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Vážení spoluobčané,
bývá zvykem na sklonku roku bilancovat a ohlédnout se za vším, co se událo.
Za svou osobu mohu říci, že mám samozřejmě radost ze všeho, co se v letošním
roce podařilo. O stavbě II/439 Ústí – průtah – hranice okresu Vsetín najdete
pár informací dále, ale stručně řečeno - akce byla dokončena, zkolaudována
a cesta slavnostně otevřena v úterý 10. listopadu 2015. Těší mě, že se na tuto
slavnostní příležitost přišla podívat spousta spoluobčanů, kteří společně
s ostatními hosty, zastupiteli a celou školou a školkou sdíleli radost
z povedeného díla. Co mě naopak netěší, jsou přátelské vztahy, které se
nešťastným způsobem narušily v průběhu této stavby.
Byl bych rád, kdyby nadcházející období vánočních a novoročních přání bylo
cestou zpět k dobrým sousedským i rodinným vztahům.
Libor Vykopal, starosta

Příjemné prožití Vánočních svátků
a vše dobré v novém roce 2016
přejí všem spoluobčanům
zastupitelé a zaměstnanci obce Ústí

Zpráva o činnosti
Zastupitelé se sešli na pravidelné Eurocargo
120E21,
natahovák
poradě 14. října, 16. listopadu kontejnerů,
3
ks
kontejnerů
a 8. prosince, veřejná zasedání se a štěpkovač. Na tuto akci byla
konala 27. října a 16. listopadu.
poskytnuta v měsíci listopadu dotace
Dne 2. října byl zveřejněn záměr na z Operačního programu životní
prodej pozemku p. č. 1016/7, prostředí ve výši 2 038 818,50 Kč
o kterém jsme psali v minulém a dotace ze Státního fondu ŽP ve výši
Zpravodaji, jedná se o pozemek 119 930,Kč.
Dokumentaci
vrácený obci. O koupi pozemku se k závěrečnému vyhodnocení akce
ucházeli tři zájemci, manželé připravuje pro obec Mikroregion
Dvouletí
z Býškovic,
manželé Hranicko do 31. ledna 2016.
Vozákovi z Hranic a Petr Andrýsek Kromě klasických podzimních prací
z Ústí. Na říjnovém veřejném byly měsíce říjen a listopad
zasedání byl prodej tohoto pozemku ve znamení finiše v souvislosti se
schválen manželům Dvouletým, dále stavbou II/439 – průtah obce Ústí,
zastupitelstvo schválilo přistoupení především zemních úprav.
obce Ústí do spolku Odpady Mikroregion
Hranicko
zajistil
Olomouckého kraje, z.s.
pořízení dalších 57 kompostérů pro
Co se týká pracovních záležitostí, zájemce z naší obce, v minulém
skončily 31. října pracovní smlouvy týdnu byly provedeny úhrady
na veřejně prospěšné práce. Koncem a uzavřeny smlouvy o výpůjčce, na
září obec požádala úřad práce jejichž základě budou kompostéry po
o vytvoření společensky účelného pěti letech převedeny na vypůjčitele
pracovního místa na období jednoho tj. Vás občany.
roku, na které byla přijata do funkce V pondělí 5. října proběhlo dílčí
účetní Kateřina Dreiseitlová. Dne přezkoumání hospodaření obce Ústí
30. listopadu byl dohodou ukončen za rok 2015, které provedli
pracovní
poměr
s Žanetou pracovníci krajského úřadu. Na
Klvaňovou, servírkou v Hospůdce obecním úřadě jsme koncem
U Čápa. O toto místo projevila zájem listopadu a v prosinci připravovali
Iveta Juráňová, se kterou obec rozpočet na rok 2016 a novou obecně
uzavřela pracovní smlouvu rovněž na závaznou vyhlášku o místním
dobu jednoho roku.
poplatku za svoz odpadu, oba tyto
Do konce října byl firmou Agrotec, a. dokumenty budou projednány na
s. zrealizován v hodnotě 2 398 610,- posledním veřejném zasedání v úterý
Kč projekt „BRO v obci Ústí“, který 29. prosince 2015.
zahrnuje pořízení vozidla IVECO
HV

