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Vážení spoluobčané,
před zhruba třiceti dny jsme si mohli připomenout 30. výročí od sametové revoluce v roce 1989. Možná si to
ani neuvědomujeme, ale máme za sebou období, o kterém se našim předkům ani nesnilo. V minulém století
zasáhla naši zemi každých dvacet let nějaká událost, která zásadně ovlivnila životy našich rodičů i prarodičů.
Dnes bereme všichni, obzvlášť mladší generace, svobodu získanou před 30 lety jako samozřejmost. Jen my
starší víme, že dříve spousta věcí prostě „nešla“. Teď máme to velké štěstí, že se každý MŮŽE dle svých
schopností a možností rozhodnout, co bude ve svém životě dělat. Považujme si toho, že už nám nikdo nic
nediktuje.
Dovolte mi, abych na závěr roku 2019 poděkoval zastupitelům, obecním pracovníkům, zaměstnancům školy,
členům spolků a vůbec všem spoluobčanům za důvěru a dobrou spolupráci. Jsem přesvědčen, že díky Vám
se nám všem v naší obci dobře žije.
Libor Vykopal, starosta

1989 - 2019
V minulém Zpravodaji jste se mohli mimo jiné dočíst, že toto vydání bude tak trochu
vzpomínkové. Společně s některými zastupiteli zavzpomínáme na doby dávno minulé, jak
jsme osobně prožívali období sametové revoluce, jestli se nám změnil život a jaké příjemné či
nepříjemné věci či historky jsme zažili.
Třicet let je opravdu dlouhá doba, takže změn nastalo hodně. Po revoluci všichni věřili v lepší
život. Pamatujete na to, jak se říkalo, že za 10 let se budeme mít tak dobře jako v Rakousku?
Asi nikdo však nečekal, že nová doba přinese také obavy o dosavadní životní jistoty – práci,
důchody a třeba i partnery. Pojmenovat všechny změny by bylo asi velmi obtížné a obsáhlé,
ale aspoň pár postřehů z rodinného života. Když se zamyslím, tak mám pocit, že je všechno
tak trochu obráceně.
Říkalo se, že když se holka nevdala do 20 let, byla „divná“, dnes se naopak všichni podivují,
když se ve dvaceti vdává. Říkalo se, že vojna udělá z kluka chlapa, dnes kluci vojnu neznají,
ale naopak hojně využívají tzv. „mama hotel“. Je méně svateb a více rozvodů, rodí se méně
dětí, protože děti stojí přeci milióny, jak píšou v novinách. Dřív bylo běžné soužití ve
dvougeneračních domech, dnes jsou to spíš výjimky, každý chce bydlet raději sám, přestože
získat vlastní bydlení je mnohem náročnější. Život se prodlužuje, takže se někteří pouštějí do
nových vztahů, zakládají rodiny a budují nová obydlí na důchod. Mnozí si stěžují na pozdější
odchod do důchodu, ale zároveň jsou alergičtí na slovo senior.

Zdá se mi, že nejpoužívanějším slovem v dnešní době je slovo „užívat si“. Všichni si chtějí
užívat, ať jsou mladí nebo staří. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale každopádně je to
fakt. Mladí mají život před sebou, takže mají na všechno moře času – na studia, na cestování,
rodinu i děti. Ti starší dnes touží dohnat to, co nestihli, respektive nemohli zažít v mládí. Starší
nechápou mladé, na co čekají, a mladí zas kroutí hlavami nad tím, jak jsou starší neschopní
ovládat nové technologie.
Užijte si v klidu a pohodě zbývají adventní dny a nadcházející vánoční svátky.

