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Vážení spoluobčané,
je neuvěřitelné, jak ten čas letí, není to tak dávno, co jsme společně
ve sportovním areálu vítali nový rok 2016 a už máme za sebou
i nejkrásnější svátky jara, Velikonoce. Naše předsevzetí vydat Ústecký
zpravodaj do Velikonoc se nám nepodařilo i z důvodu čerpání
dovolené, tak prosím, přijměte naší omluvu.
Libor Vykopal, starosta
Zpráva o činnosti
Zastupitelé se sešli na pravidelné poradě
28. ledna, 29. února a 16. března. Veřejné
zasedání se konalo 29. prosince 2015, na
tomto zasedání byl schválen rozpočet na
rok 2016, rozpočtové opatření a obecně
závazná vyhláška o místním poplatku za
svoz odpadu, o které se můžete dočíst
dále ve Zpravodaji.
Začátek roku byl velice náročný, protože
hned v pondělí 1. února proběhlo na
obecním úřadě přezkoumání hospodaření
za rok 2015. Po auditu byl vypracován
závěrečný účet za rok 2015, který
obsahuje údaje o plnění rozpočtu za
uplynulý rok, o čerpání dotací, majetku
atd. Na posledním veřejném zasedání
29. března 2016 byl schválen závěrečný
účet a hospodaření obce bez výhrad,
účetní závěrka za rok 2015 a dvě obecně
závazné vyhlášky o odpadech, o kterých
rovněž informujeme dále. Zastupitelstvo
projednalo prodej pozemků dle záměru

č.
1,
který
byl
zveřejněn
od 11. března 2016. Zastupitelstvo
rozhodlo o prodeji částí pozemků p. č.
1359/1 před domy čp. 1, 2 a 3, prodej
pozemku p. č. 45/12 dle záměru č. 2/2016
nebyl projednán.
Na obecním úřadě se od února potýkáme
s novým kontrolním hlášením k dani
z přidané hodnoty, o kterém jste zajisté
už mnoho slyšeli. Na doporučení
daňového poradce se obec stala
od letošního roku měsíčním plátcem
DPH.
Vzhledem k tomu, že hospodaření naší
hospůdky za rok 2015 bylo příznivé
a skončilo ziskem, rozhodla se obec
investovat. Během ledna byl v kuchyni
po stavebních úpravách instalován nový
konvektomat včetně digestoře od firmy
RETIGO. Při této příležitosti byl stejnou
firmou dodán konvektomat také do
školní kuchyně, která po tomto zařízení

volá již několik let. V průběhu roku bude
v hospůdce rekonstruováno sociální
zázemí pro zaměstnance, které je
v původním stavu z roku 1974.
Na začátku roku jsme podávali žádosti
o dotace z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje a Ministerstva pro
místní rozvoj na opravu místních
komunikací u domu č.p 45, uličku na
Maninu a cestu ke mlýnu. V současné
době čekáme, jestli naše žádosti budou
úspěšné. Pokud budou obci přiznány
dotace, bude vyhlášeno výběrové řízení
na zhotovitele a můžeme se pustit do
oprav.
V minulém Zpravodaji jsme Vás
informovali, že bylo vyhlášeno výběrové
řízení na pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ
Ústí. Do konkurzního řízení, které se
konalo 1. února 2016, podaly přihlášku
tři uchazečky. Komise složená ze
zástupců České školní inspekce,
Krajského úřadu Olomouckého kraje, ZŠ
a MŠ Ústí, školské rady a obce Ústí
nevybrala žádného vhodného uchazeče.
Nové konkurzní řízení bude vyhlášeno
v měsíci dubnu 2016.
V únoru jsme se zabývali žádostmi
o přijetí nových zaměstnanců na veřejně
prospěšné práce, žádostí o prodloužení
stávající
dohody
pro
Markétu
Žeravíkovou do 31. 7. 2016 a žádostí

