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Milí spoluobčané,
nevím, jak jste na tom Vy, ale já jsem každoročně překvapen, jak ten
rok uběhl. Říká se, že čím je člověk starší, tím více čas utíká. Není
v naší moci jej zastavit, ale možná bychom měli my sami najít v sobě
dostatek moci se zastavit a zamyslet, obzvlášť v čase předvánočním.
Nevím, jak jste na tom Vy, ale je to strašně těžké. Doba je rychlá, stále
se něco děje a stále je něco potřeba. Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem svým spolupracovníkům, zastupitelům, zaměstnancům základní
a mateřské školy, členům místních spolků a všem aktivním
spoluobčanům za dobrou spolupráci v roce 2016 a také Vám všem
i sobě popřát více klidu, pohody a vůle k zastavení. Pěkné Vánoce.
Libor Vykopal, starosta

Šťastné a spokojené svátky vánoční,
mnoho štěstí a pevné zdraví
v novém roce 2017
přejí všem spoluobčanům
zastupitelé a zaměstnanci obce Ústí.

Zpráva o činnosti
V uplynulém čtvrtletí se zastupitelé
sešli na pravidelných poradách
5. října a 22. listopadu, veřejná
zasedání se konala 25. října
a 31. října 2016. Poslední veřejné
zasedání v tomto roce se bude konat
ve středu 28. prosince od 18:00
hodin v salonku Hospůdky u Čápa.
Hlavním bodem jednání bude
rozpočet na rok 2017.
Na 18. veřejném zasedání byla
schválena smlouva o reklamě mezi
TJ Sokol Ústí a obcí Ústí
o zabezpečení propagace Hospůdky
U Čápa. Zastupitelstvo dále
schválilo záměr na vypracování
územní studie pro zastavitelné
plochy Z1 dle územního plánu obce
Ústí. Jedná se o plochy v Lípí
ve směru k lomu. Obec Ústí se bude
finančně podílet na „Zmapování
a návrhu nápravných opatření
v krajině ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností“ tj. města
Hranic.
Na 19. veřejném zasedání byl
schválen prodej pozemku p. č. 413/2
v k. ú. Zámrsky o výměře 11 280 m2,
jedná se o pozemek na území
uvažovaného vodního díla Skalička.
Kupní smlouva se státním podnikem
Povodí Moravy již byla podepsána,
částka ve výši 1 672 000,- Kč bude
obci vyplacena v 1. čtvrtletí 2017.
Dále zastupitelstvo schválilo odkup
stavebního pozemku p. č. 1016/6
o výměře 1 124 m2 za cenu
375 000,- Kč a zrušení předkupního
práva dle kupní smlouvy mezi obcí

Ústí a Radimem Baculíkem. Co to
znamená? Pan Baculík nedodržel
podmínky
kupní
smlouvy
stavebního pozemku, takže byl
povinen na základě předkupního
práva nabídnout pozemek obci, ta jej
vykoupí a následně prodá dalšímu
zájemci. Vzhledem k tomu, že obec
s touto situací ve svém letošním
rozpočtu nepočítala a nemá volné
finanční prostředky, uskuteční
se odkup pozemku a vyhlášení
záměru na prodej pozemku
v 1. čtvrtletí roku 2017.
Co nového na obci?
Na veřejném zasedání zastupitelstva
obce dne 29. září 2016 vznesl pan
Ladislav Haša připomínku ohledně
možného
zpomalení
rychlosti
při průjezdu intravilánem obce.
(např. umístění zpomalovacích
prvků na vozovku).
Starosta následně vyvolal jednání
na obecním úřadě se zástupci Správy
silnic
Olomouckého
kraje
a Dopravního inspektorátu Policie
ČR. Po seznámení s celkovou
situací, která nastala po opravě
silnice II/439 - zvýšení rychlosti
vozidel v některých úsecích,
se nabízí několik řešení: V některých
rizikových úsecích mohou být na
vozovku nalepeny reflexní pásy,
které jsou však hlavně v noci při
průjezdu vozidel hlučné, nebo lze na
vybraných místech umístit zařízení
na měření rychlosti. Na silnici
II.třídy při průjezdu obcí nelze

