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říjen 2001
ZE SCHŮZEK ZASTUPITELSTVA

Schůzka - 6. 9. 2001
- zastupitelstvo projednalo provedení oprav v pohostinství, nájemce reklamoval provedení maleb, po jednání s panem Králem
bylo rozhodnuto, že na jaře 2002 bude znovu vymalováno, náklady v poměru 50 % firma Král a 50 % obec Ústí,
- p. ředitelka MŠ požádala o povolení výjimky nad stanovený počet dětí - 25, do školky je přihlášeno 28 dětí, ZO souhlasí s
výjimkou,
- obec Skalička požádala o podílení se na nákladech družiny pro žáky 1. třídy ZŠ ve Skaličce ve výši 50 % - tj. asi 2.000,- Kč
- zastupitelstvo souhlasí,
- OkÚ Přerov požádal obec o vyjádření ke změně jízdního řádu a sice uspíšení nedělního spoje (nově odjezd 16.20 z Hranic),
zastupitelstvo souhlasí, náklady spojené s rozšířením spoje do Dolních Těšic nebude obec hradit,
- manželé Dohnalovi požádali o přidělení stavebního místa, obec momentálně nemá žádné stavební parcely,
- dle územního plánu jsou pozemky v Lípí určeny k zástavbě, A.VE. Studio Brno zpracovalo studii stavebních parcel a
inženýrských sítí v této lokalitě,
- k desátému výročí Programu obnovy venkova bude vydána publikace, ve které budou prezentovány obce oceněné v soutěži.
Je potřeba zaslat údaje o obci, fotografie a zaplatit fakturu 1.300,- Kč na úhradu nákladů. zastupitelstvo souhlasí,
- obec získala dotaci ve výši 198.000,- Kč na vegetační úpravy polní cesty IP 72.

LEGIONÁŘI Z ÚSTÍ
V srpnu 2001 nám zaslal Okresní úřad Přerov, státní okresní archiv, soupis legionářů - rodáků z naší obce, kteří
měli domovskou příslušnost v době nástupu do války.
Dostál Václav, dat. nar. 25. 4. 1883 v Ústí, 15. 8. 1918 - strážní roty, Odbočka Československé národní rady - vojín - 13. 1.
1920 - hosp. oddílu ministerstva vnitra - desátník, ruská legie.
Grygar František, na. 28. 5. 1884 v Ústí, 15. 6. 1918 - 11. střelecký pluk - vojín - 2. 11. 1920 - 1. úderný prapor - vojín,
ruská legie, zemřel 1975.
Harna Bohuslav, nar. 13. 6. 1894 v Ústí, o. d. Dešov, datum zajetí 11. 6. 1916, 1. 7. 1917 - 8. střelecký pluk - praporčík,
ruská legie, 3. 4. 1918 - 21. střelecký pluk - praporčík, francouzská legie, 14. 9. 1918 - depositní rota - poručík, 24. 12. 1919
- 1934 střelecký pluk - kapitán, italská legie.
Maňas Václav, nar. 16. 6. 1889 v Ústí, 13. 8. 1917 - 2. střelecký pluk - vojín - + 8. 6. 1918 - 2. střelecký pluk - vojín, ruská
legie.
Palička Josef, nar. 10. 5. 1891 v Ústí, 7. 3. 1918 - 21. střelecký pluk - podporučík - 31. 1. 1921 - 22. střelecký pluk nadporučík, francouzská legie, zemřel 8. 7. 1972 Hranice.
Popp Václav, nar. 11. 10. 1886 v Ústí, 12. 12. 1917 - 1. střelecký pluk - vojín - padl 10. 10. 1918 - 1. střelecký pluk - vojín,
ruská legie,
Řehák Valentin, nar. 6. 10. 1882 v Ústí, 10. 8. 1918 - 1. záložní pluk - vojín - 13. 4. 1920 - 2. těžká dělostřelecká divize vojín, ruská legie, zemřel 1941 v Ústí,
Tureček Josef, nar. 2. 3. 1890 v Ústí, 10. 8. 1918 - 2. střelecký pluk, ruská legie, zemřel 14. 4. 1963 v Ústí,
Tureček Stanislav, 22. 10. 1885 v Ústí, 30. 6. 1917 - 3. střelecký pluk, ruská legie, zemřel 5. 3. 1974,
Vinkler Ludvík, nar. 8. 9. 1894 v Ústí, 1. 11. 1916 - 1. střelecký pluk, ruská legie, zemřel 1. 1. 1947 Skalička
Popp Josef, ruská legie
Státní okresní archiv a také obecní úřad uvítá jakékoliv připomínky pamětníků, týkající se uvedených legionářů,
příp. informace o dalších legionářích.

