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Projekty roku 2012
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ. V listopadu byla dokončena rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení. Byla
instalována regulační jednotka, která snížila v nočních hodinách intenzitu světla, čímž se snižuje
spotřeba elektrické energie.
Projekt spolufinancován z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje (částka 350 tis. Kč)
REKONSTRUKCE DVORNÍHO TRAKTU BUDOVY OÚ. V prosinci byla firmou Doposinvest s.r.o.
dokončena I. etapa rekonstrukce. V současnosti jsou prostory intenzivně vysoušeny a čekají na
kolaudaci. Abychom nebyli kráceni na dotaci, museli jsme přehodnotit umístění prostorů pro
pronájem a dojde k výměně s prostorem knihovny (prostory, na které jsou přiděleny dotace, nesmí
používány ke komerčním účelům). Bylo vytvořeno zázemí pro zaměstnance OÚ (sociální zařízení,
dílna a sklad), prostory pro knihovnu, pro aktivity „Hébem se“ o.s. a OÚ (cvičení apod. případně
možno využít jako zasedací místnost OÚ) a sociální zařízení pro OÚ. Aktivity občanského sdružení
„Hébem se“ o.s.v budově OÚ budou obnoveny od února 2013. V současnosti se tvoří rozvrh aktivit.
Máte-li zájem, je možno prostory využívat pro volnočasové aktivity.
Projekt spolufinancován z Programu obnovy venkova – obnova kulturního dědictví - obdržíme po
vyúčtování dotaci ve výši 1.762 tisíc).
ÚPRAVA KLUZIŠTĚ A LESOPARKU. Firma Zahrada Olomouc s.r.o., zvládla I. etapu projektu před
termínem a již začala s výsadbou lesoparku. Kluziště je již funkční. Jen dokončení osvětlení a mráz
chybí. Realizace projektu bude určitě ukončena s předstihem (plánováno na 31. 5. 2013).
Z Programu obnovy a rozvoje venkova (prostřednictvím MAS Regionu Haná) bude po dokončení
projektu přidělena dotace ve výši 370.832,- Kč).

Doufáme, že toto prostranství přestanou někteří z vás používat jako smetiště.
Na biologický odpad měli zájemci možnost získat kompostér (ostatní mohou
kompostovat klasicky), na komunální odpad máte popelnice a na tříděný
odpad je dostatek kontejnerů.

Projekty pro další roky
CYKLOSTEZKA. Po mnoha peripetiích se již blíží ukončení výkupu pozemků. Po podpisu poslední
smlouvy bude podána žádost na Magistrát města Olomouce o vydání stavebního povolení. Bohužel
příjem žádostí o dotace na rok 2013 se uzavírá již 4. 1. 2013 (a to jsme nestihli) Další dotační výzva
pro cyklostezky již pravděpodobně nebude v r. 2013 vyhlášena. Najdeme kvalitního zpracovatele
žádosti o dotace a budeme připraveni požádat o dotaci na rok 2014.
KANALIZACE. V srpnu byla podána žádost o dotaci na výstavbu kanalizace. Vyhlášení výsledků výběru
projektů z dotační výzvy z Operačního programu životní prostředí mělo být vyhlášeno do konce roku.
Bohužel do dnešního dne (7. 1. 2013) nejsou výsledky k dispozici. V případě, že by nám byly finanční
příjem žádosti o dotace se prostředky přiděleny, mohli bychom, po zpracování prováděcí
dokumentace, pravděpodobně koncem roku 2014 začít s výstavbou splaškové kanalizace.
Až budeme znát výsledek posouzení žádosti o dotaci, budete ihned informováni
BLATA A STOUSKA. V listopadu jsme požádali o dotaci na zpracování projektové dokumentace na
úpravu pozemků v okolí vodních toků Blaty a Stousky. V případě, že nám bude dotace přiznána, bude
projekt na rozšíření vodních ploch a ploch pro výsadbu zeleně zadán ke zpracovávání. Následně
budeme očekávat, vypsáni dotačního titulu z Operačního programu životní prostředí, abychom mohli
podat žádost o dotaci. Celý projekt by měl být (podle v současnosti platných podmínek) hrazen
z dotací a obecní rozpočet by neměl být zatížen.
V případě, že v lednu obdržíme souhlas Magistrátu města Olomouce (Odbor životního prostředí),
chtěli bychom, ve spolupráci s Povodím Moravy a za pomoci vás občanů, provést základní údržbu a
pročištění břehů Stousky od náletových dřevin a nežádoucích porostů. Bez nároku na obecní finance.
Takováto údržba by měla být prováděna v pravidelných intervalech.
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ. V jednání s vlastníky sousedních pozemků budeme pokračovat, abychom
mohli nechat zpracovat projektovou dokumentaci a v po vypsání dotační výzvy, požádat o dotaci.
MOST U LESÍKA. Projekt je v současné době zpracováván. Zpracování projektu zajišťuje p. Vaca
(v Ústíně měl příbuzné a trávil zde prázdniny). Z důvodu protipovodňových opatření nejsou příslušné
orgány nakloněny našemu řešení obnovy mostku s původním vzhledem. Pokud se nám podaří najít
alespoň kompromisní řešení zpracování projektu, opět se budeme snažit peníze získat z dotace.
A NEDODĚLKY Z MINULÝCH LET
Předpokládali jsme, že využijeme výkopu na veřejné osvětlení a provedeme zokruhování vodovodu
„za humny“. Bohužel rozpočet, který jsme si nechali zpracovat odbornou firmou, byl nad možnosti
našeho rozpočtu (250 tis. Kč). Vodovod jsme tedy nerozšířili.

