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ZE SCHŮZEK ZASTUPITELSTVA
Schůzka - 14. 6. 2001
- Řešení vlhkosti zdiva v bytě u p. Ryškové, uzavřena smlouva s firmou Král z Hustopeč, cenová kalkulace celé opravy cca 114.000,Kč, práce budou zahájeny 25. 6. 2001,
- Obec požádá o prodloužení termínu vyúčtování dotace ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) na plošnou plynofikaci, je nutné
jednání s projektantem, SFŽP a s obcí Skalička,
- Opravu schodiště u kulturního domu provede firma Rýpar Viktor,
- Vykoupení pozemku od p. Dostála Václava a p. Vítkové Jany - nutno objednat zhotovení geometrického plánu na náklady obce,
- Zpracována studie na víceúčelové a dětské hřiště firmou A.VE Studio Brno, je nutné určit barvu mantinelů - zelená či hnědá, uvažuje
se o zatrubnění potoka a vytvoření celistvého areálu, na zhotovení dětského hřiště navržena fy Šumšala Radek,
- Seznámení s auditem obce, který provedl Okresní úřad Přerov v měsíci květnu, auditorka doporučuje zastupitelstvu schválit účetní
závěrku bez výhrad,
- Městská knihovna Hranice zaslala návrh dodatku smlouvy na úhradu nákladů místní knihovny - projednat obměnu knižního fondu s
knihovnicí p. Dostálovou,
- Pan Zdeněk Schneider požádal o možnost výkonu civilní služby při obecním úřadě, zastupitelstvo souhlasí se zřízením jednoho
místa,
- Žádost o souhlas s konáním Barum rally a průjezdem obcí - u Tolášového bude cíl, zastupitelstvo souhlasí,
- Informace o nových podmínkách zadávání veřejných zakázek, do výše 2 mil. Kč není nutné výběrové řízení,
- Svoz PDO v Mariánském údolí - navrženo snížení poplatku na 50 % z důvodu nerealizovaných investic v této části obce,
- Vyhodnocení soutěže okresního kola Vesnice roku - obec se umístila na 1. místě a postupuje tak do krajského kola, které se
uskuteční 26. 6. 2001.
Schůzka - 12. 7. 2001
- ZO určilo hnědou barvu mantinelů na víceúčelové hřiště ,
- Na skládku do Opatovic byl vyvezen kontejner, do kterého byl uložen i domovní odpad, nutné kontejner vyčistit a odpad ze skládky
odvézt, v případě ukládání nevhodného odpadu do kontejnerů umístěných u Juráňového a u hřbitova bude tato možnost ukládání níže
uvedených odpadů v obci zrušena.

UPOZORNĚNÍ
Do kontejnerů u hřbitova a u Juráňového lze ukládat pouze tyto odpady: ovocné výpalky, slámu, zbytky rostlin, chrásty z
ovocných dřevin, z plevele, klest, ostatní rostlinný odpad, kůru, piliny, hobliny, odřezky, třísky, odpadní stavební dřevo,
sběrový papír, odpadní vápencový písek, keramický odpad neznečištěný škodlivinami, stavební suť a stavební odpad, materiál z
demolic vozovek, výkopovou zeminu, hlušinu, kamenivo, odpadní šamot, úlomky betonu neznečištěného škodlivinami, odpad z
modernizací a rekonstrukcí objektů, uliční smetky, odpad ze zeleně.
Uložení jedné tuny odpadu na skládce v Opatovicích stojí obec 200,- Kč,
na skládce v Hranicích stojí uložení jedné tuny 520,- Kč.
Jistě se vyplatí odpad vhodný k uložení na skládku v Opatovicích vytřídit a tak ušetřit vlastní kapsu. Úhrada svozu odpadu do Hranic i
do Opatovic se totiž následně rozpočítává na obyvatele. Občané, kteří chtějí využít kontejner k uložení většího množství stavebního
odpadu, sutě apod., nahlásí toto využití kontejneru na OÚ.
- výpověď z pronájmu pozemku p. č. 489 o výměře 300 m2 podali manželé Dostálovi
- vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku - získání bílé stuhy za práci s mládeží
Schůzka - 9. 8. 2001
- Žádost p. Drohslerové a p. Košikové o poskytnutí půjček z účelového fondu bydlení na opravy domů
- Výběr průlezek od firmy SPORT CLUB na dětské hřiště - pískoviště, houpačky, sestava průlezek s hrazdami,
skluzavka s žebříkem, řetězové houpačky, lavičky apod.
- Řešení dočasného ubytování pro manžele Neubauerovy - navrženy prostory klubovny hasičské zbrojnice.

