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ZE SCHŮZEK ZASTUPITELSTVA
Schůzka - 5. 4. 2001
- Seznámení s nabídkou fy Alcatrans Finance, která má zájem odkoupit akcie VaK - zastupitelstvo zatím o prodeji neuvažuje.
- Žádost p. Hapaly Františka o odprodej části p. č. 1359/1 o výměře 5 m2 - pro vstup do bytu z obecního pozemku. Pan Hapala
byl upozorněn na nutnost vyřízení stavebního povolení a umožnění vstupu přes obecní pozemek bez realizace prodeje.
- Obec Ústí se přihlásila do soutěže Vesnice roku 2001.
- Zřízení Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje - zastupitelstvo obce souhlasí s přihlášením obce do tohoto spolku.
- Vstup ČR do EU - seznámení s letáčky a propagačními materiály.
- Požadavek o opravu cesty na Luhách, záležitost projednat s firmou, která prováděla bagrování Bečvy.
- Žádost folklórního souboru Záhoran o poskytnutí dotace na dopravu na mezinárodní festival „Dětská Strážnice“ Schůzka - 3. 5. 2001
- výměna oken v č. p. 45, současný stav oken posouzen stolařem - navrženo těsnění do oken, oprava není po stolařské stránce
možná,
- program obnovy venkova - projednat s firmou Uher možnost navážky terénu pod hřiště, navrženy dvě varianty umístění
víceúčelového hřiště,
- do 30. 4. 2001 byly podány žádosti na čerpání z Programu obnovy venkova na rok 2002 - vybavení nového obecního úřadu,
oprava podlahy v kostele, oprava klubovny, oprava veřejného rozhlasu, přístavba KD
- žádost manželů Klvaňových - oprava střechy na č.p. 45 - stavební komise navrhuje výměnu kalenice a opravu střechy provede p. Šumšala Radek a p. Vykopal Libor, nutné řešit opravu okapu z přední strany domu,
- žádost manželů Jiřího a Marie Kučových o vykoupení p. č. 1378 (část bývalé cesty), která vede přes jejich zahradu zastupitelstvo navrhuje cenu 25,- Kč/m2
- nákup hadic pro jednotku SDH - navýšit rozpočet o cca 14.000,- Kč
- schválení daru Farnímu úřadu v Hranicích - dřevo na výrobu lavic
- žádost OÚ Malhotice o sponzorský dar - zamítnuta
- p. Schneider navrhl osazení obecního a státního znaku na školu - schváleno
- Sdružení měst a obcí akcionářů České spořitelny - společný prodej akcií - schváleno

Informace referátu sociálních věcí a zdravotnictví k problematice nuceně nasazených
Referát sociálních věcí a zdravotnictví obdržel od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dne 18. 4. 2001 další
informace o odškodnění občanů ČR za nucené práce a jiné majetkové újmy utrpěné za II. světové války. Správní rada Českoněmeckého fondu budoucnosti rozhodla po konzultacích a přípravě kritérií s Ministerstvem zahraničních věcí ČR o skupinách,
které se mohou registrovat. Podle registrovaných žádostí se bude dále rozhodovat o příslušných platbách. Důležitou informací
je, že se prodlužuje lhůta pro podání žádostí a to do 11. srpna 2001. Žádosti o odškodnění vydává na referátu sociálních věcí a
zdravotnictví paní Ludmila Uvírová, tel. 0641/262410.

Zeleň okolo domu
Letošní již 3. ročník soutěže v rámci programu obnovy venkova je zaměřen na zeleň okolo domu. Zeleň veřejných
prostorů a okolí domu ve vesnici by měla být chápána jako součást (pokračování) zeleně v okolní krajině.Jistě v obci najdeme
řadu krásných výsadeb okolo domu, je však škoda, že se dnes občané zaměřují na výsadbu jehličnanů a nepůvodních dřevin,
které ve vesnickém prostředí působí cize. Strom v blízkosti domu, třeba i ovocný, dnes není „módou“ a většinou z jeho okolí
mizí.
Ve starých vsích měl každý dvůr a každý dům jeden nebo více stromů, v centru obce byl vesnický strom a příjezdové
cesty do obce byly často lemovány alejemi. Tyto stromy - pokud ještě jsou - poskytují stín, filtrují prach, dávají plody nebo
nabízejí živočichům potravu, odpočinek a místo k hnídění, ale utvářejí také svou velikostí zcela rozhodným způsobem obraz
místa a mají zvláštní symbolický význam. Především lípy byly vysazovány jako „ochranný strom“ blízko domu. Stromy
signalizují „vítej“ při vjezdu do dvora či při vstupu do obce. Domácí stromy jsou stromy generačními, které bývaly vysazovány
při dokončení domu, při svatbě nebo narození dítěte a měly přetrvávat generace. Jako domácí strom byla sázena lípa, dub,
ořech nebo kaštan, pro aleje byly voleny podle regionu olše, lípy, javory nebo také ovocné stromy. Stromům v obci by se měla
věnovat mimořádná pozornost vzhledem k jejich mnohostrannému ekologickému, sociálnímu, estetickému a symbolickému
významu.