Upozornění…
CENA ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Pro rok 2013 byla schválena výše poplatku 400,- Kč/osobu/rok (schváleno 23. zasedáním ZO dne
10.10.2012)
SMLOUVY O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Na OÚ jsou pro Vás k podpisu připraveny Smlouvy o odvádění odpadních vod pro domácnosti
(schváleno 23. zasedáním ZO dne 10.10.2012+).
UMÍSTĚNÍ ZNAČKY
U místní komunikace na začátku obce ve směru od Olomouce (od Nového Ústína) byla umístěna
značka „ Dej přednost v jízdě“. Neparkujte, prosím, své automobily u této křižovatky a nebraňte tak
výhledu do křižovatky. Přispějete tak k bezpečnému provozu. Upozorňujeme na možný postih ze
strany Policie ČR.
PLYNOVOD
Obdrželi jsme nabídku na odkup plynovodu. Nabídka bude posouzena a projednána na nejbližším
zasedání ZO.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Vzhledem ke zhoršené ekonomické situaci občanů se Zastupitelstvo obce Ústín spolu se Sborem pro
občanské záležitosti rozhodlo, že bude navštěvovat seniory s věcným darem od 80. roku (kulatá a
půlkulatá výročí). Ostatním (od 70. roků) bude doručeno přání.
A JEDNA ŠPATNÁ ZPRÁVA…
Jak si zajisté většina z Vás všimla, ukončila provoz naše vyhlášená hospůdka Pod žůdrem. Je to
smutné. Určitě každý z nás hospůdku navštěvoval, někdo pravidelně, někdo jen občas. Bude nám
chybět, nejen jako místo kam zaskočíme „na jedno“ nebo na něco k snědku, ale především jako místo
setkávání a komunikace mezi občany. Kde se budeme setkávat, probírat politiku, sousedské
problémy, zahnat samotu nebo jen tak posedět a nezávazně poklábosit. Uvidíme…

