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srpen 2006

Zastupitelstvo se sešlo na svých poradách 3. května, 31. května, 21. června a 26. července, veřejná
zasedání se konala 18. května, 1. června a 27. července. V průběhu měsíce dubna uzavřela obec s úřadem práce
opět dohodu o poskytnutí příspěvku na veřejně prospěšné práce, byli přijati dva pracovníci Bohuslav Líva a
Dobromír Kincl do 30. září 2006. Posléze byli přijati na období do 31. 7. ještě další pracovníci na odstraňování
povodňových škod, a sice Vojtěch Hradilík, Pavel Rada, Libor Vašina, Josef Lukáš a Hana Kopecká. Třem
pracovníkům byly smlouvy prodlouženy do konce října letošního roku, jedná se o Bohuslava Lívu, Dobromíra
Kincla a Hanu Kopeckou. Kromě odstraňování nánosů z povodní a ošetření znehodnocených výsadeb se podíleli
na perfektním úklidu obce před sjezdem rodáků.
Měsíce květen a červen byly ve znamení příprav sjezdu rodáků a především vydání publikace o obci
Ústí. Tiskem byla pověřena přerovská Tiskárna Strojil. Knihu „Ústí – historie a současnost“ pokřtili vodou ze tří
toků – Nihlovského a Opatovického potoka a řeky Bečvy – odpovědný redaktor PhDR. Jiří Lapáček a
starostové Ústí Antonín Vinkler, Pavel Žeravík a Libor Vykopal. Díky redakčnímu týmu a ochotě spoluobčanů
vzniklo dílo, ve kterém se dozvíte, jaké bylo např. osídlení obce v pravěku a středověku, jak se žilo v Ústí v 19.
a 20. století až do současnosti. Samostatnou kapitolu tvoří duchovní správa, školství, povodně, hospodářský,
společenský, kulturní a sportovní život. Zajímavé jsou také vzpomínky rodáků, tradice a pověsti. Nedílnou
součástí je bohatá obrazová příloha. Kniha je k dispozici na obecním úřadě, cena 250,- Kč, určitě by neměla
scházet v žádné knihovně.

Po sjezdu rodáků následovala nelehká likvidace výstavy fotografií, dokumentů a různých zajímavostí.
Mnohokrát děkujeme všem, kteří fotografie a historické dokumenty poskytli a umožnili konání této mimořádné
výstavy. V současné době připravujeme navrácení veškerých originálů a vytvoření jakéhosi alba z vystavených
výtisků.
V roce 2004 zadalo zastupitelstvo obce architektonicko-urbanistickému ateliéru, A.VE. Studio Brno,
aktualizaci místního programu obnovy venkova. V rámci péče o veřejná prostranství bylo navrženo vybudování

trvalého přístřešku ve sportovním areálu. Původní motivační skica byla postupně dopracována včetně potřebných
dokumentů a obec začala vyřizovat stavební povolení s tím, že se pokusí požádat o dotaci, protože rozpočet na
celou akci byl cca 400.000,- Kč. Finance se nepodařilo získat také proto, že obci scházely vlastní prostředky. O
možnosti realizace této stavby se jednalo také na výboru TJ Sokol. A ejhle, „ti Sokoli jsou ale borci“. Navrhli, že
se do stavby pustí brigádnicky, když obec zaplatí a doveze materiál. Tento vynikající nápad zastupitelstvo
samozřejmě podpořilo. Obec zakoupila drť, štěrk, obrubníky, střešní krytinu, palubky, poskytla dřevo z obecního
lesa, dále zakoupila nátěrové hmoty a provedla všechny potřebné nátěry. Veškeré tesařské práce prováděl místní
tesařský mistr František Palacký. Termín, který jsme si společně stanovili (sjezd rodáků), byl stoprocentně
splněn. Ve sportovním areálu vyrostlo tolik potřebné zastřešené posezení, které budeme využívat nejen na fotbal,
ale i na kulturní akce (kácení máje, pouť, zábavy atd.), ale je možné jej využít po dohodě i pro soukromé účely
se zapůjčením kiosku. Zastupitelstvo obce děkuje všem, kteří pomohli při budování zastřešeného posezení, všem
těm, kteří jsou ochotni si najít čas a jak říkáme „za pivo a kabanos“ udělat spoustu a spoustu práce pro všechny
spoluobčany. Zvláštní poděkování patří Zdeňku Kurfürstovi, Dušanu Rýparovi, Jiřímu Smolkovi, Mariánu
Horákovi, Marku Hošákovi, Bohuslavu Lívovi, Pavlu Ryškovi, Václavu Radovi za zapůjčení mechanizace, a
mnoha dalším.
V letošním roce požádal Mikroregion Hranicko, jehož členem je také naše obec, o finanční prostředky
z programu obnovy venkova Olomouckého kraje na dobudování II. etapy cyklotrasy Po vodních a větrných
mlýnech. Naše obec požádala o zhotovení zastřešených posezení pro cyklisty (jedno je umístěno u rybníka,
druhé v Mariánském údolí) a stojany na kola, které budou teprve dodány. Ze zbylých finančních prostředků
Olomouckého kraje jsme ještě požádali o dotaci na pergolu na dětském hřišti. Tato byla vybudována firmou
SEVA – Ševčík Miroslav rovněž do sjezdu rodáků. Objednatelem všech prací byl Mikroregion Hranicko, který
po zaplacení a převzetí díla převede vše do majetku jednotlivých obcí. Finanční podíl naší obce činí 40 %
z celkové částky.
Co nás čeká v nejbližších dnech? Kontrola hospodaření, kontrola plnění programu SAPARD a
inventarizace obecního majetku.

