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prosinec 2014

Milí spoluobčané,
věřte, nevěřte, ale po třech vydáních Zpravodaje v 1. pololetí roku 2014,
jsme si chtěli dát na chvíli pauzu. Původně jsme plánovali, že tradiční
zářijový termín posuneme na říjen, ale čas letí jako bláznivý a ejhle je tu
prosinec. Nastal tudíž nejvyšší čas, abychom Vás jednak informovali
o činnosti na obci a jednak zavzpomínali na druhou část letošního roku
a možná i na pouťové oslavy.
V souvislosti s volbami do zastupitelstva obce jsem si dovolila položit tři
otázky novým i bývalým zastupitelům, aby zhodnotili uplynulé volební
období a vyslovili svá přání do nového období 2014-2018.
HV

1. Co Vás potěšilo v uplynulém volebním období nebo z čeho máte
radost?
2. Co Vás mrzelo nebo Vás vůbec nepotěšilo?
3. Jaké přání máte pro období 2014-2018?
Libor Vykopal:
1. V minulém volebním období mě potěšila spousta věcí, které se nám
společně podařilo zrealizovat. Na prvním místě je samozřejmě oprava
a rekonstrukce ZŠ a MŠ.
2. Na druhou otázku se těžko hledá odpověď. Nejsou věci, které by vyloženě
nepotěšily nebo zamrzely, možná by se něco dalo dělat jinak (ale to
vidíme až s odstupem času). Sám za sebe jsem spokojený, myslím si, že
jsme společně ušli další, pěkný kousek cesty, i když to někdy bolí.
3. Nechci být sobecký, ale pro rodinu hlavně zdraví. A pro obec? Abychom
společnými silami pokračovali v nastolené cestě ku prospěchu obce,
našich občanů a přátel obce Ústí.

Poděkování
Za čtyřleté působení v zastupitelstvu a práci pro obec Ústí
děkujeme paní Martě Hradilové.

Jaromír Nedbal:
1. Potěší mě každá vydařená akce v obci. Za ty čtyři roky, co jsem
v zastupitelstvu, vzpomenu novoroční pochod i s ohňostrojem, poutě,
utkání hvězd, obecní plesy, zabíjačky, no vlastně celý obecní kalendář.
Velmi mne potěšilo vítání nových občánků v Ústí, kde jsme v jednom
roce vítali 12 dětí, ale ještě více mne potěšilo další vítání, kde jsem mohl
přivítat i vnuka Matěje. Velmi vydařená akce je Novoroční putování. Tak
začít nový rok se spoluobčany na vycházce a následném posezení
v KD, je více jak úžasný zážitek. Vzpomenu zde i výjezdy venkovanů do
velkoměst Praha, Brno za kulturou na vybrané divadelní kusy. Těší mne
štědrost občanů při sbírkách na Tři Krále a na nové oplocení hřbitova.
2. Netěší mne, když někdo záměrně poškozuje obecní majetek, viz
poškození partystanu, laviček, výsadby stromů. Netěší mne stav některých
místních komunikací, chodníků a budovy bývalého obecního úřadu. Mrzí
mne i malá účast občanů na veřejných zasedání obecního úřadu.
3. Cesty a chodníky, po kterých se bude dobře chodit. Usměvavé
a spokojené spoluobčany, pro které bude radostí bydlet v obci Ústí. A na
závěr bych si přál postup fotbalového mužstva do krajského přeboru
a pak do divize. A přál bych si vítězství ústeckých hasičů ve Velké ceně,
kde by dali na 3. béčka 16.78sec. O tom se mi zdálo.

Petr Hadaš:
1. Jako rodiče tří dětí mě potěšilo, že se podařilo zrekonstruovat budovy
mateřské školy a základní školy. Jako obyvatele Maniny jsem velmi rád
za dobudování kanalizace a položení nového povrchu na Manině. Dětem
se tam skvěle jezdí na kole, koloběžce a in-line bruslích. Taky jsem měl
radost z úspěšného zvládnutí příprav a průběhu oslav 625 let od první
písemné zmínky o obci.
2. Jako rodiče mě velmi zklamalo, že se rozpadla vzájemná spolupráce naší
školy se školou ve Skaličce, i když vím, že z naší strany jsme udělali vše
pro záchranu této spolupráce. Taky je škoda, že se nepodařila vyřešit
situace okolo budovy bývalého obecního úřadu. A taky malá účast občanů
na veřejných zasedáních zastupitelstva. A jako fotbalového fanouška mě
mrzel sestup našich fotbalistů do nižší soutěže.
3. Mým přáním pro tohle volební období, které je pro mě prvním, je úspěšné
dokončení přípravy stavebních pozemků pro výstavbu nových rodinných
domů. Dále bych si přál, abychom byli i dále schopni uspořádat současný
počet společenských akcí pořádaných jak obcí, tak místními spolky. S
tímto souvisí i mé další přání, aby se podařilo zapojit „mladou“ generaci
občanů do přípravy společenských akcí a chodu obce. A také abychom
byli úspěšní v čerpání dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu Evropské

unie a z rozpočtu Olomouckého kraje. A protože jsem fanoušek ústeckého
fotbalu, je mým přáním postup do Krajského přeboru a úspěšné působení
v této soutěži.
Vladimír Hotař:
1. Potěšila mě rekonstrukce hřbitova, po úpravách z minulých let se dělá
krásný plot, který završí celkovou rekonstrukci. A také rekonstrukce
školky, která se velmi povedla.
2. Od povodní v roce 1997 nedošlo k žádným protipovodňovým opatřením
ze strany Povodí Moravy, příští rok to bude již 18 let od povodní a teď
když už doba bude "dospělá" se snad dozvíme, jestli bude poldr, přehrada
nebo nic.
3. Pokud se bude realizovat ze strany Olomouckého kraje rekonstrukce cesty
- průtah obcí, tak bude rekonstruován i chodník u řadovek. No
a třeba dojde i na stavbu lávky pro pěší přes Bečvu do Černotína.
Marta Hradilová:
1. Čtyři roky jsou dlouhá doba a udělalo se spousta věcí. Za jednu z
nejpovedenějších považuju rekonstrukci školy a školky, která byla
náročná finančně a hlavně časově. Přestože ne všichni spoluobčané ji
považovali za nutnou, já si myslím, že se povedla a stálo to za to.
2. Když mám říct, co mě mrzí, tak je to konec spolupráce škol Ústí
a Skalička. I když všechno funguje a běží dál, tak je to škoda.
3. V dalším období by bylo dobré, kdyby se povedlo udělat chodník kolem
řadovky, což je poslední dobou časté téma rozhovorů v mém okolí. Jinak
přeju novému zastupitelstvu, ať je práce těší a jenom kladné odezvy
z řad spoluobčanů.
Věra Koutná:
1. V uplynulém volebním období mě potěšilo hlavně to, že mě spoluobčané
zvolili a mohla jsem se alespoň nějakou částí podílet na akcích a dění.
V obci Ústí mám radost z toho, když lidé kolem mě nám za práci poděkují
a nekritizuji, co jsme mohli udělat jinak. Určitě jsem ráda za to, co se
udělalo ve školce a ve škole a celkově za vše, co se dělá pro děti v obci.
Ještě je dobře, že se začal opravovat plot na hřbitově, tohle pietní místo si
to zaslouží. Já osobně mám také velkou radost za kulturní akce, které se
v Ústí pořádají hlavně za divadelní zájezdy do Prahy, touhle cestou bych
chtěla poděkovat těm, co tohle vše organizují "díky Hani."
2. Věci, které mě mrzí a nepotěšily mě, asi také nějaké jsou, ale vždy mám
radost z toho, co se povede, asi mě netěší, když nepřijdou lidé na akci,
která se organizuje, nebo nevyjde počasí na akce venku, mrzí mě, když
spoluobčané mají neoprávněnou kritiku směrem k lidem, kteří pracuji na
obci….