Úryvky z kroniky - rok 1962
Ať vše, co život přináší, čím je nám drahý, milý, je připomínkou na časy, jež na tom světě byly.
Ta vzpomínka ať štafetou provází otce, syna, vždyť lidské štěstí není v tom, že člověk zapomíná.
Od roku 1962 začíná psát kroniku p. Číhalová Božena, předchozí kronikář ing. Josef Palička, stižen těžkou
chorobou, byl nucen této záslužné činnosti zanechat.
Občané pokračují v úpravě svých obydlí a ve zlepšení bytové kultury. Dříve byla koupelna a chladnička vzácností a
dnes, kdo si upravuje rodinný domek, zařizuje koupelnu a kupuje chladničku. Upravují se zahrádky. Před několika domky
jsou již předzahrádky s vybetonovanou podezdívkou a hezky natřeným pletivem. S výstavbou rodinného domku v Lípí
započal Václav Palička a Vojtěch Dobiáš. O prodej pozemku na výstavbu RD požádal Perutka Ant. pro svou dceru Jarmilu a
Josef Mánek míní stavět na pozemku M. Poláškové v Lípí.
Úroda byla u některých druhů plodin nadprůměrná, u některých podprůměrná. Za vysoký průměr výnosu žita bylo
JZD vyznamenáno titulem „Mistr vysoké sklizně“. Zelenina, hlavně okurky měly nadprůměrný výnos, u kmínu bylo sklizeno
na 90 a výměry 10 q kmínu prvotřídní jakosti. Poprvé v historii družstva bylo odvezeno 34 jalovic do voj. prostoru přes léto
na pastvu. Rovněž dojnice byly brzy po sklizni otav vyháněny na pastvu až do pozdního podzimu. Pracovní jednotka byla

naplánována na 17, - Kč a vyplácela se ve výši 19,- Kč. To jsou výsledky dobré práce a píle družstevníků, z nichž někteří
chodili jednotit řepu i ve 4 hodiny ráno.
Počasí bylo v celém roce velmi chladné. Pro špatné počasí a chřipkovou epidemii byly pololetní prázdniny
prodlouženy o tři týdny. Tak chladné léto nebylo prý už 180 let. Ani na konec roku nebylo počasí laskavé. Sněhové vánice a
prudký vítr nedovolily skorem ani vyjít.
Veškeré kulturní dění jest velmi brzděno nedostatkem vhodných místností ke schůzování a ke kulturnímu životu.
Veškerá činnost se musí soustřeďovat v místním hostinci, který pro dnešní život úplně nevyhovuje. A jak se někteří ústečtí
občané vyslovují, když se tam sejde několik podroušených občanů, že to tam vypadá, jak v krčmě „Santa Puelo“. Na rok
1963 byla naplánována stavba nového hostince, ale vzhledem k hospodářské situaci byl tento plán jednoduše škrtnut. Přesto,
ale se každým rokem nacvičují divadla, pořádají přednášky, oslavy význačných dní v roce a to všechno při plném provozu ve
výčepu v hostinci.
V obci jsou nadále 2 třídy základ. devítileté školy, kde ředitelem zůstává s. Kratochvíl. Ve 2. třídě vyučuje s.
Avenariusová, která 1. prosince odchází na mateřskou dovolenou. Místo ní přichází s. Kubáčová z Lipníka. Od 6. školního
roku dojíždí děti do školy do Hranic, která byla adaptována z budovy bývalého soudu.
Na podzim po delším jednání na okresním národním výboru bylo započato s generální opravou požární zbrojnice.
Vybourání a přípravu staveniště provedli místní občané zdarma a brigádnicky. A jest nutno pochválit mládežníky i školáky z
8. a 9. třídy, kteří velmi obětavě pomáhali. Při tom nesmíme zapomenout na naši školní mládež i ty nejmenší, kteří zase
pomáhali stěhovati z budovy požární zbrojnice stařenku Dostálovu Fr. do č. 45 do bývalého výměnku Fr. Andrše (současné
bytovky).
Velmi záslužná jest úprava komunikací. Ta se nyní provádí tak, že MNV zakoupí štěrk a materiál a každý občan
před svým domem si cestu upraví zdarma brigádnicky. A kde se jedná o větší plochu, jako byla náves, zase se vyznamenali
mládežníci za vedení 72 letého Josef Juráně, který sám nejvíce práce na návsi provedl. Přes zimu se začalo zavážet
prostranství před prodejnou, kde byla bažina. To vše dělají občané, aby naše obec získala na vzhledu, i když celková úprava
obce si vyžádá více času, dobré dílo se vždy podaří.