Revitalizace Nihlovského potoka
Katastrem naší obce protéká řada vodních toků, ale trvalá vodní plocha zde chybí. Území v nivě Bečvy doznalo za poslední léta
značné změny. Většina zeleně byla v rámci rekultivace zemědělské půdy vykácena a jediný rybník „Otrž“ byl zavezen a dnes
prakticky neexistuje.
Na návrh Agentury ochrany přírody a krajiny Olomouc a zpracovatele územního plánu obce Urbanistického střediska
Ostrava bylo navrženo několik vodních ploch v nivě Bečvy.
Z několika návrhů byla vybrána jako první lokalita ve Vrchovině, k revitalizaci je navržen Nihlovský potok,
vybudování dvou vodních ploch a doprovodné zeleně. Větší nádrž o výměře asi 0,65 ha na pozemcích p. č. 401/4 a 402 pod
bývalou skládkou ve Vrchovině a druhá menší nádrž nad komunikací na Skaličku pod „Příčkou“. Nihlovský potok by se
částečně měl vrátit ke stavu před jeho napřímením. Projektovou dokumentaci dle návrhu zpracoval v loňském roce
Agroprojekt Olomouc a v letošním roce bylo na jaře vydáno stavební povolení. Po dohodě se Zemědělskou a
vodohospodářskou správou Ostrava bylo dohodnuto společné financování celé akce.
První etapu - revitalizaci Nihlovského potoka nad „starým mostem“ bude financovat Zemědělská a vodohospodářská správa,
investorem nádrže bude obec. Obě výše uvedené akce na základě výběrového řízení bude realizovat firma ROVINA Hulín.
Obec již v loňském roce požádala o příspěvek z programu revitalizace říčních systémů. V letošním roce byla akce
poradním sborem při Agentuře ochrany přírody a krajiny Olomouc schválena a přislíbena 80 % dotace. Ještě v letošním roce
by měla být akce zahájena a na základě rozhodnutí o přiznání podpory dokončena do konce roku 2002.
Na revitalizaci Nihlovského potoka navazují také výsadby zeleně v krajině. V dřívějších leetech byla provedena
výsadba okolo komunikace ke „starému mostu“, komunikace k lomu, komunikace za obcí k Hranicím a osázení okraje
Opatovického potoka a část okraje údolního svahu nivy Bečvy. V letošním roce obec požádala o příspěvek na osázení za
„starým mostem“ směrem k lípám na Kúty.
Vybudované i nově navržené akce v nivě Bečvy mají nejen zlepšit krajinný ráz, ale především ekologickou stabilitu
celého území.

Soubor Záhoran vzpomíná na Švédsko
Před necelým rokem vycestoval místní soubor Záhoran za hranice naší vlasti do Švédska. Po osmiletém působení se
podařilo po úspěších v okrese, regionu i na celostátní předhlídce v Jihlavě uskutečnit náročnou cestu do této severské země.
Koncem dubna proběhla schůzka všech účastníků zájezdu a rodičů dětí, kde byly podány informace ohledně termínu,
cesty, ubytování atd. Dopravu nám zajišťovala firma Minitrans - Ryšavý - Slatinice autobusem DAF se 49 místy.
Zájezd se uskutečnil v termínu od 21. 6. do 30. 6. 2000, jelo celkem 49 osob, z toho 36 členů souboru Záhoran, 8
členů Hudecké kapely a 5 příbuzných. Turné se zúčastnily čtyři generace od nejmladší, devítileté Karolíny Lívové až po
nejstarší, třiašedesátiletou stařenku p. Evu Vykopalovou.
V úterý 20. 6. 2000 v 19.00 hodin přišlo očekávané balení a naložení zavazadel do autobusu. Ve středu 21. 6. ve 4.00
ráno jsme se vydali konečně na cestu přes Brno, Prahu, hraniční přechod Cínovec do Německa, dále přes Berlín, k večeru jsme
dorazili do Rostocku, kde bylo nutné se nalodit na trajekt. Pokračovali jsme cca 2,5 hodiny po moři do dánského Gedseru.
Plavba po moři v noci byla hlavně pro děti obrovským zážitkem. Úzká skupinka zpěvaček celou plavbu prozpívala. To již
začínal další den, pátek 22. června. Z pobřeží Gedseru jsme dojeli do hlavního města Dánska Kodaně, kde byla nutná
osmihodinová bezpečnostní přestávka pro řidiče. Po krátkém procitnutí brzy ráno jsme měli možnost zhlédnout alespoň část
tohoto města. Na víc jsme čas neměli, protože nás čekalo ještě asi 50 km Dánskem a následně krátký dvacetiminutový trajekt

