Ústínský občasník č. 11 (1/2016)
Květen 2016
Obsah:
- Podařilo se...
- Projekty roku 2016
- Projekty pro další roky
- Kulturní okénko
- Příspěvky - FIT stezka
- Ústínské kolečko
- Divadelní kroužek
- Výlet dětí z MŠ
- Zelené okénko
- Odpady 3x
- Jak správně třídit odpady
- Provoz kanalizace …
- Informace na závěr....Pomoc v nouzi...nebojte se svěřit, řešení se najde

Podařilo se...
FIT STEZKA. V roce 2015 se nám podařilo vybudovat dětské hřiště. Přes nekázeň teenegerů, kteří si na hřiště občas odskočí alespoň
sednout do houpačky apod. se daří provoz udržovat bez větších potíží. Vzhledem k tomu, že vypisování dotačních titulů se opožďuje,
bude rok 2016 trochu odpočinkový. Abychom vyslyšeli přání mládeže a seniorů (střední věk mlčí...), dohodli jsme se, že využijeme
zkušeností z Hněvotína a do lesoparku umístíme na zkoušku několik prvků Fit stezky. Několik ochotných dobrovolníků (Marek a Ilona
Šafářovi, bratři Kvapilovi, bratři Fraitovi, Alexandr Odložilík, Střída Miroslav a Hana Konečná) vykopalo základy pro „stroje“ na cvičení.
P. Břetislav Škrabal s pomocí Honzu Navrátila vytvořili patky, do kterých zhotovitel ukotví cvičební nářadí a informační tabule. Úvodní
tabule popíše celý princip a účel Fit stezky. U každého nářadí bude umístěna samostatná infotabule s přesným popisem cvičení. Dílo
bude dokončeno počátkem června. Slavnostní otevření se uskuteční v sobotu 11. června v 16 hodin. Více o Fit stezce v příspěvku
Marka Šafáře. Děkujeme všem ochotným dobrovolníkům za čas a pomoc, která ušetřila hromádku obecních peněz.

Projekty roku 2016
Letos pokračujeme v přípravě projektové dokumentace na další opravy zhodnocení obecního majetku. Připravují se projekty na
úpravu chodníků, komunikací a veřejných prostranství v celé obci.
PRŮTAH OBCÍ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Na podzim loňského roku jsme zintenzivnili práce na přípravě rekonstrukce průtahu
obcí. Tento projekt, sám o sobě (vzhledem k malé šířce ulice) složitý, se dále komplikuje. Rekonstrukci komunikace 448/II v naší obci
připravuje i Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK). Aby nedošlo k rozdílům zpracování projektu komunice SSOK a chodníků,
cyklostezky, parkovacích stání a veřejných prostranství obcí Ústín, museli jsme vybrat společného projektanta. Tento úkol se nám
podařilo úspěšně splnit. Projektant začal připravovat materiály na zpracování projektové dokumentace (PD). Čirou náhodou se na OÚ
dostala neoficiální informace, že firma ČEZ a.s. připravuje v naší obci na rok 2017 přemístění elektrického vedení do země (určitě
jste zaznamenali práci geodetů). Nastala další komplikace. Zkoordinovat výkopové práce ČEZu, rekonstrukci povrchu silnice SSOK a
případné další úpravy připravované obcí (chodníky s cyklostezkou, parkovací stání, veřejná prostranství a případně přemístění části
veřejného osvětlení). Nejaktuálnější skvělou zprávou je, že SSOK přistoupila na náš pořadavek a souhlasí s použitím „tichého“
asfaltu. Je dražší, ale automobilový provoz se pro obyvatele domů u silnice stává podstatně snesitelnějším (tichý asfalt byl použit na
obchvatu Olomoucí, na Foersterově ulici). Veškeré práce spojené s vytvořením projektu včetně všech vyjádření a povolení by měly být
ukončeny do konce r. 2016.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Abychom mohli zlepšit životní prostředí v obci, musíme provést opravu všech
místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství po vybudování splaškové kanalizace.
Jelikož se jedná o pozemky, které jsou z převážné části obecní, je vytváření projektu jednodušší. Složitější bude získání finančních
prostředků na opravy. Na opravu místních komunikací je možné získat dotace, ale jen ve výši 50%, což je ve výsledku (po započítání
neuznatelných nákladů atd.) jen asi 40%. Ještě horší to je s dotacemi na chodníky. Momentálně je možné získat dotaci jen z rozpočtu
kraje 50%, ale do max. výše 300.000,- Kč. V tomto případě by se chodníky (za předpokladu získání dotace každý rok) budovaly více než
10 roků. Věříme, že se podaří prosadit změny v přidělování těchto dotací a malé obce budou podpořeny větším procentem dotace.
OPRAVA SOCH. Z rozpočtu kraje se nám podařilo získat 50 % finanční příspěvek na opravu Pomníku padlých ve světových válkách od
akad. sochaře J. Pelikána. Opravu dalších soch v majetku obce zebezpečíme z finančních prostředků obce. Opravu prodede p. Milan
Dofek. Bude provedeno očištění od mechů a řas. Dále budou sochy zajištěny ochrannou impregnací proti nepříznivým vlivům
prostředí.
POZEMKOVÉ ÚPRAVY. Státní pozemkový úřad ve spolupráci s firmou Geocentrum spol. s. r.o., v součinnosti s obcí pokračuje na
Komplexních pozemkových úpravách (KPÚ) na katastru naší obce. V současnosti probíhají administrativní procedury. Probíhají
jednání o vytyčení vnitřního obvodu, ve kterém budou KPÚ řešeny. Bude ustanoven Sbor zástupců, ve kterém budou zástupci
vlastníků pozemků a Státního pozemkového úřadu. O podrobnostech jste informováni na úřední desce a dotčení vlastníci dopisy.