CHYSTÁTE SE PROVÁDĚT STAVEBNÍ PRÁCE NEBO STAVĚT DŮM?
Pokud ano, chceme Vás v tomto vydání Zpravodaje
upozornit na novou obecně závaznou vyhlášku obce a její nové
zásady.
Dne 21. 9. 2000 byla vydána podle ustanovení
stavebního zákona obecně závazná vyhláška obce Ústí č. 5/2000
o závazné části územního plánu obce Ústí. Obecně závaznou
vyhláškou obce se vyhlašuje závazná část územního plánu.
Územní plán obce komplexně řeší funkční využití
území, stanoví zásady jeho koordinace a koordinuje výstavbu a
také činnosti ovlivňující rozvoj území. Vytváří tím předpoklady
k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a

kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o
životní prostředí.
Úkolem územního plánu bylo navrhnout urbanistickou
koncepci jejího rozvoje, stanovit připustné, nepřípustné,
případně podmíněné funkční využití ploch a jejich uspořádání,
určit základní regulaci území a vymezit hranice zastavitelného
území obce.
Územní plán a obecně závazná vyhláška přináší pro
občany řadu nových pravidel. Nové požadavky se dotknou
občanů především při výstavbě nových rodinných domků, při
rekonstrukcích stávajících domů, různých oprav, drobných

staveb, výměny oken, oprav venkovních omítek, budování
oplocení, reklam a jiných stavebních prací.
Stavební úřad Hranice již dnes požaduje prohlášení, že
zpracování projektové dokumentace je v souladu s územním
plánem. Z toho důvodu doporučuji, aby občané projektanta na
tuto skutečnost důrazně upozornili. Kompletní územní plán obce
a obecně závazná vyhláška je k dispozici na obecním úřadě.
Tím, že projektant zpracuje projektovou dokumentaci v souladu
s územním plánem, předejdeme
mnoha nepříjemnostem,
dohadům, ztrátě času, ale především uspoříme vlastní finanční
prostředky. Ještě není tak hrozné, když se musí přepracovat

projektová dokumentace v hodnotě několika tisíc korun, horší je
to už se špatně nakoupeným materiálem nebo musí-li se něco
bourat, opravovat nebo přestavovat.
I při provádění drobných staveb, oprav, rekonstrukcí,
které povoluje stavební komise, a projektovou dokumentaci
nebo návrh si zpracováváte sami, je také nutné si zásady obecně
závazné vyhlášky a územního plánu přečíst. Jistě nemá každý
možnost si podrobně prostudovat celý rozsáhlý územní plán. Z
tohoto důvodu uvádíme hlavní zásady prostorové regulace
týkající se rodinných domků.

