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Ocenění v soutěži Vesnice roku 2014
18. 6. 2014 do Ústína, na své cestě po 36 soutěžících obcích Olomouckého kraje, zavítala hodnotící komise soutěže o
titul Vesnice roku 2014. Za pomoci části našich občanů se nám ji podařilo přesvědčit, že si naše obec zaslouží
pozornost. Snaha o zapojení občanů do kulturních a společenských akcí byla odměněna Cenou za mimořádné úsilí o
oživení obce spojenou s finanční odměnou 50 000,- Kč (bude použita na dokončení úpravy dvora OÚ). Komise
ocenila titulem Zlatá cihla povedenou rekonstrukci našeho obecního úřadu. Získat v této soutěži v jednom roce dvě
ceny, to se hned tak nepodaří. Určitě za to patří dík aktivním spoluobčanům. Patříte mezi ně i vy? Že ne? Nevadí.
Stačí, když se přijdete příště podívat, co pro vás připravili ti aktivní. Určitě budou mít radost, že úsilí, které
vynaložili, nevyjde na prázdno.

Projekty roku 2014
DOKONČENÍ REKONSTRUKCE BUDOVY OÚ. V červnu jsme po 2 letech uzavřeli největší stavební akci
posledních 4 let. Dokončili jsme rekonstrukci obecního úřadu. Určitě jste postup prací sledovali a doufáme, že jste se
na její dokončení spolu s námi těšili. Po ukončení stavebních prací jsme úřad nastěhovali do opravených prostor.
Vybavení není ideální, věříme, že postupně i na vybavení dojde. Momentálně se stěhuje archiv OÚ.
VÝZVA. Přízemí OÚ není zcela využité. K dispozici je místnost, kterou chceme přenechat ke střídavému
pronájmu. Vize je taková, že by každý den v týdnu byl prostor k pronájmu pro jinou službu. Například
kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, masáže… Pokud víte o někom, kdo by měl zájem na 1-2 dny provozovat
svoji živnost u nás, kontaktujte nás, rádi poskytneme prostory za symbolickou částku (1. měsíc na zkoušku
zdarma, dále dle dohody).
DŮM Č.P. 8 (vedle OÚ). Od posledních informací v Občasníku 1/2014 došlo i zde ke změně. Podařilo se obsadit
byt v prvním patře. Je připraven projekt na vybudování kanalizace v přízemí. Věříme, že se podaří vybudovat
kanalizaci a koupelnu, aby ještě v letošním roce byl další byt připraven k nastěhování. Byl vybrán projektant, který
zpracuje podle studie projekt na přestavbu a dostavbu celého domu v multifunkční centrum. Současně zajistí
stavební povolení a bude dohlížet na průběh celé stavby.
CYKLOSTEZKA. Ve výběrovém řízení na zhotovitele cyklostezky zvítězila firma Strabag a.s., která celou akci
zrealizuje do konce listopadu 2014. Stavební práce i vyúčtování musí být ukončeny do konce roku 2014.

KANALIZACE. Nejnovější informace k výstavbě kanalizace (především z kontrolních dnů) jsme začali po odmlce
opět umisťovat na webové stránky. Pro firmu OHL ŽS, která je generálním dodavatelem stavby, pracuje na spádové
kanalizaci v Ústíně firma ČAK s.r.o. Budování kanalizace začalo na pozemcích, kde se bude budovat cyklostezka.
Následoval úsek od lesíka, kolem kamenného mostu k OÚ. Nyní firma staví v blízkosti OÚ a současně využila
období V zimních měsících budou v Ústíně pracovat 2 skupiny. Jedna dostaví stoku od OÚ kolem kaple až k
napojení u silnice 448. Druhá parta bude pracovat na řádu od Dolénkových kolem obchodu opět k silnice 448. Poté
začnou budovat část od zbrojnice. Úsek při silnice 448 bude vybudován až na jaře. Již vybudovaný úsek v silnici
bude před zimní údržbou (cca do 14 dnů) vyasfaltován. V případě, že budete mít dotazy ke stavbě, zodpoví je
ochotně stavbyvedoucí p. Vlček. Veškeré problémy a komplikace jsou řešeny operativně se zástupci firmy ČAK
s.r.o., OHL ŽS a.s, zástupcem investora Ing. Sedláčkem a zástupci Svazku Těšetice Ústín.
po sklizni zemědělských plodin a mimo obec začala budovat trasu podél toku Stousky k budoucí ČOV u Těšetic.
POZEMKOVÉ ÚPRAVY. Státní pozemkový úřad nám oznámil, že byly splněny podmínky pro zařazení do
programu. Nyní očekáváme na vyřízení potřebných formalit a přidělení příslušné částky na zpracování projektu, poté
bude možné na našem katastru komplexní pozemkové úpravy zahájit.

