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Vážení občané,
děkuji Vám jménem svým i jménem obce za Vaši pomoc při opravách podlahy
a výměně lavic v místním kostele, ať jste již přispěli svou prací při brigádách nebo finančně
při sbírce.
Výměna lavic byla zahájena přípravou dřeva v roce 1999. Samotná oprava podlahy
začala vyklízením v pondělí 6. května a obě akce byly ukončeny v předstihu týden před
svátkem sv. Petra a Pavla.
Náklady na opravu podlahy a vícepráce činily 295.092,- Kč (teracová dlažba 67.000,Kč, položení dlažby 31.500,-Kč, beton 63.000,-Kč, cement 9.000,-Kč, štěrk 5.000,-Kč,
kamenná drť 13.000,-Kč, cement, armatura 16.000,-Kč, penetrace 3.500,-Kč, venkovní schod
15.700,-Kč, malování 16.500,-Kč, mříže 14.600,-Kč atd.). Práce občanů je odhadnuta na
částku cca 100.000,- Kč. Na akci přispělo ministerstvo pro místní rozvoj z programu obnovy
venkova částkou 258.000,- Kč a při sbírce se vybralo 110.240,- Kč, což činí dohromady
368.240,- Kč. Z této částky bylo uhrazeno výše zmiňovaných 295.092,- Kč a finanční
příspěvek na část lavic ve výši 73.148,- Kč. Zbývající částku na opravu lavic uhradil Farní
úřad Hranice. Podrobné vyúčtování veřejné sbírky bude uveřejněno v příštím vydání
Zpravodaje vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni ještě není ukončeno čerpání ze zvláštního
účtu.
Na technickém a organizačním řešení se podíleli p. děkan P. Jiří Doležel, projektant p.
Antonín Řehák, technický dozor stavby p. Antonín Kuchař, dodavatel nových lavic p. Ludvík
Kuchař, členové zastupitelstva obce a členové přípravného výboru. Mimo brigádníků se na
bouracích pracech podíleli také pracovníci obce. Podkladní beton, izolaci a zednické
výpomoci prováděl p. Radek Šumšala, dlažbu v původních rozměrech a odstínech se podařilo
připravit firmě Cidemat Hranice, její položení provedl p. Trabalík ze Slovenska. Opravu
venkovního schodu provedl kameník p. Dohnal z Hranic a vymalování p. Antonín Král
Malhotice. Ženy se ujaly přípravy občerstvení pro strávníky, úklidových prací a přípravy
kostela na pouť sv. Petra a Pavla.
Bez pomoci Vás všech by se akce těžko zrealizovala a jsem rád, že jste se v tak široké
míře podíleli na obnově duchovního centra obce.
Pavel Žeravík
ZE SCHŮZEK ZASTUPITELSTVA
Schůzka 5. 3. 2002
- Zastupitelstvo projednalo požadavek aktualizace povodňového plánu obce dle nového zákona s tím, že jeho
součástí budou nově také povodňové plány jednotlivých domů.
- Zastupitelstvo navrhuje vyřešit přístup k víceúčelovému hřišti položením dlaždic 50x50 cm – formou brigády.
- Oprava podlahy a lavic v kostele (podrobně výše).
- Bylo zahájeno výběrové řízení na výstavbu ČOV v Ústí.
- Obecní úřad přijal žádosti o poskytnutí úvěrů z účelového fondu bydlení – po splnění všech podmínek obecně
závazné vyhlášky budou zastupitelstvem schváleny.
- Obec žádá o dotaci na dostavbu kulturního domu z programu SAPARD. P. Antonín Řehák vypracoval
podrobný rozpočet včetně bezbariérového přístupu a sociálního zařízení v celkové výši 2.125.000,- Kč, o dotaci