3. Přání bych měla spoustu, ať se nám v zastupitelstvu dobře spolupracuje,
ať jsme zdraví, a tím se nám taky bude dařit dál pokračovat v práci, kterou
děláme, a přála bych si, ať můžeme ještě potěšit některé starší
spoluobčany naší návštěvou z obce, kdy nás vždy velmi mile přivítali
a pohostili.
Antonín Machanec:
1. zateplení a modernizace školky a školy v Ústí,
2. nepodařila se nová střecha a fasáda na škole a nedořešilo se využití gruntu
(starý obecní úřad),
3. zasíťování stavebních parcel a vybudování komunikace za Kopeckým.
Dana Šumšalová:
1. Na tuto otázku je velmi těžké odpovědět. Byl by to sáhodlouhý výpis, co
vše se za tu dobu podařilo. Mám radost z každé maličkosti, která se v obci
udělá a je ku prospěchu nás všech občanů. V obci se pořád něco děje a
stačí mít oči otevřené a občas přiložit i ruku k dílu. Výstižně je řečeno
v básničce „V dolince zamžené malebná víska je …“ A to je ta naše
krásná vesnička Ústí.
2. Mrzí mne, když se pořádají v obci nějaké akce a účast místních občanů je
na nich malá. Dělá se to hlavně pro ně a každý by si měl uvědomit, že se
v obci nic samo neudělá a za vším stojí práce spousty lidí
a „nadšenců“.
3. Samozřejmě bych chtěla všem popřát hodně zdraví, aby nás v obci
neubývalo, ba naopak, aby se zde usadily mladé rodiny, aby školka
a škola byla neustále plná dětí. No a z práce na obci, aby se konečně
podařila vyřešit nějaká protipovodňová opatření, která by uchránila naši
obec od neustálých záplav. Také velkým oříškem zůstává obecní budova
č. 19 (kadeřnictví), která chátrá a určitě se bude muset začít řešit.
Na závěr je třeba poznamenat, že zastupitelé zpracovali odpovědi nezávisle
na sobě, aniž by „opisovali“. Někteří to vzali zkrátka a druzí se rozepsali.
Když se nad uplynulým obdobím zamyslím já sama, mám pocit, že
uběhlo šíleně rychle. Co se týká práce, mám velkou radost z toho, že se po
mnoha letech podařilo zrekonstruovat školu a školku a vybavit jejich vnitřní
prostory. Velkým potěšením pro mě byla také náročná, ale úžasná práce
s fotografiemi při letošních oslavách. Netěší mě nárůst administrativy
a mrzí mě žabomyší půtky, ke kterým před lety došlo. V osobním životě to
bylo období smutné i veselé, ztratili jsme dva nejbližší členy rodiny, oslavili
padesátky a přivítali do rodiny zetě a vnučku. Do dalšího období bych si
přála, aby nám všem sloužilo zdraví, abychom měli dostatek času
i sil pro práci, ale hlavně pro rodinu, která se někdy ocitá až na další koleji.
Hana Vykopalová

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Přestože je téměř dva měsíce po volbách, zveřejňujeme v tomto vydání
Zpravodaje výsledky voleb, protože ne všichni měli možnost podívat se na
internet. S jedinou kandidátní listinou do zastupitelstva by se mohlo říct, že
volby byly v naší obci jednoduché. Složitější pro voliče byly proto, že se
zároveň konaly volby do Senátu. I když byly za plentou vzorově označeny
obálky zvlášť pro Senát a zvlášť pro zastupitelstvo, několik z Vás obálky
popletlo. Navíc 29 voličů neoznačilo ani stranu ani kandidáta, takže
hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva byly neplatné. Neplatné hlasy
byly i u voleb do Senátu, úřední obálku jste buď vložili do urny prázdnou,
nebo jste ji neodevzdali vůbec, čímž jste zřejmě dali najevo svůj postoj
k Senátu.
Volby 10. – 11. 10. 2014
Počet voličů
Počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky
Počet
odevzdaných
úředních
obálek
Počet platných hlasů
Pořadí na hlas.lístku
1
2
3
4
5
6
7
8

Do zastupitelstva
436
271

Do Senátu
436
271

270

232

241

203

Jméno a příjmení
Libor Vykopal
Jaromír Nedbal
Dana Šumšalová
Vladimír Hotař
Věra Koutná
Antonín Machanec
Petr Hadaš
Marta Hradilová

Počet hlasů
213
195
174
183
159
163
167
71

V I. kole voleb do Senátu zvítězila počtem 112 hlasů RNDr. Jitka Seitlová,
ve II. kole získala nová senátorka za volební obvod okresu Přerov v naší
obci 75 hlasů.
Volební účast 10. - 11. 10. 2014 v Ústí

62,16 %

Volební účast 17. - 18. 10. 2014 v Ústí

21,84 %

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBCE DO VOLEB
Není vůbec jednoduché psát zpětně
o půlroční činnosti, jednomu se
může zdát, že se nedělo nic, naopak
druhému, že se toho událo mnoho.
Sami můžete posoudit, jaké toto
období bylo.
Před koncem volebního období se
zastupitelstvo scházelo pravidelně
jednou měsíčně, veřejná zasedání se
konala dokonce čtyři, 17. června, 29.
července, 12. září a 8. října 2014. Na
červnovém
zasedání
schválilo
zastupitelstvo hospodaření, závěrečný účet obce a účetní závěrku za
rok 2013 a záměr obce prodat 9
stavebních pozemků. Na dalších
veřejných zasedáních byl schválen
prodej pozemků, přičemž do
dnešního dne byl realizován prodej
pozemku p. č. 1016/10 manželům
Haně a Ondřeji Uhýrkovým,
pozemku p. č. 1016/8 manželům
Aleně a Martinovi Hapalovým,
pozemku p. č. 1016/2 manželům
Veronice a Jaromíru Nedbalovým,
pozemek p. č. 1016/9 Pavlovi
Rebendovi a Veronice Mádrové a
pozemek p. č. 1016/5 Karlu
Bližňákovi. U jednoho pozemku
schváleného k prodeji se čeká na

uvolnění financí a podpis smlouvy,
na zbývající pozemky je vyhlášen
nový
záměr.
Kromě
těchto5
významných
majetkoprávních
záležitostí schválilo zastupitelstvo
smlouvu o zřízení věcného břemene
– kabelové vedení elektrické energie
u RD manželů Třiskalových.
V červenci proběhly další nutné
opravy v Hospůdce U čápa – nová
dlažba v kuchyni, nové obklady,
zřízení úseku zeleniny a masa, v září
byl v kuchyni instalován nový
kombinovaný kotel s ohřívačem
vody.
Co se týká pronájmu bytu po Angele
Hlaváčové, o byt projevili a posléze
ztratili zájem 3 spoluobčané. Byt se
podařilo od října pronajmout
manželům
Evě
a
Tomášovi
Bouchalovým, přičemž byla v tomto
bytě provedena plynofikace.
Na poslední veřejné zasedání byli
pozváni všichni občané, kteří se
alespoň jednou zúčastnili veřejného
zasedání ve volebním období 20102014. V salonku Hospůdky U čápa
bylo nezvykle plno, protože přišlo 19
občanů, což bylo velmi příjemné
a potěšující.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBCE PO VOLBÁCH
Volbami do zastupitelstva obce
skončil zastupitelům mandát v pátek
10. října 2014. Pouze starosta
a místostarosta zůstali ve svých
funkcích do ustavujícího zasedání,
které se konalo v pátek 7. listopadu.
Svou
činnost
v zastupitelstvu

ukončila Marta Hradilová, novým
členem se stal Petr Hadaš. Ustavující
zasedání, kterého se pro změnu
zúčastnili pouze 3 spoluobčané, řídil
odstupující starosta a zároveň
nejstarší člen nového zastupitelstva
Libor Vykopal. Po složení slibu

a schválení programu byl uvolněným
starostou zvolen Libor Vykopal
a
neuvolněným
místostarostou
Jaromír
Nedbal.
Zastupitelstvo
zřídilo finanční a kontrolní výbor,
schválilo odměny neuvolněným
členům zastupitelstva a pravomoc
starosty činit rozpočtová opatření.
Další veřejné zasedání se bude konat
ve čtvrtek 18. prosince, bude se

schvalovat rozpočet na rok 2015
a rozpočtový výhled na další období.
Zastupitelstvo obce plánuje společné
setkání
s občany
a
zástupci
jednotlivých spolků ohledně jejich
činnosti a výhledu do budoucna.
Příjemnou informací na konci roku
je, že se obci podaří po 10 letech
splatit celý úvěr na čistírnu
odpadních vod a kanalizaci.
HV