do Švédska mezi městy Helsingor (DK) - Helsinborg (SWE). Na švédskou pevninu jsme vstoupili v pátek 22. června ve 14.00
hodin. Před námi byla ještě dlouhá cesta - 500 km do města Orebro. Ve Švédsku jsme jeli kolem Goteborgu a Sonkopingu až
do cíle. Podle společné domluvy jsme se měli setkat s dvěma děvčaty u vodní nádrže s názvem „Houba“. Všichni jsme
netrpělivě vyhlíželi vodní hladinu. Jistě si dovedete představit to překvapení, když jsme zjistili, že „Houba“ je obrovský
vodojem. Zde nás čekaly Leona Axelsson (rodačka z Vysokého Mýta) a Beata Pekkova (rodačka z Povážské Bystrice), které
nás doprovodily až k místu ubytování. Jedna část souboru bydlela v městečku Olmbrotorp a druhá část v městečku Hextabuda.
Ještě v pozdních hodinách jsme se setkali se členy švédského souboru. Dlouhé noci totiž přímo vybízely k ponocování, ať již
ke společnému posezení v naší ubytovně nebo k neustálému žehlení krojů.
Další den, v pátek 23. 6., jsme již odpočinutí vstali a dýchali čerstvý skandinávský vzduch. Po snídani byl sraz kolem
10.00 hodiny, jeli jsme do okolí trhat luční kvítí a po návratu pomáhali se strojením jejich „májky“. Po obědě celý soubor i s
hudeckou kapelou vystoupil v Olmbrotorpu na vítání letního slunovratu. Pro Švédy je tento svátek velice významný, všechny
domy jsou vyzdobeny „májkami“ a státními vlajkami. Večer byla pro nás připravena slavnostní večeře a setkání s místním
souborem. Bariéru jazyka jsme překonali po požití dobrého moku hlavně tancem a zpěvem. Mimo jiné jsme se zde naučili také
švédské tance, které jsme s úspěchem předvedli na III. sousedském bále.
V sobotu 24. 6. v dopoledních hodinách jsme vystupovali na několika místech v městečku Lindesberg a Vedevag. Po
obědě ve Vedevagu jsme se přesunuli do městečka Ramsberg. Tady jsme se zúčastnili velké slavnosti celého regionu. V
průvodu souborů, nazdobených vozů, traktorů a perfektních maškar doprovázeni kapelou jsme prošli celým městečkem až do
pěkného prostředí parku, kde se na výletišti představovaly jednotlivé soubory a masky malému „královskému páru“. Každý
soubor poté předvedl svá taneční pásma.
V neděli 25. 6. nás čekal volnější den. Po snídani jsme odjeli do Axbergu a zúčastnili se místní mše, na které zpívala
také naše děvčata ze scholy. Po mši jsme se vydali v průvodu na místní faru, kde jsme se setkali již s druhým švédským
souborem. Přivítání v podobě velkolepé hostiny bylo pro nás nezapomenutelné. Zanedlouho jsme odjeli pár kilometrů na
exkurzi do učiliště a střední zemědělské školy, kde jsme se seznámili se studiem a obory, které zde vyučují.
V pondělí 26. 6. jsme měli celý den volno. Využili jsme ho k návštěvě hlavního města Švédska - Stokholmu. Zhlédli
jsme mimo jiné Staré Město, výměnu stráží v královském paláci a odpoledne jsme navštívili „Skanzen“. Návrat byl již tradičně
v pozdních hodinách. V úterý 27. června jsme opět dopoledne vyjeli do Vedevagu, kde vystoupila část souboru. Někteří odjeli
vystupovat do vesničky YXE na soukromý zámeček. Po návratu jsme všichni společně odjeli do městečka Stalldalen. Po
společné večeři jsme odjížděli do místa našeho ubytování. Ve středu 27. června nás čekal poslední den našeho působení ve
Švédsku. Vystupovali jsme v měste Orebro, také jsme navštívili již zmiňovanou „Houbu“ (slouží totiž i jako rozhledna).
Odpoledne jsme vystoupili na festivalové přehlídce, zde jsme se rozloučili se všemi švédskými soubory a přáteli, které jsme za
celou dobu pobytu poznali.
Ve čtvrtek 28. června, po snídani nastalo balení. Po krátkém rozloučení se všemi, kteří se o nás v Hextabudě a
Olmbrotorpu starali, jsme odjížděli domů. Čekala nás zpáteční cesta s bezpečnostní zastávkou v Berlíně. Hlavní město
Německa jsme měli možnost zhlédnout v pátek 29. 6. Téměř všichni si byli prohlédnout berlínskou věž a některé památky. Na
většině z nás se již začínala projevovat únava, někteří procházeli obchodní domy, někteří seděli na lavičkách a čekali na odjezd.
Z Berlína jsme vyrazili k poslednímu hraničnímu přechodu Cínovci. Před námi bylo asi 450 km přes republiku, které jsme
většinou prospali. Domů jsme se vrátili v sobotu 30. června ve 2.00 hodiny ráno.
Po celou dobu zájezdu jsme se měli všichni skvěle. Švédové se o nás velmi dobře postarali, poznali jsme jejich způsob
života, bydlení, jídlo apod. Děti, které se učí anglicky, se již velmi dobře domluvily, při návštěvách v rodinách byly dobrými
tlumočníky. Zájezd do Švédska byl jistě pro všechny nezapomenutelným zážitkem.
Důkazem navázání nových přátelských vztahů byly v roce 2000 ještě dvě návštěvy Švédů v naší obci. Leona Axelsson
se švédským manželem a jeho rodiči, následně Beata Pekkova s manželem a dětmi.
Nyní se blíží doba, kdy naši obec navštíví švédský soubor. Taneční skupina Folkdansgillet Nerkia se skládá z 20
tanečníků a 3 muzikantů, jsou ve věku od 45 do 70 let a jsou velice vitální. Do Ústí přijedou v pátek 25. května,
pravděpodobně se podívají, jak se u nás staví máj. V sobotu 26. května dopoledne vystoupí u hranické kašny a
odpoledne se zúčastní našeho Kácení máje. V neděli vystoupí taneční skupina v Teplicích nad Bečvou. V pondělí ráno se
s námi rozloučí a pojedou dál směrem na Vídeň.
Zveme všechny občany do slavnostního průvodu (v sobotu 26. 5. v 15.00 hodin od hasičské zbrojnice) a na
program s taneční zábavou na výletišti od 16.00 a minimálně do 24.00 hodin. K tanci a poslechu bude hrát krojovaná
Moravská Veselka.

