číslo 72
září 2017
Milí spoluobčané,
v letošním roce se v mnoha moravských obcích a městech připomínají ničivé
povodně, které začaly v pondělí 7. 7. 1997. Na jedné straně byly obce, jejichž
obyvatele povodeň tehdy překvapila, a které od té doby povodeň nezažily,
a na druhé straně obce, které byly odnepaměti a stále jsou vodou více či méně
ohrožené. Přestože Ústí patří k záplavovým obcím a přestože povodně patřily
takřka ke každoročnímu koloritu, rok 1997 byl svými důsledky opravdu
výjimečný. Připomeňme si pár čísel, kterým po letech nechceme ani věřit. V Ústí
bylo zaplaveno víc jak třicet rodinných domů, šatny TJ Sokol, kostel, hasičská
zbrojnice, škola a současný obecní úřad, 3 domy byly určeny k demolici, na hřišti
byly 4 m vody, v kostele 1,6 m a ve škole 1 m.
V průběhu uplynulých dvaceti let se hodně mluvilo o projektech, přípravách
a realizacích nejrůznějších menších či větších protipovodňových opatření, která
by riziko povodní v naší obci alespoň zmírnila. Některá opatření se podařilo
zrealizovat, na některá se teprve čeká. Přesto jsme během dvaceti let zažili
několik povodní, poslední velká voda přišla 17. května 2010, ledové kry nás
ohrožovaly 29. února 2012 a letos 29. dubna byla voda v obci zas.
Poměrně
dlouhou
dobu byl klid, takže by
se
mohlo
zdát,
že
nebezpečí
je
zažehnáno. A to je
také důvod, proč je
třeba si povodně stále
připomínat.
Libor Vykopal, starosta
Povodeň 2010

Zpráva o činnosti
Zastupitelé se sešli na pravidelných
poradách 22. června, 27. července
a 31. srpna, veřejná zasedání se
konala 1. srpna a 7. září 2017.
Na 23. zasedání zastupitelstvo
odsouhlasilo podání žádosti o dotaci
z programu ministerstva školství na
akci „Zázemí pro sportovní areál“
a dodatek ke smlouvě o poskytnutí
příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.
Příspěvek činí 70,- Kč ročně na
jednoho obyvatele naší obce.
Z majetkoprávních záležitostí byl
schválen prodej pozemku 1359/8
o výměře 62 m2 p. Jiřímu Hradilovi
(část pozemku před původním čp. 2).
K záměru obce Ústí č. 6/2017 prodat
stavební pozemek p. č. 1016/6
v Záuličí se přihlásili 4 zájemci.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej
stavebního pozemku o výměře
1 124 m2 manželům Pavlu a Pavlíně
(roz. Tolášové) Ptáčkovým za cenu
425,-Kč/m2.
V září byl na veřejném zasedání
schválen výmaz předkupního práva
ke stavebnímu pozemku p.č. 1016/4.
Manželé Skácelovi splnili podmínky
kupní smlouvy tím, že zahájili stavbu
rodinného domu do úrovně základové
desky, takže nic nebránilo tomu,
učinit tento krok.
Během července a srpna jsme se
věnovali archivaci dokumentů, menší
část zůstává ve spisovně na obecním
úřadě a větší část je uložena v archívu
v budově mateřské školy.

Co se týká stavebních prací, jistě jste
zaznamenali, že byla dokončena
infrastruktura včetně komunikace
v Záuličí, ve fázi dokončení je
kolaudační řízení.
Dle rozhodnutí ministerstva pro
místní rozvoj o poskytnutí dotace ve
výši 415 000,- Kč byla zrealizována
akce „Místní komunikace v obci
Ústí“. Jde o opravu cesty od
Horákového ke mlýnu, kterou na
základě výběrového řízení provedla
firma Strabag a. s. Z rozpočtu obce
byla opravena část komunikace
v Mariánském údolí u Mikšíkového.
Opravy probíhaly také na budově
kulturního domu a hospody. Firma
BAMO průmyslové barvy s. r. o.
z Radíkova provedla očištění a nátěr
střešního pláště.
Na
základě
vydaného stavebního povolení byly
vybourány stávající luxfery. Nové
výplně do oken vyrobila firma Petr
Kuchař z Drahotuš.
V souladu s legislativou musí úřad
územního plánování Městského
úřadu Hranice do 4 let po vydání
územního
plánu
předložit
zastupitelstvu zprávu o uplatňování
územního plánu. Návrh zprávy je
zveřejněn na úřední desce.
Mikroregion Hranicko připravuje
stolní kalendář na rok 2018
s fotografiemi sakrálních staveb.
V prosinci
kromě
nástěnného
kalendáře s obecními akcemi obdrží
každá domácnost kalendář Mikroregionu Hranicko.
Libor Vykopal