HV

PETR HADAŠ
Jelikož jsem ročník 1980, tak v době sametové revoluce mě bylo
krásných 9 let a v té době mě zajímaly spíše blížící se Vánoce a co
dostanu od Ježíška. Nicméně podle pozdějších debat s rodiči jsem
pochopil, že celkově tato doba byla u nás v rodině prožívána
v nervozitě, hlavně z důvodu zaměstnání mého táty, který pracoval
u tehdejší Veřejné bezpečnosti a nikdo netušil, jak se doba vyvine.
Jak moc se mě změní život, jsem tehdy vůbec neřešil.
Nemůžu sloužit z vlastních vzpomínek, čerpám pouze z dokumentů,
článků a ostatních zdrojů, ale z tehdejší doby bych nechtěl zažít znovu vůbec nic. Lidská
paměť má tu úžasnou vlastnost, že si člověk pamatuje pouze to příjemné. Avšak každá
"dobrá" věc tehdy byla smazána jednou "šíleností".
Největší rozdíl oproti "minulé" době vidím ve svobodě. Ale ve svobodě, která je spojena
s odpovědností. Je super, že se můžeme rozhodnout, kdy a kam se pojedu podívat
a nemusím nikoho žádat o povolení, že děti si můžou zvolit, jakou školu budou studovat,
jestli u nás nebo v zahraničí. Svoboda však podle mě znamená taky zodpovědnost.
Zodpovědnost za každé své rozhodnutí, musíme pochopit, že jsme zodpovědní za své
vlastní životy. Tato svoboda má obrovskou výhodu, že si život můžeme žít podle svých
představ. Tohle je pro mě největší rozdíl mezi těmi dvěma světy.

MAREK NEHYBA
V období sametové revoluce jsem právě studoval na Vysoké vojenské technické škole
v Liptovském Mikuláši. Nějaké podrobnější informace o dění se k nám moc nedostávaly.
Jen si pamatuji, že byla navýšena pohotovost v držení "spojek". Ale že by v kasárnách
probíhaly nějaké demonstrace či akce, to si nepamatuji. V podstatě až do posledních
okamžiků byl přísun oficiálních informací dost obezřetný. Následný přerod naší
společnosti pro nás, vojenské studenty, představoval hlavně změny nejen v předmětech
a osnovách, ale třeba i změnou vojenské přísahy.
Vzhledem k tomu, že mě sametová revoluce dostihla v období mého mládí, nebyl následný
běh mého života z mého pohledu nijak odlišný. Čeho jsem si ovšem jako technicky založený
jedinec všiml, byl vstup nových technologií na náš trh. Na druhou stranu, když to vidíme
dnes, nejsem si zcela jist, jestli nešlo jen o technickou evoluci. Pravdou ale je, že před
revolucí byly technologické novinky avizovány spíše z bloku RVHP (Rada vzájemné
hospodářské pomoci) než z části za železnou oponou....

Možná to nesouvisí přímo s revolucí, ale spíše se všeobecným vývojem, ale přijde mi dnešní
doba mnohem více uspěchaná, až přímo hektická. A nebudeme si nic nalhávat, značný podíl
na tom má místy až překotný rozvoj výše zmíněných technologií. To je ale jen můj pocit...
Nejde ani tak o historky, ale co mi tak uvízlo v paměti, tak právě v době mého studia na
Slovensku došlo ke zvyšování cen pohonných hmot. A ty fronty u benzinek, mnozí si je jistě
ještě pamatují. A právě kvůli zvyšování cen pohonných hmot se dosti často objevovaly
případy krádeží paliva přímo z automobilů. Mnohdy to bylo provedeno dost brutálním
způsobem, když zloději provrtali nádrž a palivo vypustili. No ale to jim bylo vcelku jedno...

