číslo 55
červen 2013
Milí spoluobčané,
dle kalendáře můžeme za pár dní očekávat příchod léta, ale zatím jsme si po dlouhé zimě
neužili ani jaro. Zima a déšť nás provázely téměř každodenně, zato slunce se ukázalo jen
velmi zřídka. Nevlídné počasí ovlivnilo řadu místních kulturních akcí, které byly buď
zrušeny, nebo přeloženy na jiný termín. Kulturní komise zrušila v sobotu 25. května
Kácení máje kvůli nepříznivému počasí a také škodám, které v noci z pátku na sobotu
způsobily „nějaké zlé duše“. Je jasné, že chtěly pokácet májku, kterou nenašly, tak
alespoň napáchaly škody. Přestože jde o malé věci (roztrhaný stan, pokácený strom,
rozbité lavičky), člověk je z toho znechucený a otrávený. Nezbývalo než čekat na zlepšení
počasí i nálady a věřit, že se kácení uskuteční v neděli 2. června. Místní siláci naštěstí
nezklamali a přišli máj dopoledne postavit, a nezklamali jste ani Vy, místní spoluobčané,
kteří jste se přes vrtkavé počasí přišli pobavit. Na poslední chvíli se podařilo zajistit
kromě hudby a oblíbené trampolíny p. Foltýnka, který vozil děti na ponících, a slečnu
Šebíkovou, která pomalovala nespočet dětských i dospělých tváří. Přes letošní nižší účast
si myslím, že se akce podařila, což je největší odměna pro všechny aktéry.
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HÉJ RUP
… A MÁJKA STÁLA

Na kácení přišlo
139 platících hostů,
ale bylo nás tam určitě
víc …

Zatímco my jsme se bavili při Kácení máje, v Čechách začala ničivá povodeň, při které
bylo zaplaveno 700 obcí. Média nás zahrnula informacemi, ze kterých běhal mráz po
zádech. Všichni víte, že naše obec v době záplav obdržela mnohokrát pomoc od jiných
obcí a subjektů. Jsme si dobře vědomi, že teď je řada na nás. V roce 2010 jsme dostali
finanční dary od několika obcí, přičemž jednou z nich byla letos postižená obec Putim.
Naše obec neorganizuje sbírku po jednotlivých domech, ale rozhodla se poskytnout
finanční pomoc ze svého rozpočtu právě této obci. Pokud chcete pomoci Vy sami, využijte
povodňových kont, která jsou zveřejněna v médiích. Jménem zastupitelstva obce Vám
děkuji. Doufám, že se konečně zlepší počasí a nálada nás všech.
Libor Vykopal
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Zpráva o činnosti
Druhé čtvrtletí roku 2013 zahájili
zastupitelé nejdříve pravidelnou poradou
dne 16. dubna a poté několika
nepravidelnými poradami v měsíci květnu
a červnu. V pondělí 29. dubna se konalo
opakované veřejné projednání o upraveném
návrhu Územního plánu Ústí a ve čtvrtek
30. května se konalo veřejné zasedání
zastupitelstva obce.
V současné době obec zaměstnává osm
pracovníků na veřejně prospěšné práce,
přičemž tři z nich pracují v rámci
Mikroregionu Hranicko do února 2014
(Antonín Michálek, Rudolf Jonas a Pavel
Ryška), se čtyřmi pracovníky má obec
uzavřenou smlouvu do 30. 9. 2013
(Dobromír Kincl, Ludmila Kočnarová,
Ivana Michálková, Václav Smolka)
a od 1. 5. do 31. 10. 2013 je uzavřena
pracovní smlouva s Annou Hašovou. Proč
máme letos tolik pracovníků? Úřad práce
nabídl obci velmi dobré dotační podmínky,
takže se obec rozhodla těchto příznivých
okolností využít a zároveň pomoci našim
spoluobčanům v obtížné životní situaci.
Velký tým znamená především jednu
zásadní věc, snažíme se vyřešit spoustu
práce vlastními silami. Jistě jste
zaznamenali úpravu na místním hřbitově,
za kterou je právě spousta odpracovaných
hodin našich zaměstnanců. Hřbitov
obhlédla také zahradní architektka Blanka
Dreiseitelová, aby zjistila, jak se daří
vysazeným rostlinám nejen na hřbitově, ale
i na jiných místech v obci. Velmi se jí líbil
trvalkový záhon u opraveného pomníčku,
výsadba u kostela, nejvíce nadšená však
byla z kvetoucí louky u šaten TJ Sokol. Její
návštěvy jsme využili k tomu, abychom ji
požádali o zpracování dalších návrhů
výsadeb v obci, případně o jejich doplnění.

