koutný Václav, Smolka Petr
2. místo
Smolková Marie, Tolášová Klára
2. místo
Bartoš Martin, Nedbal Jan
Opět republiková komise CPP zvolila rekreační středisko s velmi dobrým
ubytováním a zázemím. Také přírodní oblast pro konání závodu byla
nádherná.
Výsledky republikového finále Medvědí stezkou v Kletečné u Humpolce ve
dnech 16. - 18. června 2017:
17. místo
Lukášová Adéla, Juráňová Simona
21. místo
Černotská Vendula, Hadašová Adéla
12. místo
Žeravíková Marie, Juráňová Simona
9. místo
Smolková Marie, Tolášová Klára
1. místo
Smolka Petr, Koutný Václav
14. místo
Bartoš Martin, Nedbal Jan

Atletický čtyřboj
V atletickém čtyřboji nás reprezentovalo méně dětí, ale velmi úspěšně.
Výsledky regionálního kola v atletickém čtyřboji v Přerově dne 13. května
2017:
Mladší žákyně
3. místo
Berná Leona
Mladší žáci I.
1. místo
Kuchař Jáchym
Starší žáci II.
1. místo
Hotař Jiří
Starší žákyně
4. místo
Hotařová Eva
5. místo
Berná Zuzana
Dorost
1. místo
Nedbal Jan
2. místo
Bartoš Martin
Muži
2. místo
Bartoš Roman
Výsledky krajského atletického čtyřboje v Přerově dne 21. května 2017:
5. místo
Berná Leona
2. místo
Kuchař Jáchym
2. místo
Hotař Jiří
2. místo
Nedbal Jan
3. místo
Bartoš Martin
1. místo
Bartoš Roman

Výsledky republikového finále v atletice v Třebíči dne 27. května 2017:
14. místo
Kuchař Jáchym
10. místo
Hotař Jiří
5. místo
Nedbal Jan
10. místo
Bartoš Martin
7. místo
Bartoš Roman
Děkuji paní Iloně Hotařové za ochotu, obětavost a čas, který věnovala dětem
na atletických závodech.
Děkuji všem sportovcům za skvělou reprezentaci a velký dík rodičům, kteří
své děti podporují. Sport a fyzické aktivity v dětství a dospívání mají velmi
pozitivní vliv nejen na zdraví, kondici, vytrvalost, ale i na celkový vývoj
dítěte. Napomáhejme nadále našim dětem v pohybových aktivitách.
Jiřina Lukášová

Obecní úřad Ústí nabízí
popelová nádoba
o objemu 110 l, pozink

850,- Kč

popelová nádoba
o objemu 120 l, plast, na kolečkách

850,- Kč

Omezení provozu na Obecním úřadě v Ústí
V měsících červenci a srpnu 2017 bude obecní úřad fungovat takto:
Pondělí:
Úterý:
Středa
Čtvrtek
Pátek

6:30 – 12:00
6:30 – 13:00
6:30 – 15:00
6:30 – 13:00
zavřeno

14:00 – 17.00

Informace o čerpání další dovolené v průběhu prázdnin bude
zveřejněna na obecním úřadě. V nutných případech volejte na
724 092 742.

SOKOL JDE DO DIVIZE
Věřím, že většina z Vás zaznamenala postup našeho fotbalového mužstva do
této soutěže, který je za působení tělovýchovné jednoty historický
a ojedinělý.
Když se společně vrátíme do roku 2003 a připomeneme si postup fotbalistů
z I. A třídy do krajského přeboru, tak si asi nikdo tehdy nemyslel, že tuto
soutěž bude ústecké mužstvo hrát dlouhých 11 let. Po pádu do nižší soutěže
v roce 2014 se týmu podařilo po roce opět vrátit do krajského přeboru,
v němž po dva roky patřil mezi špičková mužstva. V roce 2016 skončilo naše
mužstvo na 2. místě, v letošním ročníku soutěž vyhrálo a postoupilo do
divize. Za tímto výsledkem stojí obrovské úsilí hráčů, trenérů a spousty
dalších lidí, kteří ústecký fotbal mají rádi a obětují mu svůj volný čas.
Nemohu zde jmenovat všechny, ale chtěl bych poděkovat všem hráčům,
trenéru Radimu Žingorovi a všem ostatním, kteří se na tomto úžasném
úspěchu podílí. Děkuji Vám všem za reprezentaci obce Ústí.
Ve čtvrtek 22. června 2017 proběhlo v Olomouci losování soutěžního
ročníku 2017/2018 DIVIZE, skupina E. Jak dopadl los? Historicky první
zápas nového soutěžního ročníku bude 5. 8. na hřišti FK Bospor Bohumín
z. s. Doma přivítáme v neděli 13. 8. v 10:00 FC Vsetín.

Ústecký tým po zápase se Zábřehem

Pronájem obecních prostor
Jako správci prostor, které jsou
pronajímány ke společenským a
rodinným setkáním, Vás chceme
upozornit na některá rizika s tím
spojená. Pokud plánujete svatbu
nebo oslavy jubileí, rezervujte si
včas sál kulturního domu nebo
klubovnu hasičské zbrojnice. Možná
je to k nevíře, ale některé termíny
jsou obsazeny i rok předem, tak ať

nejste překvapeni. Jsou však také
akce, které jsou neplánované. Jedná
se o smuteční hostiny, jejichž termín
může kolidovat s dříve objednanými
akcemi. Touto cestou Vás prosíme,
abyste při vyřizování těchto
záležitostí,
kontaktovali
vždy
nejdříve obecní úřad a zjistili, zda je
sál kulturního domu k dispozici.
Děkujeme Vám za pochopení.
HV

Hospůdka U Čápa Vám v letních měsících
nabízí kromě dobře vychlazeného piva také
domácí limonádu, točenou malinovku, letní
drinky a bohatý výběr nanuků.

Pár slůvek na závěr
Po přečtení celého Zpravodaje jsem si uvědomil, kolik úspěchů je
v něm zaznamenáno, co všechno dokázaly děti ve škole, jak uspěli
členové Asociace sportu pro všechny a jak skvěle dopadli fotbalisté.
Mám z toho velkou radost a věřím, že Vy také.
Libor Vykopal, starosta
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. 8. 2017
Kontakt: Ústí čp. 33, 753 01 Hranice, IČ 00600849, tel. 581 621 157, e-mail:urad@obec-usti.cz.
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