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Co nám dal rok 2017
Byl to rok, ve kterém se více jednalo a papírovalo než jsme si na začátku roku mysleli. Projekty na „Osmičce“ (Komunitní centrum Haná a
Výstavba sociálních bytů) i rekonstrukce průtahu nás stály spoustu času. Zvláště rekonstrukce průtahu nedopadla podle našich představ.
Bohužel jsme rekonstrukci chodníků, výstavbu parkovacích stání a nasvětlení přechodu spojili s akcí SSOK (Správy silnic Olomouckého kraje).
Chtěli jsme na výstavbu chodníku využít dotaci, ale projektová dokumentace nebyla hotová včas kdy bylo třeba o dotaci požádat. Také
realizace přemístění vedení nízkého napětí byla odložena. Opravu chodníků jsme tedy odložili. Z projektu k realizaci zůstala parkovací stání a
nasvětlení přechodu. Vzhledem neúměrně vysoké nabídkové ceně jsme od realizace výstavby parkovacích stání, po neúspěšných jednáních,
odstoupili. V rámci tohoto projektu tak bylo vybudováno jen nové nasvětlení přechodu. Díky podpoře kraje a financí z EU byla provedena
rekonstrukce povrchu průtahu s použitím tichého asfaltu. Vzhledem k malé šířce ulice se nepodařilo vyprojektovat cyklostezku. Krajská
komunikace byla pro zajištění bezpečnosti cyklistů alespoň opatřena dopravním značením piktogramy „Zvýšený pohyb cyklistů“. U další
jmenované akce „Osmička“ nám celý rok zabrala jednání s poskytovatelem dotace a výběr dodavatele stavby. Snad již bude potížím a
komplikacím konec a budeme moci začít stavět.
Pro zlepšení vzhledu obce jsme ještě zakoupili 4 nové světelné ozdoby, které nám rozsvítily náves v období kolem Vánoc.

Podpora Olomouzckého kraje
Díky finanční podpoře ve výši 300.000,- Kč od Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova se ním v loňském roce podařilo opravit
místní komunikaci “U hostince." Úsek není velký, ale vzhledem k exponovanosti místa (odbočuje z průtahu obcí, je příjezdovou komunikací
k hasičské zbrojnici a hostinci) je dobré, že se podařilo opravu povést.
Finanční dotaci nám OK poskytnul v roce 2017 také na akci „Nasvětlení přechodu“ na průtahu obcí. Podpora ve výši 72.900 Kč uhradila 50%
výdajů.
I v letošním roce Olomoucký kraj podpořil naši žádost o dotaci z Programu obnovy venkova. Tentokrát částkou ve výši 500.000,- Kč.
Tentokrát jsme požádali o finanční podporu na zvýšení bezpečnosti pohybu občanů na návsi. Podpora Olomouckáho kraje nám umožní
opravit chodníky tak, že budou splňovat normy vč. nároků na bezbariérovost.

Co ta „Osmička“
Občas se mezi občany ozývají poznámky na neschopnost OBCE, na zdlouhavě vyřizování a na to, že z se nedíváme kolem sebe. Nejsme bez
chyb, ale snažíme se a často to není jednoduché. Mezi nejsložitější jednání patřila příprava projektu, získání finanční dotace a výběr
dodavatele stavby na projekty (výstavba sociálních bytů a Komunitního centra Haná) na Osmičce. Naše představa byla, že samotná výstavba
bude probíhat od října 2017. Realita byla jiná. Žádost o dotaci jsme podali v říjnu 2016. Začátkem července 2017 nám byla konečně dotace
schválena. Musel být připraven nový časový harmonogram (nepředpokládali jsme, že schvalovací proces bude trvat ¾ roku), zajistit
předfinancování a předat ke schválení zadání výběrového řízení (poskytovatel dotace není vázán časem a nevíte za jak dlouho provede
kontrolu a odsouhlasí další kroky). A opět nám plynul čas. V listopadu jsme vyhlásili výběrové řízení, které bylo ukončeno. Doklady jsme
předali ke kontrole poskytovateli dotace. Očekáváme výsledky...

