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Vážení spoluobčané,
za pár dnů se přehoupne rok 2015 do své druhé poloviny. Děti netrpělivě
odpočítávají poslední dny školního roku a těší se na dlouhé prázdniny, rodiče
se radují, že si alespoň na pár týdnů odpočinou od školních povinností svých
ratolestí a že si podobně jako ostatní dospělí užijí letní večery a dovolenou.
V naší obci bude období prázdnin po dvou letech opět hektičtější. Z hlediska
běžné dopravy bude možná klidnější, z hlediska prací při opravě hlavní
průjezdní komunikace v Ústí určitě rušnější. Budu rád, pokud budete opravdu
hodně trpěliví a shovívaví, protože každá stavba s sebou přináší jistá omezení
nebo komplikace.
Přeji Vám všem, abyste prožili krásné léto.
Libor Vykopal, starosta

II/439 Ústí – průtah – hranice okresu Vsetín
Dovolím si Vám předat, dá se říct, konečné informace o začínající stavbě –
Oprava komunikace II/439 Ústí – průtah – hranice okresu Vsetín. Asi se
Vám zdá, že se vše dozvídáte na poslední chvíli, ale poslední upřesňující
schůzka proběhla ve středu 17. června na Městském úřadě Hranice za účasti
zhotovitele, dopravce a všech obcí na příslušných linkách autobusové
dopravy.
Kdy budou zahájeny práce a jak bude vypadat objížďka?
Se zahájením prací se počítá od pátku 19. června. S tím bude souviset
i částečná uzavírka celého úseku. Co to znamená? Od pátku 19. června bude
možné projet celý úsek stavby z Mariánského údolí do Kelče s částečným
omezením dopravy na této trase a to až do 6. července. Od 7. července do 30.
listopadu 2015 bude platit úplná uzavírka celého úseku, vyjma dojezdu
zásobování do naší obce, autobusové dopravy obou linek Kelč, Všechovice
a samozřejmě občanů naší obce.

Jaký je harmonogram prací?
Od 20. června do 31. července budou prováděny práce na úseku mezi
křižovatkou na Skaličku (u Nehybového čp. 39) a odbočkou na Maninu
(u Uhýrkového čp. 68) včetně opravy chodníků kolem řadovky. Objízdná trasa
povede od 6. července od Opatovic kolem hospody přes most směrem na
Skaličku. Od 1. srpna budou zahájeny práce na mostě u hospody a současně
bude opravován úsek od mostu po odbočku na Skaličku. Objízdná trasa
povede kolem kostela nahoru Maninou k Uhýrkovému a dolů k Nehybovému
směr Skalička (již po opraveném úseku této silnice).
Po dohodě se zhotovitelem bude úsek od hospody po odbočku na Skaličku
opravován nepřetržitě, tzn. pondělí – neděle, aby objízdná trasa přes Maninu,
která bude vedena po místní komunikaci, trvala co nejkratší dobu.
Autobusové zastávky příslušných linek budou v průběhu celé stavby dle
potřeby přesunuty k Hospůdce U Čápa nebo ke kostelu.
V případě jakýchkoliv změn vyvolaných stavbou Vás budeme ihned
informovat.
Libor Vykopal

ZPRÁVA O ČINNOSTI
Zastupitelé se sešli na pravidelné
poradě 4. června, veřejná zasedání se
konala 30. dubna, 8. května
a 18. června 2015.
Na dubnovém veřejném zasedání byl
schválen prodej posledního pozemku
p. č. 1016/4 manželům Skácelovým,
byla schválena obecně závazná
vyhláška č. 1/2015 a příspěvky
z Grantového programu obce Ústí.
Květnové veřejné zasedání bylo
věnováno veřejné zakázce „II/439
Ústí – průtah – hranice okr. Vsetín“,
o které Vás informujeme hned
v úvodu Zpravodaje. Zastupitelstvo
obce schválilo výsledné pořadí
uchazečů o tuto veřejnou zakázku,
výběr nejvhodnější nabídky, kterou
podala firma STRABAG a. s., a
uzavření smlouvy s touto firmou. Na
posledním veřejném zasedání byl mj.
schválen závěrečný účet obce Ústí za

rok 2014, účetní závěrka obce Ústí
a ZŠ a MŠ Ústí za rok 2014, smlouva
o zřízení věcného břemene na
pozemku p. č. 1424/1 a rozpočtové
opatření.
V minulém týdnu obdržela obec
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze
SFŽP na akci „BRO v obci Ústí“.
Jedná se o projekt, o kterém jsme se
zmínili už v minulém Zpravodaji.
Týká se pořízení svozového vozidla,
štěpkovače a 3 ks kontejnerů na
bioodpady. Celkové výdaje projektu
činí 2 400 tis. Kč, z toho podíl obce
je ve výši 10 % tj. 240 tis. Kč.
V současné době se na stavebním
úřadě vyřizuje územní řízení
o umístění stavby „Infrastruktura
pro RD Ústí Zauličí“, na to naváže
výběrové řízení na zhotovitele sítí,
které by obec chtěla začít budovat na
podzim letošního roku.
HV