Volnočasové aktivity…
Obec ve spolupráci s „Hébem se“ o.s. a SDH zorganizovala od prázdnin několik akcí. Podařilo se
uspořádat již po několikáté Rozloučení s prázdninami. Přes nepřízeň počasí se vydařila Bramborová
placka. Museli jsme drakiádu a venkovní soutěže nahradit dílničkou pro děti (výtvory z brambor –
vítězem se stal každý účastník). Dospěláci se zapojili do soutěže o Bramborovou placku (jídlo
z brambor - 12 soutěžících, vítěz placka K. Dolénkové). Tátové a dědové přišli se slivovičkou na košt (9
vzorků – zvítězila slivovice J. Krále). Před Vánocemi jsme se jako již tradičně sešli v kapli sv. Jana a
Pavla na Adventním koncertě, na návsi při rozsvěcení stromku a nově na „Vánoční dílničce“. Tato
nová akce si získala příznivce. Sešlo se asi 15 dětí v doprovodu rodičů. Děti i dospělí si mohli vyrobit
originální vánoční ozdoby, ozdobit stromečky nebo věnce pletené z papíru a také vystřihnout
papírové andílky a různé okenní ozdoby. O malé občerstvení se postaraly naše členky - p. Chytilová,
p. Vraštilová, p. Dostálová, p. Heinlová a p.Dofková. Kdy se sejdeme příště? Bude to před
Velikonocemi?
„HÉBEM SE“ o. s. V únoru se vrátí do rekonstruovaných prostor OÚ. S finanční podporou MAS
Region Haná bude během ledna, nejpozději do konce února vybavena cvičební místnost cvičebním
nářadím a multimediální technikou (žádost o dotaci ve výši 106 tisíc, tj. 90 % nákladů).
Cvičení probíhá ve stejném čase jako dříve (úterý -18.30-19.30-SENIORKY, 19.30-20.30-ŽENY). Pokud
se sejde další skupinka cvičenců, bude cvičení rozšířeno. Doufáme, že se podaří obnovit cvičení
maminek s dětmi, které nebylo možno provozovat v provizorních podmínkách ve zbrojnici. Pro tyto
aktivity kontaktujte Petru Baborákovou, která je bude zajišťovat a koordinovat (cvičení je ochotna
vést stejně jako v loni paní Darja).
Vedení „HÉBEM SE“ o.s. připravuje žádost o dotaci na dětské hřiště (na pozemcích před obchodem,
které má pronajaté od obce). Držte pěsti!!! V případě, že sdružení bude úspěšné, obec sdružení
poskytne zbývající finanční plnění.
Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů (SDH).
Obec má ze zákona povinnost zajistit akceschopnost Jednotky SDH, tj. zajistit 9 členů jednotky, kteří
budou mít platné osvědčení o zdravotním stavu a o absolvování školení (velitelé a strojníci). Pokud se
akceschopnost nepodaří zajistit v obci, musí tato uzavřít smlouvu s některou ze sousedních obcí,
které musí uhradit smlouvou stanovenou částku (pohybuje se od 70.000,- do 100.000,- Kč).
Při kontrole pracovníka Hasičského záchranného sboru byly zjištěny následující nedostatky. 6
členům jednotky chybí osvědčení o zdravotní způsobilosti a chybí osvědčení o odborné způsobilosti
pro 2 velitele družstva. Na školení odborné způsobilosti velitelů družstev v Janských Koupelích jsou
přihlášeni Tomáš Řezníček a Petr Vlach (koná se 15. Až 17. 2.2013).

A na závěr jedna dobrá zpráva. Naše řady rozšířili 2 noví členové z řad mládeže. Doufáme, že se
najdou další, kteří se budou chtít zapojit do práce SDH a nedovolí, aby 120-ti letá tradice sboru byla
přerušena pro nedostatek aktivních členů. Máte-li zájem, bereme Vás!!!

Kulturní a sportovní akce v roce 2013 připravované ve spolupráci s obcí
Datum
9. 2. 2013
1. až 7. 3. 2013
2. 3. 2013
5. 4. 2013
20. 4. 2013
10. 5. 2013
24. 5. 2013
8. 6. 2013
7. 9. 2013
19. 10. 2013
30. 11. 2113

Název akce
Karneval na ledě
Spojují nás tradice-putovní výstava (MAS Region
Haná)
Slavnostní otevření opravené části OÚ spojené
se výstavkou spojují nás tradice-putovní výstava
(MAS Region Haná)
Noc s Andersenem
Ústínské kolečko (2. ročník soutěží v jízdě na
čemkoliv nebo běhu s čímkoliv, co má kolečko)
Den matek
Noc kostelů-otevření kaple, prohlídka varhan
s výkladem, menší výstavka historických fotografií
Den dětí
Rozloučení s prázdninami spojené s Turnajem v
petanque
Podzimní hrátky - Bramborová placka + Drakiáda +
Košt + O nejkrásnější výzdobu z dýní
Adventní koncert a rozsvěcení stromečku

Místo
Kluziště
Obecní úřad
Obecní úřad
Obec
U Obecního úřadu
Obecní úřad
Kaple sv. Jana a Pavla
Kluziště a lesopark
Obecní úřad
Kaple + Obecní úřad

Náměty na kulturní, sportovní nebo společenské akce, které by obec mohla podpořit
v roce 2013 nebo podněty a připomínky očekáváme písemně do schránky OÚ, osobně
nebo na e-mail ustin-starostka@tiscali.cz.