Oznámení Vodáren a kanalizací Přerov a. s.
V týdnu od 2. do 8. října 2017 proběhne v Ústí plánovaná údržba
vodárenských zařízení. V rámci této kontroly se provede odzkoušení
šoupátek, hydrantů, odposlech vodovodních přípojek, označení
vodovodních poklopů, odkalení rozvodných řadů a koncových větví
vodovodu. Po dobu provádění údržby vodárenského zařízení nebude
přerušena dodávka pitné vody odběratelům.
Deratizace obce
V květnu provedla odborná firma
Deratizace4D, s. r. o. v naší obci
deratizaci 99 kanalizačních šachet.
Následně
proběhla
v červenci
kontrola, dle které bylo zjištěno, že ve

28 šachtách je nulový výskyt a v 71
šachtách vysoký výskyt hlodavců. Dle
doporučení firmy bude deratizace
prováděna 2x ročně tak, aby došlo ke
snížení výskytu.

Sjezdy do Opatovického potoka
V minulých Zpravodajích jsme se
zmiňovali
o
projektech
na
protipovodňová opatření na řece
Bečvě v našem katastru, a to od mostu
u vápenky až po katastr Skaličky.
Povodí Moravy plánuje také úpravy na
Opatovickém potoku v úseku od čp. 30
(Kramplovi) po most u čp. 11
(Lukášovi). Jedná se o vyčištění
nánosů
a
následnou
úpravu
kamenných
zídek.
V souvislosti
s těmito stavebními pracemi byla obec

požádána o převod částí pozemku p. č.
1358/1 a 1359/1 na zřízení sjezdů
přímo do potoka. Jedná se celkem o tři
sjezdy, které by měly být vybudovány
u hasičské zbrojnice, u mostu u kostela
a u mostu od bývalé Ryškovy zahrady.
V současné době se řeší geodetické
zaměření, rozdělení pozemků atd.
Pokud vše proběhne hladce, tak Povodí
Moravy započne se stavebními
pracemi nejdříve v roce 2018.
Libor Vykopal

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny se
konají ve dnech 20. – 21. října 2017.
Pro Vaši informaci uvádíme pár dat,
která by Vás mohla zajímat. V pátek
13.
října
je
poslední
den
pro doručení písemné žádosti o vydání

voličského průkazu, osobně lze
o vydání voličského průkazu požádat
nejpozději
ve
středu
18. října na OÚ Ústí. Dodání
hlasovacích lístků bude provedeno
nejpozději do 17. října 2017.

Zprávy ze školy
Prázdniny opět utekly jako voda
a školáci usedli do školních lavic.
Všechny čekalo velké překvapení hlavní vchod byl přesunutý do dveří
u jídelny. Letos začal školní rok až
4. září a do 1. třídy nastoupilo
5 prvňáčků: Demeterová Adéla,
Jakubec Matyáš, Michálková Barbora,
Rebenda Šimon a Slovák Alexandr.
Noví školáci dostali na přivítanou
kornout se sladkostmi a podepsali se
do pamětní knihy školy. Všichni žáci,
kterých je letos 32, rodiče a učitelé se
sešli v jedné třídě, kde je slavnostně
přivítal pan starosta. První dny si děti
pomalu zvykaly na školní práci. Aby
byl začátek roku ještě příjemnější, jely
děti v pátek 8. 9. 2017 na výlet do

Obůrky Pod Hůrkou. Paní ředitelka
zajistila slunečné počasí, paní
kuchařky špekáčky a pan starosta žlutý
autobus a sám děti také odvezl. Děti
zde viděly voliéry s ptáky, krmení
lesní zvěře a uvědomily si, jak se mají
chovat v lese. Dokázaly se zájmem
a v naprostém tichu pozorovat zvířata
a jejich mláďata. No a po víkendu už
se žáci učili podle rozvrhu hodin
s odpoledním
vyučováním.
V letošním školním roce mohou děti
opět navštěvovat školní družinu
od 6.30 do 16 hodin a zájmové
kroužky – vaření, keramiku, šachy,
zdravovědu a pohybové hry. Všem
přejeme hodně úspěchů, radost z práce
a úsměv na tváři.