1.
Při změnách staveb původní zástavby i při nové výstavbě musí být dodržovány následující požadavky:
- při změnách staveb (přístavby, nástavby, stavební úpravy) musí být zachován venkovský charakter objektu, požaduje se odstranění
nežádoucích prvků, realizovaných při předchozích úpravách,
- měřítko nově realizovaných staveb nesmí přesáhnout měřítko původní zástavby,
2.
Při změnách staveb původní zástavby ve vymezeném území centrálním a obytném smíšeném musí být dodrženy následující
zásady:
• umístění stavby - při výstavbě v prolukách musí být dodržena stavební čára sousedních objektů, přístavby v uličním traktu, jako
např. představená zádveří, nelze provádět, mezi řadovou zástavbou nesmí být realizován izolovaný dům,
• podlažnost - 1 NP a obytné podkroví, dostavby ve dvorním traktu nesmějí být vyšší než zástavby v uličním traktu,
• výškové osazení - musí umožnit přímý styk s venkovním prostředím, předložené schodiště o více než 3 stupních lze provést
pouze výjimečně ve svahovitém terénu, ocelová předložená schodiště jsou nepřípustná, sjezdy do suterénních garáží jsou v
uličním prostoru nepřípustné, úroveň přízemí stavby v proluce může být nanejvýš v úrovni přízemí sousedního domu, úroveň
říms, střech a hřebenů musí být rovněž vztažena k sousedním domům,
• střechy - symetrické sedlové nebo polovalbové se sklonem 40-45°, nepřipouštějí se střechy ploché, pultové, s nízkým sklonem,
asymetrické, mansardové, obloukové a kombinace jiných tvarů, pultové a ploché střechy jsou přípustné jen u drobných objektů
(do 16 m2 zastavěné plochy), které nejsou viditelné z uličního prostoru nebo z dálkových pohledů, orientaci hřebene je nutno
přizpůsobit sousedním objektům, krytina pálená,
• materiály - musí vycházet z místních tradic, nepřipouští se použití lesklých kovů, leštěného kamene, dřevěných, břidlicových
nebo keramických obkladů, neomítnutých betonových nebo ocelových konstrukcí,
• okna, dveře, vrata - dřevěná, s tradičním členěním, nepřípustná jsou okna kovová, asymetrická, lichoběžníková, kopilitové
prosklení ploch, použití ocelohliníkových nebo plechových výrobků, rámování oken a dveří obkladačkami nebo zrcátky je
nepřípustné,
• omítky - hladké, světlé (bílá, žlutá, okrová, světle zelená, světle modrá, růžová), použití břízolitové omítky se nepřipouští, sokl
budov by měl být omítaný, příp. obložený místním kamenem, keramický a betonový obklad a kyklopské zdivo se nepřipouští,
• doplňky - celoplošné reklamy, bilbordy a neonové reklamy na objektech se nepřipouštějí,

•

oplocení - tradiční, tj. dřevěné ploty tyčkové, laťové, deskové, se sloupky dřevěnými, kamennými nebo zděnými z červených
cihel, litinové ozdobné ploty, kamenné ohradní zdi omítané i bez omítek (místní kámen), suché zídky, zelené ploty, nepřipouští
se oplocení z vlnitého plechu, osinkocementových vlnovek, keramických tvarovek a bílých vápenocementových cihel.

VESNICE ROKU 2001
Naše obec se již potřetí zúčastnila soutěže Vesnice roku.
Každoročně věnujeme přípravě soutěže velkou pozornost. Do
okresního kola se letos přihlásilo 5 obcí - Rouské, Radslavice,
Beňov, Horní Újezd a Ústí. V okresním kole se Ústí umístilo na
1. místě, na 2. místě obec Radslavice. Komise dále udělila
zvláštní ocenění obci Beňov za úpravy návsi a veřejnou zeleň,
obci Horní Újezd za společenský život, obci Rouské za vzornou
knihovnu a obci Radslavice za práci s mládeží, sportovní
aktivity, dopravní hřiště a jezdecké centrum.
Obce Česká Ves, Černá Voda, Lipová, Medlov,
Radslavice, Rájec a Ústí postoupily dále do krajského kola.
Krajská hodnotitelská komise má velice obtížnou a
nezáviděníhodnou roli. Navštívit všechny obce, seznámit se se
všemi materiály za 90 minut a pak rozhodnout. Přestože dle slov
některých starostů je důvodem přihlášení do soutěže „setkávání
se s dobrými lidmi a získávání nových zkuše-ností “, všechny
obce se snaží předvést v tom nejlepším možném světle a určitě
chtějí také uspět.
Naše obec využívá ke své prezentaci prostor klubovny
hasičské zbrojnice. Zde byly připraveny veškeré plánovací
dokumentace, architektonický řád, motivační skici, krajinářská
studie, fotografie, kroniky, materiály o činnosti spolků apod.
Rovněž bylo k dispozici video, komise měla možnost vidět
letošní Kácení máje. Nejvíce zaujaly komisi aktivity naší
mládeže. Na 1. místě a zlatou stuhu obdržela obec Medlov z
okresu Olomouc, na druhém místě a bílou stuhu za práci s
mládeží obec Ústí, na 3. místě a modrou stuhu za kulturní život -