Dle jejího návrhu upraví naši pracovníci
volné
plochy
mezi
hroby
a také rohové části na hřbitově, místo trávy
zde budou vysázeny trvalky, které vyžadují
minimum péče. Také díky dlouhé zimě se
obec rozhodla, že opraví omítky a elektriku
v hospodě. Naši pracovníci se podíleli na
škrábání omítek, sekání, malování, mytí
a úklidu. Po dvou vloupáních do hospody
a
výměně
poškozeného
okna
a poškozených vstupních dveří se obec
rozhodla, že zajistí instalaci zabezpečovacího systému.
Před zahájením projektu Energetické
úspory objektů základní a mateřské školy
bylo nutné vyřídit úvěr. Obec oslovila tři
finanční instituce, ze kterých si vybrala
nabídku Komerční banky a. s. Na veřejném
zasedání schválilo zastupitelstvo přijetí
úvěru ve výši 3 200 tis. Kč na
předfinancování dotace a úvěru ve výši
3 800 tis. Kč na spolufinancování akce.
Splatnost prvního úvěru se předpokládá
v roce 2014 po závěrečném vyhodnocení
akce a přijetí dotace, splatnost druhého
úvěru je naplánována do roku 2019.
V těchto dnech finišuje „balení“ věcí ve
školce a škole, protože již od pondělí 17.
června bude provoz mateřské školy zajištěn
v prostorách kulturního domu, zároveň
budou zahájeny bourací práce tak, aby
stavební firma mohla do školky nastoupit
v pondělí 24. června. Škola bude normálně
fungovat do konce školního roku, školní
jídelna až do 12. července.
Touto cestou Vás žádáme, abyste pochopili
případné problémy, které mohou nastat
v souvislosti s touto náročnou akcí.
HV

Ústecký zpravodaj
Rozpočet na rok 2013
Příjmy
Výdaje
Daň z příjmů FO ze ZČ
953 000 Lesní hospodářství
Daň z příjmů FO z podnikání
59 000 Provoz veřejné silniční dopravy
Srážková daň
98 000 Odvádění a čištění odpadních vod
Daň z příjmů právnických osob
996 000 Neinvestiční příspěvky ZŠ a MŠ Ústí
Daň z přidané hodnoty
1 942 000 Energetické úspory ZŠ a MŠ
Daň z příjmů za obec
174 000 Místní knihovna
Poplatek za likvidaci KO
205 000 Kultura
Poplatek ze psů
14 000 Příspěvek TJ SOKOL
Poplatek za užívání VP
20 000 Nebytové hospodářství
Poplatek z ubytovací kapacity
5 000 Veřejné osvětlení
Odvod z loterií
12 000 Veřejné osvětlení
Správní poplatky
5 000 Pohřebnictví
Daň z nemovitosti
320 000 Komunální služby a územní rozvoj
Dotace
101 100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Dotace úřad práce
10 000 Sběr a svoz komunálních odpadů
Dotace - volba prezidenta
26 500 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy z pronájmu pozemků
43 000 Požární ochrana
Příjmy - lesní hospodářství
600 000 Zastupitelstva obcí
Stočné
260 000 Volba prezidenta
Příjem knihovna + služby
5 500 Činnost místní správy
Příjmy z pronájmu KD,HZ
39 200 Výdaje celkem
Příjmy z pronájmu - Hospůdka
100 000
Příjmy z pronájmu bytů
160 000 Financování
Příjmy z pronájmu nebyt.prostor
36 000 Převod zůstatku
Ostatní příjmy z pronájmu
4 000 Uhrazené splátky úvěrů
Příjmy z poskytování služeb
14 000
Prodej akcií
160 000 Financování celkem
Příjmy z úroků
1 000
Příjmy celkem
6 363 300

