Ústí
Kraj: Olomoucký

Okres: Přerov

Správní obvod: Hranice

GPS souřadnice: 49.516847N, 17.766368E

Nadmořská výška: 257 m n. m.

První pís. zmínka: 1389 (633 let)

Počet obyvatel: 559

PSČ: 753 01

Adresa URL: www.obec-usti.cz

Památky a zajímavosti Ústí
Kaplička Panny Marie na Manině
Na severní straně Maniny stojí malá půlkruhová kaplička, která byla postavena v 18. století. Dříve se tu
konaly májové pobožnosti, nyní se v ní zvoní umíráček za občany okolních domů na Manině.
V roce 2004 byla celkově rekonstruována, byly dobetonovány základy, položena nová železobetonová
základová deska pod podlahou, pořízena nová střecha a jako krytina použit měděný plech, pořízena
nová věž, nové omítky, podlahy, dveře.
Socha Panny Marie s Ježíškem
Kamenná socha Panny Marie s Ježíškem na vysokém sloupovém podstavci je nejstarší historickou
památkou v obci. Pochází z roku 1791. Nachází se vlevo u místní komunikace ke hřbitovu, původně byla
umístěna mezi čtyřmi lípami.
V roce 2008 byla socha zrestaurována akademickým sochařem René Tikalem.
Kříž nad bývalým lomem
Kamenný kříž zobrazující ukřižovaného Ježíše Krista se nachází vpravo u polní cesty ve směru
od obce do Hranic, v trati Cerekvisko. Na podstavci je vytesána socha Panny Marie, na zadní straně nápis:
"Postaveno nákladem rodiny Andršovy Ústí, 1880 LP 1928".
Kříž mimo obec, uprostřed polí v trati Sinorie
Kamenný kříž zobrazující ukřižovaného Ježíše Krista, na podstavci vytesána socha Panny Marie, se
nachází na křižovatce původních polních cest do Opatovic. Na zadní straně nápis: "Post. nákladem
Františka Mánka, Nové Sady č. 10, 1882, opraven, 1930".
Centrální kříž na hřbitově
Kamenný kříž zobrazující ukřižovaného Ježíše Krista byl postaven při příležitosti založení
hřbitova. Na podstavci je vytesána socha Panny Marie. Na zadní straní stojí nápis: "Nákladem vlastním ku
cti a slávě Boží své rodné obci věnují Antonín a Marie Maňas roku 1907".
Kříž byl restaurován v roce 2006 při příležitosti sjezdu rodáků akademickým sochařem René
Tikalem.
Kříž v obci u čp. 37, severozápadně u silnice do Horních Těšic
Kamenný kříž zobrazující ukřižovaného Ježíše Krista se nachází vpravo u silnice v místě
původního kříže, vyznačeného v mapě již z roku 1764, v místě původního jižního okraje a vjezdu
do obce, na podstavci vytesána socha Panny Marie. Na zadní straně nápis "Nákladem občanů Ústí a
Novosad roku 1921".
Kříž mimo obec, severovýchodně u silnice do Horních Těšic
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Kamenný kříž zobrazující ukřižovaného Ježíše Krista vlevo u silnice v místě původního
kříže vyznačeného již v mapě z roku 1764. Na podstavci je vytesána socha Panny Marie, nad ní nápis
POZDRAVEN BUĎ SV. KŘÍŽI. Na zadní straně nápis: "Postaveno z milodarů občanů ústeckých a
novosadských L.P. 1925".
Pomník padlým
Dne 25. září 1922 byl odhalen pomník padlým hrdinům z 1. světové války s jejich podobiznami na
místním hřbitově. Pomník byl postaven na náklady Antonína Maňase. V roce 2007 byl zrestaurován
akademickým sochařem René Tikalem.
Kaple sv. Petra a Pavla
Stavba kaple sv. Petra a Pavla v Ústí byla zahájena na podzim roku 1940. Již v roce 1934 vznikl komitét, který
prováděl dobrovolné sbírky po obci, získával dary a příspěvky pro stavbu. Plány vyhotovil hranický
stavitel Valentin Kopecký, kterému byla stavba kaple zadána za 324.000,- Kč.
Svěcení kaple provedl 31. srpna 1947 generální vikář z Olomouce P. Karlík. Na slavnost byli pozváni
všichni ústečtí rodáci. Do báně na věži byly uložen y pamětní listy. Jako občané, kteří se
zasloužili o stavbu kaple, byli zapsáni vedoucí zednický polír Josef Andrýsek, vedoucí tesařský polír Josef
Juráň a starosta obce František Andrš.
Od postavení doznala kaple řady změn jak ve vnitřním, tak i venkovním vzhledu. Ke značným
úpraváme došlo na konci 20. a na začátku 21. století. V roce 1990 byla provedena oprava venkovní omítky
kostela s novým osazením spadlého kříže. V roce 1994 obec ve spolupráci s farním úřadem v
Hranicích a členy lidové strany zorganizovali sbírku na nové varhany. Poprvé veřejně znějící varhany
posvětil při mši svaté olomoucký světící biskup Josef Hrdlička.
V roce 1997 zasáhla kapli sv. Petra a Pavla povodeň. Hladina vody uvnitř kaple dosahovala téměř 160 cm.
Finanční prostředky na obnovu kaple se podařilo zajistit ze sbírek, z obecního a farního rozpočtu a
nemalou měrou přispěl i stát formou dotací. Velké množství prací se provádělo brigádně za
spoluúčasti většiny obyvatel a místních firem. Dnes je v kapli položena nová podlaha (věrná replika
původní teracové dlažby), nové dubové lavice, které zhotovil místní stolař Ludvík Kuchař, nové
jsou také vnitřní i vnější sanační omítky, plechové okruží atd.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/4592/usti/pamatky-turistika/

Strana 2/2 , Vytisknuto: 24.5.2022 07:25:09