VĚRA KOUTNÁ
Když probíhaly revoluční dny, byla jsem ve druhém ročníku na
zdravce. Vzpomínám si, že jsme s holkama utekly ze školy a šly jsme
na náměstí na demonstraci. Asi jsme si na jedné straně připadaly
jako hrdinky, ale na straně druhé jsme se dost bály, jaký dopad to
ve škole bude mít, protože nikdo moc nevěděl, co se bude dále dít.
Samozřejmě už je to dost let, takže si všechno nepamatuji, ale
určitě si pamatuji den, kdy byla v Praze generální stávka, a můj otec
s mým bratrem odjeli do Prahy. Byla jsem tehdy doma se svojí
maminkou, která seděla u televize určitě se strachem, jak to dopadne. A doufala, že se
v pořádku vrátí. Vrátili se, otec celý nadšený ze situace v Praze, jaká je tam dobrá nálada,
jak si lidé pomáhají, jak byli všichni vstřícní a moc se těšil na změnu režimu, a nakonec
se dočkal a my všichni.
A jak se nám změnil život, asi jak komu, my jsme se ve škole začali učit němčinu
a angličtinu místo ruštiny, začali jsme říkat paní učitelko ne soudružko, nemuseli jsme
dělat nástěnky k VŘSR, přestali jsme chodit do prvomájového průvodu, a spousta dalších
věcí bylo jinak.
Začaly i změny v cestování, já jsem byla do té doby v Polsku, NDR a Sovětském Svazu, ale
i to byla pro mě zajímavá zkušenost, viděla jsme například V. I. Lenina a Moskvu a chudobu
malých sovětských vesnic. Ted už cestujeme jinam. V podstatě kamkoliv, když na to
máme.
Spoustu lidí vzpomíná a říká, jak bylo za komunistů dobře, jiní, kteří za bývalého režimu
trpěli a měli se špatně, říkají něco jiného. No asi je to na každém z nás, co se nám líbí
a jaké máme priority, každá doba přináší svoje. Myslím si, že se máme dobře, máme
spoustu možností, co dělat, kam jet, co koupit ... Někdy máme tolik na výběr, že možná
ani nevíme co s tím.
Nastalo spoustu změn, nemusíme stát frontu na banány, na toaletní papír, na knihy, na
cement ve stavebninách. Naše děti už nechodí na kopřivy, okopávat řepu, obracet seno,
koupat se na Bečvu, lyžovat na manské zahrady, jezdíme do aquaparku, k moři, lyžovat
do Alp a na studie do Anglie. Změnilo se toho hodně.
A na konec bych chtěla všem popřát krásné Vánoce a zdraví, které je potřeba v každé
době, teď i za třicet let.
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LIBOR VYKOPAL

V den sametové revoluce jsme společně s rodinou slavili mé
narozeniny. V té době jsem pracoval v bývalém podniku ČSAD jako
řidič nákladní dopravy, kde jsem se velmi aktivně zapojil do dění po
sametové revoluci.

Před listopadem 1989 jsme se s manželkou a dvěma dětmi
přestěhovali do nově postaveného domu a čekali třetí přírůstek.
Po déle trvající neschopnosti jsem od ledna 1991 pokračoval v ČSAD
už jako řidič autobusu a v roce 1994 přešel na zájezdovou dopravu.
Největší změnou byl pro mne rok 2002, kdy jsem byl po volbách do obecního
zastupitelstva postaven před zatím nejtěžší rozhodnutí v mém životě a to, jestli mám po
24 letech opustit svůj mateřský podnik a začít starostovat.
K době před rokem 1989 se nechci vracet, nicméně si vzpomínám, jak jsem v roce 1976
vyrazil do Olomouce do TUZEXU na SUPER RIFLE a v kapse měl 100 bonů. Rifle byly
vyprodány, tak jsem si koupil džísku a nosil ji k vínově červeným tesilkám. Je to
zajímavé, ale nejvíce mi utkvěl v paměti rok 1968, kdy na současné bruslařské dráze stála
kolona ruských aut s vojáky a my za nimi s partou kluků denně chodili.
Po revoluci jsem si užil nejvíce cestování, jako řidič zájezdové dopravy jsem do roku 2000
procestoval více jak 20 evropských zemí a nespočet evropských měst. Osobně jsem
navštívil MS v kopané 1990 v Itálii a 2006 v Německu, ME v roce 2008 ve Švýcarsku.
Úžasnou vzpomínku mám z cesty do Itálie na mistrovství světa, které se konalo v červnu
1990. Odjížděli jsme autobusem, ve kterém bylo třicet účastníků zájezdu, pár litrů
dobrého moku, víc jak deset beden lahváčů, jídlo na čtyři dny a asi deset campingových
vařičů. Přespali jsme v Boloni, někteří v autobuse, jiní na parkovišti na zemi ve spacácích.
Na páteční utkání ve skupině Rakousko v. Československo, které se hrálo ve Florencii
15. června od 17 hodin, jsme dorazili dopoledne ve zdraví a šťastní jako blechy. Vyhráli
jsme 1-0 gólem Michala Bílka z penalty. Při zpáteční cestě domů jsme se stavili u moře,
víte, co to bylo??? Ve třiceti letech poprvé na Západě, a ještě u moře!!!
Dneska se na fotbalová utkání lítá letadlem s platební kartou v kapse.
Myslím si, že dříve nebylo úplně všechno špatně, ale určitě bych si nepřál, aby všechna
další pokolení žila v nesvobodě, nemohla volně cestovat a vzdělávat se tak, jako předchozí
generace do roku 1989.
Určitě mi také dáte za pravdu, že my Češi neumíme říci, že se máme dobře. Normální je
si stěžovat a nadávat, nenormální je říci – mám se skvěle. Zní to tak nějak divně
a podezřele. Můj tatínek nám vždycky říkával: „Máte se, jak šišky v másle.“
Rodiče si obvykle přejí, aby se jejich děti měly lépe. Jsem proto rád, že se naše dcery
dostaly bez problémů na střední a vysoké školy, že mají práci, že my máme práci
a že můžeme cestovat. Moc si toho vážím.