398 000
57 300
258 000
650 000
1 400 000
8 000
263 000
100 000
1 000
99 000
99 000
23 000
229 000
26 000
230 000
219 000
51 000
641 000
26 500
1 638 500
6 318 300

434 000
-479 000
-45 000

Rozpočet předpokládá navýšení daňových příjmů díky novému rozpočtovému určení daní
cca o 560 tisíc Kč. Kromě běžných výdajů uhradí obec z vlastního rozpočtu na základě
dohody odkup nábytku, pořízení svítidel a opravy v hospodě, realizaci projektu ve škole
v hodnotě 1 400 tis. Kč, zpracování územního plánu a stavební dozor ve škole.
HV
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Chválíme
Vážení občané, děkujeme
Vám za včasnou úhradu
místních
poplatků
a stočného, kterou řada
z Vás provedla přímo na
účet obce. Pro Vaši informaci uvádíme, že
do 31. května bylo uhrazeno 94 %
poplatků ze psů, 86 % stočného a 80 %

poplatků za odpady. Většina domácností
hradí poplatky jednorázově tj. na celý rok.
Proto také nejčastější věta, kterou na úřadě
slyšíme, zní: „Zaplatím všechno, ať na to
nemusím myslet.“ Zároveň si dovolujeme
vyzvat ty z Vás, kteří „zapomněli“ uhradit
alespoň polovinu poplatků, aby tak učinili
v co nejkratším termínu.
HV

DEN ZEMĚ 2013
Den Země, který připadá od 70. let
minulého století na 22. duben, je
mezinárodním svátkem věnovaným naší
Zemi. Je to ekologický svátek, který
upozorňuje na znečištění životního
prostředí a zejména na jeho ochranu
a obnovu.
Den Země si v rámci ekologické výuky
připomínají také žáci naší školy, kteří
každoročně pomáhají své obci při ochraně
životního prostředí. Školáci pod vedením
p. učitelek se sešli ve čtvrtek 18. dubna
ráno u obecního úřadu, aby společně
s obecními pracovníky provedli sběr
odpadků a plastů kolem hlavních cest.
Nejdříve vyfasovali vozíky, ochranné
pomůcky a reflexní vesty a pak vyrazili
z centra obce ve třech skupinkách na
Mariánské údolí, Skaličku a Horní Těšice.
Nejrychlejší skupina se poté vydala na
Opatovice. Tato akce je pro děti jak

poučná, tak zábavná (divili byste se, co
všechno najdou). Po skončení dostanou
všichni sladkou odměnu a všem se dostane
také poděkování za dobrou práci.
Naši obec oslovují také hranické školy,
které mají zájem o ekologickou brigádu
ve spojitosti se Dnem Země. V letošním
roce jsme v pátek 26. dubna přivítali 70
žáků ze sedmých tříd ze Základní školy
1. máje, kteří v doprovodu svých kantorů,
pod vedením obecního hajného a našich
pracovníků pomáhali v obecním lese
při vyklízení vykácených ploch. V pátek
17. května přijeli do Ústí žáci ze Základní
školy Struhlovsko, kteří sbírali kameny na
pozemku naproti dětskému hřišti, uklízeli
větve u bruslařské dráhy a u vjezdu do Ústí
ze směru od Opatovic. Obec zajišťuje
a hradí brigádníkům dopravu a ochranné
pomůcky.
Libor Vykopal

Ústí mýma očima
Víte, že naše obec vyhlásila fotografickou soutěž „Ústí mýma očima“? Na fotografování
máte stále dost času až do 31. 8. 2013. V září 2013 budete moci fotografie zhlédnout
a vybrat ty nejlepší z nich, které se objeví v kalendáři na rok 2014. Více informací na
www.obec-usti.cz/aktuality.
HV