Vyúčtování veřejné sbírky
Shromáždění finančních prostředků na obnovu oplocení místního hřbitova

Veřejná sbírka „Shromáždění finančních prostředků na obnovu oplocení
místního hřbitova“ byla ukončena 31. 7. 2014. Během tří měsíců se podařilo
vybrat úctyhodných 194 877,- Kč. Předkládáme Vám vyúčtování této sbírky
a také podrobný rozpis, jakými způsoby se finanční prostředky vybraly.
V naší obci se našlo 17 dárců, kteří poskytli příspěvek ve výši 5 000,- Kč.

Hrubý výtěžek veřejné sbírky včetně úroku
Skutečné náklady s konáním sbírky – bankovní poplatky
Čistý výtěžek veřejné sbírky
Výdaje na obnovu oplocení místního hřbitova
Zůstatek
1.
2.
3.
4.

Sběrací listiny
Pokladničky
Pokladnička při mši svaté – 29. 6. 2014
Vklady na bankovní účet veřejné sbírky

194 877,28
456,00
194 421,28
194 421,28
0,00

98 800,- Kč
62 277,- Kč
13 300,- Kč
20 500,- Kč

Obnova oplocení místního hřbitova byla částečně uhrazena z výtěžku
veřejné sbírky (194 421,28 Kč) a částečně z rozpočtu obce Ústí (159 010,Kč). Dokončení obnovy oplocení, opravy zídky a výsadby bude provedeno
v následujícím roce, zbývající prostředky uhradí obec ze svých zdrojů.
Všem dárcům ještě jednou děkujeme. Pevně věřím, že jste hrdi na to, že jste
podpořili toto nádherné dílo.
Libor Vykopal, starosta

VYHLÁŠKA NA KÁCENÍ DŘEVIN MIMO LES SE MĚNÍ
Dne 1. 11. 2014 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva životního prostředí
č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění vyhlášky č.
222/2014 Sb.

Nově není třeba povolení ke kácení ovocných dřevin rostoucích na
pozemcích v zastavěném území vedených v katastru nemovitostí
jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo
ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
ŽÁDOST DIAKONIE BROUMOV
Vážení občané,
Diakonie
Broumov.
Kvůli
v posledních letech jsme se kontejnerům umístěným v obcích
pravidelně 2x za rok zapojili do je totiž stále větší nedostatek
humanitární sbírky Diakonie použitého ošacení pro potřebné
Broumov. Od letošního roku je lidi.
v naší obci instalován kontejner Obec Ústí se do sbírky Diakonie
firmy REVENGE. do kterého Broumov zapojí opět v roce 2015,
můžete odkládat nepotřebné a to pouze v jarním termínu.
oblečení a obuv. Pro každého Chcete-li pomoci a darovat
z nás je to pohodlnější způsob, ošacení, boty, nádobí a různé
nemusíme čekat na termín sbírky textilie, ponechte si věci pro lidi
a můžeme se kdykoliv zbavit v nouzi a vyčkejte na termín
nepotřebných věcí. Níže uvedená humanitární sbírky Diakonie
čísla nám říkají, že to činíme Broumov.
Děkujeme
za
celkem obstojně. Přesto se na Vás pochopení.
HV
touto cestou obracíme s žádostí

Firma REVENGE a. s. posbírala ve 3. čtvrtletí v naší obci
celkem 486 kg oděvů (červenec 132 kg, srpen 195 kg, září 159 kg).

SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ
Již od nového roku v naší obci
probíhá každou středu setkávání
rodičů s dětmi v kulturním domě.
Záměrně říkám rodičů, protože
s dětmi chodí nejen maminky, ale
čas od času za námi přišli i tatínci.
Všichni se vždy na každé setkání
moc těšíme; děti se nás už od
začátku týdne vždy ptají na své
kamarády a rády si tu spolu hrají. A
to je moc dobře, protože jsou zde
v nejvyšším zastoupení děti stejného
věku. Budou se tedy dobře znát,
když spolu za pár měsíců půjdou do
školky a později do školy. Nejlepší
zábava je rejdění na tříkolkách, ale
také úžasné dětské rozhovory, které
naši cvrčci mezi sebou vedou. Když
je hra přestane bavit, seběhnou se
okolo stolu a stojí tam tak dlouho,
dokud v jejich malých bříškách

nezmizí všechny dobroty, které jsme
si donesli a nachystali. I maminky se
ale na setkávání těší, hlavně proto, že
se trochu vytrhnou z celotýdenního
stereotypu, mohou si s ostatními
maminkami vyměnit zkušenosti a
podělit se o všední problémy nad
šálkem dobré kávy nebo čaje.
S příchodem hezkého počasí se
setkávání opět přesune ven a na
hřiště, ale pokud budou mít
maminky zájem, můžeme naše
společná odpoledne obnovit zase s
nevlídným podzimním počasím.
Tímto bychom tedy chtěli poděkovat
zastupitelům obce a panu starostovi,
že nám tato naše setkávání umožnili
a k tomuto účelu propůjčili prostory
kulturního domu.
Za ústecké maminky
Hana Dvořáčková

KOSTEL – ŠKOLA – STATEK - HOSPODA
Kdysi platilo, že v každé správné
dědině byl kostel, škola, statek
a hospoda. Možná se budete divit,
ale tím, jak zachovat tyto
neopomenutelné
prvky
každé
vesnice, se v letošním roce zabýval
Spolek pro obnovu venkova na
národní konferenci „VENKOV“
v Konstatinových Lázních. Vypadá
to, že tam nahoře objevili
„Ameriku“, když se začínají zabývat
těmito tématy a přemýšlet, jak obcím
pomoci. Je spousta obcí v naší
republice, ve kterých tato zařízení
přestala z nejrůznějších důvodů
fungovat. Snahou Spolku pro
obnovu venkova je péče o památky,
obnovu kulturního dědictví a udržení
tradic (KOSTEL), zapojení dětí a
mládeže do života obce (ŠKOLA),
dostupnost
a
kvalita
služeb
cestovního ruchu (HOSPODA),
rozvoj podnikání na venkově
a podpora místních produktů
(STATEK).
Jak to vypadá v Ústí? Dokážeme
seřadit pořadí vzniku či důležitosti
těchto institucí v obci? Dokázali
bychom se bez některé obejít? Asi
bychom si zvykli, ale určitě by to

nebylo jednoduché a určitě by to
byla škoda, kdyby k tomu došlo.
Myslím, že naše obec dělá v rámci
svých možností vše pro to, aby
naplnila snahy Spolku pro obnovu
venkova – pečuje o místní památky,
snaží se o dodržování tradic,
spolupracuje se školou, podporuje
zaměstnanost a dokonce sama
provozuje hospodu.
V dnešní době říkáme, že se hodně
věcí změnilo nebo posunulo.
Kostel - tradiční a důstojné místo
k setkávání věřících – slouží např. ke
konání koncertů. Také škola i školka
jdou s dobou a mění své zařízení dle
vývoje ve společnosti. Velkou
změnou prošla i naše hospoda. Už to
není zakouřená místnost určená
v minulosti výhradně pro muže, ale
mnohem kultivovanější prostředí
vhodné k setkávání mužů i žen všech
věkových skupin.
Závěrem je třeba říci, že k tomu, aby
i u nás všechno sloužilo tak, jak má,
je zapotřebí, abyste si především Vy,
místní
obyvatelé,
uvědomili,
že Vy jste ti nejdůležitější a že se bez
Vás nic neobejde.
HV

Zájemci o pronájem sálu kulturního domu, klubovny hasičské
zbrojnice nebo kiosku ve sportovním areálu, nahlaste požadované
termíny na obecním úřadě.

ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY
V začátku letošního školního roku 2014/2015 prožili ústečtí školáci již několik
pěkných akcí.
 adaptační pobyt na stmelení kolektivu 24 žáků 1. - 5. ročníku v DDM
Hranice,
 ukázka juda mistry republiky Železo,
 návštěva redakce IN v Olomouci,

Liborek Pavlík, 4. roč.
 koncert Abraky muziky na téma počítačová gramotnost,
 první ze čtyř turnajů v miniházené
Žáci ZŠ a MŠ Ústí 10. listopadu 2014 se účastnili v soutěži Hranické školní
ligy v miniházené s velmi dobrým umístěním. Všechny zápasy 1. a 2. kola
smíšených družstev vyhráli a svým vítězstvím porazili žáky ZŠ Střítež, ZŠ
Partutovice a ZŠ Olšovec. Ještě jsou před námi dvě kola, která se budou konat
12. prosince ve sportovní hale TJ Cement Hranice. Na vítězství se podíleli tito
žáci: Tomáš Žeravík, Tomáš Honeš, Libor Pavlík, Kamila Posoldová, Jirka
Hotař, Marek Ševčík, Denis Navrátil, Filip Bagar. Děkujeme za reprezentaci
naší školy a podporu dalších našich spolužáků.
Projektové hodiny na téma:
 kulturní program pro seniory v KD Ústí,
 beseda s děvčaty z USA,
 vánoční rukodělné dílničky a zdobení perníčků.

Přání hezkých požehnaných Vánoc
a zdraví do nového roku za školáky
posílá s andělíčkem na vybarvení
Zuzka Berná, žákyně ř. r.

POSTŘEHY ZE ŠKOLY
Od září pracuji ve škole v Ústí a je to pro mne nesmírně obohacující pracovní
zkušenost. K malotřídním školám mám odjakživa respekt, protože vím, že
nabízejí žákům skvělé prostředí k osobnímu rozvoji a mají spoustu výhod,
které si člověk často neuvědomuje. Ač pro učitele je práce v malotřídní škole
skutečnou výzvou, dětem se dostává individuální péče v podněcujícím
vzdělávacím prostředí. Přirozeně se rozvíjí jejich sociální dovednosti, vzájemná
součinnost a pomáhání si, starší žáci ve třídě jsou vzorem pro žáky menší a
v malém školním prostředí je vstřícná, přátelská a téměř rodinná atmosféra,
prostě škola, kde se všichni znají.
Dvacet let jsem žila v USA, ve státě New Jersey (asi od půl hodiny od města
New York), kde jsme pracovala jako pedagog. O svých postřezích a
pedagogických zkušenostech píšu odborné články a v ČR přednáším studentům
i odborníkům.
Když jsem v USA hledala optimální školu pro mé dcery, rozhodla jsem se
nezapsat je do běžné základní školy v místě bydliště, ale zvolila jsem pro ně
školu alternativní, která nabízela nadstandardní vzdělávací služby a byla to
škola malotřídní. A protože jsem si byla vědoma výhod malotřídních škol,
neváhala jsem. O školu byl velký zájem, a protože její kapacita byla omezená,
zájemci byli vybírání náhodným losováním, aby měli všichni stejnou šanci. Jak
často humorně říkám, škola mých dcer byla výhra v loterii. Doslova i obrazně.
Jsem skutečně ráda, že byly vzdělávány v malé škole, přestože do školy
dojížděly. Kdybych měla znovu volit, zase by vyhrála malotřídka, a když se
jich dnes, s odstupem času, ptám, zda by daly přednost škole malotřídní nebo
škole velké, městské a tradiční, říkají, že malotřídka jim nesmírně vyhovovala a
dokážou vyjmenovat její výhody.
Když jsem letos v létě dostala nabídku pracovat v malotřídní škole v Ústí, těšila
jsem se, že proniknu do zákulisí fungování takové školy. V malotřídce jsem
nikdy nepracovala. Škola mne od prvního dne oslnila. Příjemná vzdělávací
atmosféra, šťastné děti a vysoce profesionální kolektiv pedagogů. Každé dítě je
citlivě rozvíjeno a vzděláváno v klidném a přátelském prostředí. O mých
zkušenostech a každodenních postřezích ze školy v Ústí pravidelně referuji
mým americkým kolegům a nejraději bych je pozvala, aby se přijeli podívat na
kouzelnou školu, kde mám čest pracovat. Všem dětem na světě bych přála, aby
měly příležitost učit se v tak hezkém prostředí, aby měly možnost být
vzdělávány ve vstřícném prostředí s individuálním přístupem a o velké
přestávce si mohly hrát venku před školou a jíst oběd společně v malé jídelně.
To je totiž obrovský nadstandard, který velké školy nemohou nabídnout.
Vzhledem k tomu, že jsem zkušený pedagog a mám spoustu nápadů i
pedagogických dovedností získaných dlouholetou praxí v USA, vnáším nějaké

novoty i do školy v Ústí za podpory ostatních kolegů. Zároveň sleduji
obrovskou profesionalitu pedagogů a učím se od nich. Protože ráda učím
projektové hodiny či tematické dny, nabídla jsem mé zkušenosti týmu učitelů a
společně jsme se rozhodli zavést do výuky nějaké nadstandardní vzdělávací
aktivity. Učíme děti hrou (už Komenský věděl, že když si děti hrají, naučí se
nejvíc). Povídáme dětem o etnických rozdílech ve stravování, o amerických
Indiánech, o jiných kulturách, o oslavách různých svátků (je důležité být
všestranně vzdělán v této globální době).
Jsem bilingvní, mluvím plynule anglicky, a protože v USA jsem absolvovala
školu připravující lektory angličtiny pro děti, jejichž rodnou řečí není
angličtina, aplikuji mé znalosti a dovednosti ve výuce angličtiny ve škole.
V mých lekcích mluvím na děti jen anglicky a pomáhá mi má znalost znakové
řeči. Kdo nerozumí tomu, co říkám, třeba pochopí znaky. Funguje to perfektně
a je radost vidět, jak děti rychle vstřebají angličtinu, jak se nenásilně rozvíjejí
jejich komunikační dovednosti v cizím jazyce i slovní zásoba. A jako bonus se
děti učí chápat principy znakové řeči a seznamují se s alternativní komunikací.
Snad každý druhák po pár lekcích angličtiny umí zazpívat dlouhou anglickou
píseň se slovy na všechna písmena abecedy.
Protože škola v Ústí je malá, mám možnost i prostor do výuky zakomponovat i
různé zajímavé, vzdělávací vědecké experimenty, které si všichni žáci školy
mohou užít a „osahat“. Jsem přesvědčena, že v ČR se nenajde mnoho žáků
prvního stupně, kteří by znali Ne-Newtonovu tekutinu, která je tak zajímavá
z fyzikálního hlediska, protože je tekutá i pevná zároveň. A děti z Ústí tekutinu
nejen znají, ale umí ji i vyrobit a hrát si s ní. Zeptejte se žáků 3. ročníku z Ústí,
co je to „oobleck“ (anglický termín pro tu prapodivnou tekutinu) a oni Vám to
řeknou.
Zatímco velké městské školy nemají možnost začlenit do výuky všech žáků
třeba vaření, v malé škole jsou možnosti i prostor k občasným gastronomickým
hodinám k vaření, pečení i ochutnávání vyrobených kulinářských pochoutek.
Naši žáci vědí, jak se slaví den Díkůvzdání, jak se řekne anglicky krocan, dají
vám přednášku a upečou tradiční americký kukuřičný chleba, který se naučili
péct ve škole. Neznám ostatní školy v ČR, ale v porovnání s americkými
školami, je škola v Ústí vysoce nadstandardní a v USA by za takové vzdělávací
prostředí rodiči platili zlatem. Jsem moc ráda, že mám příležitost pracovat
v malotřídní škole v malebné vesnici a těším se ze spolupráce s kolegy a
užívám si všech dětí ve škole. A když vidím, s jakým nadšením děti chodí do
školy a jak jsou ve škole šťastné, nezbývá než dodat …To, co v naší škole
děláme, nejspíš děláme moc dobře a na školu můžeme být právem hrdi.
Mgr. Jana Bradley