zabudovat
zpomalovací
prvky
v podobě retardérů.
Veškeré náklady na jakékoliv
omezení rychlosti, např. zakoupení
radarů je věcí samotné obce,
realizaci provede vybraná odborná
firma.
Ve středu 2. listopadu proběhlo
místní šetření Celního úřadu pro
Olomoucký
kraj
v Hospůdce
U Čápa. Kontrola byla zaměřená
na zdanění a značení vybraných
výrobků a kontrolu dokladů – faktur.
Porušení zákona o spotřebních
daních a zákona o povinném značení
lihu nebylo porušeno.
S Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových bylo
zahájeno řízení ve věci zrušení
zástavy na bytový dům čp. 45,
na jehož rekonstrukci na 7 bytových
jednotek obdržela obec v roce 1996
dotaci 2 200 000,- Kč. Přestože

dotace na tuto akci byla již dávno
řádně vyúčtována, bylo třeba
dohledat stavební povolení, doložit
vlastnictví tohoto domu a prohlášení
o splnění podmínek dotace.
V říjnu
skončilo
dotované
společensky účelné pracovní místo,
které bylo vytvořeno pro Kateřinu
Dreiseitlovou. Od 15. října zůstává
na obci trvale ve funkci účetní ZŠ
a MŠ Ústí a provozní Hospůdky
U Čápa. Co se týká veřejně
prospěšných prací, 30. listopadu
skončil pracovní poměr s Evou
Bouchalovou, do 31. ledna budou
pracovat Lenka Nehybová, Antonín
Návara a Rudolf Jonas, do 31. 3.
2017 má pracovní smlouvu
Stanislav Hradil. Od 1. prosince je
stálým zaměstnancem Hospůdky
U Čápa Iveta Juráňová.
HV

Opravy místních komunikací budou pokračovat
Zastupitelstvo obce se rozhodlo
podat do konce roku žádost o dotaci
z Programu obnovy venkova MMR
na opravu místní komunikace
od
Horákového
ke
mlýnu,
(podmínky dotace dovolují podat jen
jednu žádost na opravu jedné místní
komunikace). Pokud bude možné
podat žádost o dotaci na opravu
místní komunikace i z Programu
obnovy venkova Olomouckého
kraje 2017, bude podána žádost o
opravu cesty kolem č.p. 45 a za
řadovkami.

V případě, že našim žádostem
nebude vyhověno, bude z rozpočtu
obce opravena celá komunikace
kolem č.p. 45 a za řadovkami.
Kromě toho bude do oprav zařazena
také příjezdová cesta u domu č.p. 86
(Mikšíkovi) v Mariánském údolí.
Tyto práce bychom chtěli provést
začátkem června 2017.
Oprava cesty ke mlýnu (v případě
neposkytnutí dotace) se bude řešit
v průběhu roku s tím, že by oprava
byla realizována koncem roku

současně
s nově
budovanou
komunikací v Záuličí.
Dále se připravuje úprava cesty
kolem mlýna, která pokračuje
dubovou
alejí
až
k hlavní
komunikaci. Zde je třeba nejdříve
vyřešit odtok dešťové vody z areálu
Skalagro a.s., kde chybí odvod
dešťovky potrubím do opatovického
potoka.
Dále budou probíhat jednání
se Správou silnic Olomouckého
kraje o opravě úseku komunikace
III/4391 od Horákového po areál
Skalagra a.s. a od vodojemu po

křižovatku s komunikací II/438 (tzv.
opatovskou křižovatku), která je
v majetku Olomouckého kraje.
A co zbývající komunikace?
Po
novém
roce
objednáme
vypracování
projektové
dokumentace na opravu komunikace,
která
vede
od
křižovatky
od Šumšalového kolem hřbitova
až ke Dragounovému a také
zbývající část cesty od Dragounového
kolem
Rebendového
k Ševčíkovému.
Libor Vykopal