obec Černá Voda z okresu Jeseník a zelenou stuhu za péči o
zeleň získala obec Lipová z okresu Prostějov. Dále komise
udělila zvláštní ocenění obci Česká Ves za příkladnou podporu
bydlení v obci, obci Radslavice za příkladný přístup k soutěži
Vesnice roku a obci Rájec za výrazný podíl na kulturním životě
obyvatel. Z ocenění okresního i krajského kola je zřejmé, že
komise se snaží ocenit všechny zúčastněné obce a v krajském
kole ocenit každý okres.
Naše ocenění za práci s mládeží patří především p. Miluši
Berné a souboru Záhoran, který reprezentoval na celostátní
přehlídce i na Dětské Strážnici, také p. Jiřině Lukášové, která v
rámci Asociace sportu pro všechny připravuje děti na branné a
atletické závody a rovněž se zúčastnily republikových soutěží,
dále p. Václavu Šumšalovi a p. Janu Bagarovi, trenérům našich
dorostenců, kteří hrají fotbal v okresní soutěži, Pavlíně
Kuchařové, která vede mládež ve schole, a dalším mnoha
nejmenovaným, kteří se mládeži věnují či věnovali v dřívějších
letech. Nesmíme zapomenout také na činnost základní a
mateřské školy, které tyto aktivity v dětech podporují a dále
rozvíjejí. V rámci školy se děti zúčastňují pěveckých a
výtvarných soutěží.
Zastupitelstvo obce
si velice váží a děkuje všem
„obětavcům“, kteří se s „láskou“ (jinak to v dnešní době není
možné) věnují našim dětem, a přestože toho všeho mají mnohdy
„plné zuby“, nekončí a stále se urputně snaží ty „naše děti“
přetvářet k obrazu svému a pro dobro všech. Važme si jich,

podporujme je a přejme si všichni do budoucna, aby vydrželi a
případně předali dále štafetový kolík.

ÚRYVKY

Podíl na ocenění má jistě také celkový vzhled a
upravenost obce. Děkujeme všem, kteří se jakoukoli měrou
přičinili o její zkrášlení.

Z OBECNÍ KRONIKY - ROK 1961

Ať kamkoliv Vás zavede v životě cesta, každý nakonec se
vrací rád do kraje, kam se uchýlilo jeho srdce. Je to kraj důvěrně
známý - lesy, louky, vody a ptáci tam hovoří nejkrásnější řečí řečí domova. (těmito krásnými slovy začíná čtení o roce 1961).
Občané dále pokračují v úpravách svých obydlí a tím
zlepšují celkový vzhled obce. Ve svém domě č.p. 65 zřídili si
Zdráhalovi po uvolnění obchodních místností „Jednotou“ velice
vkusně byt. Vykopalovi rozbourali starou chalupu a z vedle
stojící stodoly upravují pěkný byt pro syna Karla. Místní
národní výbor (MNV) prodal dům č. p. 4 Růženě
Darmovzalové, která v domě se svým synem bydlela. Dům
přestavuje na dvoubytovou jednotku její bratr Josef Mánek č. p.
56. Na budově MNV byla vyměněna krytina. V srpnu se do
nově postavené lesovny nastěhoval polesný A. Avenarius s
manželkou.
Na podzim došlo k úpravě a prvnímu asfaltování silnic od
mostu u Mariánského údolí, směrem do Skaličky, k Těšicím a
Opatovické silnice z Ústí.
Úroda byla letos dobrá a potvrdila staré lidové úsloví o
sedmikrásce, čili „chudobce“, která má souvislost s lidovým
pozorováním přírody. Vyskytne-li se z jara mnoho chudobek,
bude špatná úroda obilí. Letos tomu bylo naopak a obilí dalo
opravdu pěkné výnosy. Letos byl v okolí nedostatek okurek,
zato v našem družstvu, které nasadilo okurky do zorané louky za
mlýnem, kde bylo dostatek vláhy, se okurky vydařily. Peněžitý
výnos byl proti plánu o 100% vyšší. Celkové peněžní příjmy
družstva dosáhly výše Kčs 1.565.000. Členům na pracovní
jednotky bylo rozděleno Kčs 676.000. Na jednu pracovní
jednotku připadla peněžitá odměna Kčs 17 a byla proti plánu o
jednu Kčs vyšší.
Měsíc červen je měsícem myslivosti. Je potřebí dbát, aby
zvěř se co nejvíce rozmnožovala, aby úlovek na 1 ha byl alespoň
1 kg. A lidoví myslivci naší obce se o to v plné míře starají.
Stoupenci Hubertova cechu pořádali „Štěpánský hon“ a zase
konec roku byl tedy zakončen myslivci v místním pohostinství
veselou zábavou a podáváním dobré slepičí polévky a srnčího
guláše.