Projekty pro další roky
REKONSTRUKCE PRŮTAHU OBCÍ a ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ. Po získání potřebných povolení budeme hledat finanční
zdroje na realizaci. Ideální by bylo, pokud bychom prostředky získali v příštím roce. Část oprav by se dala dofinancovat za pomoci
ČEZu (finance na terénní úpravy po akci).
ROZŠÍŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. V loňském roce jsme neuspěli s požadavkem na přidělení dotace z Ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy (MŠMT) na rekonstrukci a rozšíření kapaciity MŠ. Počátkem roku byla vypsána obdobná dotace z jiných zdrojů
(Ministerstvo pro místní rozvoj-MMR). Od ledna do dubna jsme žádost zpracovali podle požadavků poskytovatele a podali jsme ji
znovu. V případě, že bychom uspěli, bude MŠ přijímat děti již od 2 roků a bude moci přijmout též další děti s handicapem. V případě
úspěchu by stavební práce probíhaly v období od 1.6. do 30.9.2017.
„OSMIČKA“. Počátkem května byla vypsána výzva, ve které žádáme o dotaci na vybudování nových startovacích a bezbariérových
bytů. V případě, že dotaci získáme, budou vybudovány další obecní byty. V objektu tak vznikne celkem 10 bytů a prostor, který bude
možno využívat pro spolkový život (např. schůzky seniorů, Noc s Andersenem, ...). Tento prostor bude v budoucnu napojen na
kulturní dům. Na další části stavby budeme hledat jiné dotační tituly, ze kterých bychom mohli čerpat další finance.