může žádat obec v rámci Mikroregionu Hranicko, tzn. že bude nutné zajistit souhlasná usnesení zastupitelstev
všech obcí – členů Mikroregionu Hranicko.
- Zavedení internetu do Základní školy v Ústí předpokládá navíc ze strany obce zajištění protipožárních dveří,
bezpečnostních zámků, zakoupení nábytku apod.
- Zastupitelstvo projednalo žádosti občanů o uložení dřeva, přidělení bytu.
Schůzka 2. 4. 2002
- Zastavovací studie v Lípí - obecní úřad připraví kupní smlouvy a znalecké posudky.
- Oprava místního rozhlasu bude provedena v letošním roce, předpokládané náklady na tuto akci jsou 185.000,Kč, navíc bude pořízen AUDIOMODUL za 130.000,- Kč, na který je přislíbena dotace ve výši 100.000,- Kč,
jedná se o napojení rozhlasu na celostátní záchranný systém.
- Do výběrového řízení na výstavbu ČOV byly přijaty tři nabídky, na 1. místě se umístila firma VaK STAV, jejíž
nabídka však přesahuje finanční možnosti obce zhruba o 2 mil. Kč. Obec proto požádala státní fond životního
prostředí o prodloužení termínu uzavření smlouvy do 31. 5. 2002. Zároveň bude obec jednat s projektantem, zda
je reálné postavit ČOV za původně plánované prostředky.
- Státní fond životního prostředí uvolnil pozastávku dotace na plynofikaci obcím Ústí a Skalička ve výši
632.000,- Kč.
- P. Gallová Markéta oznámila ukončení nájmu k 31. 5. 2002, obec eviduje žádosti o byty, sociální komise
navrhne přidělení bytu dle sociální potřebnosti.
Schůzka 14. 5. 2002
- V termínu do 15. 5. 2002 je nutné podat žádost o dotaci na dostavbu KD, zároveň je třeba doložit také úvěrový
příslib na její financování.
- Výstavba ČOV – 1. výběrové řízení bylo zrušeno, obec vyhlásila 2. výběrové řízení tak, aby smlouva se
státním fondem byla uzavřena do 31. 5. 2002.
- Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou Pozemkového fondu ČR o odkup pozemků v katastru obce Ústí,
zastupitelstvo navrhuje cenu 0,50 – 1,00 Kč/m2, informace byly také vyhlášeny v rozhlase a vyvěšeny na úřední
desce.
- Obec obdržela nabídku na odběr časopisu SENIOR, zastupitelstvo schvaluje – využití pro klub důchodců a
místní knihovnu.
- Klub RADOST požádal o příspěvek – zastupitelstvo schválilo 500,- Kč.
Schůzka 28. 5. 2002
- Bylo řešeno přidělení bytu po manželech Gallových v domě č. p. 45, zastupitelstvo projednalo 5 žádostí –
p. Minaříkové Miriam, p. Bouchalové Evy, p. Paličky Vlastimila, p. Bělíkové Michaely a p. Zemkové Petry. Po
posouzení situace u všech výše jmenovaných bylo rozhodnuto, že byt bude přidělen p. Bělíkové Michaele.
Schůzka 11. 6. 2002
- Do druhého výběrového řízení na výstavbu ČOV se přihlásilo pět firem:
- Vodohospodářské stavby a. s. Pelhřimov 19.662,578,- INSTA Prostějov s. r. o.
19.794.050,20
- EKO Agrostav a. s. Prostějov
20.588.679,- Rovina a. s. Hulín
17.030.490,- Dušan Kleiber VaK STAV Drahouše
18.649,726,Výběrová komise posoudila jednotlivé nabídky, jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Dušan Kleiber
VaK STAV Drahouše, nabídka firmy Rovina Hulín i přes nejvýhodnější cenu nebyla vybrána pro odlišnou
nabídku dodávky a montáže technologické části čistírny odpadních vod.
- Zastupitelstvo projednalo situaci na mostku „u mlýna“, navržena oprava zábradlí, která bude realizována
v průběhu prázdnin.
- Zastupitelstvo schvaluje opravu plotu za obecním úřadem, oprava bude provedena během měsíce července a
srpna.
- Dle nového zákona o pohřebnictví je obec povinna uzavřít smlouvy o nájmech hrobových míst a zpracovat řád
veřejného pohřebiště, jedním z jeho článků je také stanovení tlecí doby, kterou určuje okresní hygienik na
základě hydrogeologického průzkumu.
Schůzka 9. 7. 2002
- Byla projednána likvidace škod po vichřici, odborná firma posoudila poškozené lípy u hřbitova a navrhla řešení
(blíže Ochrana lip u hřbitova).
- Okresní úřad Přerov zaslal obcím informace ohledně školství, nově má obec zřídit základní a mateřskou školu
jako příspěvkovou organizaci, nově nemusí také obec hradit jiné obci neinvestiční náklady za žáky, kteří
navštěvují jinou základní školu, ačkoli povinnou školní docházku mohou plnit ve své obci.
- Vzhledem k výdajům, které nebyly zahrnuty do rozpočtu, navrhuje finanční výbor rozpočtové opatření:
posouzení a opravy lip po vichřici
10.000,- Kč
oprava střechy na výletišti po vichřici
1.700,- Kč
odkup pozemku v lomu
15.000,- Kč

provoz počítačů v ZŠ
hydrogeologický průzkum na hřbitově

5.000,- Kč
10.000,- Kč

Vyhlášení soutěže na rok 2002 – nejpěknější vstup do domu
Soutěže v rámci programu obnovy venkova začala obec vyhlašovat již v roce 1999. V minulých letech
komise hodnotily předzahrádky a květinovou výzdobu domu, fasádu a zeleň okolo domu. Letošní ročník soutěže
je zaměřen na vstupní část domu, tj. samotný vstup do domu, dveře, schodiště, osvětlení, zábradlí, květiny apod.