o poskytnutí finančního příspěvku na
vytvořené společensky účelné pracovní
místo pro Kateřinu Dreiseitlovou do 30.
9. 2016. Od 1. března nastoupili na
veřejně prospěšné práce Antonín Návara,
Rudolf Jonas a Lenka Nehybová,
od 1. dubna další dva zaměstnanci
Stanislav Hradil a Eva Bouchalová.
V současné době má obec 6 dohod
o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku, který je
financován 82,38 % z prostředků
Evropského sociálního fondu a 17,62 %
ze státního rozpočtu ČR.
V březnu proběhlo výběrové řízení na
vybudování inženýrských sítí v lokalitě
,,Zauličí“. Po vydání stavebního povolení
bude vítězná firma BALLER budovat
inženýrské sítě – vodovod, plynovod
a kanalizaci s termínem do 31. 10. 2016.
V této lokalitě byly již realizovány
firmou ERMONTA Břest s. r. o. rozvody
NN pro napojení elektro do rodinných
domů.
Dále
probíhá
stavební
řízení
na vybudování sociálního zázemí ve
sportovním areálu, které po realizaci jistě
uvítají jak pořadatelé, tak návštěvníci
celého areálu.
Libor Vykopal

Financování kulturních, sportovních či jiných aktivit
V loňském roce schválilo zastupitelstvo
Grantový program obce Ústí 2015, ze
kterého byly podpořeny dvě akce, a to
„Výtvarná soutěž“ a sportovní akce „FIT
SOBOTA“. V letošním roce naše obec
nevyhlásila žádný program, přesto má ve
svém rozpočtu finance na podporu
kulturních či sportovních aktivit.
Ti z Vás, kteří mají zájem uspořádat akci
pro děti nebo dospělé, mohou požádat obec

na základě tzv. individuální žádosti o dotaci
na realizaci svého plánu. Obec v průběhu
uplynulých 25 let vybudovala prostory a
zázemí, pořídila partystan a spoustu věcí,
bez kterých se dnešní akce neobejdou. Byla
by škoda je nevyužít. Máte-li nápad,
myšlenku a chuť udělat něco třeba pro své
děti nebo pro sebe a zároveň i pro ostatní,
pak neváhejte a přijďte na obecní úřad.
HV

Obecně závazné vyhlášky „o odpadech“
Na 13. veřejném zasedání zastupitelstva byly schváleny dvě obecně závazné vyhlášky,
vyhláška č. 1/2016 stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ústí,
tj. třídění komunálních odpadů tak, jak jsme zvyklí na papír, plasty, sklo, kovy, nebezpečné
odpady, objemný odpad, nápojové kartony a směsný komunální odpad, který patří do
popelnic.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 stanovuje systém komunitního kompostování
a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově zeleně na území obce.
Dle této vyhlášky lze rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce v období od
1. dubna do 31. října:
- odkládat do kontejneru přistaveného na pozemku p. č. 15 v k. ú. Ústí
(u prodejny Jednoty ve dnech čtvrtek-sobota)
- předávat v komunitní kompostárně v Hranicích,
- ukládat do kompostérů zapůjčených a pořízených prostřednictvím Mikroregionu
Hranicko v rámci Operačního programu životní prostředí – Zkvalitnění nakládání
s odpady.

Poplatek za svoz komunálního odpadu
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za svoz komunálního odpadu
zavádí několik změn. S těmi nejdůležitějšími změnami, které se týkají většiny
obyvatel naší obce, Vás chceme touto cestou seznámit.
Poplatníkem je fyzická osoba:
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši poplatku za jednu
fyzickou osobu.
Ohlašovací povinnost:
1. poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 30 dnů od dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození
nebo úlevu od poplatku,
2. stejným způsobem je poplatník povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti.
Sazba poplatku:
1. činí 400,-Kč/osoba/rok,
2. v případě změny místa pobytu se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá
počtu kalendářních měsíců, v případě změny v průběhu měsíce, pro stanovení
počtu měsíců je rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
Splatnost poplatku:
1. poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31. 5. a do
31. 10. příslušného kalendářního roku,

poplatek pro poplatníka, který má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, je
splatný do 31. 10. příslušného kalendářního roku.
Osvobození a úlevy:
1. Poplatníci starší 85 let, toto osvobození uplatní již pro kalendářní rok v roce
dovršení 85 let,
2. Narozené děti po dobu 12 měsíců od svého narození,
3. Žijící ve společné domácnosti se třemi a více nezaopatřenými dětmi. Osvobození
se týká třetího a dalšího nezaopatřeného dítěte. Nárok na osvobození dětí
starších 18 let je poplatník povinen doložit ve lhůtě do 30. září příslušného
kalendářního roku.
4. Poplatníci, kteří se celoročně nezdržují na území České republiky.
5. Poplatníci, kteří jsou celoročně ve výkonu trestu odnětí svobody.
6. Poplatníci, fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a nemovitost
není prokazatelně celoročně využívána.
2.