Veřejně prospěšné práce v obci
V rámci Spolku pro obnovu venkova na Přerovsku se pravidelně konají setkání starostů a příznivců obnovy
venkova v jednotlivých obcích. Každé setkání je obohaceno přednáškou na témata, která jsou podnětná pro většinu obcí. V
prosinci minulého roku se takovéto setkání uskutečnilo v Rouském. Besedy se zúčastnili tentokrát zástupci úřadu práce a
samozřejmě se hovořilo o veřejně prospěšných pracech. Obce mohou prostřednictvím úřadu práce uzavírat smlouvy o veřejně
prospěšných pracech, zdaleka ne všechny obce této možnosti ovšem využívají. Výhoda uzavírání těchto smluv spočívá v
tom, že úřad práce přispívá významnou měrou na mzdy pracovníků a tudíž náklady na mzdy jsou pro obce nižší. I přesto
někteří starostové raději zaměstnávají důchodce, protože se nechtějí s obecními pracovníky zatěžovat. Tato zátěž spočívá
kromě uzavírání smluv a zvýšené administrativy s úřadem práce hlavně v obstarávání práce, její kontrole apod. Naše obec
využívá veřejně prospěšných prací od roku 1995. V letošním roce zaměstnáváme 8 pracovníků, z toho 7 místních.
Každoročně slyšíme připomínky různého charakteru na práci obecních pracovníků. V minulém Hranickém týdnu jsme se
dočetli o „Romské partě, která vyčistila Skaličku“. U nás se o venkovní práce stará 6 pracovníků. Vyžínají les, sečou veřejné
plochy, provádějí údržbu, čistí chodníky, pomáhají při výstavbě dětského hřiště apod. Někdy se daří více, někdy méně,
„magnet“ v podobě Jednoty se ovšem přes úsilí starosty i místostarosty nedaří zrušit. Je však na každém z nás, abychom
posoudili jejich práci za celý rok. Pravidelné údržby a pěkného vzhledu si možná spíš všimne návštěvník obce.
Obecní úřad Ústí si dovoluje pozvat všechny seniory na pravidelné setkání,
které se uskuteční v sobotu 20. října 2001 v Kulturním domě v Ústí. Začátek programu je v 15.00 hodin.
V programu vystoupí děti z Mateřské a Základní školy Ústí, soubor Záhoran,
k tanci a poslechu budou hrát Foltýnkovi.