Tak přece jsme se dočkali
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se krátce vrátil
k letošní velké akci a tou je
bezesporu oprava komunikace II/439
z Mariánského údolí přes naši obec
až po hranici okresů Přerov se
Vsetínem. Celková délka opravené
trasy měří bezmála 6 km. Oprava,
která se týkala našeho katastru, je
v celkové délce 3 km, a to od
Mariánského údolí přes celou obec
až po Nihlovský les směrem na Horní
Těšice. Celková investice stavby
byla ve výši 57 132 459,- Kč s DPH,
z toho investice naší obce činila
1 058 931,-Kč s DPH. Z této částky
jsme financovali tři stavební objekty:
SO 102.1 – Úprava autobusových
zastávek, SO 102.2 – Podélná
parkovací stání a SO 102 – Silnice
II/439 intravilán Ústí.
Dále jsme financovali z rozpočtu
obce výměnu stávajících starých
obrubníků za nové, které nebyly
součástí stavby a jsou v majetku obce
(na vysvětlenou - těleso silnice a
dvojřádek z žulové kostky je

v majetku kraje, obrubníky patří
obci). Jednalo se o výměnu
betonových obrubníků v celkové
délce 962 metrů (silničních,
snížených, levých, pravých a oblých)
a dále o pokládku žulové kostky
v dvouřádku o celkové délce 42 m.
Chtěl bych poděkovat všem
zastupitelům naší obce, kteří se
jednohlasně rozhodli pro tyto práce
a neváhali uvolnit z rozpočtu naší
obce částku ve výši 489 410,- s DPH.
Dále si dovolím poděkovat všem těm
spoluobčanům, kteří nás po celou
dobu stavby podporovali a věřili
společně s námi, že 10. listopadu
2015 proběhne úspěšná kolaudace
stavby a slavnostní otevření
opraveného úseku silnice II/439.
Ještě jednou vřelé díky za podporu
a trpělivost a přeji nám všem,
abychom si nejen silnici, ale
i parkovací stání, přechod pro chodce
a hlavně poslední opravený chodník
kolem řadovky užívali.
Libor Vykopal

Opravy objízdných tras a místních komunikací
Po kolaudaci výše uvedené stavby
došlo také na opravu objízdných tras,
opravena je část komunikace od
křižovatky u Hospůdky U Čápa po
chodník k Horákovému, a dále část
silnice od areálu družstva po
vodojem. Dále byla opravena místní
komunikace od křižovatky u kostela
po Navarovo. Navíc byla opravena
část komunikace kolem obecního
úřadu,
úsek
od
křižovatky

u Dostálového směrem na Maninu
kolem domu čp. 42 Vykopalovi.
Současně byla dokončena výstavba
komunikace v Lípí ke třem rodinným
domům. V příštím roce požádáme
o dotaci z programu obnovy venkova
na opravy zbývajících místních
komunikací, a to kolem domu č.p. 45,
za řadovkami, uličku na Maninu,
komunikaci od Horákového ke mlýnu
atp.
Libor Vykopal

Hvězdičky ze školy
Během podzimu se školáci zúčastnili exkurze do U6 Ostrava a koncertu
Veselé bubnování.
Výlet do U6 – malý svět techniky
U6 malý svět techniky v Ostravě jsme navštívili se školou a viděli jsme věci
nevídané.
Pro mě nejzajímavější byla prohlídka ponorky. Zajímavý pohled periskopem
mě překvapil, nejdřív jsme myslela, že vidím skrz zeď, ale vzpomněla jsme
si, že periskopem jde vidět i za roh. Z ponorky se dalo vystoupat po schůdkách
nahoru a rozhlédnout po okolí, dolů se scházelo po schůdkách, jakoby člověk
ťapkal, to se mi líbilo.
Prošli jsme i zvukotěsným a barevným tunelem, běželi jsme v kole jako
křečci, zahráli jsme si na klavír s vodotryskama, pouštěli jsme rádio
závoděním na kole. Zažili jsme tam spoustu zábavy, poznali zajímavé věci.
Ale bohužel jsme měli málo času. Ráda bych se tam podívala alespoň ještě
jednou.
Markéta Karalo, 3. roč.

