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Milí spoluobčané,
už je to tu zas – to hektické, předvánoční období, o kterém mluvíme už
od září a které jedni milují a druzí nenávidí.
Děti se těší na adventní kalendáře, Mikulášskou nadílku, vánoční
besídky, stromeček, bohatého ježíška a prázdniny. My, ženy, se
snažíme kromě nezbytného úklidu, výzdoby domácností, pečení
cukroví, nákupu dárků, přípravy slavnostní tabule a zajištění jídla
a pití, stihnout také adventní koncerty, vánoční večírky a vánoční trhy
s punčem. A jak to mají muži? Mnozí se snaží pomáhat a mnozí se
raději předvánočnímu šílenství vyhnou. Jejich doménou jsou starosti
o kapry, vánoční stromky, světýlka a také tradiční ukončení roku.
Říká se, že Vánoce jsou také obdobím sporů. Jsme ve stresu, abychom
všechno stihli, aby všechno bylo dokonalé. Až časem zjistíme, že to
není to nejdůležitější. Všem Vám přejeme, abyste předvánoční
i vánoční období strávili ve zdraví, klidu a pohodě. Prožívejte naplno
nejkrásnější svátky v roce v kruhu rodiny i přátel.
Hana Vykopalová

DÁREK K VÁNOCŮM
Kromě
tradičního
nástěnného
kalendáře s rozpisem kulturních
a sportovních akcí v roce 2018 Vám
naše obec věnuje také stolní kalendář
s fotografiemi sakrálních staveb,
který vydal Mikroregion Hranicko
s finanční podporou ministerstva pro

místní rozvoj. Věříme, že se Vám
oba kalendáře budou líbit a že je
využijete
pro
své
potřeby.
Poděkování patří Hance Kopecké,
která pořídila fotografie kaple sv.
Petra a Pavla i jejího interiéru.
HV

Zpráva o činnosti
Zastupitelé se sešli na pravidelných
poradách 3. října, 14. listopadu
a 6. prosince, veřejné zasedání se
konalo 24. října 2017.
Na 25. veřejném zasedání se
zastupitelstvo zabývalo majetkoprávními záležitostmi, které se
týkaly bytového domu čp. 45
a nájemného v obecních bytech.
Od 1. ledna 2018 se nájemné zvyšuje
na 28,- Kč/m2. Dále byla schválena
smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu Olomouckého kraje na
částečnou úhradu na prostorový
postřik proti komárům po povodni

dne 28. 4. 2017 na území obce Ústí.
Přestože obec provedla oproti
původně
plánovaným
třem
postřikům proti komárům pouze
jeden postřik v měsíci červnu, kraj
obci zaplatil veškeré výdaje, které
činily cca 18 000,- Kč.
Na posledním veřejném zasedání
zastupitelstva obce, které se bude
konat v pátek 29. prosince v 17:00
hodin, budou hlavními body
programu rozpočtové opatření,
rozpočet na rok 2018 a střednědobý
výhled rozpočtu na léta 2019 – 2021.
Libor Vykopal

Ve dnech 22. – 29. 12. 2017 bude Obecní úřad Ústí
z důvodu čerpání dovolené uzavřen.
Spolupráce s Policií České republiky
Policie České republiky oslovila naši
obec v souvislosti s projektem roku
2018 „Prevence do každé rodiny“.
Jedná se o letáky s informacemi
typu, jak předcházet trestné činnosti,
která by mohla být spáchána na
občanech a jejich majetku, kam se
obrátit v případě ohrožení či pocitu
ohrožení apod. Spolupráce s obcí
spočívá v tom, že jednotlivé letáky
budou
vloženy
do
našeho
Zpravodaje tak, aby neskončily jako

nepřečtené
mezi
ostatními
reklamními letáky. V tomto vydání
si můžete přečíst leták s názvem:
„Senioři, chraňte se před zločinem“.
V dalších Zpravodajích získáte
informace, jak se chránit před
vloupáním, jak si chránit majetek
ve vozidle a jak se chránit před
domácím násilím.
Věříme, že informace o prevenci
kriminality budou pro Vás všechny
užitečné.
HV