Jak jsme trávili pouť a jak jsme se loučili s prázdninami
Přestože jsou pouť i prázdniny dávno
pryč, nedá mi to, abych nenapsala pár
slov o těchto kulturních akcích.
Třídenní pouťový program byl
opravdu bohatý, akorát byl opět
ovlivněn deštivým počasím. V pátek
večer se nejen místní, ale doufejme
i přespolní, chystali na pouťovou
zábavu
s vyhlášenou
kapelou
KALIBRA. Na účast stovek lidí se
chystali
také
pořadatelé.
Vše

nasvědčovalo tomu, že společně
strávíme krásný teplý večer a že se
zábava vydaří. Po deváté hodině se
však zatáhlo a příjemné teplo vystřídal
vydatný déšť, který ustal po jedenácté
hodině. I když se zábavy zúčastnila asi
stovka platících návštěvníků, nálada
byla výborná, stručně řečeno, ti, kdo
stihli přijít před deštěm nebo po něm,
si zábavu prostě UŽILI.

V sobotu odpoledne bylo počasí
přívětivé, takže děti i dospělí se mohli
vyřádit při tvorbě mandal z písku.
Nedělní mše svatá byla opět
doprovázena dešťovými kapkami,
zato odpoledne vyšlo na jedničku.
Kromě milého vystoupení dětí ze
školky a školy jste mohli zhlédnout
program Studia BEZ KLIKY –

divadélko pro děti, tisk na historickém
lise a výrobu loutky. Celé odpoledne
vyhrávala k poslechu, ale dokonce
i k tanci, hudební skupina Láska
Agency Band, která udržela diváky na
výletišti až do večerních hodin. Byla to
skvělá volba. Jménem kulturní komise
děkuji všem, kteří se postarali o to, že
vše dopadlo dobře.

V sobotu 2. září byly zvány všechny
děti s rodiči i prarodiči na Rozloučení
s prázdninami, které se tentokrát
konalo ve spolupráci se základní
a mateřskou školou. Počasí bylo
neobvykle chladné, ale dobrá zábava
a pohyb učinily své. Odpoledne
zahájil žonglér PEPA, který nejdříve
předváděl své žonglérské umění.
Menší, ale také větší děti si
s chutí vyzkoušely, jak zvládnout tuto
náročnou disciplínu. V zastřešeném
posezení mohly tvořit v cirkusové
dílničce, kterou si pro děti připravily
paní učitelky.
I když prázdniny, dovolená i léto
končily, nebyl důvod ke smutku, protože poslední prázdninová sobota byla
opravdu veselá a zábavná.
HV

Kaple sv. Petra a Pavla byla vysvěcena před sedmdesáti lety
Při příležitosti 70. výročí od vysvěcení místní kaple sv. Petra a Pavla si společně
připomeňme, co stavbě kaple a jejímu vysvěcení předcházelo.
„Na konci 18 století byly postaveny v obci dvě kapličky. Jedna na Manině, která
zůstala zachována dodnes. Druhá, která stála v centru před domem č.p. 24, byla
po dostavbě nové kaple zbořena. Myšlenka postavit novou kapli vznikla
na počátku 30. let minulého století. Přípravné práce dostaly reálnou podobu až
v roce 1934, kdy byl utvořen komitét, složený se členů obecního zastupitelstva,
pana Františka Hapaly, Ludvíka Tomečky a Františka Paličky. V té době byl
starostou p. František Andrš. Hlavním úkolem komitétu bylo provádění
dobrovolných sbírek po obci, získávání darů
a příspěvků pro stavbu římskokatolické kaple
v Ústí. Do společné pokladny šly postupně
finanční prostředky z darů a sbírek, ale často
i peníze z výtěžku kulturních a společenských
akcí. Za zmínku jistě stojí příspěvek ve výši
9000 korun z dožínek, které v roce 1943
pořádalo
Okresní
vedení
národního
souručenství. Slavnost se konala na louce pana
Františka Andrše
na Loučkách. Účast
návštěvníků z celého okolí byla ohromná,
o čemž svědčí 5000 prodaných vstupenek. Další
výtěžek 12 000 Kčs v roce 1945 z oslavy konce
války „Naše osvobození“ rada MNV rozdělila
tak, že 6 000 Kčs připadlo na dostavbu kaple
a 6 000 Kčs do fondu na stavbu osvětového
domu.
Stavbu kaple urychlila v roce 1940 naléhavá
nutnost výstavby nové silnice z Malhotic do Ústí. V úseku projektované silnice
stála stará kaplička, chráněna památkovým úřadem. Památkový úřad souhlasil
se zbořením jen za podmínky, že bude postavená nová. Obec dala podle
doporučení památkového úřadu vyhotovit potřebné plány staviteli Valentinu
Kopeckému v Hranicích. Jako vhodné stavební místo pro novou kapli byla
vybrána zahrada Klementa Andrse, který ji vyměnil za obecní pozemek ve
Vrchovině. Okresní úřad po komisionálním řízení konaném v květnu 1940
stavbu povolil. Konkurzní cestou byla stavba zadána panu Valentinu
Kopeckému, staviteli v Hranicích, za 324 000,- Kčs kromě dřeva. Firma začala
se stavbou na podzim v roce 1940. Téhož roku bylo vzhledem ke štěrkovému
podloží provedeno složitější zakládání stavby na narážených čtyřmetrových
pilotách v počtu 250, na kterých byly pak vybetonovány železobetonové
základové pásy, pod věží železobetonová základová deska. Potíže činilo