Úryvky z obecní kroniky
Od tohoto vydání Zpravodaje Vás budeme pravidelně seznamovat s obecní kronikou. Na obecním úřadě je kronika
vedená od roku 1960. První úryvky se budou týkat tohoto roku.
„ Čas nestojí, kráčí dál stopami období a slunovratů, píše stránky kroniky a přináší Nový rok s letopočtem 1960.“
Podle usnesení ÚV KSČ a dle rozhodnutí vlády dělí se území republiky na 10 krajů a na území hlavního města Prahy.
Celkem je 118 okresů, z toho Praha město 10. Ústí se připojuje s 90 % okresu Hranice k Přerovu, který přibírá ještě 20 %
okresu Kojetín.
Začátkem června rozšiřovalo se v obci pouliční osvětlení, a sice u č. p. 9 osvětlen most a na hřišti před školou
připraveny sloupy, aby v případě potřeby mohlo být hřiště osvětleno. Vzhled naší obce se modernizuje, vyměňují se malá okna
za trojdílná, upravují se průčelí domů, zavádějí koupelny a rozšiřují obytné plochy přistavováním nových místností. Na
vodovod se připojilo 5 domácností. V den zimního slunovratu byla předána veřejnosti prodejna se samoobsluhou. postavena
byla v rekordním čase od července. Je provedena z cihelního zdiva s rovnou střechou a je umístěna v zadní části zahrady

