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Vážení spoluobčané,
toto vydání Zpravodaje bude tak trošku výjimečné, protože bude
věnováno hlavně informacím ze školy. Máme pro to několik důvodů,
jednak ve funkci ředitelky ZŠ a MŠ končí Mgr. Monika Milošová, takže
se dozvíte něco málo o loučení se školou a o tom, jak bude škola dále
fungovat, a jednak končí školní rok, takže se dozvíte, co všechno se
událo za poslední čtvrtletí ve škole a jakých úspěchů dosáhli naši žáci.
Informace pedagogů i dětské články o jejich činnosti svědčí o tom, že
škola žije opravdu naplno.
Dalším důvodem je snad také to, že po třítýdenních opravách na
obecním úřadě stále nejsme hotovi s rozmístěním a uložením
nejrůznějších věcí a máme pořád pilno. Přesto všechno nebudete
ochuzeni o informace, které se týkají chodu obce, investičních akcí,
kultury, sportu apod.
Všem spoluobčanům a hlavně dětem přeji, aby nadcházející prázdniny
a dny dovolené byly naplněny samými příjemnými zážitky.
Libor Vykopal, starosta

Zpráva o činnosti
Zastupitelé se sešli na pravidelné
poradě 14. dubna, 12. května a 14.
června.
Veřejné
zasedání
zastupitelstva se konala 25. dubna
a 2. června 2016.
Na dubnovém veřejném zasedání byl
po výběrovém řízení na zakázku
malého rozsahu schválen výběr
nejvhodnější nabídky na akci
„Infrastruktura pro rodinné domy

(RD) Ústí“ a uzavření smlouvy na
realizaci s firmou Stavby BALLER
s.r.o. za nabídkovou cenu 4 649 522
Kč. Dále byl schválen výmaz
předkupního práva, které bylo
sjednáno v kupní smlouvě na
stavební pozemek p. č. 1016/9 v k. ú.
Ústí. Na červnovém zasedání bylo
schváleno zrušení dvou obecně
závazných vyhlášek, které se týkaly

provozovaných hracích přístrojů,
dále bylo schváleno poskytnutí darů
Charitě Hranice a Spolku Anděl Kelč,
poskytnutí dotace TJ Sokol ve výši
3 200,- Kč na úhradu dopravy dětí na
republikovou
soutěž
zdatnosti
mládeže a poskytnutí dotace
Mysliveckému spolku Nihlov ve výši
15 000,- Kč na uspořádání akce
Myslivecké
odpoledne
v Ústí.
Olomoucký kraj schválil naší obci
dotaci z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje na opravu místní
komunikace „Ulička na Maninu“,
z tohoto
důvodu
zastupitelstvo
odsouhlasilo přijetí této dotace ve
výši 240 000,- Kč a smlouvu mezi
obcí Ústí a Olomouckým krajem.
Dále se na tomto zasedání řešily
majetkoprávní záležitosti, a to
výkupy částí pozemků v souvislosti s
loňskou realizací opravy komunikace
II/439, a majetkoprávní narovnání
pozemků – místní komunikace,
chodník od čp. 11 (Lukášovi) po čp.
129 (Hapalovi).
Koncem března proběhla oprava
a modernizace místního rozhlasu,
kterou provedla firma EL-MIK
z Valašského Meziříčí. Nově je na
úřadě instalován časový záznamník
zpráv, tudíž je možné si hlášení
připravit předem a nastavit čas
vyhlášení.
Po dubnové revizi dětského hřiště
dodala firma Hřiště pod květinou
některé chybějící nebo poškozené
úchytky, obecní pracovníci natřeli
jednotlivé dřevěné prvky včetně

barevných květin, takže hřiště může
dětem nadále sloužit.
Obecní pracovníci se kromě lesa
starají opět vzorně o veřejná
prostranství. Určitě jste zaznamenali
nové truhlíky s muškáty na mostě
přes potok, nové truhlíky pod
vývěskami a mísy s voskovkami na
našem ostrůvku. Nádherně se
rozrostly a opravdu zdobí, tak
doufejme, že vydrží až do podzimu.
Od poloviny dubna vybíráme hotově,
ale hlavně bezhotovostně, poplatky
za letošní rok. S potěšením mohu
konstatovat, že do dnešního dne se
vybralo 434 442,- Kč, což je
neuvěřitelných 88 % rozpočtovaných
příjmů.
V půli května jsme se začali
připravovat na plánované opravy na
obecním úřadě, které probíhaly
zhruba tři týdny. Na úřadě jsou nové
podlahové krytiny, je vymalováno,
dále je rozšířen stávající nábytek
a instalována nová kuchyňská linka
včetně nového keramického obkladu.
Vše bylo hotovo do 6. června, ale jak
jste se mohli dočíst už v úvodu, stále
ještě není vše na svém místě. Po
realizaci jsme srovnali to nejnutnější,
co je třeba k chodu úřadu, abychom
mohli začít fungovat a provést
uzávěrku, výplaty a DPH za květen.
Závěrečné práce se budou týkat
hlavně archivace, na kterou dojde
v průběhu prázdnin.
Dle smlouvy o dílo zahájila firma
BALLER stavební práce na akci
„Infrastruktura pro RD Záuličí“, po

celou dobu stavby vykonává stavební
dozor p. Stanislav Srch.
V minulém Zpravodaji jsme Vás
informovali, že obec požádala o dvě
dotace na opravu komunikací. Dotace
na opravu místní komunikace u domu
čp. 45 nebyla Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR schválena, tudíž se
v letošním roce tato plánovaná
oprava nebude realizovat. Dotaci na
opravu místní komunikace „Ulička
na Maninu“ poskytne Olomoucký
kraj. Na základě výběrového řízení
bude tuto opravu realizovat firma
STRABAG a. s. za cenu 647 777,Kč.