Kulturní okénko
NOC S ANDERSENEM 2016. I letos nadšenci z „Hébem se“ z.s. uspořádali pro děti zážitkovou noc. Opět po roce (PO PÁTÉ V ŘADĚ) se
sešli aktéří a děti nad knihami, hrami. Děti hledaly poklad a ráno v rámci této mezinárodní akce zasadily již pátý stromeček. Letos opět
pořadatelé změnili prostory. Se souhlasem vedení MŠ a za účasti paní učitelky děti využily prostory MŠ. Za což patří oběma velký dík.
Nesmíme zapomenout poděkovat pořadatelům za vzornou přípravu a realizaci. Věříme, že naberou nové síly a příští rok pro děti
připraví večer plný zážitků a pro některé i první noc bez přítomnosti rodičů.
NOC KOSTELŮ. Tradiční setkání v kapli sv. Jana a Pavla nás čeká tentokrát až 10. 6. 2016. Hlavním bodem programu bude vystoupení
mladých hudebníků. V loňském roce jsme přivítali dívky z Popové školy zpěvu, které jsou již z poloviny „profíky“. Letos to bude trochu
jiné. Umělci budou „z místních zdrojů. Přijďte se v 17 hodin podívat co umí umělci z Ústína (i přátelé Ústína) a přijďte je povzbuďit. Po
ukončení hudebních vystoupení bude program pokračovat bohoslužbou (začátek v 19 hodin). Poprvé bude v kapli sv Jana a Pavla
sloužit mši nový správce farnosti p. Miroslav. Děkujeme paní Evě Peslarové, která se (jako již tradičně) ujala organizace celé akce.
SVÁTEK MATEK. Letos v pátek 13. května jsme zjistili, že oslava Svátku matek proběhne jinak než obvykle. Specialistka na pořádání
kulturních a sportovních akcí paní Alena Baboráková přenechala pořádání setkání maminek a babiček v prostorách Obecního úřadu
mladé generaci. Program připravila Petra Baboráková s Květou Mašláňovou, které byly hlavními průvodkyněmi a aktérkami
programu. Zdatné pomocníky našly v Tomáši Konečném a Lukáši Ondrůškovi. Program doplnil tradičním pěveckým vystoupením
s kytarou Marek Šafář. Akce zůstala do poslední chvíle utajená pro všechny zastupitele včetně starostky. Pořadatelé zajistili tradiční
občerstvení pro pozvané, tentokrát, díky příznivému počasí, s posezením pod širým nebem. Děkujeme, mládeži za přípravu a
realizaci akce. Těšíme se na příští akce, na kterých vás (doufám) uvidíme.

Příspěvky zastupitelů, „Hébem se“z.s., a MŠ…
DIVADELNÍ KROUŽEK. Od dubna začal fungovat pro mladé zájemce o divadlo „Divadelní kroužek“. Scházíme se každý čtvrtek od 18.
hodin v klubovně OÚ. Nyní nacvičujeme překvapení k výročí Karla IV., které předvedeme na Dnu dětí dne 11. 6. 2016 v lesoparku.
Tímto Vás všechny zveme na pohodové odpoledne a nezapomenutelný zážitek v režii „ústínských ochotníků“.
Petra Baboráková, divadelní kroužek