Placení poplatků
Naše obec může být velmi
spokojená, protože za pouhé dva
měsíce se podařilo vybrat 85 % všech
poplatků, což představuje 423 000,Kč z rozpočtovaných 500 000,- Kč.
Chválíme Vás za včasnou úhradu
poplatků i za velkou většinou
zvolený
bezhotovostní
způsob
platby, který je pohodlnější nejen

pro Vás.
Těm z Vás, kteří ještě podle rozpisu
nestihli zaplatit, připomínáme, že
stočné a poplatky ze psů je nutné
zaplatit do 30. září a poplatky za
odpady do 31. října. Poté Vám budou
vystaveny
platební
výměry
k poplatkům.
HV

VĚŽNÍ HODINY MAJÍ NOVÝ ELEKTRICKÝ POHON
Věřili byste, že po desítkách let se na
našem kostele již nenatáčí hodiny
ručně? Mnozí z nás si ještě pamatují
pradědu Havrana, Františka Havrana
a pak Pavla, jak se pravidelně co dva
dny starali o natáčení hodin
a jejich seřízení. Poslední dva roky
natáčel hodiny Pavel Ryška. Myslím
si, že jsme si všichni zvykli na
pravidelný a přesný chod hodin
a následné bití čtvrt, půl, tři čtvrtě
a celá.
V roce 2010 obdržela hranická
farnost
nabídku
od
firmy
Elektrozvon z Olomouce na montáž
zařízení pro elektrický pohon
věžních hodin DCF včetně odbíjení.
V dubnu letošního roku se zastupitelé
rozhodli celou věc řešit. Byly
osloveny tři firmy k podání nabídek
na dodávku a montáž zařízení pro
elektrický pohon hodin včetně
odbíjecího systému. Nabídku podala
firma ELEKON s.r.o. z Vyškova,
Věžní
hodiny
Vallová
také
z Vyškova a firma Elektrozvon
z Olomouce. Nabídky byly komisí
posouzeny a následně byla pro

dodávku a montáž systému vybrána
firma Elektrozvon z Olomouce.
Kompletní zabudování nového
systému bylo provedeno ve čtvrtek
21. května a stávající mechanický
strojek na hodiny byl odstaven. Nový
systém, který obsahuje elektrický
rozvaděč s řídícími hodinami DCF
VH 77, záložní zdroj (pro případ
výpadku elektrické energie), přijímač
signálu DCF a centrální převodovku
se synchronním motorem, je přímo
řízen přes družici ze střediska ve
Frankfurtu nad Mohanem.
Dodávka a montáž celého systému
stála 52 441,- Kč. Současně ve věži
kostela byl firmou Elektrozvon
dodán systém na odbíjení hodin,
který stál 16 456,-Kč. Po dohodě
s panem děkanem P. Jiřím Doleželem
bude tato částka uhrazena ze sbírek
z našeho kostela. Dovolujeme si Vás
tímto požádat o finanční příspěvek
na odbíjení hodin. Hlavní sbírka se
uskuteční při slavnostní mši svaté
v neděli 28. června v 9:30 hodin při
příležitosti poutě sv. Petra a Pavla.
Libor Vykopal

HOSPODAŘENÍ OBCE ÚSTÍ V ROCE 2014
Obec Ústí hospodařila v roce 2014
dle rozpočtu schváleného 31. března
2014. Rozpočtované příjmy ve výši
7 099 000,- Kč dosáhly hodnoty
10 559 502,06 Kč. Rozdíl cca 3,5 mil.
způsobil prodej pozemků (2 780 tis.
Kč), vyšší daňové příjmy (o 277 tis.
Kč), více dotací na veřejně prospěšné
práce (o 236 tis. Kč) a doplatek
dotace na projekt Energetické úspory
objektů ZŠ a MŠ Ústí ve výši 105 tis.
Kč. Rozpočtované výdaje ve výši
6 391 000,- Kč dosáhly hodnoty
6 522 770,70 Kč, největší rozdíl byl
zaznamenán v kapitole Péče o vzhled
obce tj. náklady na veřejně prospěšné
práce. Rozpočtované financování
zahrnovalo splátky úvěrů a zůstatek
finančních prostředků na běžném
účtu, ve skutečnosti činily splátky
1 032 tis. Kč a zůstatek k 31. 12. 2014
3 317 541,78 Kč.
V závěrečném účtu najdeme
informace o přijatých dotacích. Obec