Naše obec se zapojila do Místního
akčního plánu pro Hranicko, který
shromažďuje investiční záměry
týkající se rozvoje vzdělávání na
Hranicku. Po realizaci projektu
Energetické úspory objektů ZŠ a MŠ
v roce
2013
se
připravuje
rekonstrukce střechy na budově
základní
školy,
která
počítá
s rozšířením
kapacity
učeben
v podkroví školy. Akce je ve fázi
příprav, dopracování projektové
dokumentace, stavebního povolení
a samozřejmě žádosti o dotaci, bez
které by tuto náročnou investici
nemohla obec uskutečnit.
HV

VLHČENÉ UBROUSKY NEPATŘÍ DO KANALIZACE
Po několika letech se v naší obci,
respektive v čistírně odpadních vod,
objevily
opět
závady
způsobené vlhčenými
ubrousky.
Pokoušeli jsme zjistit, zda se tento
problém vyskytuje jen u nás nebo
i jinde. K našemu překvapení je to
problém, který trápí spoustu
kanalizačních společností. Což ale
neznamená, že není nutné jej řešit.
Proto Vás tímto opět žádáme,
abyste do toalety, tedy do kanalizace,
nevhazovali žádné hygienické
potřeby, jako například dětské
pleny, vlhčené ubrousky, dámské
hygienické potřeby, vatové tyčinky

a jiné čistící textilní materiály. Tyto
potřeby obsahují plastové části, které
se na rozdíl od toaletního papíru, ve
vodě nerozloží, následně pak dokáží
zanést, případně zcela zničit čerpadlo
v čerpací stanici čistírny odpadních
vod.
Kam s hygienickým odpadem?
K likvidaci hygienických potřeb
používejte nádoby na tuhý domovní
odpad – popelnice.
Uvědomme
si,
že
finanční
prostředky vynaložené na tyto
opravy jsou zbytečné a mohou být
použity smysluplněji.
HV

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ BLÍZKÁ PŘÍRODĚ
V dřívějších Zpravodajích jsme Vás
informovali
o
připravovaných
opatřeních jak na řece Bečvě, tak na
Opatovickém a Nihlovském potoku.

Po
vypracovaných
studiích
proveditelnosti z roku 2010 se
rozhodlo Povodí Moravy vypsat
výběrové řízení na zpracování

projektové
dokumentace
k územnímu řízení na dvě stavby
v našem katastru, a to stavbu 1 –
Zprůtočnění historického ramene
řeky Bečvy a stavba 2 – Černotín.
Jedná se o obnovu přirozené
hydromorfologie toku a nivy v úseku
říční km 42 (Teplice nad Bečvou)
a říční km 57 (Lhotka nad Bečvou).
V současné době firma HG Partner
s. r. o. zpracovává projektovou

dokumentaci k územnímu řízení
s termínem podání na Stavební úřad
Hranice - září 2016. Po vydání
územního rozhodnutí na obě stavby
bude nutné dopracovat projektovou
dokumentaci
ke
stavebnímu
povolení. Poté Povodí Moravy jako
zhotovitel staveb bude žádat
příslušné ministerstvo o dotaci na obě
díla.
Libor Vykopal

STÍŽNOSTI NA HLUČNÉ ČINNOSTI
V poslední době jsme na obecním
úřadě zaznamenali několik ústních
stížností, které se týkaly hlučných
činností o nedělích. V naší obci není
prozatím schválena obecně závazná
vyhláška,
která
by
nějakým
způsobem upravovala noční klid či
regulovala používání hlučných strojů
a zařízení v nevhodnou dobu. Bývalo
však dobrým zvykem a věříme, že
tomu bude tak i nadále, že se

o nedělích či svátcích sekačky,
cirkulárky, křovinořezy a podobná
hlučná
zařízení
nepoužívala.
Samozřejmě, že mohou nastat
výjimečné situace (stavby domu,
střechy), které jsou pochopitelné
a snad i omluvitelné.
Na webových stránkách obce se
můžete
zúčastnit
ankety
a vyjádřit svůj názor, zda Vám hlučné
činnosti vadí či nevadí.
HV

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Do letošního jara navštěvovali
obvykle dva členové zastupitelstva
naše jubilanty, aby jim poblahopřáli
k jejich jubileu. V letošním roce
navrhl starosta změnu a pozval
občany na společné setkání jubilantů
se zastupiteli obce do Hospůdky
U Čápa. Pozvání přijalo všech 11
jubilantů, kteří oslavili životní
jubileum v 1. pololetí roku 2016. Jak

setkání dopadlo? Všichni jubilanti se
dostavili ve čtvrtek 19. května v 18
hodin do slavnostně vyzdobeného
salonku. Po přípitku následovalo
blahopřání, předání dárků, malé
pohoštění, káva, zákusek a dlouhé
povídání u sklenky vína. Zastupitelé
byli společným setkáním velmi
potěšeni, a věříme, že se líbilo
i jubilantům.
HV

