číslo 79

červen 2019

Vážení spoluobčané,
před měsícem jsme se opět potýkali s povodní. Přišla po dvou letech
a jako obvykle znenadání. Určitě mi dáte za pravdu, že zkušenosti s povodněmi v naší
obci máme bohaté a že víme, co v takové situaci dělat. Máme k dispozici Jednotku
sboru dobrovolných hasičů, povodňovou komisi, povodňový plán a stále dost dobrých
lidí ochotných pomoci při živelních událostech. Při této povodni jsme zjistili dvě věci,
jednak že je třeba obměnit členy povodňové komise a jednak přesvědčit ty z Vás, kteří
jste ohroženi „vodou“, abyste se opětovně zapojili do INFOKANÁLU. V evidenci jsme
původně měli alespoň ty domácnosti, které jsou ohroženy nejvíce. Po zavedení GDPR
v loňském roce nebyla spousta kontaktů Vámi potvrzena, takže při povodni nebylo
téměř komu volat a podávat informace.
Tímto chci poprosit, abyste tuto skutečnost zvážili a nejlépe osobně nahlásili na
obecním úřadě číslo svého mobilního telefonu. Dle Vašeho přání Vám mohou být
zasílány všechny zprávy nebo pouze zprávy, které se týkají povodňového nebezpečí.
Děkuji Vám za
pochopení.
Zároveň bych chtěl
moc poděkovat všem
spoluobčanům, kteří
pomohli při letošní
povodni.
Libor Vykopal, starosta

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelé se sešli na pravidelné poradě 23. dubna, 14. května a 13. června 2019, veřejná
zasedání se konala 2. dubna a 14. května.
Na čtvrtém veřejném zasedání v období 2018 - 2022 bylo mj. schváleno:


Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku „ÚSTÍ – DOPRAVNÍ AUTOMOBIL“
(dodavatelem bude firma CARent a. s. Brno).



Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-8006378/001 mezi obcí Ústí a ČEZ Distribuce, a. s. – obsahem
břemene bude právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční
soustavy na dotčených nemovitostech.



Spolufinancování vlastního podílu z rozpočtu obce na akci „ÚSTÍ – DOPRAVNÍ
AUTOMOBIL“.

Na pátém veřejném zasedání v období 2018 - 2022 bylo mj. schváleno:


Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Oprava Památníku
padlým v 1. světové válce“ ve výši 50 000,- Kč z dotačního programu „Obnova
staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2019“



Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na částečnou úhradu výdajů
na pořízení dopravního automobilu jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši
100 000,- Kč z dotačního programu „Program na podporu JSDH 2019, dotační titul č.
2: Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů
a cisternových automobilových stříkaček“ (na vysvětlenou – obec obdrží na pořízení
dopravního automobilu 2 dotace, 450 000,- Kč poskytne Generální ředitelství
hasičského záchranného sboru a 100 000,- Kč poskytne Olomoucký kraj)



Výsledky výběrového řízení na akci „Přírodní zahrada pro MŠ Ústí, Ústí, okres
Přerov“



Dle záměru obce Ústí č. 1/2019 prodej části pozemku p. č. 1359/1 díl „A“ o výměře
6 m2 a prodej části pozemku p. č. 1359/1 díl „B“ o výměře 30 m2 dle geometrického
plánu č. 393-86/2018 (jedná se o části pozemků u domu čp. 44)




Závěrečný účet obce Ústí za rok 2018, celoroční hospodaření bez výhrad
Účetní závěrku obce Ústí za rok 2018 včetně inventarizační zprávy, protokolu
o veřejnosprávní kontrole, rozvahy, výkazu zisku a ztrát, výkazu FIN 2-12, přílohy a
zprávy o přezkoumání
Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ústí za rok 2018 včetně
inventarizační zprávy, rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy
Převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Ústí za rok 2018 do rezervního fondu pro
použití potřeb příspěvkové organizace
Poskytnutí dotace na projekt Soutěž v přírodě „Medvědí stezka“ - úhrada
dopravy, ubytování a stravování v rámci sportovních aktivit dětí a mládeže obce Ústí
pí Jiřině Lukášové ve výši 16 000,- Kč
Převod finančních prostředků z tzv. fondu oprav na bankovní účet Společenství
vlastníků jednotek pro dům č. p. 45 v Ústí