HOLA, HOLA - PRAHA VOLÁ
Právě před rokem jsme se vrátili z předvánoční Prahy a užili si báječné
představení Brouk v hlavě v Divadle na Vinohradech. Již na zpáteční cestě se
mnozí dotazovali, kdy pojedeme příště do Prahy. Letošní rok jsme záměrně
vynechali a dali jsme příležitost dvěma ochotnickým souborům, které zavítaly
do našeho kulturního domu. V únoru se Vám představil soubor VENTYL
s komedií „Jak je důležité míti Filipa“ a v listopadu soubor NEŘEŠTO s hrou
„Pravda o zkáze Titaniku“. Před Vánoci uvidíte místní ochotnické divadlo,
které předvede pohádkový příběh s názvem „Princezna se zlatým lukem“. Je
dobře, že se mezi Vámi pořád najdou tací, kteří si udělají čas na kulturu i
v domácím prostředí a dokážou ocenit úsilí dospělých i dětských ochotníků.
Kdy a hlavně na co pojedeme do Prahy?
Je velice těžké vybrat, protože co může překonat „Naše furianty“ a „Sluhu
dvou pánů“ v Národním divadle nebo „Brouka“ na Vinohradech.
Tentokrát můžeme, v případě Vašeho zájmu, navštívit novou metropolitní
scénu – divadlo Studio DVA v Paláci Fénix na Václavském náměstí.
Na sobotu 14. března 2015 na 19.00 hodin máme rezervovány vstupenky
na slavný americký muzikál „HELLO, DOLLY!“
Vstupenky do 6. a 7. řady
Vstupenky do 13. řady
Vstupenky do 16. řady

699,- Kč
599,- Kč
499,- Kč

Kdo má zájem o vstupenky, ať se přihlásí nejpozději do 17. prosince na
Obecním úřadě Ústí. Zároveň je nutné zaplatit zálohu ve výši ceny vstupenky.
Program zájezdu zatím nemáme, ale nebudeme měnit zavedené
a osvědčené zvyklosti - tzn. cesta vlakem a ubytování v Křesťanském domově
mládeže.

Muzikál Hello, Dolly! vznikl na motivy frašky Thortona Wildera dnes
známé pod názvem Dohazovačka. Jednoduchý příběh vdovy Dolly
Leviové, která se živí jako dohazovačka, a jednoho ze svých zákazníků –
mrzoutského starého mládence – přiměje svým šarmem a kouzlem změnit
se v milého, galantního muže, zpracoval Michael Stewart. Geniální
hudbou jej opatřil Jerry Herman. V režii Ondřeje Sokola se v titulní roli
představí Ivana Chýlková, a to bez alternace.
za kulturní komisi: Hana Vykopalová

JAK JSME OSLAVILI VÝROČÍ OBCE ÚSTÍ
Takřka po pěti měsících už můžeme napečení
koláčů
a
přípravu
na třídenní oslavy, které se konaly ve občerstvení. Poděkování patří také
dnech 27. – 29. června 2014, jen zaměstnancům obce za vzorný úklid
vzpomínat a v duchu hodnotit celý veřejných prostranství a výsadbu
jejich průběh. Stručně řečeno, bylo hřbitova, zaměstnancům základní a
to pěkné. Kdo chtěl, oslavil ve mateřské
školy
za
přípravu
společnosti
sousedů a
přátel vystoupení a výstav, a především
významné
jubileum a
prožil pak pořadatelskému týmu padesáti
neopakovatelné zážitky. Všechno se lidí, kteří se starali o to, aby se
to událo díky realizačnímu týmu všichni u nás doma cítili co nejlépe.
dvaceti pěti spoluobčanů, kteří se Bez dobré vůle a ochoty všech by se
zasloužili o přípravu oslav, sběr oslavy nemohly konat.
HV
neuvěřitelného množství fotografií,
Vzpomínáte si ještě, jak chutnal ústecký narozeninový dort?

PAMÁTKA NA VÝROČÍ
Při příležitosti 625. výročí obce Ústí byly
vydány pouze 2 ks svázaného Ústeckého
Zpravodaje za období 1997-2014 a pořízeny
keramické zvonečky s obrázkem kostela
a léty 1389-2014. Někteří z Vás se na pouti
ptali, zdali je svázaný Zpravodaj na prodej.
V případě Vašeho zájmu zajistíme výtisk
Zpravodaje v kroužkové vazbě za 500,- Kč.
Keramický zvoneček si můžete zakoupit
na obecním úřadě za 50,- Kč.

AUGUSTIN MACHALKA „POSLEDNÍ OPAT“
NOVOŘÍŠSKÉHO KLÁŠTERA (1906-1996)
V loňském roce kontaktoval obecní úřad a posléze i osobně navštívil p. Jiří
Cvrček, student Pedagogické fakulty, Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích. Jiří Cvrček se v rámci své bakalářské práce zajímal o život
ústeckého rodáka, Augustina Machalky. V letošním roce pak obci daroval
hotovou bakalářskou práci, ze které si dovolíme citovat:
„Tato bakalářská práce se zabývá životem Augustina Antonína Machalky. O.
Praem., který žil v letech 1906-1996 a od roku 1945 až do roku 1992 byl
opatem Kanonie Sv, Petra a Pavla v Nové Říši. Cílem práce bylo popsat jeho
životní dráhu od narození do úmrtí. V tomto ohledu se jedná o vůbec první
souvislý životopis, který byl o osobě Augustina Machalky napsán a nevěnuje
se pouze procesu Machalka a spol, v němž byl novoříšský opat odsouzen
k 25 letům vězení, jak již učinili jiní autoři. Předložená bakalářská práce
vznikla prostudováním odborné literatury a pramenů uložených
v následujících archivech: Národní archiv Praha, Státní okresní archiv
Přerov, Archiv Kanonie premonstrátů v Nové Říši a Diecézní archiv
Biskupství brněnského Brno – Rajhrad. Nedílnou součást práce tvoří také
vzpomínky příbuzných a blízkých přátel Augustina Machalky. Práce je
rozdělena do pěti kapitol, přičemž první kapitola se věnuje
premonstrátskému řádu, novoříšskému klášteru a obci Ústí obecně. Zbytek
kapitol se věnuje osobě Augustina Machalky a vlivu „velkých dějin“ na jeho
osobu. Tato bakalářská práce přináší dosud neznámé poznatky o životě
Augustina Machalky, prvního duchovního, který byl odsouzen v prvním
církevním monstrprocesu v dějinách Československa.“
Budete-li mít zájem seznámit se s tímto dílem, můžete si jej od ledna
2015 zapůjčit v místní knihovně.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Letošní loučení s prázdninami se
trošku lišilo od předchozích šesti
ročníků, a to především proto, že se
spolupořadatelem akce stala Místní
akční skupina Hranicko. Podobně
jako jiné obce z regionu jsme při této
příležitosti využili možnosti získat
dotaci ve výši 25 000,- Kč. Díky
tomu nešlo už o tradiční loučení
spojené s piknikem, které mělo
klidný a rodinný charakter jako tomu
bylo v loňském roce. Akce byla
popravdě poněkud rušnější, ale to se
po náležité propagaci dalo čekat.
Místní i přespolní děti se mohly
dostatečně vyřádit na atrakcích od
firmy GEMARE, byla zde obří
skluzavka, obří šipky, čtyřkolky
a trampolína. Obrovský úspěch měly
koloběžky, které jsme zapůjčili