obdržela dotaci ve výši 10,5 tis. Kč
na pořízení přileb pro jednotku SDH,
dotaci na veřejně prospěšné práce ve
výši 649 tis. Kč, dotaci na volby
do zastupitelstev a Parlamentu ČR –
30 tis. Kč, na volby do Evropského
parlamentu 24 tis. Kč a výše
uvedenou dotaci z Operačního
programu životní prostředí ve výši
105 tis. Kč.
K 31. 12. 2014 dluží obec Ústí
2 973 500,- Kč Komerční bance,
která obci poskytla úvěr na realizaci
projektu v obou budovách školy.
Hospodaření Hospůdky U Čápa
skončilo ztrátou, důvodem byly
opravy realizované v prostorách
hospůdky.
Hospodaření
naší
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Ústí skončilo ziskem ve výši 118 tis.
Kč, který byl zapříčiněn úsporami za
plynové topení.
HV

GRANTOVÝ PROGRAM OBCE ÚSTÍ 2015
O podporu z Grantového programu
obce Ústí požádali 3 zájemci.
Myslivecké sdružení Nihlov-Těšice
požádalo o příspěvek 5.000,- Kč na
kulturní akci „Zájezd na Mezinárodní
výstavu myslivosti, rybářství a
včelařství“ v Lysé nad Labem,
základní
organizace
Českého
zahrádkářského svazu o příspěvek
1.500,- Kč na kulturní akci
„Výtvarná soutěž pro děti“ a paní
Hana Uhýrková požádala o příspěvek

5.000,- Kč na sportovní akci
s názvem „FIT SOBOTA“.
Zastupitelstvo
obce
poskytnutí
příspěvků schválilo. Povinností
pořadatelů je uzavřít smlouvu s obcí
a po realizaci předložit závěrečnou
zprávu společně s vyúčtováním akce.
Bude-li vše dle podmínek programu,
bude příspěvek vyplacen. Na konci
roku uvidíme, jak se pořadatelé
s akcemi poperou a zda měl Grantový
program obce Ústí 2015 smysl.
HV

SENIOŘI KOMUNIKUJÍ
Na jaře letošního roku obdržela naše
obec nabídku na spolupráci při
realizaci
projektu
„Senioři
komunikují“ pro rok 2015, který se
týká kurzů obsluhy PC. Tato nabídka
přicházela
do
obecní
pošty
každoročně, ale teprve letos byla
naše obec vybrána.
Cílem kurzu je naučit seniory
základy obsluhy PC, využívat
internet, používat elektronickou
poštu, psát text a používat bankovní
služby. Cílovou skupinou jsou
senioři důchodového věku, kteří
dosud neměli příležitost seznámit se
s používáním počítačů. První kurzy
projektu „Senioři komunikují“ byly
zahájeny již v roce 2007 a do
dnešního dne bylo v rámci celé České
republiky proškoleno téměř deset
tisíc posluchačů.

Projekt je financován z Nadačního
fondu Livie a Václava Klausových,
takže účast v kurzu „Senioři
komunikují“ je bezplatná.
Kurz se uskuteční v termínu od 24. 8.
do 27. 8. 2015 v salonku Hospůdky
U Čápa, skládá se ze dvou lekcí
po čtyřech hodinách a dvou lekcí po
třech hodinách, od pondělí do čtvrtka
od 14:00 do 17:00 (18:00) hod.
Kurz je určen pouze pro deset
posluchačů. Kdo má zájem se naučit
něco nového nebo se zdokonalit, tak
neváhejte a přihlaste se na obecním
úřadě do 15. 7. 2015. K účasti
nepotřebujete vůbec nic, odborná
firma zajistí vše potřebné (notebook,
klávesnici i myš).
KURZ JE ZDARMA.

PODĚKOVÁNÍ
S
koncem
zimy
skončilo naše úterní
setkávání při cvičení
a
Zumbě
v
ústeckém kulturním
domě. Byla to první
sezóna cvičení a
dopadla dobře, i když
počátkem roku to
vypadalo, že celou akci zrušíme z
důvodu malé účasti. Nicméně ty ženy
a dívky, které odpadly, nahradily jiné,
takže jsme vesele pokračovaly dál až
do dubna. Tímto bychom my,

všechny "příznivkyně
pohybu",
rády
poděkovaly
celému
vedení obce za možnost
zapůjčení
prostor
kulturního domu a také
Hance Kopecké, která
nám vždy ochotně
sál
připravila
a
komunikovala s námi ohledně všech
změn. Takže nevím jak vy, ale my
jsme v plné síle a připraveny jít
sebevědomě ukázat naše figury "do
plavek".
Tým "cvičenek" Ústí