HV

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU







Na začátku dubna bylo vyhlášeno výběrové řízení na akci „Dispoziční rozšíření ZŠ
Ústí“. Vzhledem k tomu, že zadavatel neobdržel žádnou nabídku, bylo zadávací
řízení na tuto akci zrušeno. Ministerstvo pro místní rozvoj doporučilo pro tento
projekt poskytnutí dotace ve výši 10 mil. Kč. Věříme, že s pomocí dotace se „Dispoziční
rozšíření ZŠ“ podaří zrealizovat v příštím roce.
Dne 15. června byla vyvěšena na úřední desce Veřejná vyhláška – oznámení
o zahájení územního řízení o umístění stavby „Ústí, obnova vedení, vNN, kNN,
DTS“ číslo stavby: IE-12-8006378. Předmětem stavby je výstavba nového kabelového
vedení NN, demontáž stávajícího venkovního vedení NN a výměna sloupové
trafostanice.
Prostřednictvím Mikroregionu Hranicko bylo vyhlášeno výběrové řízení na provedení
plynového vytápění v prodejně COOP a na demolici domu čp. 19.
V průběhu dubna a května se zastupitelstvo obce společně s vedením ZŠ zabývalo
podněty rodičů, které se týkaly prošetření kvality výuky v místní škole. Celá záležitost
vyvrcholila podáním stížnosti rodičů na Českou školní inspekci, která vyhodnotila
stížnost jako důvodnou. Zřizovatel příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ústí tj. obec Ústí
přijal opatření k zabezpečení kontroly vzdělávání a k řešení připomínek a podnětů
zákonných zástupců.
HV

CO MOŽNÁ NEVÍTE
ANEB OPAKOVÁNÍ - MATKA MOUDROSTI
Ukládání odpadů – obecně závazná vyhláška č. 1/2016 a č. 2/2016
Komunální odpady v obci Ústí třídíme a ukládáme takto:
-

Směsný, tj. zbytkový odpad
Plasty + nápojové kartony
Papír
Sklo
Kovy
Baterie
Drobná elektrozařízení
Nebezpečné odpady
Objemné odpady
Biologicky rozložitelný odpad
Hřbitovní odpady

vlastní popelové nádoby
žluté kontejnery
modré kontejnery
zelené nebo bílé kontejnery
kontejner za mostem u čp. 29
zelená nádoba na obecním úřadě nebo ve škole
sběrná nádoba na obecním úřadě
zajišťuje 2 x ročně firma Ekoltes a. s.
zajišťuje 2 x ročně firma Ekoltes a. s.
kompostéry + kontejnery u bruslařské dráhy
kontejnery o objemu 1100 litrů

ZDARMA
můžete ukládat nebezpečné a objemné odpady ve sběrném dvoře v Hranicích,
stavební odpady za úplatu.
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle

Provozní doba:
Zavřeno
7:00 – 12:00
12:30 – 17:00
7:00 – 12:00
12:30 – 17:00
7:00 – 12:00
12:30 – 16:00
7:00 – 12:00
12:30 – 16:00
8:00 – 12:00
12:30 – 15:00
Zavřeno

Provozní pracovník sběrného dvora Jitka Orságová, tel. č. 581 674 422, 777 466 106.

SPALOVÁNÍ SUCHÝCH ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ
-

Obec Ústí v minulosti schválila obecně závaznou vyhlášku, která stanovila podmínky
pro spalování (suché rostlinné materiály nebylo možné spalovat v neděli a státem
uznaných svátcích a ve dnech, kdy teplota vzduchu přesáhne 25 C).
Tato vyhláška byla v roce 2016 zrušena. Z důvodu ochrany ovzduší je doporučena
likvidace těchto materiálů jiným způsobem tj. kompostováním.

VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Obec v současné době nemá schválenou obecně závaznou vyhlášku, která by se týkala
veřejného pořádku.
1. Žádáme proto všechny občany, aby dodržovali místní velice dobré zvyklosti
a nepoužívali o svátcích a nedělích hlučné stroje – tj. sekačky, křovinořezy,
cirkulárky, brusky apod. Vaši sousedi Vám budou velmi vděční a také Vy sami budete
moci prožít klidné chvíle na svých zahradách.
2. Co se týká pohybu psů, v naší obci nejsou vyhrazeny plochy pro volný pohyb psů,
ani není stanovena povinnost, aby měl pes náhubek. Přesto je základní povinností
majitele psa zajistit, aby pes neobtěžoval jiné osoby a nezpůsoboval jiné škody.
Připomínáme Vám, že dle provozního řádu dětského a víceúčelového hřiště je
na obě hřiště zakázán vstup se psy. Majitelé psů většinou říkají: „Můj pes nic nedělá“.
Zkušenosti však říkají něco jiného. Proto doporučujeme zejména majitelům větších
plemen, aby své psy v intravilánu obce měli na vodítku a opatřili je náhubkem.
Nemluvě o tom, že jsou v naší obci psi, kteří si pravidelně vyrážejí do ulic sami!

MÍSTO PRO PRODEJ ZBOŽÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
-

dle nařízení obce č. 1/2008 (tržní řád) je tímto místem pouze prostranství
před hasičskou zbrojnicí
podomní prodej je na území obce zakázán
pokud Vás obtěžují podomní prodejci, kontaktujte obecní úřad (tel. č. 581 621 157) nebo
Policii ČR (tel. č. 158)

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Užívání veřejných prostranství upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních
poplatcích, podle které je poplatník povinen 5 dnů před zahájením užívání toto nahlásit
správci poplatku tj. obecnímu úřadu. Nejčastěji se užívání týká umístění dočasných
staveb, provádění výkopových prací, umístění stavebního zařízení (10,- Kč/m2/den) nebo
umístění skládek (2,-Kč/m2/den). Veřejná prostranství jsou uvedena jmenovitě a graficky
vyznačena v přílohách vyhlášky, v podstatě se mj. jedná o veškeré obecní komunikace,
ostatní plochy a větší i či menší travnaté plochy před Vašimi domy.
Zastupitelé se tématem „veřejné prostranství“ zabývají již delší dobu. Jsou zde prostranství,
o která pečuje obec, prostranství, o která se se staráte Vy sami (za což je obec ráda), a dále
prostranství, která jsou využívána občas nebo trvale k jiným účelům. Z tohoto důvodu bude
v průběhu prázdnin provedena pochůzka po obci za účelem kontroly těchto pozemků. Podle
stavu veřejných prostranství se zastupitelstvo rozhodne, zda svolá schůzku s občany
s cílem najít co nejlepší řešení pro všechny strany nebo bude jednotlivě řešit užívání či péči
o veřejná prostranství.
HV

ZE ŽIVOTA OBCE
aneb co se událo během uplynulých 12 týdnů
Výlet do Prahy – 6. dubna 2019

Po roce jsme se opět vydali do Prahy do divadla
Studio DVA na představení Šíleně smutná
princezna. Bylo to dlouhé čekání, protože
vstupenky byly objednané už od srpna 2018.
Jak jsme se měli, popisuje níže Věrka Koutná.