ÚKLID KOMUNIKACÍ
SVOZ ULIČNÍCH SMETKŮ BUDE PROVEDEN V SOBOTU 20. ŘÍJNA BĚHEM DOPOLEDNE.
ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ ZVE VŠECHNY OBČANY NA
VÝSTAVU OVOCE A ZELENINY, KTERÁ SE USKUTEČNÍ
V NEDĚLI 28. ŘÍJNA 2001 V DOBĚ OD 9.00 DO 17.00 HODIN
V KULTURNÍM DOMĚ V ÚSTÍ.

Jubilea

v říjnu

Nehyba František

2001

75 let

Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí , spokojenosti a životní pohody.

VÍCEÚČELOVÉ A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Jistě jste si všimli, že v těchto dnech vrcholí realizace víceúčelového hřiště firmou Uher Company. V úterý 9. 10.
byla obci předána tato stavba a koncem týdne budou pravděpodobně instalovány průlezky na dětské hřiště. Oficiální otevření
obou hřišť obec plánuje na neděli 28. října 2001. Víceúčelové i dětské hřiště již bude možné užívat, zbývá ještě dořešit
osvětlení areálu, vysázení zeleně, vybudování oplocení apod. Práce, které obec zajistí svépomocí, budou realizovány ještě
letos, oplocení bude z finančních důvodů vybudováno v příštím roce. Vyzýváme rodiče a také děti, kteří jsou ochotni pomoci
při výsadbě a konečné úpravě celého prostranství, aby se přihlásili na obecním úřadě.

Informace pro žadatele o platby za nucené a otrocké práce nebo újmy, způsobené jiným nacistickým
bezprávím během druhé světové války
Upozorňujeme všechny žadatele, že na obecním úřadě jsou k dispozici bližší informace k této problematice.
Registrační lhůta byla prodloužena do 31. 12. 2001, byly upraveny podmínky, za nichž si mohou podat žádost oprávnění
pozůstalí po zemřelých obětech. Upozorňujeme, že ani po novelizaci zákona se nemění datum (16. únor 1999), kterého se
musela dožít původní oběť nacistického bezpráví , aby nárok k podání žádosti přešel na pozůstalou osobu. Obec všem
zájemcům zdarma okopíruje formuláře žádostí, informační letáky, vzory Místopřísežného prohlášení apod., případně
vypomůže s vyplňováním žádostí.
Obecní úřad bude v týdnu od 22. 10. do 25. 10. 2001 vybírat poplatky za svoz odpadu za rok 2001.
Poplatek činí 175,-Kč/osoba. Pokladní hodiny jsou každý den v dopoledních hodinách od 8.00 do 11.00
hodin, odpoledne v úřední dny pondělí a ve středu od 14.00 do 17.00 hodin.
OÚ žádá všechny občany, kteří mají uzavřenou smlouvu o úvěru s obcí, aby při úhradách splátek používali nový kód
banky 0300 (původně 5100), tuto změnu je nutné nahlásit při splátkách formou trvalého příkazu nebo srážek z mezd.