Infrastruktura v Záuličí
Dle smlouvy o dílo z června
letošního roku pracuje firma
BALLER
na
vybudování
inženýrských sítí pro rodinné domy
v lokalitě Záuličí. V současné době
je kompletně vybudován vodovod
a kanalizace, plynovod po kolaudačním souhlasu čeká na propojení
plynu ze stávajícího řádu plynovodu.
U veřejného osvětlení se čeká na
dodávku 10 ks svítidel, tato dodávka
je z důvodu stěhováni výrobní haly
Philips opožděna, takže nové

osvětlení bude instalováno v lednu
příštího roku. Komunikace, kterou
je možné již nyní využívat, je z větší
části vybudována. Obě strany jsou
lemovány obrubami s přídlažbou,
v místě
napojení
na
místní
a krajskou komunikaci jsou práce
dokončeny
včetně
osazení
dopravních značek. S položením
asfaltového koberce se počítá
do konce roku 2017.
Libor Vykopal

Ukládání tříděných odpadů
Vyzýváme všechny občany, aby dodržovali pravidla ukládání tříděných
odpadů tj. papíru, plastů a skla do kontejnerů, které jsou po obci umístěny.
Pokud jsou kontejnery v blízkosti Vašeho domova plné, využijte kontejnery
na jiných místech nebo si odpady doneste zpět domů. Nenechávejte vedle
kontejnerů pytle odpadů, tašky s lahvemi nebo dokonce odpady, které
do kontejnerů vůbec nepatří, např. keramiku, WC nádrže apod.

Biologicky rozložitelné odpady
Od loňského roku je obec dle obecně
závazné vyhlášky povinna řešit pro
občany
možnost
ukládání
biologicky rozložitelných odpadů
(BRO). V roce 2015 jste odpad
ukládali na traktorovou vlečku,
od letošního roku do kontejneru
umístěného u prodejny COOP
Jednota, v současné době je
přemístěn na začátku bruslařské
dráhy.
Do kontejneru je možné ukládat
trávu, listí, odpad ze zahrádek,
květin, drobné větve ze stromů, tújí,
atp. Do dnešního dne bylo
do
kompostárny
v Hranicích

vyvezeno více jak 15 tun tohoto
odpadu.
Je jen škoda, že kontejner
nevyužíváte všichni, a že se stále
tyto odpady objevují v místech, kde
nepatří. Jsme si vědomi, že pro
některé z Vás hraje důležitou roli
vzdálenost ke kontejneru, proto se
zvažuje, že od dubna příštího roku
bude druhý kontejner umístěn
na dalším vhodném místě.
Dovolím si poděkovat všem, kteří
využili možnost ukládat odpad do
kontejneru na biologicky rozložitelné odpady a hlavně do něj dávali
jen ty odpady, které tam patří.
Libor Vykopal

Vytápění kostela
V pondělí 21. listopadu proběhla na
obecním úřadě schůzka ohledně
možné změny vytápění kostela, na
které byli přítomni Mirek Toláš,
Tomáš Žeravík a Jarmila Nedbalová,
za obec Jaromír Nedbal a Libor
Vykopal.
Na společném jednání byl dohodnut
následující postup. Starosta osloví
projektanty,
kteří
vypracují
projektovou dokumentaci na změnu
vytápění ze stávajících topidel WAF
na teplovodní vytápění s umístěním

kondenzačního kotle s průtokem
ohřevu teplé vody v sakristii
a rozvodem potrubí k radiátorům
umístěných na zdech v presbytáři
a v lodi kostela.
K vypracování
projektu
byl
po dohodě vybrán projektant Ing.
Jaromír Schindler, který předloží
vypracovanou
projektovou
dokumentaci ke zhotovení díla
ve dvou variantách.
Libor Vykopal

Oznámení obecního úřadu
Vyzýváme všechny poplatníky, kteří ještě nemají uhrazeny poplatky, příp.
školné, aby tak učinili nejpozději v pondělí 19. prosince od 14:00 do 17:00
hodin Od 23. do 30. prosince 2016 bude obecní úřad uzavřen z důvodu
čerpání dovolené.