Obecní fotogalerie
Připomínáme Vám, že k blížícímu se výročí chceme vytvořit fotogalerii obce. Prosíme
Vás, abyste během letošního roku vyfotografovali Váš dům a věnovali fotografii obci.
HV
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Podaří se schválit územní plán?
Zdá se to až neuvěřitelné, že zastupitelstvo
obce schválilo pořízení nového územního
plánu již na jaře 2008. V srpnu téhož roku
uzavřela obec Ústí s Urbanistickým
střediskem Ostrava s. r. o. smlouvu o dílo,
která se týkala průzkumů a rozborů včetně
návrhu zadání územního plánu, návrhu
řešení a čistopisu územního plánu. Za
průzkumy a rozbory zaplatila obec v roce
2009 částku 83 300,- Kč. Pořizovatelem
územního plánu je Městský úřad Hranice,
který se touto záležitostí zabývá od roku
2009. Na podkladě územně analytických
podkladů zpracoval Městský úřad Hranice
návrh zadání územního plánu, který
obsahoval podněty občanů a požadavky
obce na budoucí využití ploch na území
obce Ústí. V dubnu 2010 bylo zahájeno
projednávání návrhu zadání územního
plánu s tím, že tento návrh byl vystaven od
26. 4. do 26. 5. 2010 na Městském úřadě
Hranice a na Obecním úřadě Ústí.
Urbanistické
středisko
Ostrava
vyfakturovalo v dubnu 2011 návrh řešení
územního plánu Ústí za 144 000,- Kč.
Společné jednání o návrhu územního plánu
se konalo 12. 10. 2011 na Městském úřadě
v Hranicích, přičemž ve lhůtě do 30 dnů
ode dne jednání mohly dotčené orgány
uplatnit svá stanoviska a sousední obce své
připomínky. Dne 1. 11. 2011 podal
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor
životního prostředí, negativní stanovisko

k navrhovaným zastavitelným plochám pro
bydlení. Z tohoto důvodu byla provedena
úprava návrhu územního plánu a v lednu
2012 požádal Městský úřad Hranice
Krajský úřad OK, odbor životního
prostředí, o vydání nového stanoviska
k upravenému územnímu plánu. V únoru
2012 byl požádán Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor strategického
rozvoje, o posouzení územního plánu Ústí.
Na základě souhlasných stanovisek již nic
nebránilo tomu oznámit veřejné projednání
návrhu územního plánu, které se konalo
dne 28. května 2012 v KD Ústí za účasti
zpracovatele Ing. Arch. Heleny Salvetové
a pracovnic stavebního úřadu Ing. Pavly
Maruštíkové a Ing. Lenky Chmelové. Do
tohoto data mohli vlastníci pozemků
a staveb v k. ú. Ústí podat připomínky
nebo námitky. Jak jsme Vás informovali
již loni, k návrhu územního plánu bylo
podáno asi 18 námitek, o kterých jednali
zastupitelé s pracovnicemi stavebního
úřadu a ke kterým se odborně vyjádřily
dotčené orgány. Z těchto důvodů bylo
nutné přistoupit k podstatné úpravě
územního
plánu
a
opakovanému
veřejnému projednání upraveného návrhu
územního plánu, které se konalo 29. dubna
2013. Ve lhůtě do 7 dnů od tohoto jednání
byla podána jedna námitka, která byla
stavebním úřadem vyhodnocena jako
nepřípustná.

Koncem května 2013 obdržel obecní úřad od pořizovatele - Městského úřadu Hranice:
-

návrh rozhodnutí o námitkách

-

důvodovou zprávu k návrhu rozhodnutí o námitkách

-

návrh opatření obecné povahy územního plánu Ústí
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V pátek 21. června v 18 hodin se koná
veřejné zasedání zastupitelstva obce, na
kterém se budou projednávat výše uvedené
dokumenty. Doufejme, že bude ukončena

platnost Obecně závazné vyhlášky
č. 5/2000 O závazné části územního plánu
obce Ústí a konečně bude schválen nový
územní plán.
HV