Příloha
Dobrý den, vážení přátelé,
jako dítě jsem hrozně rád jezdil na prázdniny do Ústína k dědečkovi a k babičce. Pobyt tam patřil
mezi moje nejkrásnější životní zážitky. Tím dědečkem byl tenkrát všude dobře známý a populární
Ferdinand Hnilica, (nar. 27. 12. 1891, zemřel 22. 7. 1964). Kdysi býval řídícím učitelem v obecné škole
v Ústíně. Dědeček byl před válkou ve straně nějakých socialistů, Za války se dědeček angažoval proti
fašistům. Za to ho zato si vysloužil pobyt koncentráku v Buchenwaldu. Určitě mi o tom v rodině jako
dítěti řekli nějaké věci, jenže já jsem je bohužel zapomněl. Co si však dobře pamatuji, že jsem se přímo
vyptával dědečka, jaké to v tom Buchenwaldu bylo (naivní děcko) a on o tom nejen tehdy, ale celý
život odmítal mluvit. Prostě to nešlo, z něho tyhle vzpomínky dostat. Lidé ho měli velice rádi a říkali
mu - pane řídící. Pro mě je dědeček největším životním vzorem, jaký jsem kdy mohl mít. Pro obrovské
morální kvality.
Měl mě velice rád. Pamatuji si, jak jsem jako malé hloupé děcko trhal mouchám křídla a ještě jsem
se s tím šel dědečkovi pochlubit. Neřekl nic, ale to vůbec není důležité. Ten výraz, co se mu potom
objevil v obličeji, mě drtí celý život a je to jeden z nejhnusnějších momentů v mém životě, kdy se sám
za sebe tak moc stydím. Opravdu. Ale v tomto případě nejde jen mouchy, je to i ilustrace toho, jakou
morální sílu měl, dokázal vychovávat pouhým výrazem očí. (Moje máma tenhle výchovný styl
zkoušela po něm, ale zdaleka jí to tak nefungovalo.)
V Ústíně byl dědeček oblíbený a vážený, znal se asi s každým. Ale v tak malé vesnici by to snad
mohlo být ještě samozřejmé. Jenže když jsme přišli do Olomouce, nedalo se v klidu projít ulicemi.
Každou chvíli ho někdo zastavil (Ahóóój, Ferdóóó!), potřásání rukou a plno řečí a řečí, až mě to jako
malé děcko nudilo. Kde vzal tolik známých či dobrých přátel, to je mimo jakékoli moje chápání.
Zdůrazňuji, že to byla doba, kdy žádná televize neexistovala, aby byl známou tváří z televize. Neznám
žádného druhého člověka, který by na tom takhle byl. Pamatuji si, jak jsme jeli do Brna a já celou
dobu spekuloval nad tím, jestli ho bude i tady znát půlka Brna. On totiž do Brna jezdil zcela výjimečně.
No a byl jsem zklamaný, když ho Brno nevítalo jásotem a s kyticemi. Brno už bylo přece jen jaksi
trochu daleko. Dědeček ty ovace určitě nepotřeboval.
Nejsem si jist, ale tehdy byl v Olomouci nějaký Národní dům nebo tak nějak se to jmenovalo, snad je
to tam dokonce dodnes. Zejména tam se rád scházíval s olomoučáky. Mívali tam společné sezení u
velkého stolu. Taky se tam probírala politika, ale i jiné, všední věci. Chodili tam i nějací umělci a vůbec
intelektuálové, což byla za komunismu diskriminovaná vrstva lidí. Tak byli rádi, že si můžou dát spolu
inteligentní řeč (v té době vládnoucích idiotů). Dědeček a celá rodina si velice vážili Masaryka. Kdo si
dnes váží politiků?
O jeho zvláštní povaze svědčí i to, čeho jsem býval také svědkem jako malé děcko. Kdesi v Ústíně se
cosi stalo, lhostejno co, a dědeček říkal ústínským dětem, jak to mají řešit a co mají dělat. Jak ty děti
ochotně kmitaly a vyhovovaly dědečkovým pokynům, to bylo taky fascinující, v životě jsem pak už
nikdy neviděl, že by děcka, tímto oddaným způsobem, respektovala dospělého.
Dědeček měl brokovnici a se synem (Vlastikem) chodili na hony. Koroptve, bažanti, zajíci. Babička
uměla parádně udělat zajíce, zaječí zadek na smetaně a předek na guláš, na to vzpomínám celý život.
Tu brokovnici mu pak komunisti sebrali, aby snad nedej bože s ní neprovedl celonárodní povstání proti
rudému teroru. Jedna brokovnice od dědečka, to byla větší vojenská síla než celá Rudá armáda, bylo
fakt se čeho bát. Rád taky organizoval zábavy. Pamatuji, jak pekl makrely a sledě a nějaké uzeniny,
byla tam spousta lidí, kdosi tam hrál na harmoniku no a to hlavní: pilo se, pilo, pilo, pilo. Dědeček byl
strašně zpocený z toho gril (nebo co to bylo - jen takový rošt nad žhavým uhlím), byl ušpiněný od sazí,
zmaštěný od tuků, ale bylo veselo a veselo.
Když byl dědeček v důchodu, velmi rád chodil do hospody, kterou dnes nazýváte Pod žudrem, tenkrát
se tomu však říkalo jinak, podle jména hostinského, které si teď nemohu vzpomenout. (Chodilo se ke
Štafům?) Pamatuji si, jak tam v té hospodě všichni reptali na komunisty a snažili se tam založit
nějakou protikomunistickou buňku, což bylo v té době sebevražedné.