Zprávy ze školy
Co jsme prožili v květnu a červnu?
Začátkem května děti navštívily
půvabné představení pantomimy
Duhové bubliny v moderním
divadélku v Šantovce Olomouc. 21.
května proběhy ve škole i školce
výtvarné dílničky s malířem
Lubomírem Dostálem. Nejprve
dětem
přiblížil
svoji
práci
karikaturisty, kreslíře vtip do novin a
časopisů a také autora básnických
sbírek. Potom si děti pod jeho
vedením zkoušely kreslit jednoduché
zkratky svých portrétů a veselých
zvířátek.
Dopoledne nazvané Svátek lesa plné
ekologické
a
enviromentální
výchovy školáci koncem května na
Valšovickém polesí se studenty a
učiteli lesnické školy. Velké
poděkování patří panu Jaromírovi
Nedbalovi za zprostředkování akce
se zajímavými ukázkami akce
loveckých psů, dravých ptáků, těžby
dřeva s koňmi i lesní technikou.
Málokdo viděl v přímém přenosu
kácení vysokého smrku či zblízka
odchyt kůrovce.
Ve dnech 3. a 4. června odjeli školáci
na dvoudenní pobyt do přírody na
statek k muzikantovi, básníkovi a
hlavně skvělému organizátorovi
zajímavých aktivit, k panu učiteli
Petru Novákovi do Osíčka. Děti
zažily spoustu radostí – výlet na
Zubříč, stavění domečků z přírodnin
pro lesní skřítky, jízdu na koních,

noční stezku odvahy, společné
nocování ve spacácích, malování na
střešní tašky, muzicírování i
pohádkový koncert Abraky Muziky,
fotbálek i dle svého přání objednanou
pizzu.
Evropská unie dodává do škol dětem
1. stupně během roku co 14 dní
jednotlivé kusy ovoce a zeleniny.
V půlce června děti dostaly dva koše
netradičního ovoce a zeleniny na
přípravu salátů. Podařilo se jim
vytvořit velmi chutné, vlastní zdravé
saláty.
V pátek 12. června byla bruslařská
dráha a fotbalové hřiště v Ústí
obleženy žáky na TRIATLONU. Jde
již popáté o závod tříčlenných
družstev žáků škol (letos z Černotína,
Opatovic, Skaličky, Vitonic a Ústí).
Závodí se štafetově v běhu, jízdě na
bruslích a jízdě na kole, případně na
koloběžce. Pokaždé jsou účastníci
velmi spokojeni s organizací akce i se
zázemím sportovního areálu.
Ve čtvrtek 18. června proběhlo
v ústecké knihovně pasování
letošních prvňáčků na čtenáře.
Společnou četbou se svými rodiči i
učitelkami
a
splněním
řady
zábavných úkolů prokázali, že se
naučili dobře číst a knihovnice paní
Dostálová
mohla
přistoupit
k
slavnostnímu
popasování
speciálním mečem. Ráda se s malými
čtenáři znovu setká v knihovně při
půjčování knih.

NAŠE ÚSPĚCHY
Jindřichovský kokrháč (pěvecká soutěž dětí šesti škol)
1. místo
Leonka Berná
I. kategorie
2. místo
Jiřík Hotař
I. kategorie
1. místo
Tomášek Žeravík
II. kategorie
Čtyřturnaj v miniházené (z pěti škol)
1. místo
II. kategorie
sestava týmu: Tomáš Žeravík, Kamila Posoldová,
Tomáš Honeš, Libor Pavlík, Aleš Vozák, Filip Bagar,
Denis Navrátil
Cenu nejlepší hráčky turnaje získala naše Kamilka Posoldová, 3. r.
Výtvarná soutěž „Vůně medu“ (z 306 prací)
1. místo
Nikola Minaříková, 5. roč.

II. kategorie

S radostí blahopřejeme!!!
Co nás čeká?
24. června
25. června
28. června
30. června

výuka v dopravním centru Prostějov s bohatě vybaveným
dopravním hřištěm
turnaj pěti škol ve vybíjené v Opatovicích, máme sestaveny 4
týmy, „ je to hustý – vítěz bude Ústí“
písničky a tančení na programu k pouti
rozdání vysvědčení s panem starostou a rozloučení s letošními
čtyřmi páťačkami.

Zuzce Berné, Karolíně Jansové, Nikole Minaříkové a Andrei Nehybové
přejeme hodně štěstí a samozřejmě i všem ostatním dětem s jejich rodiči
krásné nadcházející prázdninové chvíle!!!