Bubeník
Ve čtvrtek 12. 11. 2015 po 2. hodině jsme se vydali do Kulturního domu za
bubeníkem. Přivítali jsme se s bubeníkem a chvíli jsme si povídali o afrických
zvířatech, dále nám ukázal různé typy bubnů a jiných nástrojů. Např. rumba,
koula, xylofon, Kalimba, Caxixi a pak začal konečně hrát. Pan bubeník nám
dovolil si to vyzkoušet. Nástroje jsme si mohli vyzkoušet. Mě osobně se to
líbilo.
Kamila Posoldová, 4. roč.

Šachový turnaj
V oblastním kole šachového turnaje naše družstvo ve složení: Aleš Vozák,
Libor Pavlík, Jirka Hotař, Marek Ševčík, Kamila Posoldová, Denis Navrátil
vybojovalo krásné 2. místo a postupuje do lednového krajského kola
v Olomouci. Děkujeme trenérům Mirkovi Kinclovi a Lubošovi Vozákovi.
Překvapení ve školní jídelně
Od začátku školního roku měly děti již 3x připraveny ve školní jídelně milá
překvapení s ochutnávkou. 7. října – Italská kuchyně, 21. října – Den jablek
a 10. listopadu – Japonská kuchyně. A další překvápka nás čekají. Poděkování
patří Ivetě Kuchařové, Bc., a Martě Hradilové.

1.kolo hranické školní ligy miniházené „Smíšené 23 a 45“
V pátek 11. prosince začal pro nás 3. ročník 1. kola Hranické školní ligy
v miniházené v SH TJ Cement Hranice. Týmy byly rozděleny do dvou skupin
– družstva smíšená 23 a družstva smíšená 45. V první skupině se sešlo 5 týmů
hráčů z 1., 2. a 3. třídy a ve druhé skupině 4 týmy hráčů ze 4. a 5. třídy.
Někteří malí hráči KIDS Ústí měli sportovní premiéru, ale bojovali statečně a
porazili všechny své soupeře DRAKY ZŠ Střítež n. L., PLAMÍNKY Olšovec,
VLKY ZŠ Partutovice a MEDVÍDKY ZŠ Jindřichov.
Starší hráči SOKOL Ústí měli jednu prohru s JDNT ZŠ Střítež n. L., ale svojí
bojovností a chutí sportovat zvítězili na MIMONY ZŠ Střítež n. L. a FC
Partutovice.
KIDS Ústí reprezentují tito hráči: Kristián Horák, Jáchym Kuchař, Radek
Kuchař, Mikuláš Jakubec, Denis Navrátil, Filip Bagar, Štěpán Andrys, Jirka
Hotař a Marek Ševčík.
SOKOL Ústí reprezentují: Tomáš Žeravík, Tomáš Honeš, Aleš Vozák, Libor
Pavlík, Adam Andrys a Kamila Posoldová.
Naši malí sportovci se už těší na 2. kolo, které bude v lednu 2016, a proto jim
přejeme do nového roku hodně úspěchů, sportovního ducha a radost
z vítězství.
Pavla Rašková

Otevření cesty
V úterý 10. listopadu proběhlo v Ústí slavnostní otevírání nové silnice.
Otevření se zúčastnili pan starosta Libor Vykopal, hejtman olomouckého
kraje Jiří Rozbořil, paní asistentky, které roznášely vínko a koláčky, paní
ředitelka a celá škola, přišli i zvědaví obyvatelé Ústí a zastupitelé. Pro ně jsme
si připravili 2 tanečky a 1 písničku. Po vystoupení měl pan starosta proslov
a k němu se přidal i hejtman. Po proslovu se přestříhávala páska. Všichni jsme
moc rádi za nový bezpečný přechod. Celá sláva se nám moc líbila.
Kamila Posoldová, 4. roč.

Slavnostní přechodová píseň (nápěv Tři čuníci…)

V řadě za sebou, děti z Ústí jdou,
ťapají přes přechod, cestou necestou.
Aktovky mají, cestu poznají,
vyšly prostě do světa a starostovi mávají!
Jupi, jupi, jou, kamarádi jdou, jupi, jupi, jou jou …
Auta jezdí tam, náklaďáky sem,
cestička do školy změnila se v sen!
Starosta je nejlepší, všecko vyřešil,
i náš krásný nový přechod dvěma světly nasvítil.
Jupi, jupi, jou, kamarádi jdou, jupi, jupi, jou jou …