1. března bylo v celém ČSSR sčítání lidu a domů. Do
letošního roku jsme vstupovali s počtem 13.602.613 obyvatel. V
naší obci bylo napočítáno 543 obyvatel a 104 domů. Když bylo
sčítání lidu za Marie Terezie, leckde z toho byly všelijaké
obavy, kdoví co se stane s lidmi, které kantoři a panští úředníci
zapíší do lejster. Ale nic se nestalo. Jen noviny napsaly, že
Čechy mají dva a půl miliónu obyvatel. To už se ztráty
způsobené třicetiletou válkou zacelily.
24. března začal celostátní sjezd JZD v sjezdovém paláci v
Praze. Prezident A. Novotný prohlásil, že zemědělství musí
dostihnout úrovně průmyslové výroby do roku 1970, protože
bez této rovnováhy bychom nemohli dospět k vyspělému
socialismu a pak komunismu. Z jednání 22. sjezdu
Komunistické strany Sovětského svazu jsme se dozvěděli, že
ještě dnešní generace bude žít v komunismu.
Počátkem roku pořádal výbor žen a Červený kříž společně
ples za hojné účasti. Požární ochrana a Sokol oslavili končiny
starodávným zvykem honění medvěda a večer taneční zábavou.
K mezinárodnímu dni žen byla sehrána divadelní hra „Když
ptáčka chytají“. Návštěva divadla byla mimořádně veliká,
ačkoliv vrcholily vzrušující sportovní boje na mistrovství světa
v ledním hokeji. Každý spěchal po představení k radiu a
televizoru, aby mohl zachytit radostnou zprávu, že jsme dosáhli
titulu mistrů Evropy v ledním hokeji. V květnu uspořádal
Český svaz mládeže (ČSM) „Na pastvisku“ před školou Kácení
máje s následující taneční zábavou v místním pohostinství.
Koncem června uspořádal ČSM na zahradě u Hradilíků letní
karneval s hudbou a osvětlením. Efekt byl krásný, ba kouzelný.
Návštěva byla hojná a uspořádání našlo všeobecný souhlas a
pochvalu. V polovině listopadu byla taneční zábava ČSM v
místním pohostinství.
Letos bylo do národní školy zapsáno 62 žáků. I. třídu s 26
žáky vyučuje ředitel Kratochvíl L, II. třídu s 36 žáky vyučuje
učitelka Avenariusová Josefa
Do mateřské školy chodí
průměrně 30 dětí a vyučuje je ředitelka Kratochvílová Eva.

Sčítání lidu v roce 2001
S podobnými obavami, jako byly již při sčítání za Marie Terezie, se setkal Český statistický úřad v loňském i v letošním roce.
Přes všechny problémy a komplikace se sčítání uskutečnilo a nyní Vám předkládáme předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů
2001 za naši obec. K 1. 3. 2001 mělo Ústí 562 obyvatel.
Věkové rozložení

0- 14
105

15- 59 muži
211

15-59 ženy
163

Celkem
374

60+ muži
32

60+ ženy
50

Celkem
82

K české národnosti se přihlásilo 515 obyvatel, k moravské 29 obyvatel, k polské národnosti 1 obyvatel a u 13 obyvatel nebyla
národnost zjištěna. Bez vyznání je 71 obyvatel, věřících je 449 obyvatel, z toho 416 se přihlásilo k církvi římskokatolické, 1 k církvi
čsl. husitské, 32 občanů k ostatním církvím a 42 nebylo zjištěno. V obci bylo napočítáno 141 domů a 207 bytů.

Naši jubilanti v srpnu a v září
Hradilová Marie
Kopecká Ludmila

75 let
75 let

Přejeme oběma jubilantkám pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a životní pohody.
Okno plné muškátů

Již řadu let se pokouším vypěstovat muškáty podobné těm,
které jsme vídávali na fotografiích v „Receptáři“, na výstavách,
či na cestách do jižních států. Nejprve jsem nakoupila obyčejné
truhlíky a zasadila dle návodu 3 - 4 zakoupené sazenice do
truhlíku. Sazenice zakoupené v květnu byly malé a přes hnojení,
zalévání a
doporučené odstraňování odkvetlých květů
nenarostly dle mých představ. To, že truhlíky je nutné také