Ohlédnutí za červnovou kulturou
V sobotu 4. června od 14 hodin se
konalo v místním sportovním areálu
myslivecké
odpoledne.
Za
dobrovolné vstupné zvali myslivci na
úžasné
vystoupení
sokolnické
společnosti Zayferus s letovými
ukázkami dravců, na přehlídku psů
loveckých plemen, ukázku vábení
zvěře, lesní pedagogiku pro děti
a samozřejmě skvělé občerstvení.
Přestože bylo nádherné počasí,
návštěva byla zpočátku velmi
sporadická, asi to bylo na sobotu
příliš brzy. Kolem 15. hodiny se areál
ke spokojenosti myslivců zaplnil,
nadmíru spokojení byli určitě také
návštěvníci,
protože
slibovaný
program stál zato. Děti i dospělí byli
nejvíce zvědaví na dravce, kteří (až
na 1 neposlušného orla) plnili pokyny
sokolníků. Myslivecká akce byla
podpořena dotací ve výši 15 000,- Kč
z rozpočtu obce Ústí.
Poslední červnový víkend byla v Ústí
pouť sv. Petra a Pavla, na jejíž páteční
a nedělní program jsme zvali mj. i
občany z Hranic a okolních obcí.
Sobotní program byl určen pro naše
děti, takže se objevil pouze na
pozvánkách, které obdržela každá
domácnost. Jaká byla účast? V pátek
byla nádherná tropická noc, která
přímo vybízela k tanci nebo alespoň
k venkovnímu posezení. Pouťovou
zábavu navštívilo 164 platících,
někteří tipují účast okolo 200, 250 či
300 návštěvníků. Těžko říci, areál je
celkem velký, takže se účast velmi

těžko odhaduje. Každopádně ti, co
přišli, si zábavu užili až do půl třetí,
kdy kapela A-BAND ukončila své
hudební vystoupení.
Sobotního
pohodového odpoledne se zúčastnilo
asi 70 dětí, pro které bylo připraveno
několik soutěží a her. Díky obětavým
rodičům a mládežníkům strávily děti
příjemné
odpoledne zakončené
sladkou
odměnou.
V neděli
dopoledne při mši svaté začalo pršet
a už to vypadalo, že neděle opět
„nevyjde“. Ale naštěstí vše klaplo na
jedničku, počasí se umoudřilo, pár
kapek nikomu po několikadenních
vedrech nevadilo, takže program
mohl být v 15 hodin zahájen. Kromě
tradičního vystoupení dětí ze ZŠ
a MŠ Ústí byla připravena rozlučka
s paní
ředitelkou
Monikou
Milošovou, kterou jsme přichystali
společně se školou a zástupci žáků
jednotlivých ročníků od roku 1994 do
roku 2016. Poté začal bavit zejména
přítomné
děti
klaun
Bublín
a všechny ostatní DJ SEMI, který se
postaral o skvělý hudební doprovod
celého odpoledne. Věříme, že se Vám
pouť líbila a že jste si z programu
vybrali. Třídenní pouťový program
byl dotován částkou 20 000,- Kč.
Jménem kulturní komise děkuji všem
aktérům – prodávajícím, obecním
pracovníkům při přípravě areálu
i úklidu po pouti, účinkujícím,
ale i Vám spoluobčanům za to, že se
pouť opravdu vydařila.
HV

SETKÁNÍ SCHOL
V neděli 12. června 2016 proběhlo
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
v Hranicích již 25. Setkání schol.
Nechce se ani věřit, že tato akce má
už tak dlouhou tradici. Letošního
setkání se zúčastnilo pouze 5 schol
z blízkého okolí, ale i přesto to byl
hudební zážitek a nikdo nelitoval.
Nejdříve se nám představila schola
z Černotína, následovala schola
z Lipníka n. B. Další v pořadí byla
stálice těchto setkání, a to schola
z Podhoří, kde vystupovaly nejmenší
děti bez jakékoli bázně. Jako čtvrtá
v pořadí vystoupila naše schola z Ústí
a poslední se nám představila schola

Triangl – složená z několika
hudebníků
z různých
farností.
Setkání provázela velice příjemná
a přátelská atmosféra, kterou skvěle
doplňovali dva mladí moderátoři,
kteří na každou scholu měli
připraveno
několik otázek
a
záludných hádanek. Zazněly známé
i méně známé písně a každá schola
odcházela z podia se zaslouženým
potleskem.
Za skvělá vystoupení si pak většina
účastníků zašla na sladkou odměnu.
Děkuji všem ústeckým příznivcům
naší scholy, kteří nás přijeli podpořit.
Markéta Žeravíková

Konkurzní řízení
V pondělí 13. června 2016 proběhlo
konkurzní řízení na ředitele Základní
školy a mateřské školy Ústí. Do
konkurzního řízení se opět přihlásily
tři uchazečky, které během pohovoru
mj. představily koncepci naší školy.
Komise složená ze zástupců České