Adélka Hadašová

OBEC ÚSTÍ PODPORUJE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
Na začátku roku jsme Vás
informovali, že obec vyhlásila
grantový program na podporu
kulturních a sportovních aktivit
v naší obci. Z původně tří akcí byly
nakonec finančně podpořeny dvě
akce (Myslivecké sdružení NihlovTěšice
si
čerpání
příspěvku
z Grantového programu rozmyslelo
a neuzavřelo s obcí smlouvu), a to

výtvarná soutěž pro dětí uspořádaná
místními zahrádkáři a sportovní akce
FIT SOBOTA, kterou organizovala
Hana Uhýrková a o které se dočtete
dále ve Zpravodaji.
Kulturní komise naplánovala na
druhé pololetí roku 2015 několik
akcí. Jednou z nich byl cyklovýlet, na
který se přihlásilo 30 cyklistů.
Přihlášení bylo tentokrát nutné,
protože jsme poprvé využili sokolský
cyklovlek a vyjeli až na Bumbálku.
Další akcí byl zářijový zájezd
do Mošnova na Dny NATO
v Ostravě & Dny vzdušných sil
Armády České republiky. Ačkoliv se
jedná o mimořádnou akci – největší
evropskou bezpečnostní show, která
je
navštěvována
obrovským
množstvím lidí, v Ústí moc valný
zájem nebyl. Společně s 20 Ústečáky
vyrazilo v neděli 20. září obdivovat
vojenskou techniku a přehlídku
letadel dalších 12 zájemců ze
Skaličky a Hranic. Je nutné říci, že

nedělní přehlídky se zúčastnilo již
„méně“ lidí (v sobotu 155 tis.osob,
v neděli cca 70 tis. osob), takže vše
proběhlo bez problémů a v úplné
pohodě. Díky Ivaně Kvašňovské,
poručici AČR, která byla naším
poradcem a navigátorem, jsme si celý
program každý dle svého gusta užili.
V listopadu vyrazilo 39 účastníků
zájezdu na lední show „Jen počkej,
zajíci!“ do ostravské ČEZ Arény.
Děti a hlavně dospělí, kteří zajíce a
vlka dobře pamatují ze svého dětství,
byli velmi zvědaví, jak to těmto
dvěma postavičkám půjde na ledě.
Shodli jsme se na tom, že Popelka,
kterou jsme viděli před dvěma lety,
byla úžasná a prostě lepší. Ale přesto
jsme si výlet užili, protože každá
lední show je především velkolepou
přehlídkou barev, kostýmů a také
krasobruslařského umění. Dopravu
na oba dva zájezdy byly uhrazeny
z výtěžků místních kulturních akcí.
V prosinci jste byli prozatím zváni na
dvě akce, a to rozsvícení vánočního
stromu v pátek 4. prosince a malou
vánoční výstavu a koncert v pátek
11. prosince. Příprava obou akcí je
velmi náročná. Mohlo by se zdát, že
rozsvícení je jednoduché, ale opak je
pravdou. Nachystat „strom“, vyměnit
žárovky na obrovské borovici je
mnohdy kvůli počasí dosti obtížné,
navíc je nutné postavit stánek, zajistit

fungující aparaturu, osvětlení, upéct
a nazdobit perníky a nakonec uvařit
punč. Spolupořadatelem je místní
škola a školka, jejímž úkolem je
připravit
program
a
potěšit
básničkami a písničkami přítomné
spoluobčany. Myslím si, že letošní

rozsvícení vánočního stromu vyšlo
opravdu na jedničku, však také účast
předčila naše očekávání. Všeho bylo
dostatek, takže každý mohl ochutnat
vánoční punč, tentokrát méně sladký,
čerstvé perníčky, pro každé dítě byl
připraven balíček ovoce a sladkostí.