S celou obecně závaznou vyhláškou se můžete seznámit na webových stránkách

obce.

HV

Placení poplatků a stočného v roce 2016
Během 10 dnů obdrží každá domácnost předpis k úhradě poplatků s pokyny
jak, kde a kdy poplatky platit. Ty z Vás, kteří budou chtít uplatnit nárok na
osvobození, žádám o předložení čestného prohlášení.
HV

Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Ústí za rok 2015
V roce 2015 v působnosti Obvodního
oddělení Policie ČR Hranice v teritoriu obce
Ústí došlo k sedmi trestným činům, kdy
v jednom případě šlo o prošetření nákupu
zbraní, ve čtyřech případech šlo o trestné
činy krádeže a ve dvou případech se jednalo
o ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy
pět trestných činů se podařilo objasnit.
V uvedeném období zde bylo dále řešeno
celkem 63 přestupků, z nichž 4 přestupky
byly proti občanskému soužití, jeden
přestupek na úseku životního prostředí, 57
přestupků v dopravě, kdy tyto byly ve všech
případech objasněny. Jeden přestupek na
úseku podávání alkoholu mladistvým, který
se nepodařilo objasnit.

V průběhu roku 2015 byly průběžně
prováděny
preventivní
dopravně
bezpečnostní akce, zaměřené na odhalování
a odstranění hlavních příčin vzniku
dopravních nehod – alkohol, nepřiměřená
rychlost – zejména v obci, dále pak byly
provedeny preventivní akce zaměřené na
požívání
alkoholu
nezletilými
či
mladistvými osobami.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem
členům obecního zastupitelstva, zejména
pak panu starostovi Liboru Vykopalovi za
velmi dobrou spolupráci v uplynulém roce
2015.
Mgr. Petr Čech

Jak jsme hospodařili v loňském roce?
Na rok 2015 schválilo zastupitelstvo rozpočet ve výši 8 480 000,- Kč. Ve skutečnosti obec
hospodařila s částkou cca o 2,5 mil. vyšší. Finanční zůstatek na běžném účtu obce ke dni
31. 12. 2015 činil 2 826 985,47 Kč.
Daňové příjmy činily 6 060 tis. Kč, příjmy z místních poplatků 232 tis. Kč, dotace ze
státního rozpočtu na místní správu 99 tis. Kč, dotace na veřejně prospěšné práce 563 tis.
Kč, investiční dotace na projekt Biologicky rozložitelné odpady 2 159 tis. Kč, prodej
pozemků 1 148 tis. Kč a příjmy z vlastní činnosti (pronájmy, stočné) činily 826 tis. Kč.

Výdaje:
89 tis. Kč na lesní hospodářství
1 265 tis. Kč na budování komunikací
720 tis. Kč na opravy komunikací
250 tis. Kč na odvádění a čištění odpadních vod
501 tis. Kč příspěvek pro ZŠ a MŠ Ústí + úroky z úvěru
271 tis. Kč na kulturu
125 tis. Kč dotace pro TJ Sokol Ústí
83 tis. Kč na zřízení nového elektroměrného rozvaděče ve sportovním areálu
14 tis. Kč na bytové a nebytové hospodářství
113 tis. Kč na veřejné osvětlení
221 tis. Kč na obnovu oplocení hřbitova a režijní náklady
94 tis. Kč na komunální služby
199 tis. Kč na nakládání s odpady
2 399 tis. Kč na projekt Biologicky rozložitelné odpady
1 044 tis. Kč na péči o vzhled obce (z toho 749 tis. Kč veřejně prospěšné práce)
22 tis. Kč na požární ochranu
742 tis. Kč na zastupitelstvo
1 849 tis. Kč na místní správu
864 tis. Kč na finanční operace

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu rekonstrukce bude provoz na Obecním úřad Ústí
ve dnech 23. 5. – 10. 6. 2016 omezen.