JAK DÁL S PRODEJNOU JEDNOTY?
V pondělí 27. listopadu se v sále
Kulturního domu v Ústí uskutečnilo
společné
setkání
zastupitelů
a spoluobčanů ohledně fungování
místní prodejny Jednoty. Pozvání
zastupitelstva přijalo přes třicet
spoluobčanů, kterým osud prodejny
není lhostejný. Starosta nejdříve
seznámil
přítomné
hosty
s požadavky Spotřebního družstva
COOP Uherský Ostroh a zároveň
všechny ubezpečil, že je v zájmu
obce prodejnu Jednoty zachovat.
Vzhledem ke ztrátovosti v roce 2017
a navýšení minimální mzdy
od 1. 1. 2018 požaduje COOP po
obci pro následující rok měsíční
dotaci ve výši 6 500,- Kč. Kromě

tohoto požadavku se COOP Uherský
Ostroh nebrání odprodeji prodejny
obci. Nabízí se několik variant
řešení, zaplatit požadovanou dotaci
nebo
vykoupit
prodejnu
a pronajmout případnému zájemci
nebo vykoupit prodejnu s tím, že
provoz bude nadále zajišťovat
COOP Uherský Ostroh. Variantu
o provozování prodejny samotnou
obcí starosta zcela vyloučil.
Po diskuzi s občany zastupitelstvo
uzavřelo setkání s tím, že má
podporu spoluobčanů vyjednávat
o odkupu nemovitosti a zachování
prodejny v obci Ústí.
HV

CO S BYTOVÝM DOMEM ČP. 45?
Dům čp. 45 byl 14. 10. 1996
zkolaudován jako dům se sedmi
bytovými jednotkami, se sklady na
nářadí, přístřeškem pro popelnice,
kočárkárnou a jedním nebytovým
prostorem. Na rekonstrukci byla
poskytnuta dotace ze státního
rozpočtu ve výši 2 200 000,- Kč.
V souvislosti s výše uvedenou
podporou byl dům č. p. 45
s přilehlými pozemky zastaven
zástavní smlouvou po dobu 20 let
od kolaudace. Dále došlo v roce
1999 a 2000 k rozšíření bytů č. 6
(Žeravíkovi) a č. 5 (Klvaňovi)
o půdní vestavby.
V loňském roce se zastupitelé
dohodli na postupu, jak naložit
s jednotlivými byty nebo celým

objektem. Nejprve jsme požádali
úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových o zrušení zástavního
práva. Po zrušení zástavy a výmazu
v katastru nemovitostí jsme požádali
stavební úřad o potvrzení existence
stavby, které bylo nutné doložit
k novému geometrickému plánu,
který oddělil budovu čp. 45
od sousedních pozemků. Tento dům
byl
nově
zapsán
v katastru
nemovitostí na st. p. 36 o výměře
412 m2, zastavěná plocha a nádvoří.
Dále jsme navázali spolupráci
s Ing. Markem Gadasem, který
vypracoval podklady k „Prohlášení
vlastníka budovy“ a ocenění celé
nemovitosti. Jedná se o rozdělení
budovy na sedm bytových jednotek

včetně vybavení s určením plochy
v m2, a na jeden nebytový prostor
(dílna
a
sklad).
Výpočet
spoluvlastnických
podílů
pro
zpracování Prohlášení vlastníka
budovy
čp.
45
schválilo
zastupitelstvo na veřejném zasedání
24. 10. 2017. Po absolvování výše
uvedených skutečností, které trvaly
bezmála jeden rok, se ve středu