Fotbalová sezóna naší mládeže 2012/2013
Končí školní období a končí i soutěže
mládeže ve fotbale. Několika slovy
zhodnotím sezonu naší mládeže. Po
několika sezonách jsme obnovili dorost
a hned první sezonu jsme skončili
na 3. místě, což je velký úspěch. Kluci
ukázali srdce a i to, že se můžou rovnat
soupeřům, kteří tuhle soutěž hrají déle.
Dorost má do dalších let velkou
perspektivu, protože do mužů odchází jen
Radim Proček a Ondra Kvašňovský .
Naši žáci navázali na předchozí sezonu,
kterou vyhráli, a skončili na druhém místě.
Nejlepším střelcem našeho mužstva byl
Aleš Kopecký, který vstřelil 30 branek,
na kterých se podílelo celé mužstvo.
Celkové skóre 95 : 30 a 49 bodů - hovoří
za vše. Vím, že si každý všimne
vstřelených branek, ale já bych chtěl
poděkovat brankářům, kteří se střídali
celou sezonu, a to Míšovi Kučovi a
Jendovi Nedbalovi. Kluci, díky!

A to nejlepší nakonec – naše přípravka
vyhrála svou skupinu neuvěřitelným
způsobem se skóre 188:46 a 100 body.
Tímhle výsledkem se kluci dostali do
finále okresních přípravek, kde se umístili
na druhém místě, ale i to nám stačilo
na postup do finále Olomouckého kraje.
Nyní vám představím naše nejmladší
a začnu střelci:
Roman Pavel 85 branek, Petr Smolka 54,
M. Nehyba 12, Martin Kuča 12, Jan
Žeravík 9, J. Hrinik 2, Vašek Koutný 5,
Martin Lév 4, Maruška Źeravíková 1,
Lukáš Hložek 3 a náš nejmladší hráč Tom
Honeš 11.
Všem klukům přeji do další sezony hodně
úspěchů. Rodičům bych chtěl poděkovat
za to, že trpělivě každý druhý víkend jezdí
s námi svými auty.
Za Sokol a všechny trenéry děkuje
Roman Hroch
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Odbor SPV Ústí
Opět nastal čas hodnocení činnosti Sportu pro všechny. Přestože už pravidelné cvičení
není, daly se ústecké děti dohromady a jely v listopadu 2012 na vybíjenou a přehazovanou
a letos úspěšně soutěžily v atletice a v Medvědí stezce.
Přehazovaná a vybíjená 17. 11. 2012 v Oseku n/B
V přehazované vybojovalo družstvo 2. místo. Ústí reprezentovali: Žeravíková Dagmar,
Kučová Ivana, Kočnarová Tereza, Žeravík František, Žeravík David, Smolka Václav
a Bartoš Roman.
Ve vybíjené naše družstvo nakonec po urputných bojích zvítězilo a domů přivezlo zlato.
Za Ústí hráli: Smolka Jan, Kuchař Daniel, Koutný Ladislav, Pavlová Tereza, Dohnal
Lukáš, Bartoš Martin, Nedbal Jan, Smolková Marie, Pavel Roman a Žeravíková Marie.
Okresní atletický čtyřboj v Přerově 4. 5. 2013
Ústí reprezentovalo 11 dětí – Hotař Jiří, Berná Zuzana a Leona, Hadašová Adéla,
Juráňová Nikola, Hotařová Eva, Koutný Václav a Ladislav, Pavel Roman, Pavlová Tereza
a Kopecká Anna.
Postoupili:
Berná Zuzana
2. místo
Koutný Václav 2. místo
Pavlová Tereza
4. místo
Pavel Roman
3. místo
Kopecká Anna
2. místo
Koutný Ladislav 3. místo
Krajský atletický čtyřboj v Prostějově 18. 5. 2013
Z důvodu nemoci a jiných sportovních aktivit do Prostějova jela Berná Zuzana a Pavlová
Tereza, které se obě umístily na 4. místě.
Soutěž zdatnosti mládeže v přírodě Medvědí stezka 11. 5. 2013 ve Stříteži n/L
Hotařová Eva a Juráňová Nikola
2. místo
Berná Zuzana a Žeravíková Marie
4. místo
Smolková Marie a Tolášová Klára
1. místo
Koutný Václav a Smolka Petr
1. místo
Kuchař Adam a Beneš Vojtěch
2. místo
Žeravík David a Žeravík František
1. místo
Kopecký Jiří a Kopecký Miroslav
3. místo
Žeravíková Dagmar a Rozmusová Linda 1. místo
Krajské kolo se nekonalo a republikové soutěže ve Zruči nad Sázavou jsme se
nezúčastnili, jelikož se nepřihlásil dostatečný počet dětí za celý okres.
Závěrem bych chtěla poděkovat našim dětem za vzornou reprezentaci Ústí.
Nemohu opomenout dodat, že během celého roku nikdo z mladých lidí neprojevil zájem
pravidelně se dětem věnovat v oblasti sportu. Stále však věřím, že se v budoucnu najde
někdo ochotný a schopný, kdo obnoví tradici sportu pro všechny v Ústí.
Jiřina Lukášová
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Naši jubilanti