ÚSTÍNSKÉ KOLEČKO. Předposlední sobotu v dubnu – 23. 4. 2016 jsme uspořádali čtvrtý ročník „Ústínského kolečka“. Jak již název
napovídá, je to jízda na čemkoli a s čímkoli, co má kolečko. Trasa úkolů vedla od OÚ směrem ke kamennému mostu, do lesoparku, dále
směr lesík a přes potok zpět po silnici k OÚ. Pro účinkující jsme měli připravené i kulaté soutěžní kartičky, které si po dobu plnění vozili
zavěšené na krku a psali jsme jim po každém splněném úkolu čas, za který danou disciplínu splnili. Na závěr bylo vyhlašování
nejrychlejších i nejpřesnějších účastníků, kteří byli oceněni malou pozorností. Poprvé jsme měli možnost vyzkoušet „DISKOGOLF“,
který nám při ukončení činnosti přenechal spolek „ZDRAVÍ HANÁCI“, pod vedením paní Marie Záhorové z Těšetic. Do nové disciplíny se
zapojili děti, mládež, senioři, vlastně všichni účastníci pěkného sobotního odpoledne.Po celé odpoledne bylo k dispozici občerstvení v
klubovně, kde voněly opékané klobásky a jiné dobroty.
Alena Baboráková, místostarostka
STAVBA FIT STEZKY
1) Proč mít vlastní Fit stezku
Nedostatečná úroveň pohybové aktivity v naší společnosti je velkým problémem současnosti. Vlivem rozvoje informačních
technologií a s tím spojených sociálních sítí a zábavy jsou lidé připoutáváni doma na úkor osobních setkání, kulturního vyžití,
pohybových aktivit, návštěvy přírody atd. Přitom lékaři doporučují, že minimální čas pro pohyb v dnešním sedavém způsobu života by
měl být minimálně 30 min. 5 x za týden. Pravidelná pohybová aktivita je opravdovým lékem, vždyť snižuje riziko různých onemocnění
a vylepšuje fyzický a psychický stav člověka.
Je pravdou, a jistě jste si také všimli, že výstavbou cyklostezky se občané Ústína trochu rozpohybovali a zastupitelé obce rádi vidí, když
je cyklostezka využívána cyklisty, in-line bruslaři, běžci apod. Starostka obce proto přišla s nápadem vybudování dalšího sportovního
zázemí, a to Fit stezky, která by prospěla dalšímu rozvoji sportovní nálady v obci. Fit stezka je již více než rok vybudována na okraji
obce Hněvotín a zkušenost s ní je veskrze pozitivní. Jedná se vlastně o sestavu cvičebních konstrukcí, které můžou sloužit k vlastnímu
cvičení nebo k rozpohybování před volnočasovým sportem – aktivaci svalů, protažení šlach a kloubů, což je nezbytné před sportovním
výkonem, byť na amatérské úrovni.
2) Charakteristika Fit stezky Ústín
Umístění Fit stezky bylo vhodně zvoleno do Central parku Ústín, … no dobře, do parčíku u kluziště, přičemž Fit stezka sem tematicky
zapadá a je mimo obydlenou zástavbu – cvičenci se tedy nemusí při cvičení „stydět“, jelikož nejsou v dohledu „očí za záclonou“. Fit
stezka je rovněž vhodně orientována z hlediska nastartování organismu před sportovní aktivitou, např. pro procvičení před volejbalem,
badmintonem nebo nohejbalem na tamním hřišti, nebo před během, který může pokračovat na polní cestu nebo lesíkem směrem k
Těšeticím.
Fit stezka je cca 150 m dlouhá, má 8 různých stanovišť, které nabízejí několik možností využití a jsou sestaveny tak, aby komplexně
rozpohybovaly a posílily celé tělo.
Výběr sestav:
–
kladina – nácvik rovnováhy, aktivace stabilizačního systému, přeskoky, posílení horních i dolních končetin
–
hrazda – posílení horních končetin, břišních a zádových svalů
–
šikmá lavice – posílení břišního svalstva
–
nízká bradla – posílení horních končetin a trupu, stabilizační cvičení
–
žebřiny – posílení horních končetin, zádového svalstva a trupu
–
kombinace využití stanovišť – výpady, strečink, kliky, shyby, výskoky ad.
Každá cvičební konstrukce bude opatřena informační tabulkou a celý areál bude otevírat velká informační tabule.
3) Vybudování Fit stezky
Stezka bude sestavena specializovanou firmou RUNeX – running & exercise z dřevěných a kovových komponentů. Vykopání a
vybudování základů provede obec za pomoci dobrovolníků a zaměstnanců dle stanoveného projektu firmy. Tímto patří poděkování
malé skupince ochotných spoluobčanům, kteří se zúčastnili brigády, vykopali základy a potýkali se někde se stavební navážkou, s
kameny a v blízkosti stromů s kořeny – jmenovitě Sašovi Odložilíkovi, klukům Fraitovým a Kvapilovým a Ilče Šafářové. Vybetonování
základů a umístění ocelových patek potom zajistí p. Škrabal a Honza Navrátil. Všichni brigádníci budou odměněni tak, že si jako první
mohou před zraky zastupitelstva zacvičit na Fit stezce :).
Po kolaudaci Fit stezky jste všichni, obyvatelé i návštěvníci Ústína, zváni na novou Fit stezku, ke cvičení nebo protažení těla před
sportem. Budeme rádi, když se toto sportovní zázemí bude hojně využívat a plnit svůj účel. Pokud se Fit stezka osvědčí, je možné
počet prvků navýšit.
Prosíme spoluobčany, aby chránili tento nový majetek obce (tj. nás všech), aby nedovolili ničení zařízení a nebyli k tomuto lhostejní;
o spolupráci v tomto ohledu předem děkujeme.
Ve zdravém těle zdravý duch...
Marek Šafář, zastupitel
VÝLET DO HVĚZDÁRNY V PROSTĚJOVĚ.Počasí 18. května bylo příznivé na uskutečnění výletu do „Prostějovské Hvězdárny“. Výlet byl
pro děti překvapením. Měly s rodiči, den před tím podle indícií, přemýšlet kam asi pojedeme. Poznaly to. V Hvězdárně nás čekal
program „O počasí“. Děti poznávaly důležitost Slunce, ostatní planety a naši krásnou Zemi. Poznávaly pomocí praktických ukázek
velikost planet, která je větší, menší, jejich vzdálenost od Slunce. Zajímavé bylo vyprávění proč se střídá den a noc, z čeho je mrak a jak
vzniká, co se s ním stane, když si s ním bude hrát studený vítr. Na všechny tyto otázky nám odpovídalo ilustrované vyprávění podle
Ondřeje Sekory. Děti se seznámily s vysvětlením vzniku dne a noci, střídáním ročních období za pomoci globusu Země. Měly možnost