Projekty pro další roky
Vzhledem k tomu, že po volbách dojde ke změně ve složení zastupitelstva, měl by být aktualizován Strategický
rozvojový dokument, který zpracovává priority obnovy a rozvoje obce. Informace o projektech pro příští roky vám
proto v této chvíli nesdělíme

Drahanovice, Hněvotín, Luběnice, Lutín, Olšany u Prostějova, Slatinice, Slatinky, Těšetice a Ústín

Mikroregion KOSÍŘSKO VÁBÍ
MOBILNÍM
PRŮVODCEM Mikroregion KOSÍŘSKO připravuje ke
spuštění pro své občany a turisty mobilní turistickou aplikaci pro chytré telefony a tablety. KOSÍŘSKO se tak
přidalo do elitního klubu tuzemských svazků měst a obcí, které využije pro podporu turistického ruchu a rozvoje
místních služeb tzv. nových médií. Aplikace mobilního průvodce poskytne turistům i místním okamžité informace o
zajímavých lokalitách či o kulturních a přírodních unikátech mikroregionu. V kombinaci se zapnutím GPS sama
rozpozná, kde se uživatel nachází a nabídne i nedaleké zajímavosti. Mobilní průvodce je poskytován zdarma a bude
jej možné stáhnout z online marketu GooglePlay. Unikátním řešením mobilního průvodce je i přístup k mapovým
podkladům mikroregionu v tzv. offline režimu, kdy uživatelé nebudou odkázáni na mobilní internet. V dalším vydání
zpravodaje uveřejníme tzv. QR kód, prostřednictvím kterého bude možné spustit instalaci aplikace v chytrých
telefonech prostřednictvím tzv. QR čtečky pouhým přiložením telefonu. QR kódy budou následně umístěny na
informačních tabulích, propagačních materiálech mikroregionu, a také ve všech obcích a zpřístupněny tak široké
veřejnosti.

Hodnocení uplynulého volebního období
Tak to cítím já... vaše místostarostka Alena Baboráková. Zastupitelkou jsem třetí volební období. V
roce 2010 jsem už kandidovat nechtěla, ovšem přišla za mnou nynější paní starostka Jana Chalupová pro podpis na
podporu. Zavzpomínaly jsme na časy, kdy jsme spolu vedly "pionýry" a já nesla poslední možný den svou
kandidaturu na Magistrát. Po volbách jsme všichni získávali nové informace a učili se skloubit dohromady svou
práci a Obecní úřad. Začali jsme v 7mi zastupitelích, končíme v 6ti zastupitelích. Každý máme okruh povinností,
který se snažíme vykonávat. Za sebe musím napsat, že spolupráce v nynějším zastupitelstvu mě hodně baví, mám
radost, že je za námi vidět kus práce .Díky občasníkům, jste všichni informovaní - co budujeme, co plánujeme, jaká
bude kulturní či sportovní akce. Touto cestou děkuji všem za pomoc a rodinným příslušníkům za podporu. Vždyť to
děláme pro nás a naše děti, které v Ústíně vyrůstají.

Tak to vidím já... Jana Línková. Předně musím konstatovat, že to strašně rychle uteklo. Všichni až na
výjimku jsme byli zvoleni poprvé, takže jsme „skočili do vody“ a museli plavat. Učili jsme se za pochodu. Na
začátku našeho volebního období jsme si stanovili cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout, a že jich nebylo málo.
Povedla se nám spousta věcí, které jsou vidět na první pohled, při zvelebování obce i ty, které nejsou tak na očích.
Přesvědčili jsme se, že i taková malá obec se může rozvíjet a dá se mnoho udělat, pokud se opravdu chce.

Základem všeho jsou lidé, nadšení pro věc a ochotní ukrojit si ze svého volna a věnovat ho ve prospěch komunity.
Jistě je i potřeba mít člověka, který tomu všemu snažení udává směr a vedení. U nás se takovým stala starostka Jana
Chalupová. Díky ní a jejímu „tahu na bránu“, se podařilo vybojovat i věci, které se mohly zdát ztracené. Částečně se
obměnilo i složení zastupitelstva, a musím říct, že k lepšímu. Každý přispěl k rozhýbání „stojatých ústínských vod“.
Samozřejmě se vyskytly i problémy, ale byla snaha je vyjasnit a řešit hned. Zlepšit by se dalo i zapojení obyvatel do
života obce, protože to děláme jen a jen pro sebe. Existují u nás obce, kde z každé rodiny je aspoň jeden člověk činný
v aktivitách obce nebo tamních spolků. Pokud by se podobné nadšení podařilo vykřesat u nás, bylo by to skvělé. Je
to samozřejmě běh na dlouhou trať. Ale myslím si, že minulé 4 roky ukázaly, že to může jít.