KULTURA

V

OBC I

Jednou z mnoha připomínek k životu na obci bývalo a možná stále je, „že se tu nic neděje“. Jaká je situace
v Ústí? Veškerý kulturní život zahrnuje v posledních letech dva plesy, dětský karneval, vodění medvěda, den
matek, kácení máje, pouť a posezení s důchodci. Samotná obec, respektive kulturní komise, z toho zajišťuje
sousedský bál, kácení máje, pouť a posezení s důchodci. V porovnání s některými obcemi se může zdát, že jsme
na tom dobře, v porovnání s jinými se naopak zdá, že akcí je málo. Otázka, zda nabídku kulturních akcí rozšířit,
je však velice složitá.
Kácení máje v letošním roce, které bylo podruhé v sobotu (na přání občanů), nedopadlo se ztrátou, ale
poprvé nevydělalo vstupné na hudbu. Zvláštní ovšem je, že méně návštěvníků bylo právě z Ústí. Také pouť nás
přivádí k zamyšlení, zda vůbec pořádat pouťovou zábavu. Dětské odpoledne se vlivem špatného počasí
uskutečnilo až v sobotu a mírně posunulo dva fotbalové zápasy. Na taneční zábavu, či na Gradace (původně
domluvená Pohoda), přišlo 75 lidí. Vstupné 30,- Kč zdaleka nepokrylo cenu hudby, která byla přijatelná. Přes
malou účast i chladné počasí se ti, co přišli, bavili velmi dobře. Vzhledem k tomu, že poprvé nepřijely kolotoče,
zajistila kulturní komise na nedělní odpoledne skákací hrad a projížďku na koních. Cena skákacího hradu byla
„pouhých“ 5.500, Kč. V neděli byla návštěva místních i jejich hostů vysoká a právě díky „hradu“ vydržela až do
večerních hodin. Přes všechny výdaje neskončily tyto akce prodělkem, ale zklamáním.
Otázku, zda jít 2 x za rok na místní zábavu a popovídat si třeba se sousedy, nebo raději grilovat u domu,
si musí vyřešit každý sám. Za úvahu stojí také to, zda za nižší účastí na zábavě byla opravdu zima nebo hudba,
nebo zda raději neuspořádat vzhledem k Rockovým Hranicím, oslavám „Šárky v lomu“, prvním odjezdům na
dovolenou apod., třeba předhodovou zábavu. Najít ale vhodnou hudbu a vhodný termín pro všechny
tancechtivé je oříšek.
Pro Vaši informaci uvádíme, k čemu byly využity výtěžky kulturních akcí v minulých letech. Byla
pořízena průlezka v základní škole za 8.900,- Kč, zakoupena starší mraznička, 2 fritovací hrnce, mikrovlnná
trouba, přenosný mikrofon v hodnotě 15.000,- Kč, paruky, zaplacena výsadba kolem dětského hřiště, část
prostředků použita při budování osvětlení víceúčelového hřiště, zaplacena oprava spáleného motoru apod. Také
výtěžek letošního vodění medvěda – částka 4.000,- Kč - byl použit na zakoupení druhé sítě na víceúčelovém
hřišti.
Jisté je, že ne každá zábava se vydaří. Pokud však návštěvnost bude mít sestupnou tendenci, může se stát,
že nikdo nenajde chuť a ani odvahu takové akce pořádat, natož se zabývat úvahou, zda uspořádat navíc zábavu
při vodění medvěda, velikonoční zábavu, červencovou či srpnovou noc apod. Věřme, že zavedené akce se udrží.
Kulturní komise ráda přijme jakékoliv připomínky a náměty ke své činnosti.

OCHRANA LIP U HŘBITOVA
Při červnové vichřici byly poškozeny lípy rostoucí kolem sloupu se sochou Panny Marie u místního
hřbitova. Někteří z Vás jistě doporučovali vzhledem k poškození pokácení lip. Obec přizvala k posouzení stavu
stromů Český svaz ochránců přírody z Valašského Meziříčí a dendroložku ing. Zinu Klečkovou, s jejímž
stanoviskem Vás chceme seznámit.
1.
Lípa velkolistá rostoucí za hřbitovní zdí – aktuální stav - obvod kmene 390 cm, ve kmeni staré zatažené
praskliny, při vichřici došlo k odlomení velké větve ze středu vrcholové části koruny a novému
rozprasknutí kmene od rozdvojení až k zemi. Ze severozápadní strany kmene je prasklina dvojitá a při
pohybu koruny dochází k jejímu rozevírání a stahování a tím k opakovanému poškozování kmene. Firma
doporučila zpevnit kmen stažením, nejlépe kovovou obručí. Tato obruč musí být podložena dilatačními
špalíky z měkkého dřeva, jejichž vytlačování a deformace bude signalizovat tloustnutí kmene a bude tedy
možno zamezit nebezpečí jeho zaškrcení. Dle potřeby se musí povolovat spojovací šrouby. Dále je také
nutné provést stabilizaci poškozené koruny a omezit její rozkyv do stran. Je potřebná instalace
nedestruktivní vazby v koruně. Nutné je i odstranění zlomených větví a začištění ran tak, aby mohlo dojít
k hojení.

