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KOMINICKÉ SLUŽBY – nabídka pro občany
Obecní
úřad
Útušice
nabízí
všem
zájemcům
o čištění, prohlídku a revizi komínů možnost zajištění
těchto služeb. Požadavek nahlaste osobně, telefonicky
(tel.č. 377 916 205), popř. mailem (obec@utusice.cz)
do 22. března 2019.
Ing. Václav Fink

BIOLOGICKÝ ODPAD
V souladu s obecně závaznou vyhláškou obce č. 2/2016, kterou se
stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
oznamujeme, že i v letošním roce bude zajišťována likvidace
biologického odpadu rostlinného původu. Tento odpad bude možné
předat k likvidaci do připraveného valníku každou sobotu:

V Útušicích od 13:30 h do 15:00 h na pozemku za sálem.
V Robčicích od 15:30 h do 16:30 h vedle budovy hasičské
zbrojnice.
Větve bude možno ukládat v Útušicích na pozemek za hostincem,
v Robčicích u čistírny odpadních vod – označeno cedulemi.
Odběr biologického materiálu bude probíhat od 1. dubna 2019
do 30. listopadu 2019.
Žádáme občany, aby biologický odpad ukládali na určená
stanoviště pouze v sobotu ve výše uvedeném čase. Zároveň
upozorňujeme na to, že do biologického odpadu nepatří igelitové
pytle a žádáme občany, aby biologický materiál ukládali pouze
do připravených nádob - v žádném případě mimo tyto nádoby.
Ing. Václav Fink
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ZÁJEZD DO DIVADLA
Obecní úřad Útušice pořádá v pátek 29. března 2019 zájezd do
divadla Broadway v Praze na muzikál z hitů Heleny Vondráčkové
„Kvítek mandragory“. V hlavních rolích Martin Dejdar, Adéla
Gondíková, Sagvan Tofi, Ivana Jirešová, Miroslav Etzler, Jana
Boušková, Richard Genzer, Eliška Bučková, Aleš Háma, Yvetta
Blanarovičová, Jaromír Nosek a mnoho dalších. Scénář a režie
Radek Baláš. Vstupenky je stále možno zakoupit v úředních
hodinách na obecním úřadu, cena vstupenky včetně dopravy
autobusem pro jednu osobu činí Kč 500,-. Odjezd je v 16.00h
z Robčic a v 16.05h z Útušic.
Anna Kocourková

KNIHOVNA ÚTUŠICE
Knihovna Útušice (pobočka Knihovny Dobřany) zve všechny malé i velké
čtenáře k návštěvě. Členství je zdarma a návštěvníci si mohou vybrat z více
než 400 titulů. Máme především spoustu knih pro malé i větší děti a beletrii
pro ženy. Lze objednat jakoukoliv knihu, kterou má Dobřanská knihovna
k dispozici. Ta bude přivezena při nejbližším závozu naší knihovny (jednou
za 3 měsíce). Knihovna v Útušicích se nalézá z boku místního sálu a je
otevřena každé úterý od 17,00 do 17,30 hod.
Do Robčic jezdí každé první pondělí v měsíci mobilní knihovna z Dobřan.
U hasičské zbrojnice ji můžete navštívit od 17,30 do 18,00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kateřina Marunová