z hranické půjčovny kol a koloběžek,
jejichž služeb využijeme určitě i při
dalších akcích. Z dotace bylo
hrazeno také občerstvení pro děti
v podobě grilovaného špekáčku
a nápoje, dospělí si mohli pochutnat
na grilovaných steacích a vychutnat
letní míchané nápoje. Součástí
programu byla také diskotéka, na
které hrál DJ SEMI, a propagační
infokoutek MAS Hranicko, kde se
návštěvníci mohli mj. dozvědět, že
z programu LEADER byly v naší
obci realizovány dvě akce, a to
„Úprava prostranství v okolí kostela“
a výstavba „Penzionu Na návsi“.
Přestože bylo vyúčtování akce hodně
náročné, stálo to za to.
HV

Ohlédnutí za kulturou
V pondělí 27. října se v místním
kulturním domě konalo „Ústecké
díkůvzdání“. Smyslem této akce
bylo poděkování všem aktérům, kteří
měli a mají co do činění s kulturou,
sportem
a
zábavou
v Ústí
v uplynulých čtyřech letech. Mimo
jiné se hovořilo o tom, zda je v Ústí
nabídka kultury a sportu dostatečná
či nikoliv. Většinu tradičních
společenských akcí – novoroční
putování, sousedský bál, den matek,
pouť, rozloučení s prázdninami,
posezení se seniory a rozsvícení
vánočního stromu - má stále na
svých bedrech kulturní komise, která
navíc uspořádala několik koncertů,

divadelních
představení
v KD
a zájezdů na divadelní představení
do Brna, Prahy a Ostravy. Je pravda,
že se opakují stále stejné akce, ale to
jsou právě ty tradice, které se
snažíme udržet. Všude na světě jde
o běžnou věc, jen my Češi stále
nevíme, co vlastně chceme. Dle
mého názoru je akcí dost, někdy
možná až příliš, spíš je občas
problém, aby byl o akce vůbec zájem
nebo aby byl zájem akce uspořádat.
Samozřejmě, že je nutné brát v potaz
i nové nápady – společné zpívání
s harmonikou
(ačkoliv
byl
překvapením malý zájem o posezení
u dobrého vína s harmonikou při

letošní pouti), rockový festival nebo
turistické zájezdy. Společné výlety
jsou téměř vždycky úspěšné –
vinobraní ve Znojmě, vinný sklep,
noční prohlídka ZOO Lešná,
naposled
zorganizovali
hasiči
úspěšný zájezd do Podhájské.

Na podporu kultury vyhlásí obec na
příští rok finanční grant, který
pomůže pořadatelům akce uspořádat.
Máte-li nápady, které lze v naší obci
uskutečnit a stojí za to je podpořit,
přijďte pro bližší informace na
obecní úřad.
HV

Naši jubilanti

Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší,
hodně zdraví, spokojenosti
a rodinné pohody.

Hedvika Vašinová

9. 10.

90

Jan Bagar

20. 10.

55

Jiří Hadaš

30. 10.

60

Pavel Bagar

21. 11.

50

Marie Hošáková

28. 12.

60

HODNOCENÍ PODZIMU OČIMA TRENÉRA MLÁDEŽE
ROMANA HROCHA
DOROST
Sice jsme po podzimu v čele tabulky, ale odehráli jsme o jeden zápas více.
Největším stínem podzimu byl pro mě hned první zápas v Horních
Moštěnicích, kde jsme domácí podcenili a zaslouženě prohráli. Naopak
nejlepší zápasy jsme sehráli proti Soběchlebům a Kozlovicím, kdy jsme
předváděli výborný fotbal. Nejlepším střelcem je Lukáš Kádě, který nastřílel
13 branek.
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tým
TJ Sokol Ústí
Soběchleby
Bělotín
Vlkoš
Kozlovice
Horní Moštěnice
Domaželice

Zápas
9
9
8
9
8
8
9

V
6
6
5
4
3
2
1

R
1
0
1
1
1
0
0

Skóre
33 : 17
34 : 21
30 : 12
25 : 17
23 : 13
13 : 35
9 : 58

P
2
3
2
4
4
6
8

Body
19
18
16
13
10
6
3

+/7
3
4
-2
-2
-6
-9

STARŠÍ ŽÁCI
Žáci skončili po podzimu na třetím místě, s čímž panuje velká spokojenost.
Jediným stínem je debakl 1:9 s Tovačovem. Nejlepší střelci týmu jsou Martin
Bartoš (13 branek), Michal Kuča (6 branek) a Martin Kuča (5 branek).
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
Tovačov
Opatovice/Všechovice
TJ Sokol Ústí
Bělotín
KMK Zubr Přerov
Soběchleby
Horní Moštěnice
Říkovice
Domaželice
Křenovice
Pavlovice

Zápas
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
9
8
6
6
6
4
3
3
2
1
1

R
1
0
2
2
0
2
3
1
1
0
0

P
0
2
2
2
4
4
4
6
7
9
9

Skóre
62 : 8
49 : 9
40 : 23
39 : 28
30 : 26
34 : 24
31 : 15
31 : 33
18 : 40
16 : 63
12 : 93

Body
28
24
20
20
18
14
12
10
7
3
3

+/16
9
8
2
3
2
-3
-5
-11
-15
-12

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Začali jsme sezónu sice výhrou, ale bohužel jsme další už nepřidali a skončili
jsme na předposledním místě. Tohle nám ale vůbec nevadí, těší nás, že kluky
fotbal baví a že chodí v hojném počtu na tréninky a zápasy. V zimě budeme
trénovat v hale a zúčastníme se i turnajů. Všichni jsme přesvědčeni, že na jaře
to bude lepší.

FANDÍME FOTBALU
Většina z Vás, fotbalových příznivců,
zaznamenala na konci fotbalové
sezóny 2013/2014 sestup našeho „A“
mužstva z krajského přeboru do I.A
třídy, a to po neuvěřitelných 11
letech. Hráči i fanoušci se museli
s tímto faktem smířit a čekat na
rozlosování nového ročníku. Situace
kolem fotbalu nebyla jednoduchá. Po
sezóně skončil trenér, hráč P. Zima a
s fotbalem chtěli skončit i někteří
další hráči.
V neděli 22. 6. 2014 zasedal v Praze
výkonný výbor Fotbalové asociace
ČR a rozhodl o tom, že mužstva,
která hrají DIVIZI (tj. 4. nejvyšší
soutěž v ČR) si mohou po domluvě a
podpisu smlouvy zřídit tzv. FARMU.
Tuto skutečnost se dozvěděli
funkcionáři SK Hranice na losovacím
aktivu DIVIZE, ročník 2014/2015
v úterý 24. června. Ještě v tento den
jsme byli v Ústí kontaktování členy
výboru SK Hranice o této situaci a po
rychlém jednání byla domluvena
schůzka na 25. června 9.30 hodin
s panem Mirkem Nehybou a panem
Radkem Půchou z SK Hranice. Za
Ústí vyjednávali Jiří Smolka a Libor
Vykopal. Na schůzce jsme se
dohodli, že SK Hranice zřídí svou
FARMU, která bude hrát I.A třídu
pod hlavičkou TJ Sokol Ústí.
Mužstvo SK Hranice přitom nesmí
mít své „B“ mužstvo. Po skončení
jednání s SK Hranice jsme jeli na
Olomoucký krajský fotbalový svaz
s tím, že v pátek 27. června při