Netradiční recepty
V hodinách angličtiny jsme se letos
seznamovali
s
nejrůznějšími
etnickými svátky a zvyklostmi, a
protože žáky zaujala mexická
tradice, piňata, rozhodli jsme se den
dětí slavit s piňatou, kterou jsme ve
škole společně vyrobili a nazdobili.
Žáci se seznámili s uměleckou
technikou kašírování a vyráběli
piňaty, papírové skořápky, které

krásně nazdobili krepovým papírem.
Tvořivosti se meze nekladly a
vznikla nádherná umělecká díla.
Jednu
piňatu
jsme
naplnili
sladkostmi, venku zavěsili a děti se
snažily rozbíjet jí údery baseballovou
pálkou. Z rozbíjené piňaty padaly
bonbony, které děti za zvučného
radostného pokřiku nadšeně sbíraly
do kapes.

Také jsme se naučili připravit
mexickou pochoutku quacamole,
hlavní ingredience avokádo, limetka
a čerstvý koriandr. Jako příloha
kukuřičné chipsy a děti i dospělí si
užívali chutě exotického pokrmu.
Pak jsme společně na internetu

hledali nutriční hodnoty avokáda
a zjistili jsme, že avokádo je ovoce
a je v kategorii super potravin, tedy
nutričně velmi zdravé. Opět jsme se
všichni společně něčemu naučili
a někteří z nás poprvé ochutnali
avokádo.
Jana Bradley

Otevírání ústeckých rybníčků
Spolek ochránců přírody v Ústí po
minuloroční
pauze,
způsobené
čekáním na hezké počasí v květnu
2014, v letošním roce ve spolupráci
s Obecním úřadem Ústí opět
uspořádal akci „Otvírání vody“ na
ústeckých rybníčcích, které se
uskutečnilo dne 9. května 2015.
Letos jsme si řekli, že naplánujeme
termín, který bude pevný, bez ohledu
na předpověď počasí, která bývá i tak
velmi často nepřesná a zavádějící.
Ačkoliv nás hned na začátku akce
dosti vystrašil déšť, mračna během
půl hodiny vystřídalo slunce
a příjemné počasí, a nic už tak
nebránilo poklidnému a příjemnému
průběhu této akce. Vzhledem k tomu,
že v tento den byly v Ústí ještě další
2 akce – oslavy, nebyla účast na této
akci až taková, jakou bychom při
tomto počasí očekávali, ale i přesto
se akce vydařila. Kromě nezbytných

„občerstvovacích komodit“ - pivo,
limo atd., nechyběli již tradiční
grilovaní pstruzi dle tajného receptu
p. Navrátila. Část návštěvníků si také
v rámci akce vyzkoušela rybaření na
našem rybníku a nejednou tak při
zdolávání kapra rozčeřila poklidnou
hladinu kolem vodníka Vrbičky.
Jelikož u rybníka světlo nebylo, ale
v pártystanu se svítilo, proběhlo také
již tradičně ukončení právě na tomto
místě a tak jsme se již za tmy,
s dobrou náladou rozešli až v brzkých
nočních hodinách.
Spolek by touto cestou chtěl
poděkovat všem občanům, kteří
přišli a podpořili svou účastí náš
spolek, dále pak Obecnímu úřadu
Ústí za stálou podporu a velmi
dobrou spolupráci, jakož i svým
členům za téměř 100 procentní účast
na přípravách této akce.
Milan Kuča

Se Sokolem s kolem nejen na Bumbálku
Věřím, že řada z Vás si povšimla
u penzionu Na návsi malého bílého
autobusu, který byl zakoupen hlavně
pro dopravu naší mládeže na
fotbalová utkání, ale také velkého
bílého přívěsu za autobus. Výbor TJ
se
rozhodl
rozšířit
nabídku
autobusové dopravy o přepravu
cyklistů s koly nejen na Bumbálku,
ale i po celé České republice.
Rozhodnutí
nebylo
zdaleka
jednoduché. Nejdříve proběhlo

několik jednání s Informačním
centrem Hranice, Mikroregionem
Hranicko a dalšími lidmi, kteří
o dopravu cyklistů mají zájem a něco
o tom ví. Navíc jsme chtěli přijít
s úplně novou službou v Regionu
Hranicko a také s úplně novým
cyklovlekem vyrobeným na míru na
40 kol.
Na výrobu cyklovleku byly osloveny
firmy, které se zabývají širokou
škálou sortimentu v této dopravě.

Nakonec byla vybrána firma
VEZEKO s. r. o. z Velkého Meziříčí.
Zástupci TJ Sokol jednali ve výrobně
této firmy přímo s konstruktéry,
takže se nakonec podařilo vyrobit na
zakázku přívěs k oboustranné
spokojenosti. Hodnota přívěsu je
440 000,- Kč. Tato částka bude
uhrazena částečně z dotace ve výši
200 000,- Kč od Olomouckého kraje,
který mj. podporuje cyklodopravu
v Olomouckém kraji. Zbývající
prostředky se TJ Sokol pokouší
získat z reklamy. TJ Sokol nabízí
firmám na Hranicku reklamní polep
na cyklovleku o rozměrech 70x100
cm nebo 140x300cm na období 3 let
za 10 000,- – 30 000,- Kč.