poznávat i večerní oblohu se všemi hvězdnými seskupeními pomocí speciálního prosvětleného globusu.
Velmi zajímavý byl pro děti i vstup mezi dalekohledy, možnost nahlédnutí do nich, největším zážitkem ale byla odklápějící se a
zatahující se střecha. Děti byly pozorné, zaujaté, obohatily se o spoustu nových poznání a zážitků. Zakončením výletu bylo posezení v
prostějovské „Cukrárně Florida“, kde měly děti bohaté občerstvení. Spokojení a v pohodě jsme se pak vraceli zpět do mateřské školy.
Výlet se nám vydařil.
Jitka Studená, ředitelka mateřské školy

Zelené okénko
Abychom změnili obraz obce, přidali něco veselého na obecní pozemky, zkusili jsme letos část veřejných prostranství osít směsí
letniček. Jelikož se nám nakupily i další práce, nestihli zaměstnanci obce zpracovat více pozemků. Pokud chcete obci pomoci, ještě je
trochu času. Před svým domem odstraňte část trávy (podívejte se k sousedům nebo ještě lépe stavte se na obecním úřadě nebo
zavolejte na č. 725 131 080. Domluvíme se jak připravit pozemek. Až budete mít připraveno, domluvte se s p. Navrátilem, který na
obci vydá potřebné osivo, příp. plochu oseje. Vzhledem k suchému počasí doporučujeme občasnou zálivku. Pokud byste chtěli
pomoci i na jiných pozemcích, nejsme proti. Iniciativu jen přivítáme. ALE SPĚCHÁ TO. Případným pomocníkům moc děkujeme.