I HAVE NEVER EATEN SO EXPENSIVE DESSERT
To je věta, kterou mám spojenou
s letošním jarním zájezdem do Prahy. Je to
už sice pár týdnů, ale... Hanka Vykopalová
nás opět vzala do Prahy, záměrně píšu vzala, protože výlet byl tak dobře
zorganizovaný, že se člověk nemusí o nic
starat, jen si vzít vlastni peněženku a přijít
včas na určené místo. Dostanete do ruky
obálku, kde je lístek na vlak, vstupenka do
divadla a v Praze dostanete do ruky klíč
od pokoje, kde bydlíte. Co víc si člověk může
přát. Počasí nám přálo oba dva dny. Někdo
navštívil Národní muzeum, někdo Pražský
hrad, někdo hospodu, kde vám pivo přiveze
vláček, no každý, kam ho srdce táhne... Já
jsem třeba navštívila cukrárnu, kde se

vyrábějí krásné zákusky a můžete se na
jejich výrobu dívat a já se podívala dost
zblízka a pak i na ten účet, co mi přinesli. Ale
nevadí, byl to nevšední zážitek, nelituji.
A to je ona první věta, kterou jsem začala
- NIKDY JSEM NEJEDLA TAK DRAHÝ
ZÁKUSEK. Byl vynikající. Ale proč jsme
tam vlastně jeli? Divadlo bylo krásné, šíleně
smutná princezna vůbec nebyla smutná,
moc jsme se bavili. Ve vlaku byla přátelská
nálada, jeli jsme společně od malých dětí až
po seniory, ale vůbec to nevadilo, naopak
společně jsme si to užívali a bylo to fajn.
Prožili jsme krásný víkend.
Hani, moc děkujeme, a až budeš mít chuť,
zase něco zorganizuj.

PS: Výlety do Prahy opravdu něco stojí, protože stále platí, že v Praze je blaze, ale draze. Ale
kde dneska není, že? Je škoda, že s námi jelo tak málo dětí, protože by si představení určitě
užily. Po loňském jednodenním zájezdu se nám dvoudenní výlety zdají lepší. Jasně jsou
dražší, ale když už se jede, tak chceme něco vidět a zažít. Dneska je i velký zážitek zajít si do
restaurace a dát si dobré jídlo. Věřte, že na prohlídku památek děti možná zapomenou, ale na
divadlo a skvělou zmrzlinu za stovku nikdy. Zatím nevím, kdy bude nějaké příště, ale něco už
v hledáčku mám
HV

Čarodějnický rej – úterý 30. dubna 2019

Čáry, máry, my jsme z Ústí, čarodějnický rej, ať se spustí.
Tímto zaklínadlem začal čarodějnický rej. Přípravy byly velkolepé, na dílničce jsme společně
připravily nejrůznější rekvizity a letecké průkazy, nakoupily paruky, klobouky, krysy a žáby. Dá
se říci, že vše bylo pod kontrolou, až na to počasí. Kvůli mokru a zimě nezbylo nic jiného, než
se uchýlit do kulturního domu. Přestože bylo v sále méně místa než na hřišti, děti zvládaly
plnit čarodějnické disciplíny, tancovat a dokonce i opékat. Atmosféra byla skvělá, takže se už
těšíme na příští rok.
Poděkování patří všem, kteří věnovali svůj čas a pomohli s organizací této akce. Děkujeme
všem obecním pracovníkům – Lukáši Hadašovi a Ivetě Juráňové za přípravu sálu, Jánkovi
Kvašňovskému za zajištění ohniště, Jarkovi Mánkovi za výrobu košťat a klacků na opékání,
Štěpánovi Hýžovi za diskotéku, Hance Kopecké za fotodokumentaci, Petru Hadašovi
a Liboru Vykopalovi za výdej občerstvení a ostatním členkám kulturní komise
– Dáši Kuchařové, Pavle Dohnalové, Ivaně Kvašňovské, Janě Juráňové,
Zdence Kuchařové, Ivetě Kuchařové a Daně Kučové za přípravu
čarodějnického reje, upečení čarodějnických prstů a přípravu soutěží.
Vaše čarodějka Elfrída

Oslava svátku matek – neděle 5. května 2019

Měsíc

květen

začal

opravdu hezky, krásné
bylo nejen počasí, ale
také vystoupení malých
i větších dětí na Dni
matek.