V roce 2018...
OPRAVA HASIČSKÉ ZBROJNICE. Neočekávaně jsme získali z Ministerstva zemědělství dotaci 500 tisíc Kč na opravu hasičské zbrojnice.
Protože prostředky z dotace a plánovaná spoluúčast obce nepokryjí předpokládané náklady, dohodli se zastupitelé s SDH, na tom, že budou
členové SDH při opravě nápomocni. Při rekonstrukci vypomáhají též zaměstnanci obce. Rekonstrukce by měla být dokončena do konce
měsíce srpna..

PŘEMÍSTĚNÍ VEDENÍ NN (ELEKTRICKÁ ENERGIE) Od dubna v naší obci probíhají práce na přemístění vedení NN do země. Děkujeme
občanům za trpělivost, se kterou přijímají stavební práce, které probíhají z pohledu nás, kteří nejsme odborníky, leckdy chaoticky. Po
bližším seznámení a objasnění odbornou firmou mají práce logiku. Obec není investorem, ikdyž dala (pro zvýšení kvality bydlení občanů)
souhlas se stavebními pracemi, neovlivní zásadně postup prací. Konec se blíží. Během července a srpna by mělo být provedeno přepojení.
Chodníky a veřejná prostranství by měla být navrácena do původního stavu.
CHODNÍKY PRŮTAH. Dle informace dotace ze Státního forndu dopraví infrastruktury (SFDI) nebyla přidělena. Oficiální vyjádření budeme
rozporovat, protože se domníváme, že se jedná o rozhodnutí, které je způsobeno odlišným výkladem Magistrátu města Olomouc (jako
orgánu schvalujícího projektovou dokumentaci) a SFDI (jako poskytovatele dotace).
CHODNÍKY NÁVES. Začala rekonstrukce návsi. V červnu byly zahájeny práce na opravě chodníků. Staré dlaždice jsou nahrazovány drobnou
žulovou mozaikou. Opravy chodníků a místních komunikací jsou nesmírně finančně náročné. Obec by byla schopna z vlastních zdrojů provést
jen malou část. Na opravu chodníků na návsi se podařilo získat finanční prostředky jak z Olomouckého kraje, tak z Intergrovaného
regionálního operačního programu, prostřednictvím MAS Regionu Haná. Podařilo se nám tak pokrýt 2/3 nákladů. Ale ne vždy se podaří získat
stejně velký díl.

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA NÁVSI. V tomto případě se jedná o finančně velmi náročný projekt, na který jsou dotace omezeny.
Oprava komunikace byla rozdělena na 3 etapy. Na 1. etapu se nám podařilo z dotace Ministerstva pro místní rozvoj získat jen 1/3 potřebných
peněz. Koncem srpna začne firma Skanska .a.s., který zvítězila ve výběrovém řízení, s pracemi na dláždění komunikace. Pokud se nezmění
podmínky, budeme v příštích 2 letech opět žádat o finanční podporu a v roce 2020 by měla být náves opravena.
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY (KPÚ). Do konce roku by měly být ukončeny projekční práce na KPÚ v katastru naší obce. Úspěch a včasné
ukončení závisí na tom, jestli vlastníci pozemků spolupracují a vrátili potvrzené protokoly nebo se spojili s pracovníky firmy Geocentrum s.r.o.,
které KPÚ spolu se Státním pozemkovým úřadem pro Ústín zpracovávají. Děkujeme všem, kteří odpověděli a nebrání tak zdárnému
průběhu a včasnému ukončení KPÚ, aby se v příštím roce mohlo začít s realizací hledáním finančních zdrojů pro výsadbu zeleně a
samotnou realizaci KPÚ.

Odvod dešťových vod
PŘÍPRAVA NA REALIZACI PROJEKTU – REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ - ZAJIŠTĚNÍ ODVODU DEŠTOVÝCH VOD. Jak jsme již minulém čísle
upozorňovali, patří mezi povinností vlastníka nemovitosti zajištění odvodu dešťových vod do dešťové kanalizace. Před opravou chodníků je
nutné, aby všichni vlastníci nemovitostí zjistili stav potrubí, kterým odchází dešťové vody z nemovitosti do dešťové kanalizace. V loňském roce
se podařílo zajistit napojení na děšťovou vod z nemovitostí na průtahu obcí. Letos jsme prohlídkou návsi při přípravě na rekonstrukci
chodníků zjistili, že velká část dešťových svodů není napojena na kanalizaci, ale voda je vypouštěna na chodník. Před započetím práci na
nových chodnících byla voda od všech nemovitostí svedena potrubím do dešťové kanalizace.