Rozpočet na rok 2016

Příjmy
Daň z příjmů FO ze závislé
činnosti
Daň z příjmů FO z podnikání
Daň z příjmů FO z kapitálu

Kč
992 000
66 000

Výdaje
Lesní hospodářství
Silnice

Kč
330 000
1 100 000

125 000

Provoz veřejné silniční dopr.

38 000

Daň z příjmů právnických osob

1 100 000

Odvádění a čištění odp. vod

265 000

Daň z přidané hodnoty

2 439 000

Základní škola

660 000

Poplatek za svoz komunál. odpadu

200 000

Knihovna

Poplatek ze psů

14 000

Kultura

Odvod z loterií a podobných her

20 000

Sportovní zařízení

Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestiční transfery ze stát.rozp.
Transfery z úřadu práce

5 000
320 000
99 000
350 000

Transfery Sokol + kultura
Nebytové hospodářství

12 000
182 000
60 000
150 000
1 000

Veřejné osvětlení

84 000

Pohřebnictví

20 000

Pronájem pozemků

26 000

Lesní hospodářství

500 000

Svoz nebezpečných odpadů

20 000

Odvádění a čištění odpadních vod

280 000

Svoz komunálních odpadů

184 000

Péče o vzhled obce

606 000

Kultura
Bytové hospodářství

10 000
165 000

Komunální služby

Požární ochrana

Nebytové hospodářství

36 000

Zastupitelstvo obce

Svoz komunálního odpadu

10 000

Místní správa

2 140 000

27 000
760 000
1 535 000

Požární ochrana

5 000

Správa – pořízení osob.auta

Místní správa

2 000

Finanční operace

80 000

Převody rozpočt. účtům

35 000

Finanční operace

36 000

Zůstatek z roku 2015

2 500 000

Splátky úvěrů

Celkem

9 300 000

Celkem

350 000

661 000
9 300 000

Zprávy ze školy
Zimní lednový čas využili naši školáci na
dvoudenní lyžařský výcvik v Tošovicích,
na družinové běžkování v okolí Ústí a na
tradiční dětský karneval ozvučený
zkušeným DJ SEMI – panem Štěpánem
Hýžou. Ve školní jídelně nám paní
kuchařky připravily další překvapení
v podobě dvou mimořádných ochutnávek
– polské a slovenské kuchyně.
V únoru ve škole proběhl zápis
do 1. ročníku, bylo zapsáno 10 nových
prvňáčků. Děti ze školy i školky zahájily
deset lekcí plaveckého výcviku na
Plovárně v Hranicích. Ke konci měsíce si
samy děti navrhly a uspořádaly veselý
pyžamový a plyšákový den.

Březnové dny přinesly hned několik
dalších
pěkných
akcí.
Divadelní
představení v Ostravě Kocour Modroočko
a čtenářské dopoledne s profesionální
vypravěčkou záhorských pohádek a
pověstí, paní Kohoutkovou z Lipníka.
V předvelikonočním čase proběhly ve
škole tvořivé dílničky s malováním
vajíček, jarním zdobením klobouků a
oblíbené veselé barevné dny, Pondělí –
modrý, Úterý – žlutý, Středa – zelený.
Poslední březnový den nás ještě čeká
zajímavé čtení o jaru s paní učitelkou
Janou Bradley.

Poděkování za podporu

Školáci s vaší pomocí nasbírali 6 pytlů plastových víček a 4 velké bagy
elektroodpadu. Za body, které získaly, si děti vybraly z katalogu odměn od
firmy Elektrowin nové společenské hry do školní družiny a knihy do žákovské
knihovny. Děkujeme.
V dubnu bude vyhlášen týden na sběr papíru.