školní inspekce Krajského úřadu
Olomouckého kraje, ZŠ a MŠ Ústí,
školské rady a obce Ústí doporučila
Mgr. Lucii Mynářovou, kterou
starosta obce jmenoval do funkce
ředitelky ZŠ a MŠ Ústí od 1. 8. 2016.
HV

Vítání občánků – 3. dubna 2016
Pozvání obecního úřadu na tradiční
slavnost, která se u nás konala už
potřinácté, přijali rodiče s dětmi,
které se narodily v uplynulém roce
2015. Jsou to Gabriela Michálková,
Pavel Líva, Ema Žeravíková, Jan
Dvořáček a Tobias Rebenda.
Zajímavé na letošním vítání bylo to,
že starosta vítal už odrostlejší
miminka. Kromě Tobiase měly
všechny ostatní děti za sebou oslavu
prvních narozenin.

Starosta
poblahopřál
rodičům
k narození jejich dětí, předal
maminkám
kytičku
a
dětem
keramický kočárek se jménem, datem
narození a znakem obce a finanční
dar. V krátkém programu vystoupily
děti z MŠ, o hudební doprovod se
postaraly Markéta a Magdaléna
Žeravíkovy. Po zápisu do pamětní
knihy a tradičním fotografování
následoval
společný
přípitek
a povídání s rodiči a dalšími
příbuznými.
HV

Odbor SPV Ústí
Opět nadešel čas ohlédnout se za úspěchy ve sportovním klání našich dětí
z Ústí, které organizuje Česká asociace sportu pro všechny.
První velmi náročný závod Medvědí stezkou se konal 28. dubna 2016 ve
Skaličce.
Výsledky soutěže zdatnosti dětí a mládeže v přírodě.
Mladší žactvo I.
1.místo Lukášová Adéla, Juráňová Simona
Mladší žactvo II.
2.místo Hadašová Adéla, Černotská Vendula
3.místo Juráň Teodor, Navrátil Denis
4.místo Žeravík Tomáš, Ševčík Marek
Starší žactvo III.
1.místo Berná Zuzana, Hotařová Eva
Starší žactvo IV.
2.místo Žeravíková Marie, Juráňová Nicol
1.místo Koutný Václav, Smolka Petr
Dorostenky
1.místo Smolková Marie, Tolášová Klára
Výsledky krajské soutěže Medvědí stezkou v Žlutavě
dne 21. května 2016
Mladší žactvo I.
1.místo Lukášová Adéla, Navrátil Denis
Starší žactvo III.
4.místo Hotařová Eva, Hadašová Adéla
Starší žactvo IV.
1.místo Koutný Václav, Smolka Petr
Dorost
3.místo Smolková Marie, Tolášová Klára
3.místo Pavlová Tereza, Koutný Ladislav
V letošním roce krajské kolo probíhalo ve spolupráci se Zlínským krajem.
Soutěž se konala na krásném, ale náročném terénu u obce Žlutava (nedaleko
Otrokovic).
Výsledky republikového finále Medvědí stezkou v Dol u Blatné
ve dnech 17. -19. 6. 2016
Mladší žactvo II.
17.místoČernotská Vendula,Hadašová Adéla
Starší žákyně III.
9.místo Hotařová Eva, Berná Zuzana
Starší žactvo IV.
3.místo Smolka Petr, Koutný Václav
Dorost
9.místo Koutný Ladislav, Pavlová Tereza
Chtěla bych jen k 17. místu našich děvčat dodat, že přestože Vendulce během
závodu bylo velmi špatně, závod nevzdala a s Adélkou postupně splnily
všechny úkoly na trati.
Další sportovní aktivitou jsou atletické závody, kde děti vybojovaly krásná
umístění.

Výsledky regionálního kola v atletickém čtyřboji v Přerově dne 14.5.2016
Mladší žákyně
2.místo
Berná Zuzana
Mladší žáci
1.místo
Hotař Jiří
Starší žákyně
5.místo
Hotařová Eva
6.místo
Berná Zuzana
Dorost
2.místo
Bartoš Roman
6.místo
Koutný Ladislav
Výsledky krajského atletického čtyřboje v Přerově dne 28. 5. 2016
Mladší žákyně
1.místo
Berná Zuzana
Mladší žáci
1.místo
Hotař Jiří
Dorost
2.místo
Bartoš Roman
Výsledky republikového finále v atletice v Třebíči dne 11. června 2016
Mladší žáci
8.místo
Hotař Jiří
Dorost
6.místo
Bartoš Roman
Na závěr děkuji nejen našim dětem, že mají zájem a chtějí sportovat a
porovnávat své síly a znalosti s ostatními vrstevníky, ale i rodičům, kteří jsou
této aktivitě nakloněni.
Jiřina Lukášová