Děkujeme vlastníkům nemovitostí, kteří tyto práce provedli v požadovaném termínu a kvalitě. Pomohli ke zvýšení kvality bydlení.
Prokázali, že jim není jedno jak vypadá obec, ve které žijí.

Naší obcí prošli Tři králové

.

V letošním roce se v sobotu 6. ledna konala tradiční Tříkrálová sbírka; letos se uskutečnila přesně k datu svátku Tří králů. Naší obcí prošly
jako každý rok dvě skupinky koledníků, dívčí a chlapecká. Vedoucí skupinek by tímto příspěvkem rádi poděkovali malým koledníkům za
vyčerpávající pomoc a jejich rodičům a obci za podporu. Poděkování patří všem obyvatelům Ústína, kteří vřele a s díky přijali malé koledníky
a pomohli příspěvkem dobrému účelu sbírky. Pro samotné děti je takové přijetí velké zadostiučinění v jejich snaze pomoci potřebným.
Letos se jmenovitě jednalo o Lucku Konečnou, Sabču Halabicovou a Aničku Šafářovou, o Adama Ondrušku, Radima Vánského a Honzu
Navrátila. Ještě jednou DÍKY všem, dětem i dárcům.
V tomto roce byli dárci skutečně štědřejší než v minulých letech, vždyť rekordní částka vybraná Tříkrálovou sbírkou v rámci Charity Olomouc
činila 1 650 184 Kč (o cca 200 tis. více než v roce 2017) a v naší obci po součtu obou pokladniček 11.496 Kč (oproti obvyklým 7 až 8 tis. Kč). Z
celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo v našem regionu, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným
do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky. Na základě několika dotazů podotýkám, že pro samotné koledníky a
vedoucí skupinek je to ryze dobrovolná činnost bez peněžité odměny. Je zbytečné dodávat, že dobrý pocit z prospěšné činnosti je stejně
nezaplatitelný.
Samotné tříkrálové koledování sahá do hluboké historie střední Evropy. Dříve koledovaly pro svou potřebu chudé děti, které někdy
doprovázel kantor. Nebýt Charity České republiky, která tento lidový obyčej oživila a která přesměrovala účel sbírky na charitativní pomoc,
oslava příchodu Tří králů by zapadla do zapomnění, stejně jako jiné zvyky a obyčeje vlastní naší zemi. Mladí lidé už možná ani netuší, jak
vypadalo Masopustní veselí před Popeleční středou, Vítání jara s vynášením Smrti, stavění májky, otevírání studánek, Slavnost Těla Páně
s květinovým procesím, Svatodušní jízda králů, Svatojánská noc, hody, dožínky, Štěpánská koleda a další. Ze starých českých a moravských
tradic se dochovalo kromě vánočních a velikonočních svátků snad jen pálení čarodějnic a dušičky. Za sebe si myslím, že je velká škoda, jak
moderní doba válcuje původní české tradice, které vždy určovaly ráz naší národní identity, a vnáší do naší kultury cizí tradice, jako
Helloween nebo Valentýn.
Odkud Tříkrálová sbírka a obecně svátek Tří králů pochází? Svátek Tří Králů se slaví již od 3. století. V Bibli nalezneme krátkou zvěst o Třech
králích v Matoušově evangeliu. Kapitola druhá pojednává o mudrcích z dálného východu, kteří vedeni hvězdou došli přes Jeruzalém do
Betléma, aby se poklonili právě narozenému Spasiteli lidstva. V evangeliu se nehovoří, jak jsme zvyklí z vyprávění o králích, o jejich počtu,
ale o mudrcích z východu, kteří přinesli zlato, kadidlo a myrhu. Předpokládá se, že to byli mocní a vlivní mužové té doby nebo že se jednalo
6. století. Jména Kašpar, Melichar a Baltazar jsou s nimi spojována až v lidových vyprávěních o století později. Nejstarší král Kašpar z Persie
podle legendy přináší darem Novorozenci zlato. Prostřední indický král Melichar v rukou drží symbol modlitby - kadidlo (vonná směs
pryskyřic zejména z kmene kadidlovníku), které sloužilo k vykuřování obydlí nebo při náboženských obřadech. Poslední v řadě přichází král
Etiopie Baltazar s černou tváří, který nese myrhu. Myrha je černohnědá pryskyřice, která byla používána jako vonná a balzamovací látka a
pro své léčivé účinky byla dražší než zlato. Jména králů jsou pravděpodobně výtvorem lidové fantazie, kdy jména byla odvozena od nápisu,
který koledníci psali na horní veřeje domů, tedy K+M+B+letopočet, možno i C+M+B+. Původní význam nápisu se však předpokládá od
žehnající činnosti tříkrálových koledníků, tedy od požehnání obyvatelům domu, přání zdraví a štěstí na celý nadcházející rok, tedy: Christus
+ Mansionem + Benedicat + 2018 (Kristus žehná (tomuto) domu na rok 2018). Tři křížky potom znamenaly požehnání od všech osob
Trojice. Tolik něco málo k historii.
Děkujeme za přízeň a příští rok se těšíme opět na shledanou u tříkrálového koledování. Žádost na závěr: jelikož děti ochotné koledovat
postupně odrůstají, dovolujeme si požádat rodiče menších dětí o kontaktování v případě zájmu o účast na tříkrálové sbírce (na tel:
605 756 548). Dovolte nám tedy ještě jednou popřát ústínským obyvatelům C+M+B+ do celého roku 2018.
Marek Šafář, Jaromír Kvapil