Autobus s cyklovlekem poprvé
vyrazil v pátek 8. května v 8:00 hodin
na Bumbálku. Další zájezdy se
konaly vždy v sobotu 6. a 13. června,
dále se pojede 27. června. Kromě
toho se v úterý 16. června uskutečnil
zájezd Klubu českých turistů Hranice
na Horní Bečvu a dále až na
Bumbálku. K našemu údivu byl
autobus s vlekem vždy naplněn do
posledního místa.
Další výlety se budou konat
v červenci a srpnu s možností
přihlášení v Informačním centru
Hranice. Mimo to bude autobus
vyjíždět pro firmy, školy a kolektivy
nejen na Hranicku.
Libor Vykopal

Všechny příznivce cykloturistiky si dovolujeme pozvat
na již XI. společný cyklovýlet, který pořádá kulturní komise v Ústí.
KDY, KAM A JAK POJEDEME?
V neděli 2. srpna v 8:00 hodin bude u šaten TJ Sokol přistaven autobus
s cyklovlekem, který nás zaveze na Bumbálku s možností vystoupení
cyklistů po trase (Rožnov p. R., Zavadilka, Horní Bečva). Jelikož
kapacita cyklobusu je omezena na 40 kol, tak je nutné se osobně
přihlásit na obecním úřadě, a to od středy 1. července. V týdnu před
odjezdem na cyklovýlet obdrží účastníci podrobnější informace.

Jarní koncert v kostele sv. Petra a Pavla
Dne 30. dubna 2015 se konal
v kostele sv. Petra a Pavla v Ústí
Jarní koncert žáků ZUŠ Hranice.
Představilo se nám hobojové trio,
klarinetový kvartet, mohli jsme se
zaposlouchat do známé klavírní
skladby Turecký pochod a zaznělo
také několik písní od známých i méně
známých autorů světové hudby.
Koncert se posluchačům velice líbil
a i samotní vystupující byli velice
spokojeni a těší se na další

vystoupení u nás v kostele. Na
vstupném, které bylo dobrovolné, se
vybralo 1500,- Kč. Všem, kteří
přispěli, upřímně děkuji. Tato částka
byla zaslána na účet Charity ČR na
pomoc Nepálu.
Chci také poděkovat za to, že jste
přišli podpořit mladé hudebníky
a rozhodli se příjemně strávit svůj
volný čas s krásnou hudbou.
Už nyní se těším na další setkání.
Markéta Žeravíková

Fotbalové soutěže skončily i pro naši mládež
Dorost vyhrál svou okresní soutěž
a postoupil o soutěž výš. Na jaře jsme
nepoznali hořkost porážky a soutěž
jsme vyhráli o 14 bodů. Se skórem
77:30 a 44 body. Hlavně
v nadstavbové části mě kluci potěšili,
protože vyhráli všech šest zápasů.
Dalším pozitivem je, že už někteří
hráči nastupují pravidelně za naše
„B“ mužstvo. Žáci skončili na

pěkném 2. místě. Tohle umístění je
pro mě příjemným překvapením.
Naše nejmladší přípravka poprvé
hrála mistrovské utkání a určitě
nezklamala. Na klucích je vidět
zlepšení a určitě to bude jen lepší a
lepší. Na závěr bych chtěl poděkovat
všem, kteří se podíleli na chodu
uplynulého ročníku. A doufám, že
nám budou pomáhat i příští sezonu.
Roman Hroch

Hodnocení sezóny
Před sezónou
2014-2015
se
funkcionáři SK Hranice a TJ Sokol
Ústí dohodli na vzájemné spolupráci
v rámci projektu FAČR nazvaném
„farma“, která umožňovala téměř
neomezené vzájemné zapůjčování
hráčů mezi oběma kluby. Po
počátečních společných trénincích,
došlo na konci měsíce srpna 2014
k vykrystalizování jak hráčského, tak
trenérského týmu pro SK Hranice i
Sokol Ústí. Duo A. Bokij a K. Hodis
vedla vybrané kmenové hráče
v divizi a nová trojice R. Žingor, J.
Velocha a K. Páleník se věnovala
klukům Sokolu Ústí, doplněné
zejména o hráče Urbáška, Bezděka,
Šnejdrlu,
Zbruže, Pančocháře,
Holoubka, Pokorného a Oravu.
Ústecké áčko mělo stanoven
jednoznačný cíl, kterým byl
okamžitý návrat mezi elitu soutěží
Ol.KFS, tedy krajský přebor. Přes
drobnou počáteční nesehranost,
začalo mužstvo postupně plnit
vysněné mety a vyhrávalo jeden
zápas za druhým. Hlavně na
venkovních hřištích válcovali své
soky rozdílem třídy. Domácí pažit
jim někdy svazoval nohy (Troubky a
Slatinice nejtěsnější vítězství), ale to
bylo dáno stále větší defenzivní
taktikou soupeřů, kteří si z Ústí
nechtěli odvést vysoký gólový příděl.
Podzimní část, ve které se předehrála
dvě jarní kola, tak skončila pro naše
chlapce nejlépe, jak mohla, když
měli na svém kontě plný bodový zisk
a skóre 56:14. Přes zimu tedy