Venkovská turistická ubytovna – TJ SOKOL Ústí
V rámci Mikroregionu Hranicko vzniklo na počátku roku 2005 neformální sdružení místních
samospráv, podnikatelů, spolků a zemědělců, jejichž společnou snahou je přispět k rozvoji Hranicka. Na počátku
letošního roku tato neformální skupina založila občanské sdružení Rozvojové partnerství, jehož členem jsou také
obec Ústí a TJ Sokol Ústí. Právě členství ve sdružení přivedlo TJ Sokol k podání projektu na rekonstrukci
stávajících šaten a vybudování „Venkovské turistické ubytovny“ z programu Ministerstva zemědělství
LEADER ČR v rámci opatření „Rozšíření infrastruktury služeb cestovního ruchu“. Rozpočet na celou akci je cca
1.100.000,- Kč, z toho byla schválena dotace ve výši 80 %. Realizací projektu bude vybudováno 20 nových
ubytovacích kapacit v 6 pokojích se sociálním zázemím, společenská místnost s kuchyňským koutem, kancelář
správce, úklidová místnost, kotelna a sklad prádla. Podmínkou je také vytvoření jednoho nového pracovního
místa. Dodavatelem stavby je firma DEHON s.r.o., ukončení stavebních prací včetně kolaudace je stanoveno na
prosinec 2006. Držme Sokolu palce, ať jim vše vyjde.
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem Ústí vyhlašuje

humanitární sbírku letního a zimního oblečení – dámské, pánské, dětské

• lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
• domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční
• péří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek.
Věci zabalené do igelitových pytlů nebo krabic přineste ve dnech 28. a 29. září 2006 v době
od 8.00 do 18.00 hodin do průjezdu bývalého obecního úřadu.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Týden v životě Hranicka
Mikroregion Hranicko zorganizoval ve spolupráci se zkušenými lektory Jindřichem Štreitem a
Tomášem Pospěchem týdenní workshop talentovaných studentů fotografie. Jejich úkolem bylo zachytit
každodenní život v jednotlivých obcích (architektura a krajina, společenský život, veřejný život, práce apod.)
K nám fotografové zavítali o víkendu v době kácení máje a fotbalového utkání. Výsledkem celého projektu je
tématicky rozčleněná fotografická expozice, která bude „putovat" po obcích Hranicka tak, aby mohla být
představena co nejširší veřejnosti. Následně by měla být také vydána publikace vybraných fotografií pořízených
v průběhu workshopu. Nedílnou částí výstavy bude panelová prezentace úspěšných aktivit Mikroregionu
Hranicko a dalších projektů, na kterých obce spolupracují.

Výstava „Týden v životě Hranicka“ bude instalována v naší obci v sále kulturního domu
od 1. 9. do 6. 9. 2006. Zahájení výstavy bude v pátek 1. 9. v 17.00 hodin.
V dalších dnech bude výstava zpřístupněna vždy od 14.00 do 18.00 hodin.

Členové kulturní komise zvou všechny přátele cyklistiky na
4. SPOLEČNÝ CYKLISTICKÝ VÝLET
Kdy?
V kolik?
Co s sebou?
Upozornění

v sobotu 26. srpna 2006
sraz v 8.30 hodin u autobusové zastávky v Ústí
Kolo v dobrém technickém stavu, svačinu, pití, peníze a především dobrou náladu.
Každý jede na vlastní nebezpečí, děti pouze v doprovodu rodičů.
Bližší informace na OÚ.