Odpady
ODPADY A PODĚKOVÁNÍ. Pro tento rok žádné převratné změny v nakládání s odpady nenastaly. Díky Vám všem, kteří zodpovědně
třídíte odpady se nám daří držet ceny za odvoz komunálních odpadů na přijatelné úrovni. V obci se nachází dostatek sběrových míst
na tříděný odpad (4 sběrová místa pro plasty, papír, tetrapak ,sklo barevné i bílé, u obchodu se nachází nádoby na drobný kovový
odpad, jedlé oleje a použitý textil), která jsou dobře dostupná všem občanům naší obce. Na obecním úřadě je možno odložit na
určené místo použité baterie, úsporné žárovky, trubicové zářivky a drobný elektroodpad (mobily, klávesnice k PC, žehličky,
topinkovače apod…). Počátkem letošního roku jsme přikoupili 2 žluté nádoby na sběr plastů. V současnosti jsme zjistili, že jsou často
přeplněné červené nádoby na tetrapack. Oslovili jsme několik dodavatelů a počet těchto nádob také rozšíříme. Nově jsme na
obecním úřadě zajistili sběrovou nádobu na obaly od tonerů do tiskáren.
Dostatek a dostupnost sběrových nádob, to jsou myslím hlavní důvodem proč naše obec zaujímá přední místa v soutěžích v třídění
odpadů firmy EKO-KOM (v posledních třech letech umístění na 4., 3. a 5. místě v Olomouckém kraji v kategorii obcí do 500 obyvatel).
Všem, kteří při třídění odpadu přemýšlí, děkujeme.
Jen pro zajímavost: třídění odpadu je v současnosti běžnou součástí života 72 % obyvatel České republiky. Barevné kontejnery se za
posledních 15 let „přiblížily“ domácnostem o 150 metrů na necelých 100 metrů a po celé České republice jich je umístěno více než
253 tisíc. Každý Čech v průměru ročně vytřídí 40,5 kilogramů papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Celkově vytřídili obyvatelé
České republiky za posledních 15 let více než 7,4 milionu tun obalového odpadu. Z tohoto je vidět, že třídění odpadů se stalo běžnou
činností každého z nás. I přes skvělé výsledky je i u nás v obci co zlepšovat, při poslední kontrole popelnic se občas vyskytly u
některých občanů v popelnicích odpadky, které tam nepatří např.: plastové lahve, polystyren atd. Ještě jednou Vás žádám, ukládejte
do sběrných kontejnerů a popelnic jen odpad, který tam patří.
Ještě bych chtěl poděkovat všem, co nám pomáhali kopat základy na Fit stezku a přál bych si, kdyby při nějaké příští podobné akci se
nás sešlo více.
Alexandr Odložilík, zastupitel
ÚSPORNÉ ŽÁROVKY. Češi za rok odevzdali 734 tun úsporných zářivek, z nich bylo odebráno více než 25 kilogramů toxické rtuti.
Polovina vyřazených „úsporek“ stále končí na skládkách komunálního odpadu, kde ohrožují životní prostředí toxickou rtutí. To
představuje téměř pět milionů kompaktních a lineárních zářivek, výbojek a LED světelných zdrojů. Rtuť je však třeba ekologicky
zpracovat. Tak velké množství rtuti by teoreticky mohlo ve volné přírodě znečistit vodu v objemu téměř dvou slapských přehrad či 79
Máchových jezer. V českých domácnostech denně svítí 64 milionů světelných zdrojů: převažují klasické wolframové žárovky (42 %),
ale jejich počet meziročně klesá ve prospěch úspornějších typů osvětlení: kompaktních zářivek (28 %) a LED světelných zdrojů (10 %).
Na jednu domácnost připadá průměrně patnáct světelných zdrojů, přičemž za rok lidé nakoupí zhruba čtyři kusy a vyřadí alespoň tři.
Vyplývá to z průzkumu společnosti EKOLAMP, který proběhl mezi 1219 respondenty. Češi třídí, ale nesmí to být daleko: ujdou
maximálně 1382 metrů O umístění sběrného místa mají povědomí dvě třetiny Čechů. V praxi však úsporky recykluje zhruba jen 50
procent obyvatel. „Pokud je sběrné místo vzdálenější, obvykle zářivky skončí v popelnici. Na skládky komunálního odpadu se tak
neekologicky vyhodí polovina zářivek, které pak ohrožují životní prostředí toxickou rtutí. V Česku je nyní k dispozici přes 4200
sběrných míst. Vyřazené úsporné zářivky lze vrátit v obchodech s elektronikou, ve sběrných dvorech obcí či do malých sběrných
nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, na úřadech nebo v řadě firem.
Víte kde najdete nejbližší sběrné místo? Na obecním úřadě…
OPĚT POSTŘEH Z KONTEJNERU NA PLASTY. „Negramotný“ občan z minulého Občasníku se projevil. Opět do nádoby na plasty uložil
v černé igelitovém pytli s oranžovou šňůrkou poklady z domácnosti. Co bylo v pytlíku kromě plastů? Složená papírová krabice,
nádobka od laku na vlasy, plechovky od paštik, ale bylo tam i něco, co nám okruh „pachatelů“ zúžilo. Byly tam poznámky z bloku a
sešitu. Podle obsahu odhadujeme, že se jedná o studenta (studentku) medicíny. Chytí se za nos a začne třídit?