VÝSTAVBA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Obec Ústí začala připravovat výstavbu čistírny odpadních vod už od roku 1991. V roce 1992 byla zpracována ing.
Jindřichem Mrvou studie Kanalizačního sběrače a čistírny odpadních vod. Od roku 1998 se přípravou realizace zabývá firma
AQUA-EKO, ing. Ladislav Hostaša. Důvodů, proč čistit odpadní vody v Ústí, je mnoho. Prvořadým hlediskem je jistě odtok
vyčištěné vody Opatovického potoka, následně do Bečvy a tím celková ochrana životního prostředí Podíváme-li se do okolí,
všechny obce mají nějakým způsobem zajištěno čištění odpadních vod, ať již formou čističek, prostřednictvím biologických
rybníků či kořenových čistíren. U nás v současnosti vypouštěné odpadní vody odtékají do ochranného pásma vodního
zdroje Ústí, skupinového vodovodu Záhoří, do ochranného pásma přírodních léčivých vod Teplice nad Bečvou a částečně do
ochranného pásma vodního zdroje Černotín.
II. největší ekologická investice (po plynofikaci) si vyžádá investici 17 mil. Kč. V roce 1998 jsme na 80 % dotaci
obcím postižených povodněmi na výstavbu ČOV nedosáhli z důvodu nepřipravenosti. Od června roku 2000 je Státním
fondem životního prostředí nově podporována ochrana vody, konkrétně v našem případě ochrana zdrojů pitné vody. V srpnu
loňského roku byla podána na SFŽP žádost, zaregistrována byla v listopadu 2000 a v letošním roce bylo rozhodnutím
ministra životního prostředí schváleno poskytnutí dotace na výše uvedenou akci ve výši 10.069.000,- Kč, poskytnutí půjčky
ze SFŽP s úrokem 2 % ve výši 3.356.000,- Kč, stejnou částku musí obec investovat ze svých zdrojů. Přijetí dotace a půjčky
bude zastupitelstvo obce schvalovat na veřejném zasedání koncem října 2001.
Začátek realizace se předpokládá v 1. čtvrtletí roku 2002. V současné době je vydáno stavební povolení na ČOV a
připravuje se projektová dokumentace kanalizace. Z přiložené situace je zřejmý předpokládaný rozsah a situování
jednotlivých kanalizačních stok, kterými budou odváděny odpadní splaškové vody z jednotlivých nemovitostí na ČOV, kde
dojde k jejich dokonalé likvidaci. Kanalizační síť je navržena jako jednotná - společná pro dešťové a odpadní vody. Stávající
úseky kanalizace v obci, které byly vybudovány v nedávné době a svým provedením a technickým stavem vyhovují, budou
ponechány a v úsecích nevyhovující stávající kanalizace jsou navrženy nové kanalizační stoky. Rozsah kanalizační sítě
umožní odvedení odpadních vod z celé obce na ČOV. Pro obec Ústí je navržena mechanicko-biologická čistírna tak, aby
byly co nejvíc sníženy náklady na stavební práce a technologická zařízení (malý zábor plochy a kompletně zakrytá
technologie). Aerobní skladování kalu zajistí absolutní bezzápachovost ČOV. Uskladněný kal bude odvážen v zahuštěném
stavu k zemědělskému využití. Provoz celé čistírny bude řízen malým kompaktním systémem. Systém je navržen pro snížení
provozních nákladů v podobě elektrické energie a snížení počtu obsluhovaných hodin.
ČOV je schopna provozu i při zatížení 40 % návrhových hodnot a při přetížení na 120 % návrhových hodnot. Při
těchto parametrech je garantována kvalita vyčištěné vody na odtoku. Pro hospodárný a ekonomický provoz ČOV je nezbytně
nutné, aby na ČOV přitékaly nepředčištěné odpadní vody. V praxi to znamená nutnost vyřazovaní stávajících septiků, do
kterých jsou zaústěny odpadní vody z jednotlivých domů z provozu a přímé napojení odpadních vod do jednotlivých stok
(propojení přítoku a odtoku přímo v septiku, nebo obtok stávajícího septiku apod.) vzhledem k tomu, že v septicích dochází
k zahnívání odpadních vod, což ztěžuje čistící proces na ČOV.
V současné době jsou v obci prováděny geodetické práce, na jejichž základě budou projektovány jednotlivé
kanalizační stoky. Z přiložené situace (na 4. straně Zpravodaje) je zřejmé, které stoky se budou provádět nově (plné čáry nové . OÚ žádá tímto občany, aby v co nejkratší době vznesli svoje požadavky na případnou změnu trasy kanalizace, aby tato
změna mohla být po konzultaci s projektantem akceptována v projektu. Rovněž lze dohodnout konzultaci projektanta pro
potřebu objasnění technického řešení při vyřazování septiků a žump z provozu.
Věříme, že občané přistoupí k této otázce zodpovědně vzhledem k tomu, že obec musí při vyhodnocení zkušebního
provozu dokladovat, že na ČOV je odstraňováno min. 80 % znečištění z projektovaných hodnot, aby nedošlo ke krácení
dotace na tuto stavbu.