I já vidím …. Ivana Fraitová. Do zastupitelstva obce Ústín jsem nastoupila až v roce 2013. Dá se říct, že
jsem nastoupila do rozjetého vlaku, protože v té době již byla většina projektů v realizaci. Přesto i já jsem si našla
své místečko, kde jsem mohla být ostatním prospěšná. Překvapilo mě kolik je připravených projektů a co všechno se
nejen plánuje, ale také daří dotáhnout až do konce. Je to super, jen tak dále

Můj pohled a poděkování…Jana Chalupová. Když jsem nastupovala do funkce, zdaleka jsem nevěděla,
co mne čeká. Čtyři roky jsou pryč a já se dívám, jaké byly. Byly hektické. Počátky jsme ustáli především dík paní
Vitáskové. Svými zkušenostmi nasbíranými za léta práce na OÚ nám pomohla zorientovat se v bludišti státní správy
a samosprávy. Patří jí moje první poděkování… Postupně jsme se prokousávali zákony, nařízeními, podmínkami pro
dotace… V úředních hodinách toto nenastudujete. Většinu práce děláte ve svém volném čase. V mém případě
neuvolněné starostky odpoledne, večer či o víkendu. Proto moje druhé poděkování patří mojí rodině. Bez podpory
rodiny by to určitě nešlo…Myslíte, že to zastupitelstvu šlapalo? Určitě. Podařilo se nám leccos. Mění se vzhled obce,
možnost vyžití občanů a snad i myšlení obyvatel. I nějaká ocenění jsme získali. To by se bez zapojení všech
zastupitelů určitě nedařilo. Každý má svůj okruh práce, kterému se věnuje. Práce zastupitele u nás není jen účast na
zasedání a hlasování. To je jen malá část práce. Na OÚ se každý zastupitel zastaví podle svého času, debatuje tam
s kolegy, vyslechne výtky a prosby občanů, řeší operativně zaměstnání pro zaměstnance. A také je čekají zprávy,
informace a požadavky v počítačích. Veškerou důležitou korespondenci přeposílá paní Vitásková všem zastupitelům.
Další informace z dění v obci a úkoly dostávají ode mne. Bez telefonů a počítačů by to v dnešní době nešlo. Třetí
poděkování patří kolegům, kteří vydrželi. „Děkuji všem, pracovalo se mi s vámi velmi dobře. Nasadili jste laťku
hodně vysoko.“…A volný čas? Ten jsme také řešili. Aby naši občané nemuseli za kulturou a sportem dojíždět,
podporovali jsme každou občanskou aktivitu (především nově založené občanské sdružení „Hébem se“, dále SDH,
spolek šermířů SARRAS – i když u nás nemají sídlo). Myslím, že nabídka je tak pestrá (kultura, sport i recese pro
všechny generace), že si může vybrat každý. Poslední díky patří všem, kteří svůj volný čas obětují přípravě a
realizaci akcí…

Příspěvky SDH, „Hébem se“ o.s. a MŠ…
DĚTSKÝ DEN, TENTOKRÁT V REŽII SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (SDH) Dne 21.6 pořádal náš
sbor ve spolupráci s "Hébem se" dětský den. Počasí této akci přálo, tudíž i účast dětí, pro které byla tato akce
pořádána, byla hojná. K vidění byla technika HZS Olomouc CAS 30 T-815-7 Tatra, dále technika SDH Náměšť na
Hané CAS K25-Liaz 101 a nakonec i historické vozidlo z jednotky SDH Doloplazy. Hasiči z Náměště na Hané
dětem ukázali, co vše potřebují hasiči ke své práci, základy první pomoci a na konec dětem vytvořili na hřišti pěnu.
Hasiči ze stanice Olomouc dětem předvedli hašení požáru z kabiny vozu. Děti si mohly hasičskou techniku
prohlédnout a nakouknout i do samotné kabiny. Členky ze spolku "Hébem se" pro děti připravily hry s hasičskou
tématikou. Dále byla pro děti připravena projížďka na voze taženým koňmi. Pro děti i dospělé bylo připraveno
bohaté občerstvení. Za pořadatele doufám, že se všem zúčastněným dětský den líbil a doufám, že spolupráce se
spolkem "Hébem se" na dětském dni bude i v dalších letech pokračovat. Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat
všem členům SDH Ústín, kteří se na konání akce podíleli, dále pak členkám spolku "Hébem se" za skvěle připravené
hry pro děti. Další komu bych chtěl poděkovat, jsou hasiči ze stanice Olomouc, hasičům SDH Náměšť na Hané a
SDH Doloplazy za ukázku techniky. V neposlední řadě patří poděkování i p. Honzovi Navrátilovi, který se svým
koňským povozem zpestřil celou tuto akci. Ještě jednou všem mnohokrát děkuji. V měsíci záři se uskutečnil úklid
zbrojnice, vyřazení nepotřebných věcí a nákup nového majetku. Rádi bychom dali zbrojnici do pořádku tak, aby
sloužila nejen hasičům, ale i obci a občanům. S radostí v našich řadách přivítáme nové tváře. Proto bych chtěl
poprosit všechny, kteří mají zájem přispívat k rozvoji obce a pomáhat při pořádání akcí, ať mě kontaktují. Na závěr
bych rád poděkovat celému zastupitelstvu obce, paní starostce a zaměstnancům obce za spolupráci. Doufám, že bude
tato spolupráce i nadále pokračovat a společnými silami se nám podaří něco nového vybudovat.
Za jednotku hasičů Ústín velitel jednotky Petr Navrátil.