Jak správně třídit odpady
Jelikož se opět objevily dotazy, který materiál patří do které nádoby, přikládáme stručný přehled. Třídění odpadů se věnujeme
téměř v každém čísle Občasníku. Podrobný přehled byl vydán v Občasníku č. 3/2012, doplnění 3/2013 a 2/2014.

Co do sběrné nádoby patří

Co do sběrné nádoby nepatří

Plasty (žlutá nádoba)

PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie,
výrobky a obaly z plastů, polystyren

novodurové trubky, obaly od nebezpečných
látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Papír (modrá nádoba)

noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní
letáky, knihy, sešity, krabice, krabičky, lepenka,
kartón, papírové obaly (např. sáčky)

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,
uhlový a voskovaný papír, použité plenky a
hygienické potřeby

Sklo barevné (zelená
nádoba)

barevné-láhve od nápojů, skleněné nádoby,
skleněné střepy - tabulové sklo

keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a
zrcadla, BÍLÉ SKLO.

Sklo bílé (bílá nádoba)

bílé-láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné
střepy

keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a
zrcadla, BAREVNÉ SKLO

Kartony od nápojů
(červená nádoba)

krabice od džusů, vína, mléka, atd.

--

Směsný odpad (černá nebo
plechová nádoba)

veškeré odpady, které nelze recyklovat (CD,
hygienické potřeby, keramika, porcelán, zrcadla,
atd.)

--

Kompostér

veškerý odpad rostlinného původu např. slupky
od banánů, cirtusů, brambor, kávová sedlina,
čajové sáčky, listí, zamaštěný tenký papír, menší
větvičky, tráva, naštěpkovaná dřevní hmota atd.

--

Kontejner na bioodpad *)

tráva, menší větve, listí, atd.

Stavební suť, komunální odpad, odpad
vhodný ke třídění, velké větve průměr
větší než 5 cm, …

Kontejner - označený na
drobný kovový odpad (u
obchodu)

plechovky, drobné kovové předměty

Kontejner označený - na
použité jedlé oleje a tuky
(u obchodu)

jedlé potravinářské oleje a tuky živočišnáho
původu v uzavíratelných nádobách (nejlépe PET
lahve)

minerální a jiné motorové oleje

Kontejner bílý - na použitý
textil (u obchodu)

čistý textil vhodný pro další využití (pro sociálně
slabé občany…)

roztrhané špinavé oděvy a obuv, nepoužitelné
(patří do nebezpečného odpadu)

*) Do kontejneru ukládejte bioodpad s rozmyslem, i další spoluobčané chtějí do kontejneru umístit svůj
odpad (košaté větve částečně rozřežte, pokud otevřete u kontejneru vrata, materiál umístěte až na konec,
aby se materiálu vešlo co největší množství a neodvážel se „vzduch“, ale opravdu bioodpad.
Elektro odpad
– sběr baterií, úsporných žárovek, zářivek, drobného elektroodpadu, obalů od tonerů do tiskáren je
zajištěn na obecním úřadě.