SVÁTKY JARA
Letošní Velikonoce připadnou na
období od 18. do 21. dubna.
Vyhlašujeme
novou
akci
pro
děti: "Velikonoční dětské hřiště".
Větší děti to zvládnou samy, menším
jistě pomohou rodiče. Schovávejte si
již nyní vyfouklá vajíčka, do Velikonoc
je ozdobte tak, aby vydržela déšť (zdobení obtisky apod.), vajíčka
navlečte na stužku. V dubnových novinách bude určen den, kdy je
umístíme
na dětském hřišti. Soutěž: Kdo jich připraví nejvíce?
A máme tu ještě jednu nabídku nebo výzvu pro naše kluky do
věku 15 let – na Zelený čtvrtek, který letos připadne na 18.duben,
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všechny zvony umlkají a odlétají do Říma pro požehnání svatého
otce. Když zvony doletí, papež jim požehná za věrné služby církvi
a zvony letí zpět. Na Bílou sobotu po Gloria se zvony vrací a zvoní.
A právě ve dnech nepřítomnosti zvonů – Na zelený čtvrtek, Velký
pátek a Bílou sobotu - aby lidé věděli, kdy je ráno, poledne
a klekání, nahrazují kluci – rachtači – zvonění rachtáním. Ti
pomocí rachtacích trakařů a řehtaček prochází v určených časech
– v 6.00h, ve 12.00h a v 18.00h vesnicí a rachtají. Na Bílou sobotu
pak rachtači obchází vesnici, rachtají naposledy a za svoje služby
prosí hospodyně o výslužku – zpravidla vejce, čokolády, pamlsky
a peníze.
Tento zvyk nijak nesouvisí s dalším velikonočním zvykem, kterým
je šupání a pomlazování holčiček, dívek a žen pomocí pomlázky,
který se provádí na Velikonoční pondělí. I za toto vyšupání pak
mohou koledníci žádat koledu.
Vyzýváme tímto i rodiče těchto chlapců, aby pomohli se
zachováním a udržením této krásné tradice v Útušicích
i Robčicích.
Takže milé děti, připravujte rachtačky – kdo má zájem chodit
rachtat – v dubnových novinách uveřejníme organizační pokyny,
sejdeme se a vše domluvíme.
Anna Kocourková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
OBCE ÚTUŠICE
Vás srdečně zve na tradiční

HASIČSKÝ BÁL
SOBOTA 16.BŘEZNA 2019

Program:

velký sál hostince v Útušicích

půlnoční překvapení hasičů

Hraje: BERBAND (dříve Berkovi)

hasičské štěstí

Začátek: 20:00 hod.

překvapení pro dámy

Vstupné: 150 KČ
Předprodej vstupenek v úterý 12.3.2019 v 18:00
v klubovně místních hasičů (za obchodem)
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Martin Benda

VODOVOD ROBČICE A VODNÍ NÁDRŽ ÚTUŠICE
Na akci vodovod Robčice je v současné době dokončován projekt pro
povolení přípojek. Také je dokončován projekt pro provádění stavby
včetně rozpočtu, který bude následně součástí výběrového řízení
zhotovitele. Pro tuto akci se pokusíme zažádat o dotaci.
Vodní nádrž Útušice již má platné stavební povolení, nyní probíhá
výběrové řízení na dodavatele stavby. Následovat bude stavba, která by
měla být dokončena v letošním roce.
Ing. Václav Fink

CVIČENÍ ŽEN
vedené paní Marií Bečváříkovou stále probíhá vždy v
úterý od 18.30h do 19.30h. Jsou vítány další nové
zájemkyně všech věkových kategorií.
Anna Kocourková

ZÁJMY, ZÁLIBY, KONÍČKY ÚTUŠICKÝCH OBČANŮ
Již několikrát jsem do kroniky napsala o zajímavých činnostech našich
občanů. Jedná se o zájmy, které se řadí nad průměr v daném oboru.
Psala jsem např. o létání letadlem, o zajímavých sportovních výkonech,
o sběratelství, o zálibě v hudbě, malířství a podobně. Letos bych se
k tomuto tématu opět chtěla vrátit. Věnujete se něčemu zajímavému?
Nebo víte, že Váš kamarád či soused má zajímavého koníčka? Prosím,
ozvěte se. Ráda Vás navštívím a určitě dáme něco dohromady.
Anna
Kocourková, kronikářka, tel. 736 409 408

Společenská kronika
V BŘEZNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
PYTLÍK Jaroslav
ŠERÝ Josef
KYMPERGER Josef
JUNEK Jiří

Robčice
Robčice
Útušice
Útušice

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