Týden
nato
se
připravovala
v místním kulturním domě malá
vánoční výstava a koncert. Po loňské
premiéře jsme se do toho pořádně
„obuli“, vždyť výstavy se konají
skoro v každé okolní obci. Zakoupily
se proto girlandy, ve škole probíhaly
celý týden vánoční dílničky, na
listopadovém čaji o páté jsme vázaly
adventní věnce, v předvečer výstavy
zdobily vánoční stromečky a snažily

se posbírat nejrůznější věci se
vztahem k Vánocům, pohlednice,
nádobí, staré ozdoby, zvyky, tradice
atd. Navíc na letošní výstavu přijalo
pozvání občanské sdružení Anděl
z Kelče, které nabízelo vánoční
vazby, ozdoby a dokonce cukroví.
Pilné byly také děti z naší školy
a školky, které připravily nádherná
přáníčka a spoustu drobných dárků
a nejrůznějších ozdob. Také

v Hospůdce U Čápa byli v plné
zbroji, holky napekly vánoční štolu
(recept níže) a očekávaly hosty. Dá se
říci, že jsme společnými silami
udělaly maximum. Naše vánoční
nadšení by asi bylo větší, kdyby na
letošní výstavu a koncert přišlo více
lidí.
A tak můžeme jen tápat, co se skrývá
za nižší účastí a malým zájmem.
Jestli je to tím, že akce byla v pátek,
že koncert byl až v 19 hodin, že tu

hrála dechová kapela, že výstava
nemá tradici atd. Každopádně
neztrácíme hlavu a už se těšíme na
příští rok, a Vy se těšte také, protože
opět bude na co.
Na závěr Vám připomeneme některé
staré vánoční zvyky a tradice, které
by se Vám třeba mohly hodit.
A nezapomeňte přijít v neděli
20. prosince na pohádku a v pátek
1. ledna 2016 na novoroční putování
po stezce zdraví.
HV

Štědrý den - ráno
Již od rána se dodržovaly tradice, které měly vliv na to, jaký bude příští rok.
Kdo vstal za rozbřesku a umyl se vodou ze studny nebo z potoka, byl po celý
další rok zdráv. Dětem se dalo cukroví, aby byly sladké (hodné). Hospodyně
ráno začala vařit polévku „štědrovačku“, do které dala vše, co v chalupě bylo.
To proto, aby v domě bylo vždy dostatek jídla. Slepicím se ráno na Štědrý den
nasypalo zrní s mákem, aby v dalším roce dobře nesly. Hospodář zajel
s dvouročkem (dvouletý kůň) do lesa pro dříví, aby prý koník jezdil jako oheň.
Štědrý den – během dne
Na Štědrý den se nesmělo chodit do hospody ani hrát karty, nesmělo se
nadávat a klít (ani při úleku). Kdo se celý den postil, uviděl večer zlaté
prasátko. Je to zvyk z pohanských dob, kdy se slavil zimní slunovrat
a jeho symbolem bylo slunce a zlaté prase. Hospodyně zadělaly těsto na
chleby a vdolky. Kopistem (nástroj na mísení těsta) pak pomazaly ovocné
stromy, aby dobře rodily a rukama od mouky pohladily plané stromky, aby
začaly plodit.
O Štědrém dni se nesmělo prát, aby se nepřivolala do domu smůla. Čištění
chlévů na Štědrý den by zase přineslo kulhání dobytka. Pometlem se vyčistila
pec od popela a chlapci potom po pometlu přeběhli, aby se v noci
nepočurávali. Dopis milovanému, napsaný na Štědrý den, znamenal budoucí
rozchod. Odpoledne se začal zdobit vánoční stromeček. Kdo v předvečer
vstoupil bosou nohou na sekyru, toho neměly v příštím roce bolet nohy.
Hospodář před večeří obalil ovocné stromy slámou a zatřepal s nimi, aby se
včas probudily ze zimního spánku.