Milí ústečtí občané!
Přiblížil se 30. červen, s ním konec
školního roku a já se pomalu
loučím s 22 letým ředitelováním
ve vaší ústecké škole. Nastane mi
blahý čas pletení barevných
ponožek,
čtení
hromady
odkládaných knih a výletů
s vnučkami. Nové pí. ředitelce
Mgr. Lucii Mynářové budu
předávat během prázdnin školské
zařízení opravdu naplněné, s 37
žáky v ZŠ a ŠD, v MŠ s 38 dětmi.
Budova je dobře zrekonstruována,
zateplena, moderně vybavena.
A co hlavně - škola má přízeň
dětí, rodičů, zřizovatele, vás
občanů a úspěšně spolupracuje
s okolními
malotřídkami
i
hranickými školami. Novému
vedení přeji vstřícné přijetí,
jakého se mi dostalo v únoru 1994
při mém nástupu, i podpory
v dalších letech. Ať se školičce
nadále daří!
V celém průběhu ředitelování
jsem měla štěstí na výborný a
spolehlivý pracovní kolektiv,
šikovné děti a chápavé rodiče.
Děkuji tímto všem bývalým
i současným pracovníkům, ZŠ,
MŠ, ŠD, ŠJ a členům školské rady.
Poděkování patří i obecním
pracovníkům, kteří pro nás stále
vykonávají drobné služby bez
brblání a s úsměvem.

První okamžik loučení proběhl na
květnovém dnu matek, kdy se
rodiče skaličských dětí, které naši
školu pilně navštěvují, loučili
marcipánovým dortem v podobě
školy, přáníčky a třemi písničkami
zazpívanými bývalou žačkou,
muzikálovou zpěvačkou Terezkou
Bagarovou.
Následně mi byl v neděli 26. 6. na
pouti sv. Petra a Pavla dopřán
zážitek plný oboustranné radosti
od dětí, rodičů a zastupitelů. Moc
milá byla slova moderátora pana
starosty, Libora Vykopala, a
písnička
žáků
školy
„Pro
Moniku“
s půvabným
doprovodem kytary a flétničky.
Velmi dojemné bylo překvapení
v podobě 23 nádherných růží od
absolventů školy z let 1994 - 2016
a pak pohled na jejich slavnostně
utvořený
půlkruh
začínající
maminkou dvou malých děvčátek
a končící letošním prvňáčkem.
Následovaly
dárky,
květiny,
poděkování, přáníčka …
Odnáším si od vás všech nádherné
pocity ze vstřícnosti a podpory,
děkuji vám!
Monika Milošová,
t.č. ještě ředitelka ZŠ a MŠ Ústí

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
 Druhou květnovou neděli malí i velcí školáci potěšili své maminky programem
písniček, básniček, tanečků, dramatizací pohádek a vlastnoručně vyrobenými
přáníčky v KD Ústí.
 V pěvecké soutěži Jindřichovský kokrháč si v tvrdé konkurenci zpěváků ze
šesti škol vyzpíval 2. místo Tomáš Žeravík s písničkou Okolo Hradce.
Blahopřejeme!
 V půlce května absolvovaly děti exkurzi do hvězdárny v Brně a prohlídku
hradu Špilberk.

Školní výlet do Brna
Se školou jsme jeli do Brna. V hvězdárně jsme pozorovali hvězdnou
oblohu. Promítali nám souhvězdí a planety na strop. Když jsme si
položili sedačku a lehli si, vypadalo to, jako by nám přibližovali
opravdové nebe. V létě se budu snažit poznat alespoň jedno souhvězdí.
Z hvězdného nebe nás paní učitelky odvedly do podzemních katakomb.
Věznili tam vrahy a lupiče. Katakomby mají 3 patra do země. Čím
hlouběji, čím hlubší katakomba, tím horší zločinec. Zazdívali zločince
zaživa, mučili je, natahovali je na skřipec nebo je hodili do studny a
nechali je tam. NECHTĚLA BYCH TAM BÝT.
Markéta Karalo, 3. roč.

 10 června se sjelo do prosluněného Ústí na 80 dětí ze šesti okolních malotřídek
na tradiční již 6. ročník triatlonu. Závodilo se ve tříčlenných družstvech v běhu,
jízdě na on-line bruslích a jízdě na koloběžce /kole. Naši žáci obsadili ve všech
třech kategoriích stříbrná místa.

Triatlon
Dne 10 6. byl u nás v Ústí triatlon. Byli jsme rozdělení do skupinek po
třech. Soutěžili jsme na kolech, bruslích a v běhu. Také jsme byli
seřazeni do kategorií podle věku. První se soutěžilo na bruslích,
potom byl běh a poslední kolo. Nejlepší se umístili na prvních třech
místech. Této soutěže se zúčastnili i žáci z jiných škol. Všichni jsme
fandili svým spolužákům a hlasitě jsme povzbuzovali. Byl to krásný
den a hezky jsme si zasoutěžili. Vítězové dostal medajli a diplom. Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se!
Natálie Zůbková, 3. roč.

 Výjimečný úspěch měla také společná výtvarná práce všech školáků na medové
kuchařce, kterou se naše děti prezentovaly v soutěži Bez medu to nejde.
Z Hranic si přivezli cenu poroty – zlatý pohár. Kuchařka zůstane uložena
v medovém muzeu v Hranicích.