Připravuje se rekonstrukce ZŠ a MŠ Ústí
Nechce se nám to ani věřit, ale
pomalu to budou 4 roky, kdy jsme
společnými
silami
opravovali
z vlastních prostředků a z dotace
budovy školy a školky. V roce 2018
končí podmínky dotačního titulu
a my se pomalu chystáme na
dokončení zbývajících oprav na
základní škole. Jedná se o kompletní
opravu střechy, včetně výměny
krovů, střešní krytiny atp. Stavební
zásah do budovy bude velký,
protože budova nemá vůbec věnec.
V současné době projekční kancelář
zpracovává studii, která zahrnuje
vybudování prostor pro učebnu či
družinu a sociální zázemí v půdním

prostoru včetně bezbariérového
přístupu. Vše se samozřejmě řeší
s orgány, které se vyjadřují k věcem
požárním, hygienickým, osvětlení
prostor atp.
Studie bude vypracována do konce
února příštího roku a dle výsledků
studie bude rozhodnuto o dalším
postupu.
Pokud vše dopadne podle představ,
bude vypsáno výběrové řízení
na kompletní zpracování projektové
dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení tak, aby oprava školy
mohla být zahájena v roce 2018.
Libor Vykopal

ZE ŠKOLY
V letošním školním roce se v rámci
rozvoje
dětské
čtenářské
gramotnosti uskutečňuje v základní
škole každý měsíc projektový den.
Již v září jsme odstartovali
projektem nazvaným „Jak vzniká
kniha“. Žáci z celé školy se rozdělili
do tří družstev, každé s vlastním
pracovištěm.
Prostřednictvím
dokumentárního filmu se podívali
do tiskárny a uvědomili si, kolik
práce zabere takové vytištění knihy.
V počítačové učebně, která se
proměnila
v
knihkupectví,
vyhledávali informace ve vystavených knihách, listovali si
v knižním katalogu a „nakupovali
si“ knihy. Třetí skupinka se zabývala
výrobou záložky do knihy.

Druhý projektový den jsme věnovali
časopisům. Děti si prohlédly
časopisy pro děti a mládež a zároveň
mohly nakouknout i do magazínů
starých několik desítek let. Tento
den pracovali žáci ve svých třídách.
Pro žáky 1. – 3. ročníku připravily
paní učitelky časopis s názvem
„Světáček.“ Děti si četly, luštily,
vymalovávaly a plnily zábavné
úkoly. Žáci 4. a 5. ročníku společně
vytvořili v počítačové učebně vlastní
časopis „Dušičky,“ který byl
věnován podzimnímu svátku.
V
listopadu
jsme
cestovali
„Z pohádky do pohádky“. Žáci se
seznámili
s
nejznámějšími
spisovateli a ilustrátory pohádek
a poznávali úryvky pohádek.

Nakonec si z papírového pytlíku
každý vyrobil vlastního maňáska.

V předvánočním čase nás čeká den,
kdy se zaměříme na Bibli. Všichni se
už moc těšíme!

Vystoupení dětí při rozsvícení vánočního stromu 2. 12. 2016

Advent ve škole
Advent je čas ztišení, scházení, sdílení, zamýšlení a očekávání. To všechno
zažíváme s dětmi v tomto předvánočním čase každé ráno na koberci kolem
rozsvíceného adventního věnce.
Společně si čteme příběh Fabiána, jeho rodiny a kamarádů s jejich příběhy
na malém městě, ve škole i doma.

Veselé Vánoce Vám chceme přát, aby měl člověk člověka rád,
abychom navzájem si štěstí přáli, radost a pohodu kolem rozdávali.
Krásné Vánoce přejí
děti, žáci, paní učitelky a celý kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Ústí.