HANA VYKOPALOVÁ
O tom, co se stalo 17. listopadu v Praze, jsme se dozvěděli
prostřednictvím manželova bratrance, který tehdy studoval v Praze.
Dovezl videokazetu s otřesnými záběry toho, co se dělo na Národní
třídě. Po pár dnech jsme již sledovali televizní přenosy
z demonstrací. Moc dobře si vzpomínám na to vzrušení při pohledu
na plné Václavské náměstí nebo Letnou, na Modlitbu od Marty
Kubišové nebo píseň Jednou budem dál, já vím, jen víru mít, doufat a
jít … Je to zvláštní, ale i po 30 letech mě mrazí, když ty písně slyším.
Jak už jsem psala výše, nová doba přinesla i obavy o práci. Ty jsem samozřejmě měla také,
protože přistěhováním do Ústí jsem se neměla po mateřské kam vrátit. V roce 1991 nás
oslovil tehdejší starosta Antonín Vinkler, že hledají účetní na obecní úřad. Po volbách
v roce 1990 pracovala jako účetní při mateřské Maruška Kalusová, pokladnu vedla Anička
Havranová a posléze Dana Šumšalová. Přestože moje nejmladší dcera měla pouhých 18
měsíců, rozhodla jsem se po rodinné poradě, že to vezmu. Párkrát jsem možná litovala, že
jsem si dostatečně neužila mateřské dovolené, ale každopádně si myslím, že kdyby nebylo
roku 1989, asi by nebyl ani zdejší obecní úřad.
Nepříjemné nebo velmi zvláštní momenty v životě si člověk velice dobře pamatuje. Z doby
předrevoluční si vzpomínám na tanky v roce 1968, vzpomínám, že v 1. třídě jsem v roce
1969 měla paní učitelku a ve 2. třídě už soudružku učitelku, vzpomínám na návštěvu třídní
učitelky u nás doma před podáním přihlášky na střední školu a na dotazník s otázkami, zda
jsem chodila do náboženství nebo jaký mají rodiče názor na poučení z krizového vývoje
v roce 1968. Pár vzpomínek mám také z cestování – fronty na hranicích, kontroly kufrů,
osobní prohlídky. Jsem opravdu ráda, že tohle už dnešní generace nemusí prožívat.
Vzpomínáte na ceny zboží? Mléko za 2,- Kčs, chleba 4,20 Kčs, rohlík 0,30 Kčs, máslo
za 8 nebo 10,- Kčs. Už si nejsem úplně jistá, ale v roce 1976 jsme kupovali bráškovi takové
ty nejmenší botinky – stály 10,50 Kčs. Bylo to vůbec možné? Je pravda, že fronty si
nepamatuji, protože maminka byla prodavačka. Ale na nedostatek nejrůznějších potřeb
ano, vzpomínám kupř. na dva druhy toaletního papíru a nařezané „zemědělky“ u babičky.
Dneska stojíte v marketu před plným regálem a nevíte, co si vybrat, jestli papír bílý,
barevný, voňavý nebo s obrázky. Někdy toho máme všeho až nad hlavu a přejeme si,
ať za nás vybere raději někdo jiný. Ale je to jen na nás.