V pondělí 13. 6. jsme jeli do hranického zámku na předávání cen
soutěže Bez medu to nejde. Tam jsme převzali cenu poroty za naši
kuchařku. Do naší kuchařky každý napsal jeden recept s medem a
nakreslil obrázek. Kuchařka bude svázána a vystavena ve
včelařském muzeu. Potom si kdo chtěl, vystál frontu na zvířátko
z balónku a jeli jsme.
Jana Olivová
 Během května a června proběhla tři dětmi velmi oblíbená čtení s Janou Bradley
(z anglických knih O mlokovi, O kombě, O lívancích) zároveň s pečením
mloků, dýňové buchty a lívanců.
 Šest letošních prvňáčků se zúčastnilo slavnostního pasování v místní knihovně.
Nejprve si spolu s rodiči dočetli knihu Kamil neumí lítat, potom po splnění
čtenářských úkolů královna knih paní Dostálová děti mečem popasovala na
čtenáře. Děti si hrdě odnášely slavnostní stužky, svou první novou knížku na
čtení, čtenářský glejt a hlavně předsevzetí, že jim knihy zůstávají jako dobří
kamarádi. Všichni prvňáčci si chodí již několik měsíců pravidelně půjčovat
knihy. Ať jim to vydrží!
 Školáky čeká ještě do prázdnin dopoledne v kasárnách, dopravní hřiště
v Prostějově, vyhrát poslední čtvrtý turnaj v miniházené a společně s panem
starostou Liborem Vykopalem rozdat vysvědčení se zmrzlinou.
 Letos přechází do Hranic jediná statečná páťačka Adélka Hadašová. Přejeme jí
v 6. ročníku ZŠ 1. máje vše dobré!

Společná práce žáků 2. ročníku
Mikuláše Jakubce a Denise Navrátila

Hlavní město
Říční živočich
Nejkrásnější cit
Chladno
1+1=?
Opak dne
Opak něco
Osobní zájmeno

Tvrdá slabika
Plaz
Kluk
Opak nad
Karel

Zprávy z družiny
 Ve středu 1. června jsme oslavili v družince svátek dětí. Děti se podílely na
výrobě dárečku, zasoutěžily, zasportovaly, ale hlavně se pobavily. A protože
nám přálo slunečné počasí, užily si děti trochu vody. Přenášely vodu v děravém
kelímku, v namočené houbě, v mokrém hadru a musely překonávat různé
překážky. Za svoji aktivitu získaly sladkou i slanou odměnu.
 Přáním některých dětí je stát se záchranářem. Ve čtvrtek 9. června přišla k nám
do školní družiny záchranářka Pavlína Šatánková a s dětmi opakovala
vědomosti, které jim vštěpovala v prvním pololetí v zájmovém kroužku
zdravověda. V tento den se přidaly i děti, které kroužek nenavštěvovaly.
Budoucí záchranáři si vyzkoušeli jak provést správně resuscitaci, jak zastavit
krvácení, jak dobře ošetřit popáleniny, zlomeniny, ale také jak můžou pomoci
záchranářům a naopak. Co dělat, aby jim nepřekáželi při práci. Program se
dětem moc líbil a v příštím roce budeme pokračovat.
 Jako doplněk jarních družinových sportovních aktivit jsme zajistili kurz in-line
bruslení pro děti, které o tento sport mají zájem. Kurz začal 29. dubna a byl
ukončen malou olympiádou 10. června. Výuka probíhala pod vedením
zkušených instruktorů. S ohledem na věk malých bruslařů se učili bruslit,
správně pracovat s rovnováhou, stát, zatáčet a zastavit především zábavnou
formou hry.
 V pondělí 27. června proběhl ve sportovní hale CEMENT HRANICE
závěrečný turnaj v miniházené. Nálada byla bojovná, ale nejde jen o výsledky,
ale i o to, aby si děti zahrály, zasportovaly a pochopily herní činnosti. Oba naše
týmy se postupně střetly s družstvy mimohranických škol a vybojovali mladší
žáci KIDS Ústí 1. místo - zlato a starší žáci SOKOL Ústí 2. místo - stříbro.
Děti měly obrovskou radost ze svého vítězství. Na závěr turnaje, jak už tomu
pravidelně bývá, obdržela všechna zúčastněná družstva jako odměnu za
předváděné výkony drobné sladkosti.
 Na závěr školního roku v úterý 28. června dostaly děti z Ústí za odměnu výlet
do dětského dopravního centra v Prostějově. Nejdříve se děti učily zábavnou
formou dopravní značky, názornou ukázkou doplňovaly výbavu kola, řešily
dopravní situace cyklisty na křižovatkách a následoval test. Toho se děti nejvíce
bály, ale dopadly dobře. Nejlepší výsledky měl Marek Ševčík. Za dozoru
instruktorů děti musely ukázat jízdu dovednosti na kole s překonáváním
překážek. Na závěr se dočkaly volné jízdy na kolech, koloběžkách, šlapacích
motokárách s dodržováním dopravních předpisů. Za každý přestupek, nedání
přednosti v jízdě, špatném odbočení, měly děti ztrátu bodů. Každá jejich
činnost se hodnotila a opět nejlepší výsledky měl Marek Ševčík. Než jsme se
rozloučily, mohly si děti projít dětské lanové hřiště, zaskákat na trampolíně a

koupit si nějaké občerstvení. Tato akce se dětem moc líbila a hodnotily ji pěti
hvězdičkami.
 Kdo prochází v těchto dnech školní zahradou, může si připadat jako
v botanické zahradě. Rostlinky se odvděčily za péči, krásně se rozrostly,
rozkvetly a provoněly bylinkové záhony. Podívejte se na tu pestrou paletu.
Škoda, že vůně zatím přes stránky zpravodaje zprostředkovat neumíme.
Pavla Rašková