Šachový turnaj
Ve středu 30. 11. 2016 pořádalo Gymnázium Hranice ve
spolupráci s šachovým svazem Olomouckého kraje za podpory Města
Hranice Okresní přebor v šachu. Žáci ZŠ Ústí získali 1. místo a budou
reprezentovat naší školu v krajském finále v Olomouci. Za reprezentaci
děkujeme těmto žákům: Aleši Vozákovi 5.třída, Liborovi Pavlíkovi 5. třída,
Kamile Posoldové 5. třída, Jiřímu Hotařovi 4. třída, Markovi Ševčíkovi 4.
třída, Denisu Navrátilovi 3.třída.
Děkujeme také panu Kinclovi, který vede na naší škole šachový kroužek
a panu Vozákovi, který se také podílel na přípravě žáků na tuto soutěž.

12 žáků SPŠ Hranice (a mezi nimi i náš občan Roman Bartoš) absolvovalo
v září praxi na Maltě v rámci projektu Erasmus+.
Celkem 48 žáků vyjelo na svou povinnou odbornou praxi do zahraničí – a to
v období od května do září 2016. Jedná se o projekt Erasmus+ mobilita osob
v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován prostředky z EU pod
záštitou národní agentury Dům zahraniční spolupráce. Číslo projektu: 20151-CZ01-KA102-013026 s názvem Za zkušeností do Evropy. Délka projektu
je od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2017. V této Výzvě z roku 2015 šlo o 4 výjezdy do
těchto destinací:
1. běh: Anglie, 14 dnů – všechny obory: 1. 5. - 14. 5. 2016
2. běh: Portugalsko Torres Vedras, 14 dnů – obory PO a CH: 1. 5. - 14. 5.
2016
3. běh: Portugalsko Faro, 14 dnů – obor PO: 30. 5. - 12. 6. 2016
4. běh: Malta, 14 dnů – všechny obory: 18. 9. - 1. 10. 2016
Poslední (čtvrtá) skupina absolvovala praxi na Maltě. Žáci bydleli v
hostitelských rodinách a sami dojížděli do svých pracovišť. Žáci pracovali v
těchto firmách dle zaměření svých oborů:
Fire & Security Engineering: praxe na hasičské stanici:
PO4: Melánie Barabášová, Simona Kopová;
PO3: Magda Mužíková
General Instruments Engineering: obsluha CNC strojů: ME4: Karel Čech
Sargent and Best: obsluha CNC strojů: ME4:
Roman Bartoš
Sentech Malta FP: obsluha CNC strojů: ME4:
Václav Hřebec
Jacap: obsluha CNC strojů: ME4:
David Lažek
Armstrong Woodworks: renovace nábytku - ND4:
František Pavel
Collis Williams: lékárna - CH4:
Soňa Šimčíková
Vihena Pharmacy: lékárna - CH4:
Kristýna Šustová
Andrew Vassallo: stavební firma - SM3:
Michal Krištof
Unique Construction: stavební firma - SM4:
Adéla Valentová

Doprovodnou osobou byla Ing. Pavlína Vavříková. Ve volném čase žáci
poznávali místní památky především ve městech Valletta a Mdina, dále
absolvovali výlet na ostrov Gozo a Comino. V odpoledních hodinách jezdili
na místní pláže a využili počasí ke koupání v moři. Když počasí nepřálo,
navštívili např. místní Akvárium, katakomby či kostely a chrámy.
Škola získala grant i pro další školní rok, kdy stávající destinace budou
rozšířeny o Irsko a Slovensko.
Pavlína Vavříková

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Pár slov z Hospůdky U Čápa
Za tři měsíce to budou tři roky, co
naše obec začala provozovat
Hospůdku U Čápa. Dřív to u obcí
nebylo úplně obvyklé, jsou obce,
které provozují prodejny potravin,
ale hospody!!! Dnes, s nástupem
elektronické evidence tržeb, je
možné, že se s podobnou situací,
provozováním
hospody
obcí,
budeme setkávat častěji.
Proč tomu tak je?
O elektronické evidenci tržeb jste
zajisté slyšeli a četli mnohokrát,
protože média nás zaplavují
informacemi o tom, jak to
v hospodách funguje, jak se zdražuje
apod. Podle zákona č. 112/2016 Sb.,
o evidenci tržeb nejsou evidovanou
tržbou tržby územního samosprávného
celku
(tj.
obce)