Štědrý den – večer
Ke štědrovečerní tabuli se usedalo ve svátečním oblečení. Stůl musel být
prostřený pro sudý počet lidí. Věřilo se, že před večeří chodí stoly obhlížet
Smrt, a kde prý najde lichý počet, tam se následující rok vrátí pro jednoho ze
členů rodiny. Aby se v rodině držely peníze, dávala se pod každý talíř mince
nebo šupina z kapra. Ta měla stejný význam i v peněžence. Do každého rohu
stolu se dávala ošatka. V jedné byl pecen chleba, aby rodina měla dostatek
jídla. Ve druhé bylo to, co se urodilo na poli a v zahradě, aby byla další rok
dobrá úroda. Ve třetí byly peníze, symbolizující blahobyt a ve čtvrté byly
kousky potravin pro drůbež a dobytek. Nohy štědrovečerního stolu se
omotávaly řetězem, aby rodina držela pohromadě a také proti zlodějům na
poli. Na stůl se dával bílý ubrus a na něj dožínkový věnec, který sloužil jako
podnos pod polévku. Dále byl na stole bochník chleba, česnek, hrnek medu
a svíce.
Štědrovečerní večeře
Jakmile vyšla první hvězda, hospodyně začala nosit na stůl. Hospodář zapálil
svíčky na stromečku a všichni se pomodlili. Poté usedli ke stolu. Hospodář
rozkrojil jablko na tolik dílů, kolik bylo členů rodiny. Každý svůj kousek snědl,
to proto, aby všichni z rodiny trefili domů a aby se po roce opět sešli. Potom
hospodář nakrájel na malé kousky chléb, pomazal je medem a každému dítěti
dal. Říkal u toho: “Kraju chleba, mažu medem, abyste všeci byli po celý rok
tak dobří, jak ten med je.“ Dále se jedla jídla ze společné mísy. Nejdříve
hrách, ten spojoval rodinu v dobrém i zlé, poté polévka pro sílu, čočka pro
hojnost a peníze a nakonec se pro radost a pohodu jedl kuba, ryba nebo jiný
masitý pokrm. Po dobu jídla se nikdo nesměl od štědrovečerního stolu
zvednout. Znamenalo by to, že rodina se příští Vánoce nesejde celá.
(převzato z internetu)

Recept na vánoční štolu
Přísady:

370 g hladké mouky, 150 g tuku (rozpuštěné máslo)
125 g cukru krupice, 1,5 sáčku kypřícího prášku do pečiva
250 g měkkého tvarohu, 1 ks vanilkový cukr
1 vejce, rozinky, oříšky, kandované ovoce (dle uvážení)

Mouku smícháme s práškem do pečiva a prosejeme do mísy. Přidáme cukr, vanilkový
cukr, rozpuštěný tuk, vejce a tvaroh, zpracujeme ručním elektrickým šlehačem. Těsto
přendáme na pomoučený vál, přidáme rozinky, nakrájené kandované ovoce a oříšky
a propracujeme v hladké těsto. Recept doporučuje vytvořit 1 štolu, z uvedeného
množství děláme 2 štoly. Těsto rozdělíme, rozválíme 2 obdélníkové placky asi 3 cm
silné, každou přeložíme. Pečeme v předehřáté troubě na plechu vyloženém pečicím
papírem cca 30 minut, Po upečení potřeme rozpuštěným máslem a vydatně posypeme
moučkovým cukrem. Dobrou chuť!

Listopadová FIT SOBOTA nenechala na nikom trika suchá
V sobotu 7. listopadu se v kulturním
domě konal 1. ročník akce s názvem
FIT SOBOTA. Jak to probíhalo, jak
jsme si zacvičily a jak jsme si to
užily? Já myslím, že náramně
a o týden později jsme si bez výčitek
svědomí
daly
v hospůdce
svatomartinskou husu .
Hned ráno od 8 hod. probíhala
registrace přihlášených účastnic.
Každá při vstupu dostala uvítací
balíček, který obsahoval cereálie,
müsli tyčinku, ovoce a vzorek
kosmetiky, a také si každá vybrala
zdarma los do tomboly. Jako šatna
nám výborně posloužil salonek
hospůdky.
V 9 hodin jsem akci zahájila a před.

stavila napumpované profesionální
cvičitelky z Ostravy.
Lucka
Reichlová nám dala do těla hned
první hodinu, kdy jsme se učily
taneční aerobikové kroky. V sále jela
hudba na plné pecky a Lucka
používala mikroport jako na profi
akcích. Kdo nepropotil triko při první
lekci, při druhé už 100% ano! Jiřina
Kračmarová a její Total body
workout – tedy lekce, při které se
běhalo,
skákalo,
klikovalo
a posilovalo nejen břicho, nenechalo
triko suché už na nikom . Třetí
a zároveň poslední lekce byla
ve znamení strečinku, relaxace
a závěrečného zklidnění.

