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Květnová akce žen
Srdečně zvu všechny ženy na besedu s MUDr. B. Václavíčkovou v
pondělí 13.5.2013, začátek v 18 hodin v salonku v hospodě.
Téma: štítná žláza a dna.
A. Kocourková

Přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce a.s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny v obci
ÚTUŠICE dne 23. května 2013 následovně:
část obce od čp. 98 (Volfovi) na Štěnovice
9:30h – 12:00h
část obce od mostu na Robčice
7:30h – 9:30h
Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na
zařízení distribuční soustavy. Z hlediska bezpečnosti je nutno
zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za
zařízení pod napětím, žádáme Vás proto o dodržení všech zásad
bezpečnosti.
V.Fink

Sběr nebezpečných odpadů
Sběr nebezpečných odpadů pořádají Obecní
úřad Útušice ve spolupráci se Svazkem obcí
okresu
Plzeň
–
jih
a
společností
Západočeské
komunální
služby
a.s.
v pondělí, 27. května 2013.
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Přijímány budou POUZE následující druhy odpadů.
- zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev
- zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky
- lednice, sporáky, bojlery
- všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní
- upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
- brzdové a nemrznoucí kapaliny
- zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie
- pneumatiky – osobní bez disků.
Sběrnými místy jsou jako obvykle v Útušicích viditelně označené
prostory před víceúčelovým sálem a v Robčicích před hasičskou
zbrojnicí.
ODPADY UKLÁDEJTE NA SBĚRNÁ MÍSTA POUZE V NEDĚLI,
26. května 2013!
Ostatní odpad jako je azbest, nákladní pneumatiky, objemný
odpad (gauče, tvrzené plasty, židle, stoly atd.) nejsou sbírány.
Další informace poskytne váš obecní úřad nebo pracovníci ZKS
a.s. na telefonním čísle 377 152 150.
V.Fink

Tvoření z pedigu II
Srdečně zvu všechny zájemce o tvoření z pedigu na další setkání.
Tentokrát na přání vyrobíme servírovací podnos ozdobený
barevnou šénou.
Termín: pátek
31.5.2013, 17 hodin
v klubovně SDH
v Útušicích
(případné úpravy
času podle počtu
přihlášených)
Za kolik: 180 Kč
/výrobek
Platba: Přihlásit se a zaplatit je nutné do středy 15.5. 2013 na OÚ
Útušice
S sebou: zahradnické nůžky, šídlo (kdo má), starý ručník,
10 kolíčků na prádlo.
POZOR ! Zájemci si mohou znovu vyrobit i malý košíček z našeho
prvního setkání, cena 90,- Kč /výrobek.
Petra Finková
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Dětský den
OÚ Útušice zve všechny děti na odpoledne
plné her a soutěží, které se uskuteční
v sobotu 1.června 2013 od 14 hod na
dětském hřišti v Útušicích. Kromě již
tradičních soutěží a občerstvení, čeká na
děti překvapení.

V. Fink

Činnost SDH Útušice v roce 2012, plány na rok 2013

Dokončení z minulého čísla
Loni jsme se opět podíleli na jarním úklidu
obce, kdy po zimě na silnicích zůstávají
nehezké hromady štěrku. 20. června přišly
v noci na západ Čech prudké přívalové deště,
a tak členové našeho zásahového družstva
vyjeli na pomoc občanům s vytopenými
sklepy. Koncem léta jsme, po domluvě se
starostou naší obce, udělali odvodňovací
strouhy na polní cestě za domem pana
Šimka a dále pak na cestě směrem k obecnímu lesu. Na podzim
jsme pomáhali při úpravách kolem pomníku u Sušánků, kdy se
tam měnil povrch, a sázely se nové okrasné keře. Dále jsme využili
loňské bohaté úrody jablek. Natrhali jsme a nasbírali přes dvě
tuny těchto plodů. Dne 8. listopadu byl vyhlášen našim hasičům
ze zásahového družstva poplach z důvodu hořícího kontejneru u
domu. Na místo jsme dorazili jako první ze zásahových jednotek,
hned po nás pak přijeli profesionálové ze Slovan. Oheň se podařilo
uhasit. Zabránilo se tak situaci, kdy mohl chytnout celý dům,
protože hořící kontejner se nacházel v jeho blízkosti. Pro jistotu
hasiči ze Slovan strhli část omítky, aby zjistili, zda pod ní nehoří
izolace. Další činností v minulém roce byl svoz elektroodpadu a
kovového šrotu. Za zmínku stojí i záchrana kočky uvízlé na stromě
u kurtů. Kočka byla vysvobozena, hned po zásahu vykonala
potřebu. V průběhu roku 2012 jsme se v rámci obce a místního
hostince podíleli na výpomoci při pořádání různých kulturních
akcí. Z kulturních činností pořádaných SDH se chci zmínit o
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tradičním bále, který se konal v loňském roce 17. března. O
oblíbenosti svědčí opětovné vyprodání celého sálu.
V loňském roce jsme ušli opět velký kus cesty a nutno
oznámit, že po letech náš sbor funguje zase tak, jak má. V plánech
na rok další, tedy 2013, je uspořádat hasičský bál (který se již
konal). Zúčastnit se soutěží ZČHL a 9.okrsku. Úspěšně zvládnout
námětové cvičení, které v dubnu proběhne v Útušicích. Loni se
nám a naší obci podařilo získat louku u řeky, tím nám odpadla
starost s nevyhovujícími podmínkami u retenční nádrže. Na louce,
jak víte, se cvičilo již před lety, je zde třeba vykonat spousty práce,
aby louka byla ve vyhovujícím stavu, zejména ji odvodnit. Na
vlastní náklady si vyrábíme sklopné terče, které nahradí naše
nynější nevyhovující terče.
Na závěr bych chtěl poděkovat naší obci, starším hasičům,
kteří nám pomáhají. Věříme, že letošní hasičský rok bude stejně
úspěšný jako předešlý.
(čerpáno z dokumentu výroční valné hromady vypracované Radkem Kehárem)
Za SDH Útušice Martin Benda

Společenská kronika
V KVĚTNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Setunský Ivo
Útušice
Kokošková Marie Útušice
Bendová Marie
Útušice
Pešková Libuše
Útušice
Hájek Jindřich
Útušice
ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ÚTUŠICE PŘEJÍ OSLAVENCŮM
VŠE NEJLEPŠÍ, HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.
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