a příspěvkové organizace, což
znamená, že naše hospoda není do
systému elektronické evidence tržeb
zapojena. V naší hospůdce dostává
každý host účtenku, příp. doklad
o úhradě hostiny přímo na úřadě. Co
se týká zdražování, obec navýšila
od 1. prosince cenu 0,5 l piva o jednu
korunu, ne však kvůli EET, ale kvůli
zdražení piva samotným pivovarem.
Provozování hospody není zdaleka
tak jednoduché, jak jsme si možná
zpočátku mysleli, nikdy totiž není
klid a stále je potřeba něco řešit.
Na druhou stranu je výhodou, že
obec může využívat prostory
hospůdky, kuchyň a také obsluhující
personál pro konání obecních akcí
např. na plese, oslavě svátku matek
nebo setkání seniorů.
HV

Vzorná obsluha při setkání seniorů

HUDEBNÍ SKUPINA GOOD WORK
prosincové překvapení pro obec Ústí
Ať už jste o této skupině slyšeli, či
nikoli, jedná se o velký hudební
počin. V dnešní době, kdy kapely
vznikají a zanikají ve stále kratších
periodách, se toto uskupení drží na
hudebním poli již přes dvacet let.
V prosinci přivítáme GOOD WORK
s jejich koncertem také u nás v Ústí.
Původně se skupina jmenovala
jinak. Paprsky – název z roku 1996,
kdy působili především jako
„kostelní“ hudební skupina a
netušili, kolik toho mají před sebou
a kam až se svou muzikou časem
zamíří. V České republice rozhodně
není zvykem, aby si kapely
vyšlapávaly
cestu
hraním
v kostelích, ale výjimky potvrzující
pravidlo se i v tomto ohledu zřejmě
najdou. I Ústí má v tomto
originálním
uskupení
svého
zástupce, kterým je naše rodačka
Hanka Burešová.
Po devatenáctiletém působení se
skupina rozhodla k překvapivému
kroku – změnila si jméno na GOOD
WORK. Podle vyjádření kapely byl
původní název dost zavádějící,
protože organizátoři akcí si často
mysleli, že přijede skupinka dětí
z nějaké školy. Proto se skupina
rozhodla své dvacetileté výročí
oslavit již s novým názvem. Na
dotaz – zda tohoto rozhodnutí
nelitují, odpovídají jednoznačně ne –

a správnost rozhodnutí ukazuje i
jejich stále plnější kalendář
koncertů. Kapela o sobě s úsměvem
tvrdí, že se jen přidala k zástupu
přejmenovaných kapel – z historie
vzpomeňme třeba skupinu Olympic,
jejíž původní název byl - Karkulka.
V současnosti skupina vydala nové
CD s názvem Znamení, které lze
jednoduše
prohlédnout,
příp.
objednat na jejich webových
stránkách www.goodwork.cz a také
tam se můžete podívat na nové
videoklipy k písním Be good be in a
Znamení.
Zajímalo nás, zda si GOOD WORK
ještě vzpomene na své začátky
v kostelích a zda koncertují v těchto
prostorách. Dostalo se nám
jednoznačné odpovědi - a jejich
koncertní plán to dosvědčuje, že
mimo větší koncerty stále jezdí i do
menších obcí a kostelů. Patří mezi
kapely, které se dokážou vyrovnat s
častými předsudky,
které
jsou
ohledně hudby v kostelích hluboce
zakořeněné. Koncerty v podání této
skupiny jsou strhujícím zážitkem a
doslova i pastvou pro oči.
Posluchači
bývají
překvapeni
a shodují se, že takový zážitek
dopředu vůbec nečekali. Během
koncertů zní tóny kvalitního popu.
Sólisty a početné vokály doprovází
kapela včetně smyčcové sekce. To

vše dává dohromady doslova
nebeskou hudbu, která dokáže do
rytmu rozhýbat nejen mladé

posluchače, ale i ty starší, kteří si
rádi zavzpomínají na svá mladá léta.