Hošťálka Bohumila č. p. 10 ve vzdálenosti asi 30 m od silnice Ústí - Kelč. Okolí prodejny není ještě upraveno. Občané jsou s
novým způsobem prodeje spokojeni. Nad Malátkovým na poli u okresní silnice Ústí - Kelč začala stavět budovy pro polesí
krajská správa lesů Olomouc. Ve 4. čtvrtletí byla započata stavba montovaného kravína pro ustájení 104 krav.
Bylo to 12. července, kdy se v noci dalo do nepřetržitého deště a celý příští den déšť neustával. Teplota byla 14° C.
Voda v potoku i Bečvě se začala valit plným korytem a vystoupila z břehů až k č. p. 65 (ke Zdráhalovému). Pak bylo několik
dní teplé počasí až na malé přeháňky. V neděli 24. července po velké bouři a deštích byla večer zase voda na č. p. 65, něco
málo níže jako poprvé. Příštího dne ještě pršelo - teplota 12° C, voda o málo klesla. K večeru zase začala voda stoupat potřetí a
26. července dosahovala až k okraji mostu před č. p. 9 (Kmentovým). Náves byla zaplavena a děti se bezstarostně projížděly na
loďkách. Lukáš Ladislav č. p. 11 s rodinou se musel vystěhovat z bytu, rovněž Dostálová Františka č. p. 55, kteří měli vodu již
v bytech. Družstevní krávy od Lukášů byly převedeny k Dvořáčkům. Při stěhování pomáhalo vojsko. V Teplicích byla voda až
k hlavní lázeňské budově. Bečva přetékala přes silnici a most u vápenek byl porušen. Není pamětníka, že by byla voda z břehů
tak dlouho vylétá a neustále pršelo bez přestání 73 hodin.
Výbor žen spolu s Požární ochranou pořádali 5. června Kácení máje k Mezinárodnímu dni dětí. Děti tančily českou
besedu, mládež moravskou besedu, menší děti tanečky. Na hřišti odpoledne za pěkného počasí i návštěvy bylo veselo. Hrála
hudba ČSD. 185 dětí do 14 let dostalo každé párek, zákusek a sodovku. I když to všichni rodiče mohou dětem koupit, a není to
už pro ně tak velká lahůdka, jak bývala dříve, děti měly všechny radost, že byly podarovány.
Knihovna čítala ke konci roku 784 svazků. Dospělí přečetli 1014 knih, mládež 628 knih.
Letos poprvé dostaly děti školní pomůcky a knihy zdarma. V tomto daru pro děti máme světový primát. Celkový
náklad v rozsahu 4 mld. Kčs ročně.
Do pestré kytice oslav památného 15. výročí osvobození naší vlasti zapadla II. celostátní spartakiáda, přehlídka
radosti, krásy a síly celé naší společnosti. Sledovalo ji 250.000 diváků na tribunách a další statisíce u televizorních obrazovek,
mezi které patřili i občané Ústí, neb televizorů je v naší obci asi 36. Ostatní se museli spokojit aspoň poslechem u radiových
přijímačů.

Naši jubilanti v cervnu
Jan Lukáš
Jan Kopecký

75 let
75 let

Přejeme jubilantům všechno nejlepší, hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a životní pohody.

Činnost Asociace sportu pro všechny
Na jaře se děti připravovaly na soutěž zdatnosti v přírodě „Medvědí stezka“. Dne 11. - 13.
Velké. Naše děti se umístily takto:
kategorie mladší žačky: 5. místo Lukášová Barbora
kategorie starší žáci I. 2.místo
Tolášová Martina
kategorie starší žačky I. 2. místo Nedbalová Jarmila
3. místo
Vykopalová Andrea
kategorie starší žačky II. 1. místo Lukášová Jitka
Šumšalová Alena
kategorie starší žáci II. 1. místo
2. místo Lukášová Jana
Vykopalová Hana
6. místo
3. místo Číhalová Zdenka (Velká)
Vykopalová Lenka
kategorie dorostenci 1. místo
6. místo Strnadlová Lenka
Domanská Hana (Bochoř)
8. místo Košiková Lucie
Schneiderová Veronika

5. se uskutečnila okresní soutěž ve
Mičunek Jakub
Novosad Michal
Haša Ondřej
Košik David
Toláš Ivo
Dreiseitl jakub
Hadaš Jiří
Jašek lukáš
Nedbal Jaromír
Staviař Martin
Uhýrek Ondřej

V krajském kole, které se konalo 19. 5. v Kopřivnici, se v kategorii starší žačky II. umístily Jana Lukášová a
Hana Vykopalová na 3. místě, v kategorii dorostenky se umístily na 1. místě Jitka Lukášová a Alena Šumšalová, v kategorii
starší žáci II.se na 3. místě umístili Jakub Dreiseitl a Jiří Hadaš a v kategorii dorostenců se na 1. místě umístili Martin Staviař
a Ondřej Uhýrek.Vítězové postupují do republikového kola.
Blahopřejeme všem k dosaženým úspěchům.

Upozornění
Daň z nemovitosti je splatná ke dni 31. 5. 2001.
Složenky si můžete vyzvednout na obecním úřadě.