Mezi každou 50minutovou lekcí byla
vždy krátká pauza, kdy se účastnice
mohly
v salonku
posilnit
připraveným ovocným salátem,
sušenkami a čokoládou. Také jim
fitness den zpříjemnila tombola, ve
které vyhrály podložku na cvičení,
činky, cereálie BonaVita, balíčky
Mary Kay, Just nebo FeelJoy – tedy
od sponzorů, které se mi podařilo
sehnat .
Celé dopoledne bylo moc příjemné
a ukončily jsme jej posezením
v salonku u kávy a dalších dobrot,
kde jsme probraly, jak se nám
cvičilo, co se nám líbilo a co pro
příště vylepšit. Celkový počet 26
účastnic byl skvělý, protože pro náš
kulturní dům je maximální možná
kapacita 30 lidí.

Velké díky zastupitelstvu obce, které
schválilo pro tuto akci z Grantového
programu obce Ústí příspěvek
5.000,- Kč a zapůjčení sálu
a aparatury zdarma. Bez toho by se
akce nemohla konat… nebo by
nemohlo být vstupné přívětivých
150 Kč, protože na akce podobného
typu
je
vstupné
minimálně
dvojnásobné, právě kvůli mnoha
nákladům.
V úvodu jsem napsala 1. ročník,
protože věřím, že se mi podaří
uspořádat v roce 2016 ročník druhý,
že se opět přihlásí nadšené cvičenky
z Ústí a okolí a hlavně, že opět
získáme příspěvek z Grantového
programu obce, aby se akce mohla
uskutečnit. Těším se příště! 
Hana Uhýrková

Podzimní koncert
V úterý 24. listopadu 2015 proběhl
tradiční podzimní koncert komorní
hudby v kostele sv. Petra a Pavla
v Ústí. Své umění nám předvedli
nejen současní a bývalí žáci ZUŠ
Hranice, ale také učitelé této školy.
Program byl jako vždy pestrý. Slyšeli
jsme skladby od různých autorů – J.
S. Bacha, F. X. Duška, A. Corelliho,
M. Fabera a dalších. Tyto skladby
zazněly v podání hobojového tria,
dřevěného kvarteta, dua příčných
fléten, dále zazněl klavír, varhany,
housle, zobcová flétna i zpěv. Hudba

je druh umění, které svým obsahem
vyvolává vnitřní psychické stavy a
reakce člověka na vnější realitu.
Věřím, že po hodině strávené
v příjemném
prostředí
našeho
kostela, všichni odcházeli jen
s příjemnými reakcemi a vnitřními
pocity. Děkuji všem za účast
a dobrovolný příspěvek na této akci.
Částka, která se vybrala, činí 1600,Kč. Bude zaslána na konto Charity
České
republiky,
na
pomoc
uprchlíkům.
Markéta Žeravíková

Hodnocení podzimní části sezóny 2015-2016
Po roční spolupráci v sezóně 20142015 s SK Hranice v projektu
„farma“, kdy se našim mužům
povedl husarský kousek v podobě
návratu do Krajského přeboru bez
ztráty jediného bodu a taktéž zisku
poháru České pošty v rámci Ol. KFS,
se na základě červnového rozhodnutí
výkonného
výboru
divizního
účastníka cesty obou klubů rozešly.
Naštěstí management našeho klubu
nezahálel, a protože pracuje
koncepčně a s dlouhodobější vizí,
začal postupně konat na příchodech
hráčů, kterým se v našem oddíle
zalíbilo, a o přestup projevili vážný
zájem.
Před samotným začátkem mistráků
jsme jako vítěz poháru Olomouckého
KFS přivítali na konci července
v předkole MOL Cupu divizní
Valašské Meziříčí, které odjelo
poraženo 2:1. V prvním kole tak
přijel do Ústí účastník 2. ligy MFK

Frýdek
Místek
a
pětistovka
nadšených diváků odměnila srdnatý a
napínavý boj našich chlapců i přes
těsnou (1:2) porážku zaslouženými
ovacemi.
Vstup do mistráků však týmu příliš
nevyšel,
když
po
domácí
bezbrankové
remíze
s Litovlí
a prohře v Medlově okupoval spodní
příčky tabulky. Obrat k lepšímu
nastal po vítězství nad Želatovicemi,
kdy jsme otáčeli dvoubrankové
manko. Následná sedmi zápasová
šňůra, ve které jsme kromě remízy na
hřišti podzimního mistra FK Jeseník
pouze
vítězili
(1.HFK
„B“,
Chválkovice, Kralice, Hněvotín,
Mohelnice „B“, Zábřeh), vynesla
mužstvo na průběžné druhé místo,
kdy se na čele usadila tzv. silná pětka
(Jeseník, Ústí, Šternberk, Medlov,
Velké Losiny). Od začátku října až
do konce podzimu mělo posledních
sedm utkání více méně stejný scénář,