Původně dědeček bydlel i s rodinou v ústínské škole, choval tam i včely. Komunisti ho však ze školy
vyhnali a šel i s rodinou bydlet k Vrtělům, později se přestěhovali ke Střídům do horní části směrem k
Olomouci, které se tuším říká Skalov nebo tak nějak podobně. Naproti Střídových bydleli Navrátilovi,
kteří měli hodně rádi moji sestru Ivu, která je dnes předsedkyní Nejvyššího soudu v Brně (Brožová). Já
jsem se jako malé děcko kamarádil s jakousi Mařenkou, ale její příjmení si bohužel nevzpomínám, ať
dělám co dělám.
Když jsem byl malé dítě, v některé olomoucké hospodě mě dědeček seznámil se sochařem
Pelikánem, od něhož máte v obci pomník na památku obětem obou válek. Pan Pelikán tuto sochu
dělal podle svého malého modelu, který byl asi ze sádry nebo snad z nějakého páleného materiálu.
Tento model jsme měli dlouhé roky doma v bytě až někdy snad do devadesátých let, ale pak se pádem
rozbil.
Vzadu za vesnicí jste měli a možná ještě máte malý rybníček, u něhož byl vysázený malý lesíček, z
něhož dnes budou asi pořádné stromy. Dědeček mi říkal, že tento lesíček vysázel spolu se svými dětmi
ze školy a mám dojem, že má podíl i na tvorbě toho rybníčku vedle. V lesíku rostlo hodně hub, ale
nevzpomínám si, jaké. Hodně jsme chodili daleko do polí k nějakému křížku, kterému říkal boží muka.
Kousek od vesnice tekl nějaký potůček nebo malá říčka. Směrem na Těšetice byl u silnice jiný křížek, u
něhož jsme vždycky cestou do Těšetic odpočívali.
Do Ústína jsem jezdil vždycky v létě, a to zhruba v letech 1950 - 1963. Moje maminka se jmenovala
zamlada Jiřina Hnilicová. Všichni jí říkali Jiřinko. Před něco málo lety také zemřela. V Ústíně s
dědečkem a s babičkou (Veronikou) žil také jejich syn a můj skvělý strýc Vlastimil Hnilica. Taky již před
několika lety zemřel.
Ústín je pro mě symbolem nejhodnějších lidí na světě, a to nejen díky mým prarodičům, ale i podle
toho, jak jsem poznal lidi ostatní. Zdravím celý Ústín a všechny, kteří si na rodinu Hnilicových
vzpomenou. Mějte se tam všichni moc hezky, Pozdravte všechny, kdo o tom mají ponětí.
S pozdravem
Milan Zapletal (narozen 1947)
ČSA 123
73581 Bohumín
p. řídící Hnilica
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