BLAHOPŘEJEME NAŠIM MALÝM TALENTŮM

PRO BOHEMIA OSTRAVA 2016
14. ročník mezinárodní interpretační soutěže
8. - 10. dubna 2016
Leona Berná 2. cena v 0. kategorii oboru hra na klavír
Krajská přehlídka talentovaných klavíristů Olomouckého kraje
CENA PUBLIKA Leoně Berné
Zábřeh, 14. dubna 2016
Rozhovor s trenérem ústeckých fotbalistů Radimem Žingorem
Jste spokojený s druhým místem v krajském přeboru?
Jako vždy jsem chtěl soutěž vyhrát, ale vzhledem k síle vítězného Jeseníku a
dalších kvalitních soupeřů musíme stříbro brát.
Vedoucí Jeseník sice krajský přebor suverénně válcoval, přesto mu Ústí
bylo neustále v patách. Bodový rozptyl mezi oběma týmy začal gradovat
až na konci sezóny. Aspirovali jste též na postup do divize?
Pro postup Jeseníku byl stěžejní nejen velmi silný kádr, ale i jarní příchod
střelce Navrátila, který ve třinácti zápasech vstřelil 21 branek. Tento chlapec
je pro KP těžce nadstandardní hráč. Nám naopak na jaře téměř vypadl Radim
Pokorný, který fotbal skrz stěhování odsunul na druhou kolej a pro
nadcházející podzimní část přerušil aktivní činnost. Navíc dalšího šutéra
Tomáše Oravu trápilo ke konci soutěže zranění kolene a taktéž gólmanská
jednička David Urbášek musel skrz zdravotní problémy odchytat zápas se
Šternberkem se sebezapřením a Dolany s Jeseníkem vynechat úplně.
Po celou sezónu jste se s týmem prali solidně, v některých zápasech jste
zvláště proti týmům z konce tabulky dosáhli na téměř hokejové výsledky.
Je to především díky hře Ústí? Tlačili dost čas dopředu.

Vždy je důležité, jak do zápasu vstoupíme a jak dodržíme předem stanovenou
taktiku na konkrétní mužstvo. Studiu hry soupeřů a následné předzápasové
přípravě totiž věnuji velké množství času. Aby to ovšem neslo své ovoce, musí
tyto úkoly plnit všichni hráči bez výjimky. Zajímavostí je jistě fakt, že na
domácím hřišti jsme získali jen 28 bodů, naopak venku jsme se stali
nejúspěšnějším mužstvem, když jsme přivezli 36 bodů.
Vyznáváte tedy spíše aktivní fotbal než pasivní bránění a čekání na
příležitost?
Většinou preferujeme aktivní napadání soupeře, který ovšem nejde hrát vždy.
Přesto Ústí na konci sezóny v několika zápasech trochu polevilo.
V jednom ze zápasů jste dokonce propadli s Jeseníkem a prohráli 9:0.
Čím to bylo?
To byl právě výše uvedený případ. Hráči byli předem upozorněni na silné
stránky Jeseníku a nabádáni na hru z hlubšího bloku. Bohužel po taktické i
herní stránce na plné čáře zklamali a první čtyři branky jsme dostali
z rychlých kontrů do otevřené defenzívy. No a když se těsně před odchodem
do šaten nechal zcela nesmyslně vyloučit P.Bočan za faul na půlce hřiště, bylo
druhé dějství proti ve všech směrech lepšímu soupeři jen otázkou skóre.
Ke kanonýrům ústeckého týmu patří Patrik Sencovici. V minulé sezóně
nasázel sedmnáct gólů. Jak jste s jeho výkonem spokojen?
Patrik je jako jeden z mála leváků pro mužstvo důležitý nejen svými góly
z pozice levého záložníka, ale taktéž jako úspěšný exekutor standartních
situací.
Mezi další forvardy lze počítat třeba i Radima Pokorného…
O Radimovi a jeho přerušení činnosti jsem se již zmínil výše. Pevně ale
doufáme, že až si vyřeší všechny věci týkající se nového bydlení, vrátí se zpět
do týmu.
Máte už jasné indicie k přestupům? Odchází z Ústí někdo? Kdo
popřípadě přijde?
Jediné oslabení je právě přerušení R. Pokorného. Naopak u čtveřice D.
Bezděk, D. Šerý, R. Vladik a D. Urbášek, kterým končí hostování, jsme
s mateřskými oddíly dohodnutí na přestupu. Všichni ostatní kluci jsou již
našimi hráči, bez jakýchkoli načítacích smluv. Navíc se z dorostu Hranic vrací
T.Juříček a ještě přijdou dva mladí chlapci bez finanční kompenzace, kteří již
podepsali souhlas s přestupem, ale jména zatím prozrazovat nebudu.
Dbáte na vlastních odchovancích nebo spíše vyzobáváte třešničky
z jiných mančaftů a sestavujete solidní tým v Ústí?
V našich podmínkách, kdy obec má 550 obyvatel a dorostenci hráli teprve
prvním rokem KS nelze spoléhat na vlastní odchovance. Hráč, který má mít
kvalitu na Krajský přebor, musí v mládežnických kategoriích projít minimálně
dorosteneckou divizí. Ústí v tomto směru po pádu do1.A třídy nejprve v sezóně

