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Sbírka materiálu na pomoc lidem postiženým povodní
Obec Útušice pořádá sbírku na pomoc lidem
postiženým povodní. Kdo chce pomoci, ať přinese na
Obecní Úřad v Útušicích nejpozději do úterý
11.6.2013 do 14:00 hodin materiál potřebný pro
likvidaci škod (lopaty, košťata, desinfekční prostředky,
kýble, gumové rukavice atd.) Zástupci obce Útušice
poté vyberou v postižených lokalitách obec a tam materiál doručí.
Děkujeme za ochotu pomoci.
Ing. Václav Fink

Možnost zapůjčení vysoušečů vlhkosti
Obec Útušice před několika lety zakoupila 5ks vysoušečů vlhkosti a
ty zapůjčuje při povodních do oblastí, kde jsou zapotřebí.
Vysoušeče jsme zapůjčili např. do obcí Bílý kostel nad Nisou a
Kocourov. I v současné době se rozhodujeme, kam a kolik
vysoušečů zapůjčit.
V naší obci bylo několik sklepů částečně zaplaveno vodou. Kdo by
chtěl zařízení na vysoušení zapůjčit, ať se nejpozději do úterý
11.6.2013 do 14:00 hod přihlásí na Obecním úřadu v Útušicích
nebo na tel. čísle 732885023. Nevyužité přístroje poté zapůjčíme
do postižených oblastí společně s materiální pomocí.
Ing. Václav Fink
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Sbírka na pomoc oblastem postiženým povodněmi
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace,
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti –
materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE MIMOŘÁDNOU S B Í R K U NA POMOC OBLASTEM
POSTIŽENÝM POVODNĚMI
> Jakékoliv ošacení /dámské, pánské,dětské/
> Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
> Přikrývky, polštáře a deky
> Obuv (veškerou nepoškozenou)
> Spodní prádlo, ponožky
> Pokud darujete i jiné věci, velmi rádi je odvezeme
Výše uvedené věci ukládejte nejpozději do čtvrtku 13.6.2013 na
Obecní Úřad Útušice.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na
tel. č: 224 316 800, 224 317 203
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Jak postupovat při údržbě studny a rozvodů
S čištěním studny je lépe počkat až do doby, kdy voda v okolí
studny opadne a půda začne na povrchu prosychat. Teprve pak
je vhodné studny odkrýt. Stěny se začínají čistit odshora, nejlépe
kartáčem připevněným na tyči. K tomuto úkonu není potřeba
používat pitnou vodu, stačí například voda z čištěné studně. Podle
výšky vody ve studni začněte s postupným odčerpáváním nebo
odebíráním vody a snižováním její hladiny. Odčerpanou vodou
naplňte kbelíky nebo sudy na dešťovou vodu a později ji použijte na
přípravu dezinfekčního roztoku.
1. Studnu začít čistit po ustálení hladiny
podzemních vod.
2. Vždy dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny
práce. Před vstupem do studny svíčkou případně
detektorem vyloučit přítomnost jedovatých
plynů! Při práci používat ochranné pomůcky –
rukavice.
3. Nejdříve mechanicky vyčistit bezprostřední
okolí studny a vnější stěny a vše opláchnout
čistou vodou, event. opravit vnější kryt studny.
4. Následně vyčerpat celý objem studny.
Odstranit naplavené nečistoty a kal z vnitřku studny.
Vyčerpávanou vodu a kal odvádět dostatečně daleko od vlastní i
jakékoli jiné studny po sklonu terénu, aby se zabránilo
druhotnému znečištění.
5. Omýt vnitřní stěny studny a čerpací zařízení s použitím
koncentrovanějšího roztoku desinfekčního přípravku (například 5%
SAVO). Vše znovu opláchnout čistou vodou a vyčerpat.
6. Nechat studnu naplnit vodou a v případě, že je voda kalná,
pokračovat ve vypouštění a čerpání až do vymizení zákalu.
7. Studnu desinfikovat přidáním prostředku pro desinfekci pitné
vody (podle návodu k použití). Např. Savo – při první dezinfekci až
tři polévkové lžíce na 1000 litrů vody. Jeden metr hloubky vody
představuje při průměru studně:
0,8 m – 500 litrů; 1,0 m – 785 litrů; 1,2 m – 1131 litrů
Promíchat a nechat dostatečně dlouho působit - minimálně 24 až
48 hodin.
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8. Odčerpáním několika litrů vody dále vydesinfikovat potrubí a
potřebné rozvody a studnu zakrýt deskou.
9. Účinnost asanace je nutné ověřit laboratorními testy nejdříve 14
dní po provedené asanaci.
Desinfekční přípravky:
Z přípravků schválených pro úpravu pitné a užitkové vody
přicházejí v úvahu např.: AQUA STERIL, CARELA, PRESEPT, PHAR
– X – AQUA, SAGEN, SAVO, SANOSIL, SBF, CL 65 T.
Informace KUPK

Prázdniny s tenisem 2013
jako každoročně pořádá TK Útušice na svém hřišti pro žáky
základních škol. Zahájení v pondělí 1.7.2013 od 9.00 hodin.
Žákům je umožněn i pozdější nástup nebo i předčasný odchod z
důvodu jiných aktivit. Poplatek za celý turnus
od 1. do 31.7. je 30,- Kč.
Vstup na kurt ve sportovním oblečení a obuvi.
Žáci budou opět rozděleni do skupin podle věku
a výkonnosti. Hrací dny : PO, ÚT,ČT a PÁ - od
9.00 do 12.00 hod. Na závěr budou tradičně
sehrány soutěžní hry a turnaj o pohár předsedy
TK. V loňském roce pohár získal Richard Mařík. Tenisový kurz
povede pan Vl. Naar - trenér TK - a na účastníky se už těší.
Ing. Jiří Šimek, místopř. TK

Poděkování
Vážení spoluobčané, chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se
v průběhu minulého týdne podíleli na minimalizování následků
povodní. Jednalo se především o členy obou našich sborů
dobrovolných hasičů ale i o spoustu dobrovolníků, kteří pomáhali
s pytlováním a stavěním hrází.
Děkuji.
Ing. Václav Fink, starosta obce
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