OZNÁMENÍ
Obecní úřad bude ve dnech 19. – 27. prosince 2019
uzavřen z důvodu čerpání dovolené.
PŘEDVÁNOČNÍ DÁREK DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI
Také letos má obec pro každou domácnost malý předvánoční dárek v podobě dvou kalendářů.
V tradičním nástěnném kalendáři najdete opět kulturní akce, termíny fotbalových zápasů,
svozů komunálního odpadu a mnohé další. Kromě toho si můžete postavit na svůj stůl
kalendář s názvem Život v obcích mikroregionu Hranicko, můžete se pokochat pohledem na
fotografie z akcí konaných v našem regionu.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
V tomto čtvrtletí se zastupitelé sešli na pravidelné poradě 8. října, 14. listopadu, veřejná
zasedání se konala 17. října, poslední veřejné zasedání bude 17. prosince 2019.
Na devátém veřejném zasedání v období 2018 - 2022 bylo mj. schváleno:


dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti – od
roku 2020 bude obec platit příspěvek ve výši 84 000,- Kč (letos 38 920,- Kč),



smlouva o odborné činnosti ve věci dozoru nad stavbou „Dispoziční rozšíření ZŠ Ústí“
HV

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU


„Přírodní zahrada pro MŠ Ústí“ – tato akce se zdá tak trochu nekonečná, firma
postupně dodala a instalovala jednotlivé dřevěné prvky dle projektu, takže dílo je jakž
takž hotovo. Zbývá dokončit terénní úpravy, které budou provedeny v závislosti na
počasí, a oplocení školkové zahrady. Doufejme, že vše zdárně dopadne a že se dětem
bude nová zahrada líbit. Vybudování přírodní zahrady stálo 528 118,- Kč, v současné
době očekáváme přijetí dotace ve výši 413 760,- Kč.



Dočkáme se konečně protipovodňových opatření? V pondělí 16. prosince bude
v Ústí zahájeno předání a převzetí staveniště firmě OHL ŽS a. s. Brno, která bude
realizovat výstavbu protipovodňových opatření blízkých přírodě na řece Bečvě. V úseku
3,4 km dojde dle projektové dokumentace k revitalizaci koryta (úprava a rozšíření
stávajícího toku), k vybudování dvou neprůtočných tůní a vegetační výsadbě.



Na začátku října zahájila firma DEMSTAV group s. r. o. demolici budovy čp. 19, tj.
místa, kde dříve sídlil obecní úřad, pošta, kadeřnictví či opravna obuvi p. Jaroslava
Marka. Jde o budovu, kterou zastupitelé chtěli střídavě opravovat, prodat nebo bourat.

Nakonec zvítězilo rozhodnutí odstranit čelní budovu včetně hospodářských budov po
pravé straně. Stodola vzadu zůstala ponechána s tím, že bude rekonstruována na
skladovací prostory obce. Firma Dehon s. r. o. dozdila ostění, firma Pemico s. r. o.
instalovala garážová vrata a firma AAP Hranice s. r. o. zhotovila hlazenou
železobetonovou podlahu. Rekonstrukce stodoly bude pokračovat v příštím roce –
oprava střechy, montáž okapů a úprava plochy po demolici.



V říjnu byla akademickým sochařem René Tikalem dokončena obnova památníku
padlým v 1. světové válce. Po předložení vyúčtování poskytl Olomoucký kraj na tuto
akci dotaci 50 000,- Kč z programu na Obnovu staveb drobné architektury.



„Dispoziční rozšíření ZŠ Ústí“ – v minulém Zpravodaji jste se mohli dočíst
o výběrovém řízení na tuto akci a žádosti o prodloužení termínu realizace akce.
Dne 30. října 2019 obec obdržela konečné rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši
10 mil. Kč s termínem dokončení do 31. 10. 2020 a předložením dokumentace
k závěrečnému vyhodnocení do 30. 4. 2021. Firma NOSTA s. r. o. zahájila první etapu
stavby letos v listopadu, a to přeložku části stávající přípojky vody. Druhá etapa stavby
bude zahájena v květnu 2020.