29. listopadu 2017 uskutečnila
společná
schůzka
současných
nájemníků se zastupiteli obce. Na
základě prohlášení vlastníka budovy
nabídla obec přednostně stávajícím
nájemcům odprodej jednotlivých
bytů i nebytového prostoru.
V případě souhlasného stanoviska
vyhlásí obec na prodej záměr.
Libor Vykopal

PLÁNY NA ROK 2018
Na posledním veřejném zasedání
zastupitelstva se bude schvalovat
rozpočet na rok 2018, jehož návrh je
zveřejněn na úřední desce. Součástí
rozpočtu jsou plánované investice
a opravy, které chceme v příštím
roce zrealizovat. K posílení rozpočtu
budeme ještě letos žádat o dotace
z programu
obnovy
venkova
Olomouckého kraje, z programu
obnovy venkova ministerstva pro
místní rozvoj a ministerstva
životního prostředí. Jedná se
o vybudování sociálního zázemí
ve sportovním areálu, opravu
komunikace kolem domu čp. 45,
obnovu školní zahrady v mateřské
škole a rozšíření salonku v hospůdce.
Zda budou žádosti o dotace vyřízeny
kladně, se obec dozví na jaře roku
2018.

Prioritou současného zastupitelstva
je sociální zázemí ve sportovním
areálu, na jehož realizaci je vydáno
stavební povolení, a oprava
komunikace kolem domu čp. 45.
Kromě toho jsou v rozpočtu
zahrnuty následující neinvestiční
akce: dokončení oprav na hřbitově,
oprava fasády na obecním úřadě
a opravy veřejného osvětlení.
Z dalších projektů, které se chystají,
je projektování lávky přes Bečvu,
demolice části budovy čp. 19
(bývalého obecního úřadu), která
byla stavebním úřadem povolena, a
využití půdních prostor ZŠ dle studie
projekčního ateliéru Nohálových.
Návrh půdní vestavby je zveřejněn
na úřední desce a k nahlédnutí
na obecním úřadě.
Libor Vykopal

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA ŘECE BEČVĚ
V jakém stadiu jsou jednotlivé projekty?
Stavba I. – Bečva, km 41,91-42,37 revitalizace toku Ústí (obnovení
původního koryta Bečvy). Na tuto stavbu bylo 3. 11. 2017 vydáno územní
rozhodnutí o umístění stavby, dále se zpracovává projektová dokumentace
ke stavebnímu povolení.

Stavba II. – Bečva, km 42,480 – 44,135 – revitalizace toku Černotín. Na
tuto stavbu bylo 14. 6. 2017 vydáno územní rozhodnutí a 6. 12. 2017 bylo
zahájeno vodoprávní řízení k realizaci vodního díla.
Stavba III. – Bečva, km 44,135 – 45,855 revitalizace toku Skalička. Dne
27. 11. 2017 bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby. Firma SWECO
Hydroprojekt s. r. o. dokončuje projektovou dokumentaci k podání žádosti
o zahájení vodoprávního řízení k realizaci vodního díla.
Povodí Moravy plánuje na podzim 2018 zahájení stavebních prací na stavbě
II. a III.
Libor Vykopal

VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY
INFORMACE K VOLIČSKÝM PRŮKAZŮM
První kolo prezidentských voleb se uskuteční 12. a 13. ledna 2018. Druhé
kolo případně o dva týdny později 26. a 27. ledna 2018. Volit mohou také ti
z Vás, kteří se v tomto termínu nebudou nacházet v místě svého trvalého
bydliště. Musíte však zažádat o vydání voličského průkazu, což můžete
učinit už teď, a to osobně, dopisem nebo elektronicky. V případě žádosti
o voličský průkaz nemusíte specifikovat, zda chcete doklad pro obě kola,
obecní úřad vystaví automaticky průkazy dva.
Při osobní žádosti je třeba se dostavit na obecní úřad v místě svého trvalého
bydliště, v tomto případě je třeba prokázat totožnost a domluvit se na
způsobu předání průkazu, není třeba sepisovat žádost o vydání voličského
průkazu. V případě osobní žádosti přímo na úřadě je nutné přijít nejpozději
do 10. ledna 2018 do 16. hodiny.
Chcete-li si vyřídit voličský průkaz do konce roku, můžete volat v pracovní
dny na tel. č. 724 092 742 a domluvit si termín vyzvednutí průkazu .
Při písemné žádosti je třeba připojit k žádosti úředně ověřený podpis voliče.
V žádosti je třeba uvést jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště,
případně telefonický nebo emailový kontakt. Volič by měl zároveň uvést,
zda si průkaz vyzvedne osobně nebo zda jej chce nechat zaslat na určenou
adresu nebo může pověřit příbuzného či známého, aby průkaz vyzvedl.
Pokud ale doklad vyzvedne někdo třetí, nestačí se na tom jen předem
domluvit se zaměstnancem úřadu, ale je nutné, aby žádající volič sepsal
plnou moc, na které bude jeho úředně ověřený podpis a kterou vybaví
člověka, který mu doklad vyzvedává.
O vydání průkazu může člověk zažádat také v elektronické podobě
prostřednictvím datové schránky. Pokud volič zasílá žádost poštou,
musí na úřad dorazit do 5. ledna 2018.
Úřady začnou průkazy vydávat nejdříve 15 dnů před volbami, tedy
od 28. prosince 2017.

CHYSTÁ SE DALŠÍ ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Na jaře letošního roku jsme Vás
informovali, že ve fázi příprav je mj.
prostranství naproti dětskému hřišti.
Zastupitelstvo oslovilo Ing. Romanu
Šnajdárkovou, která po několika
společných schůzkách připravila
nejdříve studii a poté kompletní
dokumentaci pro provedení stavby.
Návrh úpravy řešeného území
vychází ze základního požadavku na
vytvoření esteticky hodnotného
veřejného prostranství k pasivnímu
odpočinku. Plocha se nachází
v centru obce s množstvím výhledů
na místní dominanty – kostel, obecní
úřad a kulturní dům. Úprava
veřejného prostranství je navržena
jako kombinace zpevněných ploch
a vegetačních úprav. Zpevněné
plochy – chodníky jsou situovány dle
míst, kudy občané nejčastěji
prochází nebo procházet budou
směrem k prodejně. Takto bylo
vytipováno také centrální místo
kruhového tvaru s posezením, které
se nachází na křížení přístupového
chodníku od sportoviště, obchodu
a potoka. Zároveň se jedná o místo,
které bylo vyhodnoceno jako místo
s nejhezčím pohledem na centrum
obce. Plocha bude odcloněna od
svého okolí volně rostoucím živým
plotem, který plochu oddělí od
komunikace
a
soukromého
pozemku. Místo posezení je
doplněno výsadbou keřů, trvalek
a cibulovin. Výsadba je doporučena

tak, aby působila během celého roku.
Stromové patro je zastoupeno druhy
okrasnými i ovocnými. Trávníková
plocha je navržena dvojího typu,
jako intenzivně udržovaný a
pravidelně kosený parkový trávník
a také luční květnatý trávník.
Dle projektu má být na ploše
vysázeno 20 listnatých stromů, 360
keřů, 89 růží, 24 trvalek, 112
cibulovin, luční trávník o výměře
1723 m2, parkový trávník o výměře
1847 m2. Projektantka navrhla
umístění tří odpadkových košů
a sedm laviček v centru prostranství,
zpevněné plochy tvoří kamenná
dlažba a mlatový povrch. Součástí
výsadby je také jedna lípa, jako
strom připomínající rok 1918.
Takže takto vypadá návrh úprav
současné travnaté plochy, kolem
které chodíme již několik let.
Otázkou je, kdy se podaří projekt
zrealizovat, zda žádat o dotaci nebo
zda se pokusit vybudovat dílo
vlastními silami po etapách.
HV