Poděkování patří paním
učitelkám

za

přípravu

vystoupení

a

také

Markétě,

Magdaléně

a Marušce Žeravíkovým
za

úžasné

pěvecké

a hudební okénko.

V úterý 14. května jsme se opět po roce pustili do
vysazování obecních truhlíků. Počasí odpovídalo
„zmrzlým mužům“, bylo velice chladno a navíc
pršelo. Doma by v tomto počasí asi nikdo
nevysazoval, ale nám nezbývalo nic jiného, než
se dát do práce. Za necelou hodinku jsme
společně s místostarostou Petrem Hadašem
vysadili všechny truhlíky a pak poseděli v teplém
kiosku u malého občerstvení.
Všem děkujeme za pomoc!

Ukliďme společně po povodni
Obecní kalendář zval v sobotu 25. května na tradiční kácení máje s fotbalem. Jak jistě víte,
povodeň všechno změnila, a na hřišti se konala úplně jiná akce s názvem „Ukliďme společně
po povodni“.
V 15 hodin se na místě sešlo 31 dospělých (17 mužů a 14 žen)
a 10 dětí. Společně umyli jednotlivé prvky na dětském hřišti, uklidili kiosek, zastřešené
posezení pro fanoušky, zametli chodníky a dovezli zpět vystěhovaný inventář. Za pár hodin
odvedli obrovský kus práce, takže kromě zabahněného hřiště a břehů potoka nic
nenasvědčovalo tomu, že tu před pár dny stála voda. Děti si mohly vyzkoušet jízdu na 10
koloběžkách, které obec zakoupila pro děti z mateřské a základní školy.
HV

ZE ŠKOLY
Ve středu 10. dubna 2019 nás čekal chladný den, který neodradil naše žáky od běžecké
soutěže Čokoládová tretra. Na hřišti byli žáci rozděleni do tří kategorií, aby zaběhli v co
nejlepším čase danou trasu. V pátek 12. 4. došlo k vyhlášení umístění žáků v jednotlivých
kategoriích, kteří si odnesli sladkou odměnu a na závěr jsme vyhlásili nejlepší průměrný čas.
Na čokoládové tretře s nejlepším průměrným časem si pochutnali Matěj Hadaš a Anežka
Bednarska.

3. a 17. května probíhal 2. a 3. turnaj v miniházené mimohranických škol. Žáci naší školy
(SOKOL, KIDS a HVĚZDIČKY) vzorně reprezentovali naši školu.

Výsledná tabulka 3. kolo HŠL smíšená „23“
Lvíčata
Lvíčata

Gepardi Plamínci
1:12

Kids

Hvězdičky Ohniváci

Skore

Body

0:8

0:16

1:9

1:2

0

12:2

1:13

10:9

12:0

8

2:10

4:4

4:0

5

11:3

8:4

10

6:4

5

Gepardi

12:1

Plamínci

8:0

2:12

Kids

16:0

13:1

10:2

Hvězdičky

9:1

9:10

4:4

3:11

Ohniváci

2:1

0:12

0:4

4:8

4:6

2

Výsledná tabulka 3. kolo HŠL smíšená „45“
Kebabáci
Kebabáci

Krysáci

Tajfuni

Sokol
Ústí

Pumy

13:3

6:6

6:13

4:10

Černé
střely
8:12

3:4

1:14

2:20

6:18

0

5:20

12:4

5:10

5

11:8

12:3

10

14:11

6

Krysáci

3:13

Tajfuni

6:6

4:3

Sokol
Ústí
Pumy

13:6

14:1

20:5

10:4

20:2

4:12

8:11

Černé
střely

12:8

18:6

10:5

3:12

11:14

skore

body
3
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ZPRÁVY Z TJ SOKOL ÚSTÍ
Po nevydařeném podzimu mužů A došlo
k několika změnám, které měly přinést kvalitní
zimní přípravu na nadcházející jarní divizní
boje. Na post trenéra byl povolán Vojtěch
Bušina, role sportovního manažera se ujal
Radim Žingor a hráčský kádr doznal několika
změn. Na hostování do SK Hranice odešel
David Bezděk a výměnou přišel útočník
Pavel Křenek, dále do obrany David Hutnik