Dostali jste se do obtížné situace a nevíte, na koho se obrátit?
Dostali jste se do obtížné situace a nevíte, na koho se obrátit? Olomoucká kancelář organizace Člověk v tísni o. p. s. poskytuje bezplatné
sociální poradenství rodinám s dětmi i jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a neví si s ní rady.S čím se na nás můžete
obrátit?Pokud Vás trápí dluhy, pomůžeme vám se zorientovat ve vaší situaci, sepsat splátkový kalendář, odpovědět na exekuční výzvu, případně
napsat návrh na osobní bankrot. Dále naše služba nabízí podporu při vyřizování dávek státní sociální podpory, hmotné nouze, doprovody na
úřady, asistenci při hledání zaměstnání nebo vhodnějšího bydlení. Rodinám s dětmi nabízíme pomoc s rodinným rozpočtem, podpoříme rodiče a
děti ve vzdělávání, v kontaktu se školou a dalšími institucemi. Jsme terénní služba, což znamená, že Vás můžeme navštívit i u Vás doma mimo
Olomouc. Naše pracovnice jsou k zastižení na mobilním telefonu ve všední dny od 8 do 16,30 hodin. Kancelář se nachází v Olomouci na ulici
Litovelská 14.

Kontakty:
Tereza Buchtová – 731 690 966

Bc. Lucie Jirušková – 777 782 078
Bc. Štěpánka Drábková – 777 367 873

CENTRUM KOMPLEXNÍCH SLUŽEB v Olomouckém kraji pomáhí lidem v tíživé životní situaci ( problémy
s návykovým chováním- hrací automaty, workoholismus, patologické nakupování…),
Adresa:
Centrum komplexních služeb
Dolní nám. 2.
Olomouc
Služba je anonymní, určená osobám starším 15 let
Kontakt: +420 773 996 916,
http://www.podaneruce.cz/programy-a-pece/ambulance-adiktologie/

POMŮŽEME VAŠIM BLÍZKÝM ODCHÁZET V KRUHU RODINY (Mobilní hospic)
Nabízíme specializovanou mobilní paliativní péči, profesionální lékařské a sesterské zajištění smrtelně
nemocným a umírajícím dospělým i dětem v přirozeném rodinném prostředí, kruhu svých nejbližších.
Dále poskytujeme odborné sociální, psychologické i duchovní poradenství.
Služba poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dojezdová vzdálenost 40 km od Olomouce. Nově 100%
hrazená péče pojištěncům VZP ČR, RBP a OZP, další úhrady od pojišťoven jsou v jednání.
Podrobnější informace o službě naleznete na www.nejstesami.eu. V případě zájmu o službu nás kontaktujte
od 7:30 do 15:30 na telefonním čísle +420 703 134 603.