Trasa

Po stopách využívání vodní a větrné energie

Společně projedeme novou cyklotrasu, která propojuje místa existujících i neexistujících vodních a větrných
mlýnů na Hranicku. Trasa, která vede obcemi - Ústí – Hranice – Olšovec - Potštát – Partutovice – Střítež

nad Ludinou – Jindřichov – Bělotín – Polom – Hranické Loučky – Špičky – Poruba – Zámrsky –
Skalička, bude upřesněna před odjezdem. Cyklotrasa je vybavena mobiliářem (lavičkami, stojany), jsou na ni
poskytovány turistické služby (informace, ubytování, stravování), místa vodních a větrných mlýnů jsou označena
informačními tabulkami, které obsahují informace o historii mlýnů a historii mlynářství. Jistě jste si všimli, že
také v katastru naší obce byla instalována dvě malá posezení a tabulka informující o vodním mlýně v č.p. 22.
Mikroregion Hranicko vydal propagační materiály: Soutěžní průkaz „Mlynářský krajánek“, Průvodce po historii
mlynářství na Hranicku a Cykloturistickou mapu s vyznačenou trasou vedoucí kolem vodních a větrných mlýnů.
Propagační materiály můžete získat v Informačních centrech v Hranicích, Přerově, Lipníku nad Bečvou, Novém
Jičíně, Odrách a na Informačním centru hlavního nádraží. Zájemci se mohou zapojit do cyklistické soutěže
„Mlynářský krajánek“.

Kdo to byl mlynářský krajánek?

Jaká jsou pravidla soutěže:

Mlynářský krajánek byl ve mlýně vždy vítán a oblíben i
mezi zákazníky a mlynářskou chasou. Krajánci, to byli
zpravidla vyučení mlynáři, kteří neměli stálou práci.
Jakmile jim práce ve mlýně skončila, šli „vandrem“, od
mlýna ke mlýnu. V létě si někteří krajánci užívali pěkného
počasí, to se na mlýně dlouho nezdrželi, nejpozději po
několika dnech putovali dál a mnohdy užívali i letní
pohostinnosti přírody a jejich plodů. V zimě a za špatného
počasí pak přebývali ve mlýně zpravidla po dobu delší.
Vypomohli dle potřeby a možností ve mlýně, někdy i v
hospodářství. Někteří putovali stále po stejném okruhu
mlýnů, zvláště ti starší, případně nemocní. Takoví se vraceli
a přicházeli i několikrát do roka, na dobu delší. Mlynář měl
cechovní povinnost poskytnout krajánkovi zdarma nocleh,
stravu a také dát nějaký peníz na cestu. Krajánci přicházeli
do mlýna před večerem, někdy k obědu. Krajánci měli
zpravidla vybrané společenské vystupování, sdělovali různé
události, znali i pověsti a básně, nebo hraní na hudební
nástroj. Byli světa i okolí znalí, často se dohovořili i cizím
jazykem. Mívali dobrou výmluvnost, vtip a smysl pro
humor. Někteří se zabývali i zprostředkováním sňatků,
mlýnského zařízení, případně i mlýnů. Byli to putující
pozorovatelé a zpravodajové a dostávali za dobrou
informaci i odměnu. Své potřeby - prádlo a jiné osobní
potřeby - nosili v ruksaku. Deku nosili zpravidla smotanou
na zádech .

Odpovědi na otázky v tomto soutěžním průkazu je třeba
získat na cyklotrase „Po stopách využívání vodní a větrné
energie“. Odpovědi naleznete na zastávkách na trase
označených informačními infocedulkami (jsou to zpravidla
místa existujících či neexistujících mlýnů).
•
Trasa cyklotrasy je zaznačena v turistické mapě „Po
stopách využívání vodní a větrné energie“ .
•
Soutěžit mohou jednotlivci, ale i skupiny, pravidlem
ovšem je, za jeden vyplněný soutěžní průkaz může být
pouze jeden soutěžící pasován titulem Mlynářský
krajánek Hranického mlynářského cechu.
•
Po získání odpovědí na otázky a získání kontrolních
razítek je třeba soutěžní průkaz odevzdat nebo zaslat
na Městské informační centrum, Masarykovo náměstí
71, 753 01 Hranice do 28. září 2006.
•
Připouští se jedna nezodpovězená otázka a jedno
chybějící kontrolní razítko.
•
Slavnostní
pasování
úspěšných
soutěžících
Mlynářským krajánkem se uskuteční v neděli 1. října
2006 od v Porubě (u Hustopeč nad Bečvou) od 14
hodin .
• V rámci slavnostního pasování budou vylosovány
hodnotné ceny

Upozornění pro občany
Vážení spoluobčané, jak jistě víte, při Obecním úřadě v Ústí nepracuje žádná stavební komise. Výkon
této činnosti zajišťuje pro naši obec Městský úřad Hranice, Stavební úřad. Obecní úřad Ústí vydává pouze
souhlas k připojení sjezdu na místní komunikace, souhlas k připojení na obecní kanalizaci a vydává také
vyjádření ke stavební dokumentaci v případě novostaveb apod. Pokud jste se rozhodli provést stavební úpravy
domu, výměnu oken, stavbu plotu atd., projednejte vše nejdříve na stavebním úřadě, kde Vám sdělí, zd a je třeba
vyřídit stavební povolení, ohlášení stavebních úprav, ohlášení drobné stavby nebo není potřeba nic vyřizovat.
Pokud obec zjistí, že provádíte na svém pozemku či stavbě úpravy, které je třeba povolovat, bude obec
požadovat prošetření těchto prací.