2.

3.

Lípa velkolistá o obvodu kmene 380 cm roste přímo v areálu hřbitova. Strom byl v minulosti vysoko
ořezáván. Odstraněna byla jedna mohutná větev, rána zůstala neošetřena. Vznikla dutina, díky které se
hniloba dostala hluboko do dřeva kmene. Při vichřici došlo k odlomení části koruny, ve výšce 6 m je vidět
vyhnívající dutinu ve kmeni. Strom je v současné době ve velmi špatném zdravotním stavu. Při kopání
hrobů na hřbitově a instalaci pomníků nutně došlo i k poškození kořenů. Odborná firma navrhuje
vzhledem k rozsahu hniloby ve kmeni a pravděpodobně i v kořenech odstranění této lípy. Je možné
ponechat pouze torzo – tj. dolní cca 4-5 m vysokou část kmene s obrostem výmladkových větví, byly by
tak alespoň částečně v dolní části kryty zbývající dvě lípy, které se budou muset vyrovnat se změnou
klimatických podmínek (otevření nárazovým větrům ze strany, odkud na to nebyly zvyklé).
Lípa srdčitá o obvodu kmene 540 cm se ve výšce 2 m větví na dva mohutné kmeny, z nichž jeden se
odklání do volného prostoru (vzniklého před léty odstraněním čtvrté lípy). Při vichřici nedošlo
k poškození. Lípa je v dobrém zdravotním stavu. Firma doporučuje instalovat preventivní vazbu v koruně.

Obě lípy, které by měly být ponechány, jsou vitální, s plně olistěnými korunami, bez známek napadení
dřevokaznými houbami. V budoucnu je potřeba zabránit jakýmkoliv negativním zásahům v oblasti kořenového
systému stromů (plocha minimálně 1,5 násobku průměru korun) – tj. nesmí zde být prováděny žádné výkopy,
překopy, navýšení nebo snížení terénu apod. Jedná se o hodnotné exempláře, výjimečné svými rozměry a věkem,
které si zaslouží ochranu. Lípa srdčitá má parametry památného stromu a vzhledem ke svému zatím velmi
dobrému zdravotnímu stavu je do budoucna vysoce perspektivní. Také díky umístění mimo dosah budov a
komunikací nehrozí vznik konfliktních situací a tento strom by mohl být ještě další desetiletí bez větších nákladů
zachován.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA SE BLÍŽÍ
Zastupitelstvo na svém veřejném zasedání dne 25. 6. 2002 schválilo počet členů pro další volební
období 2002 – 2006, a sice stejný počet tj. 7 členů zastupitelstva. Tento počet byl také oznámen registračnímu
úřadu, jemuž budou volební strany podávat kandidátní listiny. Na kandidátních listinách se uvádí tolik kandidátů,
kolik se volí členů zastupitelstva obce, v případech, kdy se volí pouze pěti a sedmi členné zastupitelstvo, může
být na kandidátní listině o 1/3 kandidátů více, tzn. pro naši obec je to 9 kandidátů. Registračním úřadem pro obec
Ústí je Městský úřad Hranice, ten bude kandidátní listiny přijímat, projednávat a registrovat.
Kandidátní listiny mohou podávat volební strany, jimiž pro volby do zastupitelstev obcí jsou:
registrované politické strany a politická hnutí, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů a
sdružení politických stran nebo politických hnutí.
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební
strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé
její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana
kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a
místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezávislý
kandidát pro volby do zastupitelstva obce Ústí potřebuje 23 podpisů, sdružení nezávislých kandidátů potřebuje
40 podpisů.
Lhůta pro podání kandidátní listiny je 66 dnů přede dnem voleb tj. do 27. srpna do 16.00 hodin
na Městský úřad Hranice.

Kdo z občanů má chuť a zájem zapojit se do komunální politiky, nechť se
přihlásí na obecním úřadě do pátku 23. srpna 2002.

Internetové stránky obce Ústí
Informace o obci naleznete na adrese: http://usti.hyperlinx.cz.

Dopravní obslužnost obcí v roce 2003
Požadavky na úpravu jízdního řádu pro období platnosti od 15. 12. 2002 do 13. 12. 2003
můžete přednést na obecním úřadě nejpozději do 26. 8. 2002.