opanovali tabulku s náskokem 12
bodů před druhým Bělotínem
a lepšími vzájemnými zápasy s tímto
hlavním rivalem. Navíc se podařilo
mužstvu vyhrát okresní kolo ČP,
když postupně přehrálo Soběchleby,
Bělotín a ve finále Kojetín. Zimní
dril začal již v půlce ledna a v březnu
kluci absolvovali v domácích
podmínkách
povedené
herní
soustředění. V tomto přípravném
období vyhrálo Ústí tradiční turnaj na
UT, když celkově sehrálo hned
třináct zápasů, ve kterých odešli 4x
poraženi (SK Hranice 3:5, TJ Vítkov
2:4, FC Rožnov 1:3, FK Nové Sady
2:3).
Začátek jarní
části
poněkud
zkomplikoval Dub, který nepřijel na
první mistrák, což sice znamenalo
kontumační vítězství 3:0, ale taktéž
neočekávané volno. V dalších třech
zápasech však soupeři obdrželi vždy
pětku (Troubky, Beňov, Opatovice) a
Mostkovice obránily prohru jen
o dva góly. Ve 21. kole se na domácí
trávě po čtyřbrankové výhře nad
Náměští slavil definitivní návrat do
Krajského přeboru. Tým však toužil
po historickém zápise, když nechtěl
ve zbývajících pěti střetnutích ztratit
ani bod. Malou komplikací se pak
mohly zdát dva vložené středeční
mače v rámci semifinále a finále
poháru České pošty, které ubraly
chlapcům na konci sezóny mnoho
fyzických sil. Ti ale ukázali sílu před
rokem utvořené party a po vysokých
domácích výhrách s Hlubočkami

i Lipníkem a venkovních vítězstvích
ve Slatinicích, Lipové a zejména
posledním v Čechovicích udrželi
svou 100% úspěšnost. Třešničkou na
dortu se po semifinálové výhře 3:4 v
Čechovicích, kterou zajistil těsně
před koncem kapitán Pavel Senco-

vici, stala finálová bitva se
suverénem druhé skupiny 1.A SK
Jeseník na
neutrálním hřišti
v
Moravičanech,
kterou
po
vyrovnaném poločase strhli třemi
góly na svou stranu hráči Ústí a mohli
tak oslavit první double v životě.
Radim Žingor

Zamyšlení nad pořádáním kulturních a sportovních akcí
Poslední dobou se čím dál víc
zamýšlíme na tím, o jaké kulturní
a sportovní akce je v Ústí zájem a zda je
třeba rozšiřovat či měnit nabídku.
Podíváme-li se na program v regionu
Hranicko, docházíme k závěru, že
nabídka
jednoznačně
převyšuje
poptávku. Je tolik nejrůznějších aktivit,
že člověku skoro nezbývá čas na
obyčejný život. Pořadatelé vymýšlejí
stále nové a nové akce s cílem nalákat co
největší počet účastníků, diváků či
hostů.
V Ústí se koná několik tradičních akcí,
které chceme zachovat. Jsou to vesměs

akce určené pro místní obyvatele, takže
jejich úspěch záleží jednoznačně na
Vás. Některé z nich jsou navštěvované
více, jiné méně, přesto jsou všechny
úspěšné, protože působí radost alespoň
těm,
kdo
přijdou.
Jednou
z nejnáročnějších akcí je pouť, která se
každoročně snaží překvapit něčím
novým, a která bez finanční i pracovní
podpory obce již není možná.
Nad pořádáním akcí a možnostmi obce
se chceme zamyslet společně s Vámi
a proto Vás zveme na následující
setkání.
HV

SETKÁNÍ SE ČLENY KULTURNÍ KOMISE
Všechny zájemce o pořádání jakýchkoliv kulturních nebo sportovních
aktivit pro děti i dospělé, nositele nápadů a dobrých myšlenek, znalce míst,
které by bylo dobré navštívit (dopravu máme),
zveme v úterý 7. července v 19:30 hodin do Hospůdky U Čápa.

Místní knihovna
bude o prázdninách otevřena
v pondělí 13. července a 3. srpna od 16 do 18 hodin.
NAŠI JUBILANTI

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

Ladislav Münster
Karel Bližňák
Zdeňka Dvořáčková
Ladislav Novák
Klement Hapala
Ladislav Haša
Ludmila Andrýsková
Stanislav Rebenda

14. 7.
16. 7.
16. 7.
10. 8.
21. 8.
22. 8.
1. 9.
7. 9.