z Frýdlantu nad Ostravicí, návrat z Rakouska
ohlásil Jan Pančochář a ze studijního pobytu
se vrátil Patrik Sencovici. Zimní příprava
probíhala čtyřikrát týdně v areálu Sokola a na
umělé trávě SK Hranice. Na závěr zimní
přípravy družstvo absolvovalo čtyřdenní
soustředění v Rožnově pod Radhoštěm.
V průběhu přípravy byly odehrány přípravné
západy s těmito výsledky:

Nový Jičín – Ústí A

2:1

Ústí A – Tatran Všechovice

2:3

Vigantice – Ústí A

0:4

Ústí A – Opatovice

9:2

FK Šternberk – Ústí A

0:2

Jarní sezóna nezačala optimálně, ale
postupně se družstvo zvedalo. Oživení
v družstvu přinesla domácí výhra nad
Heřmanicemi 4:2 a následná remíza venku
v Kozlovicích 0:0.
Následně rozvodněná Bečva a voda na hřišti
způsobila 14 denní tréninkový výpadek. Dík
patří všem, kteří se snažili, aby míra škod
nebyla veliká a hřiště bylo co nejdříve
k dispozici. Zápasem pravdy se stal souboj
v Přerově, kde družstvo po obětavém výkonu

zvítězilo 0:1 a teoreticky tak pořád hrálo
o
záchranu.
Bohužel
v dohrávce
s Havířovem jsme odešli poraženi 1:4
a zbývající zápasy byly již zdánlivou
formalitou.
Po dvou letech tedy Sokol Ústí opouští
divizi a sestupuje do krajského přeboru. Do
nové sezóny přeji, ať se daří a divákům pěkný
fotbal.
Vojtěch Bušina

SPORT PRO VŠECHNY
Opět uplynul rok a období duben až červen byl velmi bohatý na mnoho aktivit. Velmi
oceňuji, že některé dětí, které závodily na soutěžích České asociace Sportu pro všechny, měly
v týž den nebo víkend i jiná sportovní utkání - fotbal, házená, florbal aj. Je potěšující, že máme
tak sportovně zdatné děti a chápavé a ochotné rodiče, kteří podporují všestrannost
a nezaměřují své děti jen na jednostranný sport.
Výsledky ze soutěže zdatnosti dětí a mládeže v přírodě „Medvědí stezkou“
Okresní soutěž v Ústí 4. 5. 2019
Mladší žactvo I.
Lukášová Bára, Navrátilová Mia

1.místo

Mladší žactvo II.

Kuchař Jáchym, Rebenda Šimon

1.místo

Starší žactvo III.

Juráňová Simona, Lukášová Adéla
Hotař Jiří, Navrátil Denis
Ševčík Marek, Žeravík Tomáš

1.místo
1.místo
2.místo

Starší žactvo IV.

Bartoňová Claudia, Hadašová Adéla

3.místo

Dorost

Juráňová Nicol, Žeravíková Marie

2.místo

Krajská soutěž ve Velké Bystřici 18. 5. 2019
Kuchař Jáchym, Rebenda Šimon
Juráňová Simona, Lukášová Adéla
Ševčík Marek, Žeravík Tomáš
Navrátil Denis, Hotař Jiří
Bartoňová Claudia, Hadašová Adéla
Juráňová Nicol, Žeravíková Marie
Koutný Václav, Smolka Petr

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

Republikové finále Český ráj 14. - 16. 6. 2019
Kuchař Jáchym, Rebenda Šimon
Juráňová Simona, Lukášová Adéla
Ševčík Marek, Žeravík Tomáš
Navrátil Denis, Hotař Jiří
Bartoňová Claudia, Hadašová Adéla
Smolková Marie, Žeravíková Marie
Koutný Václav, Smolka Petr

4. místo
18. místo
11. místo
1. místo
11. místo
7. místo
8. místo

K republikové soutěži bych dodala, že byl rekordní počet závodníků - 314. Všichni byli skvělí
a v náročných podmínkách závod zvládli. Díky!