losovacím aktivu bude naše „A“
mužstvo hrát I.A třídu. Jelikož byl
v tuto chvíli v Ústí dostatek hráčů,
tak jsme přihlásili „B“ mužstvo do
I.B třídy.
Co to ta FARMA vlastně je?
SK Hranice má 1 mužstvo, které
hraje divizní soutěž. SK má svoji
FARMU, která hraje I.A třídu pod
hlavičkou TJ Sokol Ústí. Za FARMU
můžou hrát všichni hráči, kteří jsou
zaregistrováni v Hranicích a všichni
hráči, kteří jsou zaregistrováni v Ústí,
tzn. hráči Ústí „Áčka“ i „Béčka“. Za
naše „B“ hráči SK hrát nesmí.
Všichni hráči, kteří jsou hráči Ústí a
budou mít výkonnost, tak můžou hrát
za SK Hranice, např. hráč V. Smolka,
registrovaný
v Ústí,
ročník
1997 může hrát za Ústí „A“, Ústí „B“
a navíc za SK Hranice za dorost i za
muže
v DIVIZI.
Smlouva
je
podepsána na 1 rok. Po jednání, které
proběhlo po skončení podzimu, mají
oba kluby zájem o dlouhodobou
spolupráci.
Jaké byly ohlasy na zřízení FARMY?
Hodně rozporuplné, a to nejen v Ústí,
ale i v blízkém okolí. Někteří
nechápali, co to vlastně FARMA je,
kdo za koho bude hrát, jestli se
nebudeme jmenovat SK Hranice „B“,
že už to nebude to naše Ústí atd.
Hlavně kecali ti, co nic kolem fotbalu
v Ústí nedělají.
Co na to okolí? Ti dobře věděli, jaký
se v Ústí bude tvořit tým borců pod
vedením Radima Žingora, a to kluků,

kteří vychází z dorostu (hráči II.
dorostenecké ligy) a zkušených hráčů
Ústí, kteří hráli několik sezón krajský
přebor. Okolním klubům z Opatovic,
Bělotína, Lipníku vyrostl přes noc
konkurenční mančaft, který si dal
jediný cíl, a to postup do krajského
přeboru.
No a jak se nám daří? Z patnácti
sehraných zápasů jsme získali
maximálně možný počet bodů 45 se
skóre 56:12. Nejlepším střelcem je
Tomáš Orava s 10 góly. Dvakrát jsme
porazili konkurenční Bělotín, a to
venku i doma, doma Opatovice a
venku Lipník nad Bečvou. Trenér
Radim Žingor společně s mužstvem a
vedením Sokola svými výsledky,
tréninky a přístupem k fotbalu
vyvrátil všem v Ústí a okolí jejich
pochybnosti a hloupé řeči kolem
vznikající farmy. Ta totiž nevznikla
proto, aby si někteří funkcionáři SK
nebo Ústí honili triko, ale hlavně ku
prospěchu vycházejících mladých
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

fotbalistů, kteří našli nebo najdou své
uplatnění v jednom týmu s možností
kdykoliv hrát za divizní SK. Věříme,
že dlouhodobá spolupráce s SK
Hranice bude pro dobro našeho klubu
a celého fotbalu v regionu.
Samozřejmě nemůžeme zapomenout
na naše „B“ mužstvo, které se dalo
před sezónou dohromady a hraje jen
o jednu třídu níž než FARMA. Po
výborném začátku vedlo celou
soutěž, po skončeném podzimu jsme
na krásném 3. místě. Za „B“ hraje
převážná část kluků z Ústí a hlavně
kluci, kteří, když béčko nebylo,
hostovali v okolních klubech.
Co říci závěrem? Přes veškeré
porodní bolesti, neskutečně rychlá
jednání s SK Hranice i Olomouckým
krajským fotbalovým svazem jsme
přesvědčeni, že jdeme správným
směrem.
Libor Vykopal, místopředseda TJ Sokol

Tým

Z

V

R P

Skóre

B

Sokol Ústí
Sokol Bělotín
FC Beňov
SK Lipová
FKM Opatovice-Všechovice
SK Náměšť na Hané
TJ Sokol Mostkovice
Sokol Čechovice
Štěpánov
FK Spartak Lipník n./B.
FK Troubky
FK Hlubočky
Sokol Dub nad Moravou
SK Slatinice

15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
14
15
15

15
11
8
8
8
7
8
7
7
6
5
3
3
0

0
0
2
1
0
3
0
2
0
2
2
2
1
1

56 : 12
43 : 25
52 : 34
39 : 34
34 : 26
35 : 36
25 : 28
27 : 27
29 : 32
31 : 28
37 : 40
18 : 44
25 : 42
1 : 44

45
33
26
25
24
24
24
23
21
20
17
11
10
1

0
4
5
6
7
5
7
6
8
6
8
9
11
14

VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ
S výsledky svého pěstitelského úsilí
se v letošním roce mohli pochlubit
všichni ovocnáři, zelináři a floristi na
výstavě ovoce, zeleniny a květin,
která se uskutečnila v neděli 12. října
2014 v Kulturním domě v Ústí. Na
výstavě bylo možno zhlédnout na 45
výpěstků zeleniny a 80 vzorků ovoce
od 20 vystavovatelů. Své místo
zaujaly květiny, a to jak pokojové tak
i venkovní, prezentované zejména
jiřinami a chryzantémami. Obecní
úřad představil návštěvníkům letecké
snímky obce a okolí pořízené na jaře
2014.
Při výstavě se zájemci mohli zapojit
do doprovodných akcí a vybrat
nejkrásnější jablko z vybraných
vystavovaných vzorků nebo ochutnat
a ohodnotit slivovici. V soutěži o
nejkrásnější jablko dostala od
návštěvníků nejvíce hlasů odrůda
James Grive od pěstitele Antonína
Machance. Druhé místo obsadila
odrůda Švýcarské Oranžové od
pěstitele Antonína Machance. Jako
třetí v pořadí se umístily se stejným
počtem hlasů odrůdy Mcintosh Red a
Angold od pěstitelů Jaroslava Marka
a Mojmíra Juráně. Ve slivovicovém

koštu dostal od návštěvníků výstavy
nejlepší bodové ohodnocení vzorek
č. 4 od pěstitele Rostislava
Dreiseitla, druhé místo obsadil
vzorek č. 2 od pěstitele Miroslava
Lukáše a třetí místo vzorek č. 5 od
pěstitele Jana Břicháče. Kdo neměl
chuť na slivovici, mohl si dát kávu a
zakousnout k němu koláč, které
napekly naše ženy nebo se podívat na
fotografie z oslav 625. výročí od
první písemné zmínky o obci Ústí
pořádaných při pouti sv. Petra a Pavla
ve dnech 27. až. 29. června 2014.
Výstava byla letos obohacena
o ukázku pracovních pomůcek z
dílny pánské krejčové od Ludmily
Bučkové.
Na
výstavě
mohli
návštěvníci také zhlédnout výtvarné
práce dětí základní a mateřské školy.
Zvláště řadu návštěvníků zaujali
šneci s ulitou vyrobenou z kaštanů.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří
se aktivně zapojili do přípravy
výstavy, přinesli nebo jen nachystali
výpěstky a vzorky ze svých zahrádek.
Jestli se výstava povedla, mohou říct
jen návštěvníci, kterých letos přišlo
přes 120.
Antonín Machanec