opatření stavebního materiálu. Péči obecní rady se však podařilo získat vše
potřebné. Dne 18. května 1941 oslavila obec tichým způsobem kladení
základního kamene. Posvěcení kamene vykonal p. Antonín Bartošík, kaplan
z Hranic. Starosta František Andrš ve svém proslovu vzpomněl vznik myšlenky
postavení kaple, založení fondu a všech dárců, kterým při té příležitosti
poděkoval. Stavbyvedoucím, jmenovaným firmou, byl zdejší rodák p. Josef
Andrýsek č. 13. Stavba kaple pokračovala během války a dokončena byla za
předsedy místního národního výboru pana Klementa Andrse a za přispění všech
občanů obce začátkem srpna 1947.
Na schůzi MNV byl, po dohodě s panem farářem, určen termín svěcení kaple na
31. srpen 1947. Svěcení provedl generální vikář z Olomouce za účasti kněží
z okolních farností a členů ONV. Na tuto slavnost byli pozváni všichni ústečtí
rodáci. Po vysvěcení kaple byla určena 4 členná kostelní komise, která se měla
starat o vnitřní zařízení kaple. V komisi byli pan Andrs Klement, pan Zdráhala
Ludvík, Bagar František a Tomečka Ludvík. V roce 1948 provedli tito členové
sbírku na vybavení kostela. Při sbírce bylo vybráno 48 000 korun, ze které byly
pořízeny mimo jiné i vánoční jesličky. Lavice a ostatní vnitřní vybavení bylo
většinou dovezeno z německých obcí dnešního vojenského výcvikového
prostoru Libavá. Od postavení doznala kaple řady změn jak ve vnitřním tak
i venkovním vzhledu.“
převzato: „Ústí – historie a současnost“

Naši jubilanti

Všem jubilantům přejeme hodně štěstí,
zdraví, lásky, radosti ze života
a spoustu elánu do dalších let.

Pavel Nebeský

12. 7.

60

Rudolf Jonas

9. 8.

60

Marie Kučová

14. 8.

70

Kazimiera Paličková

21. 8.

70

Anna Dohnalová

27. 8.

70

Renata Bagarová

3. 9.

50

Rostislav Dreiseitl

3. 9.

55

Václav Palička

5. 9.

70

Ludmila Kopecká

10. 9.

91

Bohuslava Vinklerová

21. 9.

70

Zdeněk Pala

24. 9.

60

Jaroslav Marek

1. 10.

85

Alena Pitroňová

8. 10.

50

Marie Hašová

21. 10.

65

Josef Hapala

10. 11.

60

Jan Škrobala

13 .11.

55

Marie Kalusová

17. 11.

65

Jarmila Kuchařová

10. 12.

60

Anna Řeháková

15. 12.

70

Eva Vykopalová

24. 12.

80

Jana Strnadlová Petrskovská

25. 12.