O ČINNOSTI TJ SOKOL ÚSTÍ V ROCE 2017
Po skončení fotbalového podzimu se
členové TJ Sokol Ústí včetně hráčů,
příznivců a hostů sešli v pátek 24.
listopadu na valné hromadě, aby
zhodnotili minulý rok. Na té první,
ustavující (v roce 2015) byl zvolen
výkonný výbor, schváleny stanovy
a
byli
jsme
zaregistrováni
u krajského soudu v Ostravě pod
názvem Tělovýchovná jednota Sokol
Ústí, spolek. Výkonný výbor je
pětičlenný a tvoří ho: Antonín Bagar,
Pavel Bagar, Petr Hadaš, Jiří Smolka
a Libor Vykopal.
Hlavní sportovní činnosti Sokola je
samozřejmě fotbal, ale abychom to
mohli provozovat na úrovni, jaká je
v Ústí zvykem, je potřeba řádné
materiální a finanční zabezpečení,
šatny a hřiště v patřičné kvalitě.
Proto vlastníme
penzion na
provozování ubytování a autobusovou dopravu. Tu má na starosti
Roman Palacký, eviduje a vyřizuje
jednotlivé požadavky na dopravu
a samozřejmě zajišťuje přepravu
jednotlivých mužstev k venkovním
zápasům. K dispozici máme tři
autobusy různých velikostí. Máme
také cyklovlek, o který je mezi
cyklisty docela velký zájem.
Nutno říci, že tato činnost je velice
zodpovědná, náročná na dobrý
technický stav a údržbu autobusů.
Jako
řidiči
kromě
Romana
Palackého zde jezdí Josef Římák,
Pavel Bagar, Lukáš Hadaš, Libor
Vykopal a Antonín Uhýrek.

Pro
provozování
ubytování
v penzionu jsme pro letošní rok
uzavřeli nájemní smlouvu s obcí
Ústí, protože Sokol na toto stálého
pracovníka neměl a je zřejmé, že to
takto funguje dobře. Navíc je dobře,
že je v Ústí možnost ubytování
i zajištění stravy v místní hospodě.
Smlouva bude po skončení roku
oběma
stranami
vyhodnocena
a rozhodnuto o dalším způsobu
provozování penzionu.
Ve fotbalových soutěžích má Sokol
Ústí „A“ mužstvo dospělých hrající
v divizi, „B“ mužstvo hrající v I. B
třídě Olomouckého kraje, dorost je
účastníkem krajské soutěže, dále
máme mladší žáky, starší a mladší
přípravku hrajících v soutěži okresu
Přerov.
Obě mužstva mužů si vedla celý rok
velice dobře. Tento rok byl
nejúspěšnější v historii Sokola.
Připomeňme si v krátkosti, že TJ
Sokol byla založena v roce 1953. Po
devíti letech byla činnost přerušena,
v roce 1966 obnovena a zahájena
v nejnižší soutěži okresu Přerov.
V roce 1970 jsme postoupili do
okresního přeboru, v roce 1980
do I. B třídy, po deseti letech v roce
1990 šli opět výš do I. A třídy.
V roce 2000 jsme z I. A třídy
sestoupili do I. B, tam jsme vydrželi
dva roky a opět se vrátili do I. A
třídy. Tuto soutěž jsme vyhráli
a poprvé postoupili do krajského

přeboru Olomouckého kraje. Tam
jsme hráli 11 sezón, v roce 2014
jsme sestoupili. A tady je začátek
toho, proč jsme v roce 2017 dosáhli
největšího úspěchu.
Do sezóny 2014-2015 jsme vstoupili
jako farma SK Hranice a založili
jsme i B tým, který byl zařazen
do I. B třídy. Přišli trénovat noví
muži Radim Žingor a Pepa Velocha
a s nimi přišla parta dorostenců,
které v SK Hranice vedli. Po roce
jsme jako farma skončili, noví hráči
se s těmi našimi brzy sžili, vytvořili
dobrou partu, což dokazují výsledky.
„Béčko“ stále hraje v I. B třídě a po
letošním podzimu je na 1. místě se
ziskem 35 bodů, je tedy podzimní
mistr.
„A“ mužstvo svou první sezónu
v I. A třídě bezpečně vyhrálo. Ve 26
zápasech vždy zvítězilo a se ziskem
78 bodů suverénně soutěž vyhrálo
a po roce se vrátilo do krajského
přeboru. Tam jsme v sezóně 20152016 skončili na druhém místě. Tu
následující 2016-2017 jsme už
bezpečně vyhráli se 71 body a stali se
přeborníky kraje – obrovský úspěch.