Na podzim letošního roku proběhly dvě brigády na obnově a ochraně stávajících
výsadeb v extravilánu obce. Byly dosázeny ovocné stromy v aleji od Kopeckého
směrem k lipové aleji. Hlavním úkolem bylo zabezpečit všechny stávající stromy v těchto
lokalitách proti okusu zvěří. Třetí brigáda se konala v pátek 15. listopadu odpoledne, kdy
jsme dosadili 7 ks lip a 6 ks stromů na prostranství před prodejnou COOP. Tyto stromy
byly vysázeny dle projektu zahradní architektky Ing. Šnajdárkové. Brigády se zúčastnili
obecní pracovníci, zastupitelé se svými protějšky, Jirka Němčák a Zdeněk Kopecký.
Všem patří velký dík.
Libor Vykopal

UKLIĎME VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
V neděli 12. října a 17. listopadu provedli
zastupitelé
obce
kontrolu
veřejných
prostranství. Bylo zjištěno, že na území obce
je několik veřejných prostranství, která jsou
využívána ke skládkování nejrůznějšího
materiálu Vámi občany, ale také samotnou
obcí. Z tohoto důvodu obec vyhlašuje na
příští rok akci:
Ukliďme veřejná
prostranství.
Bývávalo zvykem uklízet
před Vánoci, Velikonocemi a poutí. Na úklid
veřejných prostranství stanovujeme termín
do poutě tj. do 20. června 2020. Tímto Vás
laskavě žádáme, abyste se přesvědčili, zda
Vaše skládky dřeva, cihel, tašek a dalšího
materiálu, případně vraky aut jsou opravdu na
Vašem pozemku. Pokud tomu tak není,
najděte prostor k uložení materiálu na svých
pozemcích nebo skládky zlikvidujte. Pokud si

nejste jistí, zda jde o obecní pozemek, přijďte
na obecní úřad. V případě, že se rozhodnete
ponechat skládky na obecních pozemcích,
nahlaste toto obecnímu úřadu, který Vám
vyměří poplatek. Pro Vaši informaci uvádíme,
že dle stávající obecně závazné vyhlášky činí
roční poplatek za uložení materiálu na
výměře 1 m2 - 700,- Kč. Obecní úřad bude
poplatky vyměřovat od 1. 7. 2020.
Kromě veřejných prostranství, která jsou
využívána ke skládkování, zmapovalo
zastupitelstvo také pozemky, o které se nikdo
nestará. Jde o několik lokalit obecních
pozemků, ale také soukromých. O údržbu
zanedbaných pozemků se od příštího roku
postarají
obecní
pracovníci,
majitelé
soukromých pozemků budou vyzváni
k nápravě.
HV

ZMĚNA SPLATNOSTI MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Po novele zákona o místních poplatcích jsou připraveny nové obecně závazné vyhlášky, které
bude zastupitelstvo obce schvalovat 17. 12. 2019. Nejzásadnější změnou je termín splatnosti.
Poplatky budou splatné pouze v jednom termínu (30. 4. a 31. 5.), takže už nebude možné
hradit poplatek na dvě splátky, jako tomu bylo dosud.
HV

ZE ŽIVOTA OBCE
aneb co se událo během uplynulých 12 týdnů
Na podzim zavítaly do naší obce dva divadelní soubory, v září to byla Devítka z Ostravy
s představením (Ne)prodejné manželky a v listopadu Tyl Drahotuše s komedií Paní
Fantomasová se zlobí. Obě představení byla skvělá, ti, co přišli, se jistě výborně pobavili. 😊

V sobotu 12. října se uskutečnilo tradiční setkání, kterého se zúčastnilo přes 80 seniorů
mladšího i staršího věku. O program se postaraly děti z mateřské a základní školy, k tanci
a poslechu hrála tentokrát skupina Martina Foltýnka. V tento den se konal pohřeb Karla Gotta
a byl vyhlášen smutek. Akce se přesto konala, společně jsme si připomněli pár známých
skladeb, a především školáci dojali všechny hosty písničkou „Být stále mlád“, kterou Karel
Gott nazpíval v roce 2001.

28. 11. – vázání adventních věnců

5. 12. – sv. Mikuláš, andělé a parta čertů

3. 12. – zdobení perníků

6. 12. – rozsvícení vánočního stromu
11. 12. 2019
Česko zpívá koledy
U nás poprvé, v republice již
podeváté, si mohli příznivci této
akce společně zazpívat
5 nejznámějších koled a píseň
Vánoce, Vánoce přicházejí…
Skvělý hudební doprovod
i mluvené slovo zajistily v Ústí
rodiny Hynčicova a Mynářova,
pohoštění v podobě horkého čaje
a vánoční štoly obstaraly členky
kulturní komise.