Výsledky ze soutěží atletického čtyřboje
V letošním roce se závodů v atletice zúčastnil malý počet, jenž byl ovlivněn různými
okolnostmi např. změnou termínu soutěže, nemoc aj.
Okresní soutěž v Přerově 11. 5. 2019
Mladší žáci II.
Navrátil Denis
Kuchař Jáchym
Starší žáci III.
Hotař Jiří
Muži
Nedbal Jan

Krajská soutěž v Přerově 25. 5. 2019
1.místo
2.místo
1.místo
1.místo

Hotař Jiří

1.místo

Republikového finále se nemohl nikdo zúčastnit.
Za letošní spolupráci děkuji všem, kteří pomohli na soutěži v Ústí, obecnímu úřadu za
poskytnutí sportovního areálu a sponzorství pro děti. Také rodičům za podporu a výbornou
spolupráci a vstřícnost. Rovněž velké poděkování Iloně Hotařové, jenž každý rok zajišťuje vše
kolem atletiky.
Na závěr chci říci, že zájem dětí mne těší a potvrzuje se, že jdeme správným směrem.
Největší odměna pro nás všechny je radost a spokojenost našich dětí.
Jiřina Lukášová

NAŠI JUBILANTI

Všem jubilantům přejeme do dalších let
hodně štěstí, klidu, spokojenosti, pohody
a hlavně pevné zdraví.
Josef Nehyba

30. 1.

65 let

Zdeňka Dröhslerová

15. 2.

80 let

Marie Dvořáčková

19. 2.

80 let

Magdaléna Kmentová

14. 3.

70 let

Antonín Návara

7. 4.

65 let

Miroslav Lukáš

23. 4.

60 let

Jiří Koukal

26. 4.

65 let

Irena Břicháčová

20. 5.

60 let

Jan Bagar

29. 5.

85 let

Liduše Horáková

22. 6.

70 let

Božena Lukášová

29. 6.

75 let

Božena Uhýrková

29. 6.

65 let

Ze setkání jubilantů - 25. 4. 2019

V neděli 31. března 2019 se v Ústí konalo
„Vítání občánků“ narozených v roce 2018.
Pozvání obecního úřadu do zrekonstruovaných prostor salonku Hospůdky
U Čápa přijalo pět rodičů se svými ratolestmi.
Po představení novorozenců poblahopřál
starosta
Libor
Vykopal
rodičům
k narození jejich dětí a přijal do svazku obce
Ústí nové občánky – Emu Chlevišťanovou,
Vojtěcha Michálka, Antonína Dvořáčka, Heidi
Hradcovou a Amálii Žeravíkovou. O milou

atmosféru, blízkou maminkám i dětem, se
postarali žáci z místní základní školy. Na
závěr
předal
starosta
společně
s místostarostou
maminkám
kytičku,
keramický kočárek se jménem a datem
narození z chráněné dílny Život bez bariér
a finanční dar. Slavnostní setkání bylo
ukončeno zápisem do pamětní knihy,
společným přípitkem a fotografováním dětí
a rodičů.
HV

POZOR – ZMĚNA TERMÍNU
Přátelské posezení se seniory se v letošním roce uskuteční
v sobotu 12. října.

Místní knihovna bude o prázdninách otevřena
v pondělí 1. července a 5. srpna 2019.