Kocourek Modroočko
Jeli jsme se školou do divadla v Ostravě. Hráli pohádku Kocourek
Modroočko. Byla to pohádka o tom, jak se koťátko Modroočko učilo být
dobrým kocourem. Zelenoočko ho naučilo lézt po stromech, Zrzunda ho
naučil prát se a díky Natrchouškovi zjistil, že se vždy má zastat slabších,
když zachraňoval Kiki. Zamiloval se do Kiki a měli spolu koťata.
Markéta Karalo, 3. tř.

Okénko do školní družiny
Každým rokem se loučíme se zimou. Tentokrát jsme si vyrobili ve školní
družině Morenu a na její šaty napsali vzkazy pro paní Zimu. Pak jsme se vydali
k Bečvě a říkali básničky. Jednu z nich nám vymyslela Janička Olivová.

Konec zimy
Vynášíme Morenu, nečekáme odměnu.
Jaro už se chystá, vymaluje všechna místa.
Zelená, žlutá, červená vynáší se Morena.
Zimo už jdi pryč, na zahrádku chystám rýč.
Jaro
Od jara už je tu klíč,
jmenuje se petrklíč.
Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy.
Už jsou tu i sedmikrásky,
nedělejme si už vrásky.
Je tu jaro, jak je krásné.
Každý to ví, je to jasné.

Janička Olivová

Ve středu 16. 3. jsme měli ve školní družině velikonoční dílničky. Děvčata
malovala vajíčka a dělala srdíčkový věnec z vrbových proutků. A chlapce
navštívil pan Mánek, který je učil plést tatary. Tímto chceme poděkovat panu
Mánkovi za ochotu věnovat se našim dětem a materiál, který si s sebou
přinesl.

Jako každý měsíc jsme i v březnu navštívili se školní družinou obecní
knihovnu a pobesedovali s paní Dostálovou. Tentokrát jsme si poslechli četbu
pohádky Malá mořská víla, kterou nám paní knihovnice připravila. Děkujeme
paní Dostálové, která nám věnuje každý měsíc svůj čas a chce nám ukázat, že
kniha je přítelem člověka.

V úterý 22. 3. jsme měli v naší škole návštěvu z Lipníku nad Bečvou. Byla to
knihovnice paní Květa Kohoutková, která nás dopoledne seznámila s životem
a dílem pohádkáře a sběratele záhorských pověstí pana Jaroslava Polky, který
rád poslouchal lidová vyprávění pohádek z našeho kraje a s pomocí paní
Vilišové napsal sbírku pohádek Smích a pláč aneb Moravské pohádky a
pověsti. Potom nás také seznámila s dílem, které napsala spisovatelka Helena
Lisická. Zdejší kraj ji natolik okouzlil, že napsala Pohádky a pověsti
z Moravské Brány, lidová říkadla a písničky Devatero řemesel. Vyprávění
kombinované s četbou se dětem moc líbilo a chtěly pokračovat i odpoledne.
Odpoledne jsme si ve školní družince ukázali hanácký a záhorácký kroj. Paní
Kohoutková nám vysvětlila rozdíly v krojích a zatancovali jsme si všichni
několik lidových tanců. Zpívali, tleskali a tančili jsme celou hodinu.

Děkujeme paní Kohoutkové, že nám věnovala svůj čas a dověděli jsme se
spoustu zajímavých informací.
K příjemným velikonočním zážitkům přispěla také paní Jakubcová, která
vede keramický kroužek, a jejich výrobky - zajíčci a kočičky zdobily náš
velikonoční stůl.
V úterý 15. 3. 2016 pořádal DDM 10. ročník Mokré štafety 2016 v Hranicích.
Gratulujeme: Leonce Berné za 3. místo v jednotlivcích za plavecký styl kraul
na 50 metrů pro 1. stupeň 2. - 5. třída, Jiřímu Hotařovi za 4. místo
v jednotlivcích za plavecký styl kraul na 50 metrů pro 1. stupeň 2. - 5. třída.
V sobotu 20. února 2016 proběhl v Jablůnce třetí turnaj série 1. VASTO Tour
v šachu. Sjelo se 120 hráčů a mezi těmito hráči byli také Aleš Vozák, Libor
Pavlík, Jiří Hotař, Denis Navrátil, kteří navštěvují šachový kroužek v Ústí pod
vedením pana Kincla. Hráče doprovázel pan Luboš Vozák. Gratulujeme
Alešovi Vozákovi za krásné 3. místo a ostatním hráčům za velmi pěkné
umístění v této soutěži.
Začátkem února jsme si ve školní družince udělali poslední hodování.
Nasmažili jsme si koblížky, vykreslili a vystříhali masky, vyrobili
vozembouch, zazpívali, zatančili a hodovali. Potom už jsme se těšili, kdy
skončí půst a začnou Velikonoce.
K sv. Valentýnu jsme vyráběli papírová přáníčka a družinku jsme provoněli
bramborovým těstem, ze kterého jsme smažili bramboráčky ve tvaru srdíčka.
Moc nám chutnaly a nejenom nám, kdo navštívil naší školu, šel za vůní
brambor a česneku.
Pavla Rašková