O POHÁR STAROSTKY OBCE V PETANQUE – II. ROČNÍK - „HÉBEM SE“ o. s. V týdnu před soutěží
jsme sledovali předpovědi počasí a trnuli, aby se počasí nepokazilo. Mimo hlavní soutěž v petanque jsme připravili
kuličkiádu a další soutěže pro menší děti. A jak soutěže dopadly? V kuličkiádě zvítězil každý. A pétanque? Do
poslední chvíle panovalo mezi soutěžícími napětí. V soutěži dětí a mládeže zvítězila dvojice „Bukovina“. V kategorii
dospělých zvítězili „Lufťáci“. Sportovní odpoledne pro všechny generace zpestřila „povedená módní přehlídka“.
Pokud chcete vidět fotky, najdete je stejně jako fotografie z ostatních akcí na internetu na www.ustin.cz ve
fotogalerii. Co pro vás připravíme příště? Nechejte se překvapit.
MATEŘSKÁ ŠKOLA. Naplňování cílů předškolní výchovy v Mateřské škole Ústín. Mateřská škola je první
institucí, se kterou se dítě setkává, přejeme si, aby pro dítě i jeho rodiče byl tento první krok šťastný a správným
směrem. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem
spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelka s dítětem
naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a
tvořivosti. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří nabízené i jiné aktivity, např. plavání, pohybový
a výtvarný kroužek, výuka hry na flétnu, získávání základů anglického jazyka, výlety, divadla apod., které
organizujeme v průběhu celého roku. Letošní školní rok je trošku jiný než ostatní, nastoupila nová školnice, paní
Marie Králová, která se v krátké době velmi dobře seznámila s provozem MŠ a všechny povinnosti (a není jich
málo) zvládá na výbornou. Nová učitelka, Denisa Kamlarová je snaživá, empatická, snaží se pracovat odpovědně
s velkou pečlivostí. V současné době nás velmi zatěžuje a trápí nepochopení institucí státní správy, jež se týkají
zajištění asistenta pedagoga pro nově integrovanou holčičku, ve spolupráci s rodiči holčičky a paní starostkou jsou
podnikány kroky, které snad dojdou kýženého cíle a integrace se podaří s individuálním přístupem, který je
nezbytný. V našem novém projektu je cílem umožnit každému dítěti optimálně se rozvíjet v mezích jeho možností,
poskytováním dostatečného množství přiměřených, různorodých podnětů, vycházet přitom z dobré znalosti jeho
věkových a individuálních potřeb.
Jitka Studená

Kulturní a sportovní akce v roce 2014
25. 10. 2014 – Podzimní hrátky – Ústín 8 (vedle Obecního úřadu)
12. 12. 2014 – Adventní koncert a rozsvěcení stromečku – Obecní úřad

Kam s ní?
VYSLOUŽILÉ ÚSPORNÉ ŽÁROVKY A ZÁŘIVKY PATŘÍ DO SBĚRNÝCH NÁDOB, aby nezamořily
životní prostředí. Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují
ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí na skládkách desítky
kilogramů.
„Úsporky“ do koše nepatří. Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech
však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární zářivky. Ty ale
obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než
klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen
světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla. Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a
odvézt do sběrného dvora. „Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního
odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší
koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, která je
obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami v Ústíně? Vysloužilé zářivky odneste, prosím, do
takzvané malé sběrné nádoby EKOLAMP, která se nachází na dvoře obecního úřadu. Více
informací o správném umístění vysloužilých úsporných žárovek se dovíte na
www.ekolamp.cz.