Kulturní komise obce Ústí pořádá

v neděli 14. července 2019 cyklistický výlet.
Sraz účastníků
8:45 hodin u obecního úřadu

TRASA:

ÚSTÍ – KROMĚŘÍŽ

Ústí po cyklostezce Bečva směr Hranice, Lipník, Osek nad Bečvou –
Jadran - občerstvení, Přerov u Tenisu (občerstvení), Henčlov,
Troubky, Tovačov (občerstvení), Kroměříž – náměstí (prohlídka města
+ oběd). Poté přejezd cca 2 km do 1. selského pivovárku s prohlídkou,
výkladem a ochutnávkou piva.
Doprava zpět je zajištěna v odpoledních hodinách ústeckým
cyklobusem (zdarma).
Zájemci o cyklovýlet se mohou přihlásit do středy 10. července
osobně na obecním úřadě, telefonicky na č. 581 621 157, 724 182 835
nebo na email urad@obec-usti.cz

Obec Ústí nabízí od 1. 8. 2019 k pronájmu byt v domě
čp. 33 nad obecním úřadem. Nájemné včetně fondu oprav činí
70,- Kč/m2 + nájemné za vybavení bytu. Prohlídka bytu je
možná od 1. 7. 2019 po telefonické dohodě (724 182 835).

Milí spoluobčané,
za pár dnů začnou prázdniny a dovolené a většina z Vás alespoň na pár dnů či týdnů
opustí svůj domov. Opustíte místo, kde jste doma, a které máte rádi. Někteří zde žijete
od svého narození a žádné jiné místo neznáte. Řekla bych, že máte spoustu výhod, které
si ani neuvědomujete. Jiní chtě-nechtě následovali své životní partnery a našli nový
domov tady v Ústí. Někteří přišli zblízka, takže teoreticky mohou stále někde potkávat
své známé, sousedy, spolužáky i spolupracovníky, někteří přišli naopak zdaleka, takže
prakticky přišli o možnost potkávat své známé, sousedy, spolužáky
i spolupracovníky. Změnit domov není jednoduché, někdo je doma všude, někomu trvá
léta, než si zvykne a někdo si nezvykne vůbec nikdy. Každý to máme prostě jinak.
Někteří z Vás se o dovolené chystají za hranice naší země, někteří zůstanou raději doma
v České republice a někteří se nehnou z domu ani na krok a budou trávit volné chvíle
v Ústí. Ať tak či tak, užijte si léto ve zdraví a pohodě a vraťte se všichni v pořádku domů,
protože stále platí: VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÉPE!
Hana Vykopalová

PS: Blíží se pouť sv. Petra a Pavla, a to je opět příležitost ke společnému setkání všech spoluobčanů,
starousedlíků i těch, co se do Ústí přistěhovali dříve či později .
PŘIJELA POUŤ …
Pozvánku na pouť jste všichni dostali před pár dny, ale přesto Vám raději připomeneme, co
všechno můžete na výletišti prožít:
*
pátek – pouťová zábava s hudební skupinou KALIBRA od 21:00 hodin,
*
sobota – zábavné a pohodové odpoledne pro děti i dospělé – s sebou dobrou
náladu a sportovního ducha, čeká Vás spousta tradičních i netradičních aktivit mj.
skákání v pytli, švihadlo, letní lyže, skateboard, slackline, spikeball, šipky, trampolína,
jízda na koloběžkách, malování na obličej, opékání špekáčků, diskotéka DJ SEMI,
*
neděle – slavnostní mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla, po mši svaté bude
požehnán P. Januszem Łomzikem nový dopravní automobil (10:00 hodin),
odpolední program na výletišti s vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ Ústí, NEFERTARI
DANCE, k tanci i poslechu bude hrát hudební skupina Martina Foltýnka (15:00 hodin),
*
vstupné je zdarma, pouťová zábava - 100,- Kč,
*
bohaté občerstvení zajišťuje Hospůdka U Čápa - pivo, kofola, alko, nealko, sladké
i slané dobroty, uzené klobásy, uzená kýta, guláš, hranolky,
*
pouťové radovánky všeho druhu.
Periodický tisk územního samosprávného celku - 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 20. 8. 2019
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