Pozvánka na jarní koncert
V pátek 15. dubna 2016 v 18:00 hod se uskuteční v kostele sv. Petra a Pavla
v Ústí již tradiční koncert žáků Základní umělecké školy Hranice. Program
bude opět pestrý, tak jak už jsme zvyklí. V první polovině koncertu se nám
představí se svým repertoárem dechové soubory – hobojové trio, dřevěné trio
a flétny spolu s klavírním doprovodem. Druhou polovinu koncertu vyplní
svým zpěvem v premiéře pěvecký sbor Cantabile pod vedením paní učitelky
Markéty Láskové, který také působí při ZUŠ Hranice. Repertoár dětského
pěveckého sboru Cantabile je velice různorodý a dle ohlasu posluchačů
koncertů také divácky atraktivní. Využijte této příležitosti a přijďte příjemně
prožít páteční podvečer a podpořit tak mladé hudebníky a zpěváky.
Vstupné je dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni.
Markéta Žeravíková

Naši jubilanti

Všem jubilantům přejeme hodně štěstí,
zdraví, lásky, radosti ze života
a spoustu elánu do dalších let.

Anna Machancová

5. 1.

70

Leona Škrobalová

5. 1.

50

Marie Žeravíková

13. 1.

50

Margita Tolášová

3. 2.

75

20. 2.
24. 2.

65
70

Antonín Andrýsek

4. 3.

75

Ladislav Lukáš

6. 3.

50

Miroslav Toláš
Antonín Mikšík

9. 3.
12. 3.

55
70

Zdenka Kuchařová

20. 3.

65

Miroslav Ševčík

24. 3.

55

Jan Mánek
Marie Smolková

26. 3.
28. 3.

75
55

Helena Mikšíková

4. 4.

70

Miroslav Rušar

5. 4.

93

Jarmila Nedbalová
Libuše Bagarová

1. 5.
6. 5.

55
55

Jan Michálek

14. 5.

70

Vladimír Hapala

15. 5.

60

Václav Smolka

18. 5.

55

Josef Žeravík

20. 6.

50

Ludmila Münsterová
Anna Šubová

Zprávy z ohlašovny Obecního úřadu Ústí
K 31. 12. 2015 bylo v obci Ústí přihlášeno k trvalému pobytu 543 obyvatel.
Přistěhovalo se 17 občanů, 21 občanů se odstěhovalo, 3 občané zemřeli a k trvalému
pobytu máme prozatím přihlášeny 4 narozené děti.

Obyvatelé dle věkových kategorií:
Dospělí - muži:
224
Dospělí - ženy:
217
Děti (15-18 let) – chlapci 20
Děti (15-18 let) – dívky
7
Děti (do 15 let) – chlapci 36
Děti (do 15 let) – dívky
39

Narodili se:
Gabriela Michálková
Ústí 134
Petr Líva
Ústí 51
Jan Dvořáček
Ústí 12
Ema Žeravíková
Ústí 30
Tobias Rebenda
Ústí 152
Opustili nás:
František Nehyba
Ústí 18
1. 3. 2015, ve věku 88 let
Marie Žeravíková
Ústí 3
23. 3. 2015, ve věku 75 let
Ludmila Marková
Ústí 84
12. 5. 2015, ve věku 81 let
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