Tím jsme si vybojovali právo
postupu do divize, přihlášku do
soutěže jsme zvažovali, ale nakonec
jsme ji podali. Takže podzim jsme
absolvovali
jako
nováček
v moravskoslezské divizi, skupině E.
K velkému překvapení jsme po
podzimu na 1. místě, z 15 zápasů
bylo 9 vítězných, 4 remízy
a 2 prohry, skóre 33 : 14 se ziskem
31 bodů – OBROVSKÝ ÚSPĚCH!
Ten byl navíc umocněn posledním
domácím zápasem s týmem SK
Hranice. Skvělá kulisa, 643 platících
diváků, dalších cca 200, kteří mají
vstup volný, chování diváků rovněž
dobré a k tomu 3 body za výhru 2 : 0.
Navíc jsme i v poháru ve finále
porazili SK Řetězárna Česká Ves
7 : 3 a stali se vítězi v kraji.
Na závěr TJ Sokol děkuje všem, kteří
nám jakýmkoliv způsobem pomáhají
či přispívají na naši činnost. Vážíme
si i dobré spolupráce s obcí Ústí
a věříme, že obci děláme dobrou
reklamu teď na celé severní Moravě.
Našim spoluobčanům přejeme hezké
Vánoce a hodně zdraví a štěstí
v novém roce.
Antonín Bagar

TJ SOKOL NEBUDE SPÁT ANI PŘES ZIMU
V listopadu Sokol obdržel dotaci
z Fotbalové asociace ČR ve výši 50
tis. Kč, ze které byly pořízeny míče
a hliníkové fotbalové branky
s certifikátem FIFA. V souvislosti se
zabudováním nových branek bude
upravena hrací plocha na rozměry

98 x 69 m. Z tohoto důvodu byly na
spodní brance odstraněny stávající
stromy a ochranná síť, která bude
posunuta cca o 6 m směrem k Bečvě.
Po dokončení úprav se počítá
s náhradní výsadbou v této lokalitě.
Libor Vykopal

XX. SOUSEDSKÝ BÁL
Od roku 1999 připravuje kulturní
komise společně s obcí sousedské
bály, v roce 2018 to bude již po
dvacáté.
Připomeňme si jeho historii několika
řádky a několika fotografiemi
z prvního bálu. Dnes si už ani
neumíme představit, že bychom
občerstvení nakupovali v šatně, jak
tomu bylo po dva roky v roce 1999
a 2000. V roce 2001 - 2003
zajišťovali pohoštění hospodští
Caisbergerovi, hosté bálu tak mohli
poprvé ochutnat teplé řízky
a míchané nápoje. Do té doby se
tradičně připravovaly chlebíčky
a jednohubky (většinou z vlastních
zdrojů). Rok 2004 byl přelomový, po
přístavbě kulturního domu přibylo
pódium a peklo, což znamenalo
obrovskou kvalitativní změnu. Od
roku 2015 se prostory rozšířily ještě
o hospodu, kterou obec provozuje
čtvrtým rokem.
Co se týká kapel, bylo jich tu
bezpočet – poprvé hrál p. Žilka
z Kunovic, pak Jaroslav Stržínek,
Orion
Martinice,
určitě
si
vzpomínáte na Alenku Rapáčovou
a Jindru Kotka, velkou kapelu BLUE
BAND Company, Radka Kňuru,
skupinu Kalej, Sunset a Gaspary.