zajistit proti pádu a neřešit takovouto situaci neustálým
sundáváním truhlíků z oken při sebemenším větru, jsem vůbec
nedomyslela. Dosti vysoké ceny sazenic mně donutily k tomu,
že jsem se pokusila si sazenice vypěstovat sama. Zakoupila jsem
stimulační roztok, nachystala spoustu kelímků, muškáty jsem
dle rad nařízkovala a čekala jsem zázrak. Ten se ovšem nekonal.
Další rok jsem opět zakoupila sazenice a zkoušela znovu. Byl

měsíc srpen, truhlíky mně opět popadaly z oken a už jsem
myslela, že to definitivně vzdám. Ale zrovna mi přišla poštou
Praktická žena, ve které byl návod, jak muškáty řízkovat,
množit, pěstovat apod. Řekla jsem si, že tedy naposledy zkusím
muškáty vypěstovat. Postupovala jsem přesně dle návodu, na
který se mně už ptala spousta lidí. Protože je srpen, rozhodla
jsem se poradit všem začínajícím i pokročilým pěstitelkám
muškátů. Celý vtip spočívá totiž v množství sazenic v truhlíku.
„V jednom samozavlažovacím truhlíku s balónkem velice
snadno a úspěšně namnožíte a přezimujete až 60 sazenic. Při
dnešních cenách to znamená ušetřit až 1.200,- Kč. To je
rostlinný materiál na výsadbu až 6 truhlíků. Během srpna a
začátkem září, si připravte rostlinné řízky, nejlépe vrcholové, 10
cm dlouhé, seříznuté ostrým nožem, jedním řezem těsně (jeden
milimetr) pod kolínkem. Kolínko je zesílená část stonku, odkud
vyrůstá list nebo květ. Rozhodně řízky nestříhejte nůžkami.
Stlačili byste cévní svazky a rostlina by špatně kořenila. Kolínko
očistěte od palístků, odstraňte květy a poupata. Rostlinný řízek
nesmí být anit příliš mladý ani starý dřevitý, k zakořenění není
nutné používat stimulátor růstu.
K množení rostlin v
zavlažovacím truhlíku se velmi osvědčil slévárenský - křemičitý
písek, případně písek říční - praný. Rozhodně to nesmí být písek
běžně kopaný s obsahem jílu, který by zapříčinil uhnívání rostlin
a jejich úhyn. Můžete použít také agroperlit (v drogérii), jenž má
srovnatelné vlastnosti s doporučeným pískem. Zavlažovací

truhlík naplňte pískem nebo agroperlitem. Knoty mírně
podsypte, aby neležely na holém dnu truhlíku. Do truhlíku
napíchejte 50 až 60 řízků. Řízky vsazujte jen 2 cm hluboko,
každý řízek opatrně přimáčkněte ukazováčkem, aby se
nevyvracel, a truhlík zvlhčete shora. Pak již stačí dolévat pouze
do misky. Jen pokud by písek přeschl, je nutné jej znovu zvlhčit
shora. K zakořenění potřebují rostliny 21°C. Truhlík s řízky
můžete umístit na vnitřní parapet okna nad ústřední topení. V
misce udržujte 2 cm vody, to znamená 1 - 1,5 litru. Necháte-li
nezakořeněné rostliny v chladnu, budou špatně a dlouho kořenit,
mohou také žloutnout a uhynout. Teprve až řízky dostatečně
prokoření, přeneste do chladna kolem 10°C. V písku mohou
zůstat až do jara. Začátkem března sazenice z písku velmi
snadno vyjmete, bez jakéhokoliv poškození kořenového
systému. Písek po kořenech steče. Na jaře sazenice nezkracujte,
oddálili byste kvetení. Zasadíte do vhodného substrátu či
zeminy, kterou máte k dispozi.“
Přestože cena samozavlažovacích truhlíků je dosti vysoká
kolem 110,- Kč, určitě se Vám tato investice vyplatí. Stačí
zakoupit jeden, nasadit řízky, v zimním období zakoupit
postupně další dva a na jaře vysadit. Pak už jenom zaléváte,
hnojíte a čekáte na záplavu květů. K hnojení používám kapalné
hnojivo na květiny v zelené plastové láhvi (k dostání v Bille
nebo v Kroku) a hnojím jednou týdně. Přeji Vám hodně
úspěchů při množení a pěstování muškátů. Vykopalová