když před vlastními diváky mužstvo
většinou ztrácelo (Určice 1:2, Velké
Losiny 1:1, Dolany 2:1, Medlov 2:2)
a ze hřišť soupeřů vozilo plné bodové
zisky (Kojetín 0:5, Šternberk 2:4,
Litovel 2:5). Tyto zbytečné ztráty
z vlastního hřiště odsunuly mužstvo
na druhé místo před zimní
přestávkou (pět bodů za Jeseník a
čtyři před Šternberk).
Malým zpestřením byla stejně jako
v minulém roce účast v okresním
kole pohárů, který Sokol Ústí
opanoval po třech vítězstvích
(Býškovice-Horní Újezd 2:6, Brodek
„B“ 2:6, Újezdec 0:6) a po finále

15. 9. 2015 v Prosenicích přebral
vítěznou trofej.
Celkový součet tak udává, že
mužstvo odehrálo v průběhu čtyř
měsíců úctyhodných 22 soutěžních
utkání s bilancí 15 vítězství, 4 remíz
a 3 porážek. Do těchto zápasů
zasáhlo hned 27 hráčů (byť někteří
jen na pár minut), z toho 5
kmenových dorostenců a 8 kluků
máme
na
hostování.
Malou
zajímavostí je, že naši brankáři jako
jediní v KP neobdrželi v žádném
zápase více než dva góly.
Radim Žingor, trenér

Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016
Novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vzniká
s účinností od 1. 1. 2016 plátcům DPH nová povinnost podávat tzv. kontrolní
hlášení. Prvním obdobím, za které se podává první kontrolní hlášení, je leden
2016, respektive 1. čtvrtletí 2016.
Více informací na www.financnisprava.cz/kontrolnihlaseni

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ
V naší obci není vydána obecně závazná vyhláška, která by upravovala pohyb
psů v našem katastru. V poslední době se však množí stížnosti na psy, kteří po
obci volně pobíhají.
Vyzýváme proto všechny držitele psů, aby ve vlastním zájmu zajistili své psy
tak, aby nedocházelo k volnému toulání psů a aby nemohlo dojít k napadení
dětí, dospělých či domácího zvířectva.

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
V době od 21. 12. do 31. 12. 2015 bude provoz na Obecním úřadě v Ústí
omezen. Hotovostní platby budou přijímány naposledy v pondělí 21. prosince
od 14:00 do 17:00 hodin. Ve dnech 23., 30. a 31. prosince 2015 bude obecní
úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

HOSPŮDKA U ČÁPA
Nevíte si rady, jak obdarovat své blízké nebo přátele?
Už Vás omrzely dárkové balíčky a bonboniéry?
Přijďte do Hospůdky U Čápa na skvělou baštu!
Nabízíme Vám dárkové poukázky v hodnotě 400,- Kč.
(1 x pomalu pečené vepřové koleno + 4 x pivo)







Pracoviště Czech – Point
aneb co vyřídíte na Obecním úřadě v Ústí
Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Výpis z živnostenského, obchodního rejstříku
Ověřování podpisů, ověřování listin

Divadelní soubor INKOGNITO
Vás zve v neděli 20. prosince
do Kulturního domu v Ústí na pohádku

ANDĚL PÁNĚ
Začátek v 16 hodin, vstupné dobrovolné.

Koledování se vrací
Na Štědrý den Vás opět navštíví místní koledníci,
potěší Vás pěkným pozdravem a zazpívají koledy.
Přivítejte je s úsměvem 

Kulturní komise
Vás srdečně zve v pátek 1. ledna 2016 na
VII. společné novoroční putování po Stezce zdraví.
Sraz ve 13:30 hodin v Mariánském údolí
Teplé nápoje a tradiční zabíjačkové občerstvení
od 16.00 hodin v KD nebo v Hospůdce U Čápa.
Křížovka o ceny:
pro dospělé - trekové hole, vstupenky
na sousedský bál a láhev slivovice
pro děti – hry a sladkosti.

Slavnostní ohňostroj
v 18.00 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.
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