KONCERT GOOD WORK
PÁTEK 16. 12. 2016 v 19:00 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla v Ústí
Vstupné dobrovolné

Pozvánka na čaj o páté aneb malou tvůrčí dílničku
Na první čtvrtletí roku 2017 jsou
naplánována tři setkání při čaji
o páté. Co budeme dělat? Domluvily
jsme se, že si opět vyrobíme podnos
z pedigu. Ve čtvrtek 19. ledna budeme
ubrouskovou technikou (decoupage)
a krakelováním zdobit dna podnosů,
za měsíc 23. února dopleteme okraje
z pedigu a v březnu si vyrobíme něco
pěkného na Velikonoce. Pokud jste na
dílničce ještě nikdy nebyly, nevadí, vše se naučíte a strávíte příjemné chvíle
při dobrém čaji. Navíc uděláte radost sobě nebo někomu blízkému
vlastnoručně vyrobeným podnosem.
HV

Hodnocení podzimní části sezóny 2016-2017
V roli jednoho z favoritů, do které
Sokol Ústí pasovalo stříbrné
umístění z premiérového ročníku po
návratu do krajského přeboru (KP),
vstoupilo naše áčko do nové sezóny
2016-2017 po čtyřech přípravných
utkáních bez útočníka Radima
Pokorného (přerušil činnost), ale již
s adekvátní náhradou v osobě
Lubomíra Maléře, který se své role
po přestupu z Oder zhostil úspěšně a
se 13 góly vede individuální soutěž
střelců SMOOS KP Olomouckého
KFS.
Samotný úvod mistrovských zápasů
se nám vydařil na výbornou, když v
prvních pěti kolech chlapci pouze
vítězili za tři body (doma 1.HFK Ol.
„B“, Kojetín, Hněvotín, Šternberk a
venku Dolany). Malá komplikace
přišla 11. 9., kdy Velké Losiny
využily jediný výpadek nejlepší
ofenzívy soutěže a po výsledku 0:1
odvezly z Ústí tři body. Následná
sedmi zápasová vítězná šňůra (doma
Medlov, Kralice, Želatovice a venku
Určice, Rapotín, Lutín, Chválkovice), kdy musel tým hned ve třech
případech otáčet nepříznivý stav,
potvrdil sílu a soudržnost mužstva.
První venkovní zaváhání přineslo
poslední podzimní kolo, když po
našem vedení z první půle otočil
Zábřeh výsledek dvěma góly za pět
minut. V jediné předehrávce jarní
části na HFK Olomouc zažili hráči
obou mužstev novinku v podobě

střelby ze značky pokutového kopu
při nerozhodném výsledku, ze
kterého jsme nakonec odešli
šťastnější.
Tyto výsledky vynesly naší obci
vedoucí pozici v KP, s náskokem 4
bodů před oběma protivníky, kteří
nás jako jediní dokázali porazit
(Velké Losiny, Zábřeh) a 5 body
před Šternberkem. Ostatní mužstva
již zaostávají o 16 a více bodů.
Další úspěch vybojoval Sokol Ústí
v poháru OFS Přerov, když po
vítězství v Jezernici 0:14 a na KMK
Zubr Přerov 0:4, porazili ve
finálovém souboji na neutrální půdě
ve Všechovicích lídra 1.A třídy FKM
Opatovice-Všechovice 1:7 a po dvou
předešlých ročnících završili vítězný
hattrick v této okresní pohárové
soutěži.
Celkový součet tak udává, že
mužstvo odehrálo v průběhu tří (!)
měsíců úctyhodných 18 soutěžních
utkání s bilancí 15 vítězství,
1 remízy a 2 porážek. Do těchto
zápasů zasáhlo 24 hráčů (byť hned
desítka z nich na méně minut),
z čehož je zřejmé, že největší váha
ležela na čtrnáctce nejvytíženějších.
Velmi potěšující skutečností je fakt,
že všechny hráče získalo naše vedení
již v letním přestupovém období, bez
jakýchkoliv
závazků
vůči
původnímu klubu, což dokazuje
správnost nastoupené cesty a kvalitní
práci VV klubu.
Radim Žingor