55

Čaj o páté
S příchodem
podzimu
najdete
v obecním kalendáři opět informace
o čaji o páté. Jedná se o akci pro
všechny ženy a dívky, které mají chuť
vytvářet něco vlastníma rukama.
V klubovně hasičské zbrojnice se
scházíme už pár let, popíjíme čaj,
společně tvoříme a vlastně tak trochu
relaxujeme. Poslední dobou je velice
těžké vymyslet, co budeme vlastně
dělat, protože jsme vyzkoušely takřka
všechno možné, od ubrouskové
techniky, mozaiky, malování šátků,
pletení z novin, pletení z pedigu,
vánoční i velikonoční ozdoby
z nejrůznějších materiálů, zdobení

perníků. Ve čtvrtek 21. září jsme se
zabývali vystřihováním papírových
dekorací do oken. Co budeme dělat
příště, ještě nevíme. Každopádně
Lenka Bartošová nám tentokrát
přinesla na ukázku originální barevné
tenisky, což bychom mohly zkusit buď
na jaře, nebo ještě před Vánoci a mít
tak originální dárek. Máte-li nápad
nebo chuť tvořit společně v naší
dílničce, přijďte ve čtvrtek 26. října
v 17 hodin do klubovny. Ve čtvrtek
30. listopadu budeme vázat adventní
věnce a ve středu 6. prosince zdobit
perníky na rozsvícení vánočního
stromu.
HV

PLACENÍ POPLATKŮ
Upozorňujeme poplatníky, že obecním
úřadě
v úředních
poplatky za rok 2017 je nutné hodinách v pondělí a ve středu od
zaplatit do 31. 10. 2017. Platit 14:00 do 17:00 hodin nebo
můžete podle rozpisu, který bezhotovostně na účet obce
jste obdrželi na jaře, hotově na
20425831/0100.
HV

ZRUŠENÍ AKCÍ
Český zahrádkářský svaz oznamuje občanům, že výstava ovoce,
zeleniny a květin se v letošním roce neuskuteční.
V pátek 24. listopadu se nebude v hospůdce konat společné zpívání
„Na tú svatú Katarínu“ z důvodu akce v kulturním domě.

Zvu všechny milovníky latinsko-americké
hudby na hodiny ZUMBY, které se konají
každé pondělí v 19.30 h v sále KD v Ústí.
Součástí hodiny je i posilování formou
kruhového tréningu.
Cena: 50 Kč (děti do 15 let zdarma)
Těší se Alena Paličková
Zumba instruktor, Fitness instruktor

Taneční kurz pro dospělé – 2017-2018
Taneční kurz pod vedením manželů Petra a Lenky Münsterových se uskuteční
v sále Kulturního domu v Ústí od listopadu 2017. Kurz má pět lekcí po dvou
hodinách, ukončovací lekce trvá čtyři hodiny.
Termíny:
21. 11.
18:00 – 20:00
28. 11.
18:00 – 20:00
7. 12.
18:00 – 20:00
2. 1. 2018
18:00 – 20:00
9. 1.
18:00 – 20:00
12. 1.
20:00 – 24:00 (ukončovací lekce)
Počet párů:

10 - 15 (podmínka - úplné páry)

Cena kurzu:

800,- Kč / osoba (1600,- pár)

Přihlášení do kurzu:

do 23. 10. 2017 na obecním úřadě

Při přihlášení můžete uvést názvy tanců, které se budete chtít naučit nebo
opakovat.

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY V HOSPŮDCE U ČÁPA
Den

Říjen

Listopad + Prosinec

Pondělí

16 - 22

zavřeno

Úterý

16 - 22

17 - 22

Středa

zavřeno

17 - 22

Čtvrtek

15 - 22

16 - 22

Pátek

15 - 24

16 - 24

Sobota

15 - 23

16 - 23

Neděle

15 - 21

zavřeno

Společnost GESS-CZ, s.r.o., výrobce šnekových čerpadel a turbín
s výrobní pobočkou v obci Rouské čp. 80, nabízí volná pracovní místa v
profesích:
1. Obráběč kovů - soustružník, karuselář, frézař, horizontář
2. Zámečník
3. Svářeč
4. Mechanik a montér technologických zařízení
5. Pracovník povrchových úprav
Nabízíme:
- nadprůměrné platové ohodnocení v oboru
- perspektivu a zázemí stabilní české firmy
- spoluúčast na produkci unikátních výrobků šnekových čerpadel a
turbín
- zapracování v oborové specializaci
V případě Vašeho zájmu o nabízená pracovní místa nás kontaktujte
telefonicky nebo zasílejte své životopisy:
p. Milan Potyš
mobil: 602 333 367
email: gess@gess.cz
adresa: Teplická 226, 753 01 Hranice
Ústecký Zpravodaj vydává zdarma pro občany obce Ústí 4 x ročně v počtu 220 ks výtisků Obecní úřad Ústí.
Příspěvky do příštího vydání Ústeckého zpravodaje odevzdejte do 30. 11. 2017
Kontakt: Ústí čp. 33, 753 01 Hranice, IČ 00600849, tel. 581 621 157, e-mail:urad@obec-usti.cz.
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