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
První čtvrtletí školního roku uběhlo jako voda a v mateřince to žije. Hned na konci září se děti
pobavily a poučily při pohádce Divadla Koloběžka „Co medvědi o podzimu nevědí“.
Na doporučení školáků jsme se i my vypravili do Poruby na farmu Zdeňka. Plno zážitků ze
setkání s užitkovými zvířaty nás inspirovalo k pořízení hračky Farma a Krávy na pastvině od
firmy Schleich s využitím prostředků z rozvojového programu MŠMT. Tato pomůcka je natolik
oblíbená, že už děti poslaly Ježíškovi obrázky, protože k farmě patří i traktor s vlekem a pes
s boudou.

Vystoupení pro seniory bylo pro část dětí premiérou před veřejností a myslíme si, že ho všichni
zvládli na výbornou. Odpoledne 11. listopadu patřilo Lucerničkové slavnosti. Vlídné podzimní
počasí přilákalo nejen školkové děti s rodiči, ale i starší sourozence a nejednoho prarodiče.
Procházkou s písničkami, básničkami a povídáním o podzimu a zvířatech jsme došli
k poustevníkovi Martinovi, který děti obdaroval jablíčkem a perníčkem.
Prosinec jako každoročně patří rozsvěcení borovice, Vánoční slavnosti a určitě i dárkům
v podobě nových hraček.

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Školní rok je již v plném proudu. Máme za
sebou první čtvrtletí, proběhlo nějaké to
opakování a zkoušení, a protože to dobře
dopadlo, mohli jsme s dětmi vyrazit za
odpočinkem.

Celý program vyvrcholil v pátek dopoledne,
kdy si babička připravila pro děti jako odměnu
za jejich práci velkou hostinu. To bylo dobrot!
Nechyběl vlastnoručně vyrobený mošt a sýr,
ale také sušené ovoce a babiččin maxi koláč.

Celkem 32 žáků základní školy se zúčastnilo
od 18. do 22. listopadu pětidenního
ozdravného pobytu s environmentálním
programem v Ekocentru Švagrov nedaleko

Moc jsme si to užili a ve zdraví se všichni
vrátili!

Velkých Losin v Jeseníkách. Téma programu
bylo Podzim na vsi s babičkou Irmou.

Na pobyt škola získala dotaci z programu
Státního fondu životního prostředí.
V této době adventní se již tradičně
všichni žáci setkávají každé ráno
u rozsvíceného adventního věnce.
Letos
prožíváme
advent
se
čtvrťákem Floriánem a celou jeho
rodinou. Nasloucháme příběhu na
pokračování a zároveň se snažíme
získávat hvězdičky na cestě do
Betléma. Plníme jednoduché úkoly,
které zároveň pomáhají vytvořit
přátelskou atmosféru ve škole před
nadcházejícími
Vánocemi
(usmíváme se jeden na druhého,
oslovujeme se přátelsky, snažíme se
rozdělit
s kamarádem
apod.)
A všichni se těšíme na spaní ve škole
a čekání na Ježíška.

Od pondělí do pátku se žáci setkávali
s babičkou Irmou v její chalupě,
roubence, ta jim vyprávěla o svém
životě a o životě dalších obyvatel
Švagrova a o tom, co se na
vesnici dělo na podzim a jak se
všichni připravovali na zimu. Také
my jsme nezaháleli a hned v úterý
jsme se pustili do práce. Zima se
blíží, stoletá babička Irma
Franková je na všechno sama a
tak je ráda, že je tady tolik
pomocných
rukou. Jedna
skupinka moštovala, druhá mlátila
obilí a pekla chleba a třetí
krouhala a šlapala zelí. Nakonec
všichni vyzkoušeli všechno.
Po práci jsme si užívali krásného prostředí
ekocentra, vyráželi jsme na výlety, hledali
zlato a rudu v potoce a v lesích.

Přejeme všem požehnané vánoční svátky
a hodně zdraví do nového roku 2020!

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

Marie Vašinová

6. 7.

70 let

Josef Pavel

15. 7.

65 let

Marie Dostálová

28. 7.

85 let

Václav Dostál

11. 8.