65
55
50
55
60
65
75
60

POUŤ SV. PETRA A PAVLA
Přijela pouť a lidí proud,
zaplnil na návsi kdejakej kout,
přijela pouť, hudba a čmoud,
marcipán má zas chuť náramnou,
přijela pouť no a já bloud
srdce tvý perníkem chci odemknout,
jestli jseš sám, přijeď hned k nám,
protože právě dnes pouť u nás začíná.

Obec Ústí společně se ZŠ a MŠ Ústí a TJ Sokol si Vás opět po roce dovolují
pozvat na tradiční pouť. Po loňských oslavách 625. výročí a fotbalových
utkáních s týmem hvězd, která byla v Ústí už čtyřikrát za sebou, se Vám
letošní pouť může zdát chudobná.
Ale snad je to jen zdání. Pevně věříme, že si z letošní nabídky vyberete a že
budete nakonec spokojeni. Abychom Vám výběr usnadnili, pokusíme se
Vám nadcházející víkend přiblížit podrobněji.
V pátek 26. června Vás zveme na taneční zábavu se skupinou A-BAND,
která bude u nás hrát už potřetí. Je to kapela, která se zabývá živou produkcí
hudby z dílny českých ale i světových interpretů různých žánrů. Vstupné je
lidové, pouhých 60,- Kč. Zábava začíná ve 21 hodin, takže přijďte včas, ať
chytnete správné místo, blízko k parketu i ke kiosku. Kdyby Vás opouštěly
síly, můžete se posilnit - pivo, alko-nealko, káva, grog, zvěřinový guláš,
uzené klobásy. V případě nepříznivého počasí se pouťová zábava uskuteční
v sále kulturního domu, občerstvení bude hnedle-vedle .
V sobotu 27. června se pořádně vyspěte a přijďte na oběd do Hospůdky
U Čápa, otevřeno bude od 10 do 15 hodin. Kromě tradiční nabídky si můžete
dát smažený kuřecí řízek s vařenými brambory nebo guláš s chlebem (obojí
za 90,- Kč). Po dobrém pivu, domácí limonádě či kávě nebo krátkém
odpočinku doma přijďte opět do sportovního areálu. To se týká hlavně rodičů
s dětmi, od 15:30 hodin Vás čeká dětská show s Klárou a také jízda na
koloběžkách. Od 17:30 hodin zveme nejen fanoušky fotbalu na mezistátní
přátelské utkání mezi týmy z Okresního fotbalového svazu Přerov
a Oblastného futbalového zväzu Povážská Bystrica. Během zápasu se Vám
představí ústecké roztleskávačky, které pilně trénovaly, aby opět potěšily
nejedno mužské oko.

Fanoušci sedí obvykle v „zastřešeném posezení“ a tam zůstaneme i večer.
Od 20:00 hodin se uskuteční přátelské posezení se skupinou CORPUS,
kterou snad není třeba představovat.
V neděli 28. června v 9:30 hodin se v kostele sv. Petra a Pavla bude konat
slavnostní mše svatá, kterou bude celebrovat P. Jiří Doležel.
Hospůdka U Čápa bude otevřena od 10 do 15 hodin. Slavnostní oběd si
tentokrát dejte doma, přijďte na pivo, další občerstvení v podobě lahodného
moku, dobrého jídla i pití si můžete dát v kiosku na hřišti (hranolky, hot-dog,
uzené klobásy, steaky, sladké i slané dobroty).
Odpoledne Vás všechny opět zveme na výletiště. Kromě tradičního
vystoupení dětí z místní základní a mateřské školy uvidíte nejdříve na
parketu westernové vystoupení s lasem, bičem i kolty. Potom si dospělí
mohou v klidu posedět a povykládat v party stanu a děti si mohou na hřišti
vyzkoušet točit lasem, sestřelovat cíl bičem, práskat bičem, házet lasem na
kravičku, dále střelbu z luku, hod šipkami na terč, hod oštěpem atd.
A to už bude večer a konec letošní pouti. Bude to náročné po všech stránkách,
ale snad se naplní slova úvodní písničky a na ústeckém výletišti bude plný
každý kout.

Přijďte pobýt mezi své sousedy, přátele a známé!
Vždyť pouť je jenom jednou v roce.

HOSPŮDKA U ČÁPA
Nevíte si rady, jak obdarovat své blízké nebo přátele?
Pozvěte je do naší hospůdky na skvělou baštu!
Nabízíme Vám dárkové poukázky v hodnotě 400,- Kč.
(1 x pomalu pečené vepřové koleno + 4 x pivo)
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