Myslivecké sdružení Nihlov-Těšice
Vážení spoluobčané,
rok
2014
byl
jedním
z
nejnáročnějších roků v historii MS,
co se týká pořádání společenských
akcí. Vše začalo přípravou a
uskutečněním chovatelské přehlídky
trofejí ulovené zvěře v okrese Přerov.
Přehlídka proběhla ve dnech 26. až
27. dubna v sokolovně ve Skaličce. V
sobotu
26.
dubna
proběhlo
Myslivecké odpoledne na fotbalovém
hřišti ve Skaličce a v neděli 27.
dubna jarní svod psů. Odhadujeme,
že tyto akce v průběhu obou dnů
navštívilo více než jeden tisíc
návštěvníků. V sobotu 10. května
proběhly v honitbě jarní zkoušky
lovecky upotřebitelných psů. Zázemí
pro tyto zkoušky poskytla obec Ústí v
areálu na fotbalovém hřišti. V měsíci
červnu proběhlo pravidelné setkání
členů MS na chatě v Nihlově
s manželkami a přítelkyněmi členů
MS. V sobotu 1. listopadu proběhl
společný lov drobné zvěře v Horních
Těšicích, které ho účastnilo 55 střelců
a 9 honců. Bylo uloveno 21 ks zajíce
polního a 20 ks vypuštěné bažantí
zvěře. V pátek 14. listopadu se
uskutečnil
hon
na
kachny
v Kamenci a 3. listopadová sobota
patřila tradičně již VI. ročníku
Myslivecké zábavy, která proběhla v
sokolovně ve Skaličce za hojné účasti
návštěvníků. Touto cestou ještě
jednou děkujeme všem, kteří nám
přispěli příspěvky do tomboly,
návštěvníkům za hojnou účast

a doufáme, že ti z Vás, kteří jste se
zúčastnili, jste byli s průběhem akce
spokojeni a již nyní se těšíme na Vaši
účast v příštím roce. V roce 2014 nás
ještě čeká tradiční Štěpánský hon.
Sraz bude v 9.00 hod u ČOV ve
Skaličce a ukončení proběhne na
chatě v Nihlově. Tímto Vás srdečně
zveme. Na nadcházející zimní období
jsme snad dostatečně připraveni, což
se týká zajištění krmiva pro volně
žijící zvěř v honitbě. Byly zakoupeny
3 tuny ovsa, dostatečné množství
plev. Do honitby byla rozvezena
krmná řepa a každý člen si do
přiděleného krmného zařízení nasušil
dostatek sena.
Naše činnost byla v roce 2014
výrazně podpořena obcemi Dolní
Těšice, Horní Těšice, Skaličky a Ústí.
Chtěli bychom poděkovat paní
starostce Petře Kočnarové, pánům
starostům Bohumilu Němcovi, Mgr.
Petru Čechovi, Liboru Vykopalovi
a zastupitelům uvedených obcí za
projevenou podporu a těšíme se na
dobrou spolupráci i v dalších letech.
Dále nás výrazně podpořil v roce
2014 Olomoucký kraj a Grantový
program regionu Hranicko. Dále
děkujeme a.s. Skalagro za pomoc
a spolupráci při zajišťování krmiva
pro zvěř v naší honitbě. Na závěr
bych Vám chtěl popřát za členy MS
Nihlov-Těšice
příjemné
prožití
Vánočních svátků, mnoho zdraví,
štěstí a rodinné pohody v roce 2015.
Zbyněk Kamas, myslivecký hospodář

HOSPŮDKA U ČÁPA V ÚSTÍ

Za pár dnů uplyne devět měsíců ode dne, kdy obec započala
provozovat místní Hospůdku U čápa. Začátky byly velmi těžké, přesto
je snad možné říci, že to jakž takž šlape. Mnohdy se zdá, že na obecním
úřadě společně neřešíme nic jiného než hospodu. Neustále se přetřásají
otázky typu:
Co nabídnout?
Kdy otevřít?
Za jakou cenu?
Pro Vaši informaci uvádíme, že Hospůdka U čápa se v letošním roce postarala
o občerstvení hostů při 7 svatbách a 8 hostinách v sále KD nebo v salonku,
dále několikrát zajišťovala plnou penzi sportovcům nebo hostům ubytovaným
v místním
penzionu.
Celou
nabídku
hospůdky,
najdete
na
www.hospudkaucapa.cz. V případě Vašeho zájmu jsme schopni zajistit také
čerstvé zákusky nebo koláče.

V brzké době se můžete těšit na elektronické šipky.
V měsíci prosinci bude Hospůdka U čápa otevřena od 16.00 hodin, pouze
v neděli od 15.00 hodin. O Vánocích následovně:
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.

16.00 – 24.00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
12.30 – 24.00
16.00 – 24.00

28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.

16.00 – 22.00
16.00 – 20.00
16.00 – 22.00
ZAVŘENO
14.00 – 24.00
16.00 – 22.00

HOSPŮDKA U ČÁPA V ÚSTÍ

Kromě tradičního sortimentu Vám nabízíme nápoje, které
Vás v chladném zimním období určitě zahřejí:
VÁNOČNÍ PUNČ
SVAŘENÉ VÍNO ČERVENÉ
HORKÁ BECHEROVKA
HORKÝ GROG

Na páteční a sobotní večery Vám na objednávku rádi
připravíme:
Na pivu pomalu pečené zadní
vepřové koleno s česnekem a cibulí
podávané s okurkami, kozími rohy,
hořčicí, křenem a chlebem
Pro 2 – 4 osoby
1500 g

od 269,- Kč

Volejte nejpozději 2 dny předem na telefon: 774 456 416

VÁNOČNÍ DÁREK
V letošním roce Vám obec Ústí opět před Vánoci věnuje vánoční
dárek v podobě tradičního závěsného kalendáře s rozpisem akcí na
rok 2015. Najdete zde tradiční kulturní akce, fotbalová utkání, přehled
svozu komunálního odpadu, čajů o páté apod.
Navíc obdržíte stolní kalendář Regionu Hranicko s fotografiemi
projektů podporovaných EU.

Obecní úřad Ústí bude uzavřen od 19. prosince 2014
do 2. ledna 2015. Vyzýváme všechny občany, kteří ještě nemají
uhrazeny poplatky za letošní rok, aby tak učinili nejpozději
do středy 17. prosince 2014.

Ochotnický soubor Inkognito
si Vás dovoluje pozvat
v neděli 21. prosince 2014 v 16.00 hodin na pohádku
PRINCEZNA SE ZLATÝM LUKEM
Vstupné dobrovolné

Letos o Štědrém dnu koledníky nečekejte,
ti za Vámi přijdou až při Tříkrálové sbírce,
kterou organizuje Charita ČR.

Krásné a spokojené Vánoce
a šťastný nový rok 2015
přejí všem spoluobčanům
zastupitelé a zaměstnanci obce Ústí

Dovolujeme si Vás pozvat ve čtvrtek 1. ledna 2015 na
VII. společné novoroční putování po Stezce zdraví,
Káva, čaj a drobné občerstvení od 16.00 hodin
v kulturním domě nebo v Hospůdce U Čápa.
Tradiční křížovka o ceny.

Slavnostní ohňostroj
v 17.30 hodin
ve sportovním areálu.
Společný přípitek pro děti i dospělé se bude podávat v kiosku.
Ústecký Zpravodaj vydává zdarma pro občany obce Ústí 4 x ročně v počtu 220 ks výtisků Obecní úřad Ústí.
Příspěvky do příštího vydání Ústeckého zpravodaje odevzdejte do 31. 3. 2015
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 183