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

2. 7.

60

Anna Dobiášová

3. 7.

75

Hana Vykopalová

5. 7.

50

Miroslav Svoboda

10. 7.

60

3. 8.

50

Oldřich Toláš

18. 8.

75

Marie Hasalíková

19. 8.

70

Milan Novák

27. 8.

55

9. 9.

50

Radek Šumšala

23. 9.

50

Václav Rada

24. 9.

70

Dana Šumšalová

Ludmila Zdráhalová

Pouť sv. Petra a Pavla v Ústí
Letošní pouť spojili organizátoři s oslavami 60. výročí organizované kopané v Ústí.
V pátek se opět můžete těšit na fotbalový zápas s výběrem hvězd, pouťovou zábavu se
skupinou A-BAND a noční ohňostroj. V sobotu se bude konat slavnostní valná hromada
TJ Sokol, na kterou jsou zváni fotbaloví činovníci a odpoledne můžete fandit našim
malým fotbalistům na Mezinárodním žákovském fotbalovém turnaji. Oslava 60. výročí
organizované kopané byla podpořena Grantovým programem regionu Hranicko, který je
připravován a realizován ve spolupráci Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové
agentury a významných firem sídlících na Hranicku. V neděli jste zváni do kaple sv.
Petra a Pavla na slavnostní mši svatou, kterou bude celebrovat P. Jan Bleša z Kelče,
odpoledne můžete zhlédnout tradiční vystoupení dětí ZŠ a MŠ Ústí a improvizační show,
k tanci a poslechu bude hrát muzikpouštěč Fanoš. Bohaté občerstvení, pouťové atrakce.

Ústecký zpravodaj

Knihovna o prázdninách
bude otevřena v pondělí 1. července a 5. srpna 2013
od 16 do 18 hodin.

Kulturní komise zve všechny přátele cyklistiky
na 10. cyklistický výlet,
který se koná v neděli 14. července 2013.

Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na
VELKOU CENU OSH PŘEROV,
která se koná v neděli 21. 7. 2013
ve sportovním areálu v Ústí.
Přijďte povzbudit naše soutěžní družstvo.
Bohaté občerstvení – koláče, hranolky, uzené klobásy
a speciality z divočiny.