ZUMBA® + posilování

každé pondělí v 19.30 hod. v Ústí
(sál kulturního domu).

přijďte si zatancovat na latinskoamerickou originál Zumba® hudbu, hodiny
jsou vhodné pro každého bez rozdílu věku.

bližší informace podá lektorka
Alena Paličková (lektorka Zumba®,
INSTRUKTOR FITNESS)
na tel.
775 739 706.

FIT SOBOTA tu byla zas!
V sobotu 26. listopadu se konal
v sále kulturního domu 2. ročník
sportovní akce s názvem FIT
SOBOTA. Co to je a proč to je a jak
to probíhalo?
Tuto akci jsem zorganizovala,
protože 1. ročník byl velmi úspěšný
a bylo vidět, že kvalitní cvičení,
dobrá nálada okolo a sportovní duch
je v Ústí na správném místě!
Zažádala jsem tedy opět o podporu
obec Ústí, která na akci přispěla
5tis.Kč, a také díky tomu mohlo být
velmi
přívětivé
vstupné
150Kč/dospělý, 100Kč/student a
50Kč/dítě v dětském koutku. Dále se
mi podařilo sehnat sponzory
BonaVita, Litex, Cafe Bar Na
Zámku, O´lalá a Zdravý trh.cz, kteří
přispěli věcnými dary do vstupního
balíčku pro každou účastnici nebo
do tomboly.
Od 8 hod. ráno probíhala prezence
přihlášených účastnic, jako šatna
nám výborně posloužilo peklo
kulturního domu.
V 9hod. byli

všichni na značkách a natěšení na
profesionální
cvičitelku
Jiřinu
Kračmarovou z Ostravy. Nejdříve
jsme se roztancovaly u LATINO
DANCE, pak nám Jiřka dala do těla
při TOTAL BODY WORKOUT a
nakonec jsme se protáhly a
zrelaxovaly při lekci SLOW
TONING.
Mezi každou 50minutovou lekcí
jsme se občerstvily u baru, který byl
nachystán v předsálí. Ovocný salát,
sušenky nebo kousky čokolády nám
dodávaly energii do dalších lekcí.
Neméně důležitý byl pitný režim,
který byl také zajištěn formou vody
a ovocných džusů.
Novinkou byl letos dětský koutek,
který byl zřízen v salonku Hospůdky
U Čápa. Hlídačka Hanka Škrabalová
z Hranic měla pro děti připravené
cvičení, písničky, tančení, soutěže
ale i malování na obličej. Maminky
malých dětí si tak v klidu mohly
zacvičit a vědět, že o jejich děti je
skvěle postaráno. Celé dopoledne

bylo moc příjemné! Věřím, že všech
25 účastnic si to užilo, a proto

doufám, že v příštím roce se na
podzim opět sejdeme! 
Hana Uhýrková

NOVOROČNÍ PUTOVÁNÍ V ROCE 2017
Kulturní komise Vás srdečně zve v neděli 1. ledna 2017
na IX. společné novoroční putování po Stezce zdraví. Procházka
po vánočním a silvestrovském hodování začíná ve 13:30 hodin
z Mariánského údolí. V novém roce bude nové také naše putování,
čekají Vás nová zastavení a nové informace o obci Ústí. Teplé nápoje
a tradiční zabíjačkové občerstvení od 16.00 hodin v KD nebo
v Hospůdce U Čápa. Opět Vás čeká doplňovačka o ceny: pro dospělé
– trekové hole, vstupenky na XIX. 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.

XIX. sousedský bál
pátek 13. ledna 2017 od 20:30 hodin v KD Ústí,
hraje SUNSET, bohatá tombola, vystoupení,
tradiční nápoje a skvělé pokrmy.
Předprodej vstupenek s místenkou od 5. ledna v Hospůdce U Čápa.
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