V roce 2018 bude hrát hudební
skupina DOMEZA.
Co se týká vystoupení – tradičně
vystupovali
členové
souboru
Záhoran, kteří také spoustu let vítali
příchozí štamprličkou a koláčkem.
Kromě vystoupení z vlastních zdrojů
(Labutí jezero, Holky z naší školky,
mažoretky, taneční vystoupení
zastupitelů) jste mohli zhlédnout
barmanskou show, skupinu Oldies,
Faridáh, břišní tanečnice, Madonnu
Revival show, taneční školu
V. Tumpacha, tanečníky ze ZUŠ
Hranice a mnohé další.
XX. sousedský bál bude bál plný
zážitků, proto si nenechte ujít
zahájení plesové sezóny a přijďte
v hojném počtu v pátek 19. ledna
do sálu našeho kulturního domu.
Kromě tradičního uvítání – štamprle
a koláčku – Vás čeká malé
překvapení. Spoustu zážitků na Vás
čeká v bohaté tombole, ale také při
tanci, vystoupení či skvělém jídle.
Sousedský bál byl po léta setkáním
všech generací, od seniorů až po
mládež. Pevně věříme, že se na
jubilejním bále opět společně
báječně pobavíme a že si bál užijeme
až do ranních hodin tak, jak to bývalo
kdysi zvykem.

Srdečně Vás zveme na

XX. sousedský bál
v pátek 19. ledna 2018 od 20 hodin v sále KD v Ústí.
Předprodej vstupenek od středy 10. ledna na obecním úřadě.

Rok 1999 - příprava občerstvení v předsálí - poznáte naše spoluobčany? 
Příprava občerstvení v předsálí - poznáte naše spoluobčany?

První tombola s divokým seletem

ZUMBA v roce 2018 - změna termínu cvičení
Nově každé úterý od 18:00 h. !!!! První hodina v úterý 9. ledna 2018
(do konce roku se cvičí dle starého rozpisu v pondělí).
Akciová společnost Skalagro Skalička bude do úterý 19. 12. 2017
vyplácet nájem z pozemků za rok 2017, a to na váze ve středisku
Skalička v době od 7:00 do 15:00 hodin. Další termín vyplácení
od 2. ledna 2018 po telefonické dohodě – 581 692 214
nebo 603 182 434. Dále je možné zaplatit krmnou řepu.

OZNÁMENÍ FIRMY EKOLTES A. S. HRANICE
Svoz komunálního odpadu bude proveden
v pátek 22. prosince 2017.

Příjemné prožití vánočních svátků,
v novém roce 2018 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
přejí všem spoluobčanům
zaměstnanci a zastupitelé obce Ústí

NOVOROČNÍ PUTOVÁNÍ V ROCE 2018
Ačkoliv se tomu nechce věřit, 1. ledna 2018 to bude už po desáté, co budeme
společně putovat po Stezce zdraví. Ano, je to tak, stezku jsme vybudovali
v roce 2008 a hned na Nový rok jsme se poprvé sešli. Od té doby dodržujeme
tuto tradici.
Milí spoluobčané, přijměte pozvání na
jubilejní putování, na kterém Vás také
čeká malé překvapení.
Procházka po vánočním a silvestrovském
hodování začíná jako obvykle ve 13:30
hodin z Mariánského údolí. V kulturním
domě můžete od 16 hodin ochutnat
tradiční zabíjačkové občerstvení a teplé
nápoje. Samozřejmostí bude doplňovačka
o ceny. A pak hurá k ohňostroji! Ten bude
odpálen ve sportovním areálu v 18:00 hodin po zaznění české hymny.

Přijďte si společně potřást pravicí a popřát štěstí a zdraví v novém
roce. Těšíme se na Vás, teplý přípitek pro děti i dospělé se bude
podávat v kiosku.
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