Obecní úřad Ústí
bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen
ve dnech 22. – 26. 7. a 5. – 9. 8. 2013.
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Informace ze školy
 Co nám prozradila „Zdravá pětka“? No přeci – že je zdravé jíst pětkrát denně. Paní
lektorka , zástupkyně obchodního řetězce Albert, dětem na začátku května přivezla
čerstvou zeleninu a ovoce. Formou her a soutěží si děti zopakovaly zásady zdravé
výživy a ve skupinkách si připravily svačinku. Nezapomněly ani na estetickou
zásadu, a tak byla třída brzy plná lákavých obložených talířků. Při svačince se žáci
dozvěděli, že je třeba nakupovat chytře, obaly na potravinách dobře pročíst, abychom
věděli, z čeho jsou produkty vyrobeny. Paní lektorka zdůraznila, že je potřeba pro
dobré zdraví přidat ještě i zdravý pohyb. A tak si na závěr děti odnášely další dobrou
radu: Ujdi každý den 10 tisíc kroků a budeš se cítit skvěle.
 Všech sedm žáků – páťáků z naší školy, kteří se hlásili do výběrové třídy na ZŠ a MŠ
Šromotovo nám., složilo úspěšně zkoušky a bude od září 2013 na tuto školu přijato.
Blahopřejeme.
 22. dubna ukončili všichni žáci naší školy další rok plaveckého výcviku. Plavecká
rozcvička, dýchání do vody, správné pohyby nohou i rukou, trénink základních
plaveckých stylů, skoky do vody a hry přispívají k dobré fyzické kondici, posilování
a zdraví dětí. Děti získaly po úspěšném absolvování plaveckého kurzu MOKRÉ
VYSVĚDČENÍ.
 V neděli 5. května připravili žáci ZŠ a MŠ pestrý program pro naše maminky,
babičky, tety a další příbuzné, kteří se v hojném počtu sešli v sále kulturního domu
v Ústí. Děti se představily jako moderátoři, recitátoři, zpěváci, tanečníci, herci a
malíři. Samozřejmě měly pro své maminky připravené milé dárky, při kterých se
nejedné mamince, babičce či tetě vykouzlil úsměv na tváři.
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 Předškoláci z mateřské školy během roku navštívili několikrát své kamarády v první
třídě základní školy. Poslední návštěva proběhla v pátek 31. května v hodině hudební
výchovy, v níž se prolínaly prvky i jiných vyučovacích předmětů. A tak děti mohly
ve hrách a soutěžích ukázat, že umí poznávat čísla, zpívat, tancovat, cvičit a některé
dokonce i číst z interaktivní tabule. Hodina uběhla tak rychle, že děti nechtěly slyšet
zazvonění a jen žadonily, aby mohly pokračovat v aktivitách. Dnešní prvňáci zcela
zkušeně těm mladším pomáhali a už teď se na ně těší do společné třídy od září.
 V rámci programu environmentální výchovy strávili žáci ZŠ Ústí jedno krásné
dopoledne v příjemném prostředí Školního polesí Valšovice. Úvodem nás přivítala
kapela lesnické školy v Hranicích. S pozdravem LESU ZDAR jsme se vydali
v doprovodu studenta školy po turistické stezce. Po trase nás potkalo několik
zastávek. Nejprve jsme pozorovali škůdce lesa – kůrovce a jeho odchyt. Potom si naši
nejodvážnější žáci zkusili zasadit lesní stromky. Na dalším stanovišti nás přivítal pes
RED, který nás za dobrou svačinu zavedl k lesnímu traktoru a ke koním. Ti nám
ukázali, jak se vytahují klády z nedostupných míst. Také jsme se zastavili u kácení
stromů. Tady jsme odhadovali, jak je strom vysoký, kam dopadne a zdali je napaden
kůrovcem. Pak jsem došli k lesnické chatě, u které na nás čekala práce s pilkou.
Každý z nás si uřízl dřevěnou placku, provrtal dírku na provázek, vytiskl razítkem
obrázek z listnatého stromu. Další pěkná zastávka byla při setkání s loveckými psy a
dravými ptáky. Na konci naší cesty jsme prozkoumali traktor, nákladní auta a
sledovali nakládání klád. Po procházce svěžím lesem a rozloučení s naším
průvodcem, jsme se už těšili na dobrý oběd. Návštěva lesa se žákům moc líbila.
 ZŠ a MŠ opět pokračuje ve výuce bruslení na inline bruslích, která je vedená lektory
z Newman school. První část proběhla na podzim a od května je druhá část, kdy se
děti učí správně stát na bruslích a jezdit bezpečně. Děti se učí několik technik brzdění,
zatáčet a nespadnout nebo padat tak, aby se děti nezranily, překonávat překážky,
zdolávat nerovné terény, hrát hry a soutěžit.
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