… provoz kanalizace
SVAZEK OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN. Jak jsme vás již dříve informovali, Čistírna odpadních vod v Těšeticích běží od března 2015 ve
zkušebním provozu. V současné době probíhá vyhodnocení zkušebního provozu a dne 20. 5. 2016 proběhla závěrečná kontrolní
prohlídka, po které přešla ČOV Těšetice na trvalý provoz. Během měsíce června budou všichni občané obce Ústín vyzváni k podpisu
smlouvy o vypouštění odpadních vod. Stočné pro rok 2016 bude schváleno na valné hromadě Svazku obcí Těšetice a Ústín dne
26.5.206 a následně vyvěšeno na úředních deskách obcí a www stránkách obcí i svazku. Taktéž bude upřesněno, kdy se stočné za rok
2016 bude vybírat. K 15. 5. 2016 je v obci Ústín napojeno 79 nemovitostí, tj. 54,5% . Napojení v ostatních obcích - Těšetice 62,5%,
Rataje 77,8%, Vojnice 58,8%. Na česlech čerpací stanice u lesíka v Ústíně zaměstnanci svazku stále nachází hrubé nečistoty, které do
kanalizace nepatří. Za poslední měsíc to byly vlhčené ubrousky, utěrka, houbička, chuchvalce tkanin, zbytky potravin, mastnota.
Nadále tedy ŽÁDÁME OBČANY, ABY DO ŠPLAŠKOVÉ KANALIZACE VHAZOVALI POUZE TOALETNÍ PAPÍR NIC JINÉHO (KROMĚ
SPLAŠKŮ) SEM NEPATŘÍ!!! Aktuální informace ze Svazku obcí Těšetice a Ústín naleznete na www.svazektu.cz.
.
Ivana Fraitová, zastupitelka, předsedkyně Svazku T+Ú

Informace na závěr...
Pomoc v nouzi...nebojte se svěřit, řešení se najde
JIŽ 15 LET POMÁHÁME LIDEM SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM. Jsme nezisková organizace InternetPoradna.cz, která poskytuje
služby sociální rehabilitace Restart, odborné sociální poradenství Poradna a Olomouckou Linku důvěry. Služba Restart se věnuje
osobám se zdravotním znevýhodněním a pomáhá lidem najít řešení jejich nepříznivé situace (nalezení práce, bydlení, nových
sociálních kontaktů, řešení finanční situace, získání nových dovedností, zlepšení psychického stavu…) Naše klienty podporujeme jak
formou individuálních konzultací se sociálním pracovníkem, psychologem, tak skupinovými aktivitami v podobě vzdělávacích kurzů
(např. jazykových, počítačových) a podpůrných činností (podpůrná skupina, ergoterapie, přednášky, workshopy, terapeutické aktivity
– arteterapie, muzikoterapie…). Poradna nabízí svou pomoc lidem se zdravotním znevýhodněním a seniorům a zaměřuje se na oblasti
zadluženosti (exekuce, oddlužení), důchody a sociální dávky (na co máte nárok, jak a kde je vyřídit), podpora při hledání vhodného
bydlení, zprostředkování vhodné služby a doprovody na jednání s úřady. Olomoucká Linka důvěry je dostupná na čísle: 585 414 600 a
cena za hovor je stanovena dle sazeb jednotlivých operátorů. Bezplatnou formu Linky pomoci je možné využít po internetu, v tzv.
chatovací místnosti E-linka, kde lze on-line formou komunikovat s odborníky v aktuálním čase. Naše organizace sídlí v Olomouci
nedaleko centra (Wurmova 7), v odůvodněných případech však dojíždíme také do terénu (do 20 km). Všechny služby poskytujeme
zdarma. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na tel. čísle 736 447 248 (služba Restart), 774 724 877 (služba odborného
sociálního poradenství-Poradna), nebo e-mailem na restart@internetporadna.cz, olomouc@internetporadna.cz. Těšíme se na Vás!
Více informací naleznete na stránkách