2014-2015 využilo některé hráče z farmy SK Hranice a v minulé sezóně
postupně tyto odkoupilo za nemalé finanční prostředky právě z tohoto
nedalekého divizního mužstva. Vyjímkou jsou D.Bezděk z Hustopeč, P.Bočan
z Jezernice a D.Urbášek ze Sigmy Olomouc.
Co říkáte na konec farem a nový přestupní kodex fotbalové asociace?
Farmy někde fungovaly a někde totálně vybouchly. Nám se např. ten
„farmařský rok“ vyplatil, nejen k okamžitému návratu do KP, ale i k získání
důvěry kluků a následným přestupům do Ústí. V Bělotíně, který farmu s SK
Hranice převzal po nás, nepomohla spolupráce k tabulkovému posunu, ale
určitě také získá některé hráče do svých řad. No a pro Kojetín znamenala po
podzimu ukončená spolupráce s Kroměříží, téměř pád do 1. A třídy. Z nového
přestupního řádu s tzv. volným přestupem bez souhlasu mateřského oddílu
panovaly velké obavy, ale jak se nakonec ukázalo až na malé výjimky zbytečně.
Z blízkých oddílů byl vybrakován snad jen Spartak Lipník, kde odešlo tímto
způsobem 16 hráčů a naopak nejvíc posílil Tatran Všechovice, kde přišlo 6
fotbalistů. Jako nešťastné řešení ale vidím ukončení možnosti hostování u
amatérských oddílů a střídavých startů u mládeže.
Budete chtít vykopat v příští sezóně divizi?
Jak už jsem řekl, každý zápas chceme vyhrát a skončit na prvním místě, ale
stejně jako před právě skončenou sezónou nám naše vedení tento cíl
nevytýčilo.
Pro Ústí by to byla zřejmě skvělá reklama. Těšil byste se třeba na
případné derby s Hranicemi?
Myslím, že už teď je to pro Ústí velmi dobrá vizitka, zvlášť když si uvědomíme,
že jsme s Želatovicemi nejmenší obcí KP. Derby s Hranicemi by bylo
atraktivní hlavně pro diváky. Pro mě už o něco méně, protože půlku sestavy
týmu Hranic tvoří kluci (roč. 1995 a 1996), které jsem trénoval od prvních
fotbalových krůčků až do MSDL a s nimiž neustále udržuji kontakt.
Nyní trochu odbočíme. Co říkáte na výkon českých fotbalistů na letošním
Mistrovství Evropy?
Bohužel realita je taková. Většina nás doufala, že se může stát zázrak, ale
marně. Ve všech třech zápasech jsme byli horším týmem a kdo tvrdí něco
jiného, jen si lže do kapsy. Repre nás nepotěšila výsledky, ale ani hrou. Víc
bych nechal na povolanější, kterým se to dle tiskovky vlastně líbilo.
Nakonec bych se chtěl zeptat, co Vám dělá v Ústí největší radost?
Je toho samozřejmě více, ale velmi potěšující je soudržnost obou mužských
týmů. Tréninky áčka a béčka totiž probíhají společně, vč. čtyř posunutých
dorostenců a tak hlavně ti mladší kluci po fotbalové stránce adekvátně rostou.
Nejdůležitější ovšem je, že drtivá většina hráčů má o víkendu dostatečné
zápasové vytížení a nevysedává pouze na lavičce.

Obec Ústí nabízí k pronájmu byt č. 4 v bytovém domě čp. 45.
Bližší informace či prohlídku lze domluvit na obecním úřadě.

Ústecký cyklovýlet
Kulturní komise připravila na neděli 17. července další společný
cyklovýlet pro všechny generace. Po loňské dobré zkušenosti
s cyklobusem chceme opět využít tuto službu. Po cyklistickém výkonu
z Ústí do Tovačova (52 km) pro nás přijede do Tovačova cyklobus,
který nás doveze zpět do Ústí do Hospůdky U Čápa. Méně zdatné bude
autobus přibírat po cestě z Tovačova, zdatnější mohou jet obě cesty na
kole až do Ústí.
Sraz v neděli 17. července v 9:00 hodin před KD Ústí.
1. zastávka – Osek – Jadran (svačina, pití)
2. zastávka – Přerov (oběd)
3. zastávka – Tovačov – cíl výletu
Jelikož kapacita cyklobusu je omezena na 40 kol,
je nutné se přihlásit na obecním úřadě do čtvrtku 14. července.
Hospůdka U Čápa vyhlásila
pro děti od 3 do 15 let výtvarnou soutěž s názvem

„Namaluj čápa nebo místní čapí hnízdo“
Své práce můžete předat obsluze Hospůdky U Čápa,
na zadní stranu napište jméno, příjmení, věk, adresu a telefon.
Uzávěrka soutěže je 21. srpna 2016, výstava prací a vyhodnocení
proběhne při loučení s prázdninami v sobotu 27. srpna 2016.
Vítězové soutěže ve třech věkových kategoriích obdrží věcné ceny.

Místní knihovna bude o prázdninách
otevřena 1. srpna 2016.
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