70 let

Anna Dragounová

12. 8.

70 let

Genovefa Havranová

23. 8.

85 let

Jana Hapalová

28. 8.

60 let

5. 9.

75 let

Jan Bagar

20.10.

60 let

Jiří Hadaš

30.10.

65 let

Marie Hošáková

28.12.

65 let

Bohuslava Kmentová

Setkání jubilantů - 24. 10. 2019

Žáci SPŠ Hranice opět absolvovali praxi v zahraničí
v rámci projektu Erasmus+
Během roku 2019 a 2020
vykoná svou odbornou praxi
43 žáků a 6 učitelů, kteří se
budou profesně vzdělávat,
v zahraničí. Jedná se o
projekt Erasmus+ mobilita
osob
v
odborném
vzdělávání a přípravě, který je financován
prostředky z EU pod záštitou národní
agentury Dům zahraniční spolupráce. Číslo
projektu: 2019-1-CZ01-KA116-060440 s
názvem Odborná zkušenost v Evropě. Žáci
mají praxi v Portugalsku, Anglii, na Maltě,
v Irsku, v Litvě a ve Finsku. Projekt je určen
pro žáky všech oborů.
Z naší vesnice se této akce účastnil
Šimon Mánek (žák oboru Dřevařská a
nábytkářská výroba), který absolvoval praxi
v irském Sligu a to ve firmě, která prodává
podlahy, Sligo Wood Flooring.
Kromě samotné praxe si všichni procvičili
angličtinu a navštívili významné kulturní
památky, pláže a poznali mentalitu lidí dané
země, která je odlišná od té české. Naši žáci

jsou umístěni v destinacích, kde je blízko
moře či oceán.
Všichni žáci přijeli obohaceni o nové
zkušenosti s poznáváním jiné kultury, práci
v zahraničních firmách, ochutnali produkty
místní gastronomie, poznali nové kamarády
a procvičili si v angličtinu.
Autorky článku: Pavlína Vavříková a Lenka
Kandlerová, koordinátorky Erasmu+ na SPŚ
Hranice.
Tento projekt byl realizován za finanční
podpory Evropské unie.

Za obsah publikací (sdělení) odpovídá
výlučně
autor.
Publikace
(sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a
Evropská komise neodpovídá za použití
informací, jež jsou jejich obsahem.

KRÁSNÉ VÁNOCE A VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2020
PŘEJÍ VŠEM SPOLUOBČANŮM
ZASTUPITELÉ A ZAMĚSTNANCI OBCE ÚSTÍ
Kulturní komise Vás srdečně zve na
vánoční koncert smíšeného pěveckého souboru PARSONG z Paršovic
který se koná v pátek 27. prosince 2019
v 18 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Ústí.
Vstupné je dobrovolné.
PŘIVÍTEJME SPOLEČNĚ NOVÝ ROK 2020
Ale nejdříve se společně projděme po stezce zdraví, sraz je jako obvykle 1. ledna 2020
ve 13:30 hodin v Mariánském údolí. Od 16:00 hodin se můžete v kulturním domě občerstvit
a odpočinout si u tradiční doplňovačky. Pak se přesuneme do sportovního areálu, v 18:00
hodin zazní česká hymna a bude již po desáté v tuto dobu odpálen novoroční ohňostroj.
Přijďte si společně užít novoroční procházku a popřát si štěstí a zdraví v novém roce.
Těšíme se na Vás, teplý přípitek pro děti i dospělé se bude podávat v kiosku.

Divadelní soubor VENTYL
se Vám představí s komedií současného francouzského autora Antoina Raulta

„N O V Ý Z A Č Á T E K“
v neděli 19. ledna 2020 v 16 hodin v sále Kulturního domu v Ústí.
Vstupné 80,- Kč.
Kulturní komise obce Ústí a Hospůdka U Čápa si Vás dovolují
pozvat v pátek 24. ledna 2020 do sálu KD v Ústí na

XXII. sousedský bál
Slosovatelné vstupenky včetně místenky
si můžete zakoupit od 6. ledna na Obecním úřadě Ústí.
Místní koledníci Vás potěší zpěvem koled na Štědrý den
a v sobotu 4. ledna 2020 při Tříkrálové sbírce.
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. 2. 2020
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