Fotbalové informace TJ Sokol Ústí
Muži zahájili fotbalovou sezónu soutěžního ročníku HFŽ 2001-2002 1.B třídy 7. července 2001. Kádr mužů činí 18 hráčů, z
toho tři noví: Pecha Michal, Sencovici Pavel, Skácel Petr. Všichni přišli na hostování z SK Sigma Hranice. Naopak z hostování z
Opatovic se vrátil Tomáš Kuchař a ze Všechovic Roman Jahn. Hostování v našem oddíle ukončili Bělocký Martin, Frydrych Radim,
Krčmář Radek. Vicher Radim se podrobil operaci kolene.
Kádr mužstva tvoří Bernkop Roman, Šenk Roman, Kuchař Roman, Kuchař Ladislav, Kuchař Marek, Kuchař Tomáš, Juga
Michal, Opravil Miroslav, Rýpar Dušan, Vaněk Michal, Číhal Jiří, Jahn Roman, Novák Roman, Neubauer Bohumil, Pecha
Michal, Sencovici Pavel, Skácel Petr a Petrák.
Ústí - Lověšice 4 : 1 (2 : 0) Domácí hráči Sokola Ústí se pustili do svého soupeře od první minuty. Získali tlak a brankové
příležitosti. Nejprve Rýpar Dušan a také Kuchař Marek neproměnili gólové šance, ale ve 25´po rohovém kopu Sencovici Pavel
hlavou vstřelil první branku. Během dalších 10´si hráči Ústí vypracovali pěkné šance. Ve 33´po pěkné akci Skácela a Sencovice
prvně jmenovaný skóroval podruhé. Po změně stran domácí polevili a hosté zatápěli domácí obraně. V 60´snížili na rozdíl jediné
branky. Uklidnění přinesla 65´a pěkná branka Dušana Rýpara. Po této brance hosté rezignovali a zbytek utkání domácí odehráli
před soupeřovou brankou. Marek Kuchař přidal čtvrtou branku a zaslouženě jsme si připsali tři body.
Určice - Ústí 2 : 2 (1 : 0) K druhému mistrovskému utkání odjížděli Ústečtí fotbalisté na horkou půdu do Určic. Obavy před
utkáním, že soupeř je velmi kvalitní a to hlavně doma, se potvrdily. Od první minuty byly Určice lepším mužstvem. Lépe se
pohybovaly a to hlavně důraznou hrou a nasazením. Ústecká obrana přesto neudělala žádnou chybu a odolávala tlaku domácích až
do 42´první půle, kdy domácí po akci, která zaváněla ofsajdem, vstřelili branu. Do druhé půle Ústí střídalo dva hráče a došlo i k
přesunům v sestavě. Další velká sprcha v 3´ druhého poločasu přišla po hrubé chybě brankáře, který podcenil lehký míč a domácí
vedli 2 : 0. Zdálo se, že je o osudu utkání rozhodnuto. Jenže opak byl pravdou. Hráči z Ústí zlepšili pohyb, zpřesnili přihrávku,
začali si věřit a rázem se obraz hry změnil. Když v 73´ Šenk snížil na rozdíl jediné branky, domácí viditelně znervózněli. Naopak
Ústí narostla křídla a v 80´přišlo vyrovnání. Po krásné křídelní akci Kuchaře Marka, Rýpar Dušan vyrovnal na konečných 2 : 2.
Ústí - Stará Ves 2 : 0 (1 : 0) Hosté ze Staré Vsi spadli z 1A třídy, tudíž byli pro domácí nováčkem. Zvěsti však napovídaly, že jde
o kvalitního soupeře. Domácí měli jasný cíl a to vyhrát. Hra v první půli byla naprosto vyrovnaná, útoky se střídaly na obou
stranách. Přesto šťastnější byli hráči Ústí. V 25´ zahrával Marek Kuchař standardní situaci a Pavel Sencovici hlavou skóroval.
Nástup do druhé půle vyšel lépe hostům. Ovládli střed hřiště a prvních 20´druhého poločasu nepustili domácí k vážnější akci. Zlom
nastal v 70´, kdy hřiště opustil pro zranění Sencovici, přišel Juga a po pěkné samostatné akci vstřelil druhou branku. I ve
zbývajících minutách byli aktivnější hosté, dobrá obrana hráčů domácích odolala až do závěrečného hvizdu rozhodčího. Kurfurst
Obecní úřad Ústí nabízí k pronájmu pozemky ve Vrchovině za účelem zemědělského obdělávání
o celkové výměře 600 m2 . Bližší informace na obecním úřadě.

