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ÚNOROVÁ AKCE ŽEN
Únorová akce žen, ale i všech ostatních zájemců se uskuteční ve středu, 19.
února 2014, od 18.00h v salonku hostince Útušice. Námětem je tentokrát
přednáška a beseda „Škola zad – aneb co dělat, aby nás záda nebolela“.
Problematikou nás provede paní Věra Dejmková, DiS. z Plzně.
Vstupné Kč 20,-.
Anna Kocourková

UPOZORNĚNÍ MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ
Členové
mysliveckého
sdružení
tímto
upozorňují vlastníky domácích zvířat –
především psů - na jimi časté porušování
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Velmi
často se totiž členové mysliveckého sdružení
setkávají v honitbě s volně pobíhajícími psy.
Honitbou se rozumí pole, louky, lesy, neplodná
půda atp. Psi tím ruší volně žijící zvěř v jejím
domovském prostředí.
Znění zákona o myslivosti č. 449/2001Sb., §10:
„Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů
a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo
vliv svého majitele nebo vedoucího.“
Žádáme tímto vlastníky domácích zvířat o dodržování výše uvedeného
zákona !
Myslivecké sdružení Útušice
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KANALIZACE ÚTUŠICE A ROBČICE
Členové Zastupitelstva obce Útušice na svém zasedání rozhodli o nutnosti
začít provádět kontroly napojení jednotlivých nemovitostí na
splaškovou kanalizaci. K tomuto kroku přistoupili z důvodu opakujících se
problémů na čistírnách odpadních vod. V důsledku nedodržování
kanalizačního řádu zde dochází k poruchám, které vedou k tomu, že
v některých případech nesplníme vodoprávním orgánem nařízenou kvalitu
vypouštěné vody a tím obci hrozí pokuty od inspekce životního prostředí.
Princip činnosti našich ČOV:
Do čistírny je přiváděna
pouze odpadní voda (bez balastních vod dešťových srážek a průsaků spodních vod). V čistírnách působí aerobní
bakterie, které vyprodukované kaly pomocí instalovaných technologií
(míchání, provzdušňování, zahušťování a přečerpávání) upravují tak, aby
vyhověly imisním standardům ukazatelů přípustného znečištění.
Hlavní problémy pro čistírny jsou:
1) Vypouštění dešťových vod do odpadního potrubí - způsobí velký přítok
do ČOV a tím hrozí vyplavení bakterií.
2) Vypouštění splaškových vod od hospodářských zvířat – tyto odpadní
vody obsahují vysoký podíl čpavku, který v této koncentraci narušuje
biologické a chemické procesy probíhající na ČOV.
3) Chemické látky jako např. barvy, laky, ředidla, rozpouštědla atd. - tyto
k vypouštění nepovolené chemické látky opět narušují biologické a
chemické procesy probíhající na ČOV.
4) Napojení nemovitosti do veřejné kanalizace přes septik či žumpu s
přepadem – v nádrži, která není provzdušňována (např. septik, žumpa
s přepadem) dochází k opačným biologickým procesům (anaerobnímu
vyhnívání). Odpadní vody z těchto dříve provozovaných nádrží opět
narušují biologické a chemické procesy probíhající na ČOV.
Žádáme proto všechny vlastníky nemovitostí, aby v co nejkratším čase
prověřili sami napojení svých nemovitostí a provedli případnou nápravu.
V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte zástupce obce a společně se
pokusíme najít řešení. Naším cílem je bezproblémový chod čistíren a tím i co
nejnižší náklady. Z nákladů se pak počítá výše stočného.
V případě, že nedostatky nebudou řešeny, má vlastník a provozovatel
kanalizace právo toto řešit a viníky postihovat dle platné legislativy.
Doufáme ale, že tento krok nebude v naší obci zapotřebí.
Ing. Václav Fink
strana 2

strana 3

PŘIPRAVUJEME – KULTURNÍ AKCE v roce 2014
16.březen
duben
červen
září
4.říjen
listopad
prosinec

divadlo pro děti
zábavný večer s hercem Antonínem Procházkou
dětský den
setkání rodáků
zábavný večer s Martinem Zounarem a
imitátorem Petrem Martinákem
divadlo pro děti
vánoční pořad s P. Jančaříkem a hosty

V dubnu opět nabídneme prodej permanentek, stávající majitelé mohou své
permanentky prodloužit i na letošní rok.
Dále upozorňujeme, že zakoupené vstupenky v předprodeji nelze
vracet, je nutno sehnat za sebe náhradu. Číselná řada prodaných
vstupenek podléhá kontrole účetnictví OÚ.

OBECNÍ KNIH OVNA - připomenutí
Obec Útušice se po dohodě s pojízdnou knihovnou
města Dobřan zřídila pobočku knihovny v naší obci.
Knihovna se nachází v klubu nad víceúčelovým sálem.
Vchod z boku sálu „od Peroutků“. Otvírací doba každé
úterý od 17:00 do 17:30 hod.
Ing. Václav Fink

Společenská kronika
V ÚNORU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
RÁDLEROVÁ Jaroslava

Robčice

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ÚTUŠICE PŘEJÍ OSLAVENCŮM VŠE
NEJLEPŠÍ, HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.
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