Myslivecké sdružení Nihlov
zapůjčí případným zájemcům lapací zařízení na odchyt kun.
Bližší informace na tel. č. OÚ Ústí – 581 621 157, 724 182 835
nebo p. Václav Dostál, Ústí čp. 98, 607 839 031.

KURZ „ZÁKLADY VÝPOČETNÍ TECHNIKY“

CVIČENÍ PRO ŽENY

Zájemci o počítačový kurz – WORD, WINDOWS,
INTERNET v rozsahu 35 hodin, který bude na podzim
letošního roku opět zajišťovat obecní úřad ve spolupráci se
Soukromou střední odbornou školou Hranice s.r.o., se
mohou přihlásit na obecním úřadě. V případě zájmu lze
uspořádat kurz i pro pokročilé. Účastníci obdrží osvědčení
o absolvování kurzu. Bližší informace na OÚ.

začíná ve středu 13. září v 19.00 hodin
v sále kulturního domu. Hodinové cvičení
při hudbě je zaměřeno především na
protahování a posilování celého těla.
S sebou si vezměte pohodlné oblečení na
cvičení, sportovní obuv, podložku, pití a
samozřejmě dobrou náladu.Poplatek 10,-Kč.

Výběr poplatku za svoz odpadu a stočného za 2. pololetí roku 2006
Druh

Výše

Splatnost

Stočné – 2. splátka
Poplatek za svoz KO 2. pololetí

8,- Kč/m3
140,- Kč/osoba

30. 9. 2006
31. 10. 2006

Všechny poplatky můžete platit hotově na obecním úřadě
v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hodin.
se do cyklistické soutěže

Zájezd na Znojemské vinobraní

Kulturní komise při OÚ pořádá v sobotu 16.
září 2006 zájezd na Znojemské vinobraní. Odjezd
autobusu v 5.00 hodin od autobusové zastávky v Ústí,
návrat v neděli 17. září v ranních hodinách.
Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě do
středy 30. srpna 2006, zároveň je nutné uhradit cenu
zájezdu za autobusovou dopravu – 250,- Kč. Vstupné
na program si hradí každý sám (různé ceny pro
dospělé, důchodce, studenty). Kompletní sobotní
program je zveřejněn na úřední desce a také na
webových stránkách http://www.znojmo.biz/znojmovinobrani-2006.php

Znojemské vinobraní – sobota 16. září 2006 – výběr z programu
10.00

Slavnostní otevření šenků, mázhausů a
historických trhů starostou města, jeho
doprovodem, purkmistrem a konšely.
Historický povoz s víny z Rakouska –
ochutnávka zdarma – Masarykovo nám.
14.00
Historický průvod městem za účasti krále Jana
Lucemburského, zakončený slavnostní scénou
na hlavní tribuně.
Hlavní tribuna
14.00
Historický průvod a scéna
16.00
Produkt roku 2005 s Receptářem – uvádí Marie
Retková
16.50
Burana Orffechester
18.00
Diabolské husle
18.50
Xanadu
Galavečer
19.30
Miro Žbirka a Martha
21.00
Michal David a Michal David Band
22.00
Ohňostroj
Václavské náměstí
10.00
Zahájení provozu trhu
10.15
Slavnostní otevření trhu starostou města
formou malého divadelního představení
k potěše a pobavení návštěvníků města

10.50
11.15
12.00
12.45
13.30

Dobový tanec Hortus Gratiae
Dobová hudba Krless
Dobový šerm Fedrfechtýři
Produkce fakíra In Flamenus
Loutkové divadlo eMILLIon – „Jak Honza s
duchem zatočil“
15.45
Dobový tanec Hortus GratiaePoustevníci Brno
16.15
Dobová hudba Krless Praha
17.00
Produkce fakíra In Flamenus
17.45
Dobový šerm Grál
18.40
Komedianti na káře a eMILLIon – „Cirkus
bude …možná“
19.45
Dobový tanec Hortus Gratiae
20.30
Dobový šerm Fedrfechtýři
21.00
Koncert dobové hudby Krless
21.45
Ohňová show na závěr programu
Horní náměstí
12.30 13.30 Slovácký krojovaný krúžek – smíšený pěvecký
sbor
14.45 16.15 Heligonkáři MORAVÁCI z Brna
16.30 18.30 Dechová hudba MORAVÉNKA
19.00 22.00 Hudební skupina Eminent
22.30 24.00 Hudební skupina Eminent

