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NOC KOSTELŮ
I v letošním roce jsme přihlásili naši kapličku do celostátní akce
"Noc kostelů". Loňská výtvarná výstavka na téma „Hezké místo
v naší obci“ měla příznivý ohlas. Pro letošní rok vyhlašujeme
námět „Najdi doma starou fotografii - nebo vyfoť, co se Ti v obci
líbí či nelíbí“.
Noc kostelů se letos koná v pátek 10. června od 18 do 21 hodin.
Uzávěrka odevzdání snímků pro výstavku je v pátek 3. června
2022.
Prosím, doručte je na obecní úřad. Účastníky mohou být
děti i dospělí. Děkujeme.
Anna Kocourková

HOSTINEC ÚTUŠICE
Jak jste se již určitě dozvěděli, současný nájemce hostince končí
k 31.5.2022. Nabízíme proto možnost pronájmu objektu č.p. 3 –
hostince od 1. června 2022. Bližší informace na vývěskách nebo
na internetových stránkách obce Útušice.
Ing. Václav Fink

UKRAJINŠTÍ UPRCHLÍCI
Poslední dobou i naši spoluobčané pomáhají ukrajinským
uprchlíkům a za to jim tímto děkujeme. Upozorňujeme ale, že
i v tomto případě platí povinnost nahlásit další osoby v domácnosti
z důvodu stočného. Proto Vás žádáme o nahlášení těchto osob na
obecní úřad.
Ing. Václav Fink
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OCHRANNÉ OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ PSŮ
Obecní úřad Útušice ve spolupráci s MVDr. Janem
Jíškou zajistil pro letošní rok provedení ochranného
očkování proti vzteklině psů,
a to ve středu, 25. května 2022:
Útušice – na návsi: 16.00h – 16.50h
Robčice – před hasičskou zbrojnicí: 17.00h – 17.30h.
Chovatel je povinen zajistit očkování svých zvířat a poskytnout
přitom pracovníkům veterinární služby potřebnou pomoc. Náklady
vakcinace hradí majitel psa.
Ing. Václav Fink

DĚTSKÝ DEN 2022
Již tradičně srdečně zveme všechny děti do
12ti let na Dětský den 2022, který se uskuteční
jako obvykle na dětském hřišti v Útušicích
v neděli 5. června. Začátek je ve 14.30h.
Připravili jsme pro Vás odpoledne plné her
a soutěží o ceny. Po celou dobu budou mít
všechny přítomné děti možnost občerstvení
v podobě dobrého jídla a pití ☺.

Ing. Václav Fink

CVIČENÍ NA SÁLE ÚTUŠICE
Ráda bych se znovu připomněla se cvičením, které se koná v sále
v Útušicích:
 v pondělí v 19 hodin cvičení s prvky jógy, pilates
i fyzioterapeutickými návody pro zdravé tělo
 ve středu v 19 hodin kruhový trénink (sestavený zejména pro
ženy) kondiční, silové i kompenzační cviky pro silné tělo
v kondici
Sebou Vám stačí podložka, ručník, pití a jakákoli nálada, s námi
se totiž cvičí s úsměvem a v uvolněné atmosféře - dobrá nálada
tedy zaručena
Pro jakékoliv další info: 774533744 Soňa Prudká
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CENTRUM PRO KOMUNITNÍ PRÁCI západní Čechy
v partnerství s městem Přeštice realizuje od 2020 do června
2022 plánování sociálních služeb
Cílem projektu je pomoci rozvoji potřebných sociálních služeb na
Přešticku. Do projektu jsou zapojeni zástupci obcí a sociální
pracovníci Městského úřadu Přeštice, poskytovatelé sociálních,
zdravotních a jiných služeb, spolky, pečující osoby, senioři, osoby
se zdravotním postižením, rodiče s dětmi a další širší veřejnost.
V rámci projektu bychom Vám rádi představili organizaci Bílý
kruh bezpečí, z.s., poradna Plzeň.
Poradna Bílého kruhu bezpečí v Plzni byla založena již
v roce 1998. Naším cílem a posláním je pomoc, která obětem
trestných činů a svědkům trestné činnosti umožní žít život beze
strachu. Život, který žili před spácháním trestného činu.
Pozůstalým po obětech trestných činů se snažíme zmírnit jejich
bolest, která je spojena se ztrátou blízké osoby. Odborní poradci
Bílého kruhu bezpečí, tedy právníci, psychologové a sociální
pracovníci, poskytují na principu dobrovolnictví klientům
komplexní pomoc, která zahrnuje poskytnutí právních informací,
psychologické a sociální poradenství, morální a emocionální
podporu, ale také další praktické rady a informace. Služby jsou
poskytovány zcela bezplatně, diskrétně a individuálně s ohledem
na potřeby konkrétního klienta. Vyhledat pomoc v Bílém kruhu
bezpečí může kdokoliv bez ohledu na pohlaví a věk, dostupná je
naše pomoc i obětem neoznámené trestné činnosti. Plzeňskou
poradnu BKB najdete v Jungmannově ulici 1. Poradci zde
poskytují pomoc v pondělí, v úterý a ve čtvrtek vždy od 16-18
hodin, přičemž pondělí a čtvrtek slouží pro objednané klienty,
v úterý probíhá příjem klientů i bez objednání.
Každodenní provoz je zajištěn prostřednictvím případové
manažerky, která je přítomná na pobočce denně ve vyhrazených
hodinách. Obrátit se na ni mohou klienti osobně na poradně nebo
na telefonním čísle 773 551 311.
Další informace o nás se dozvíte na webových stránkách
www.bkb.cz.
Děkujeme, že s námi pomáháte.
JUDr. Ing. Vladimíra Čapková, jednatelka pobočky a vedoucí poradny
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NOVÉ TECHNICKÉ VOZIDLO OBCE
Z důvodu stáří stávajícího vozidla Multicar se zastupitelé obce
rozhodli pořídit vozidlo nové. Po provedení průzkumu trhu bylo
rozhodnuto o zakoupení vozidla Zebra (vozidlo české výroby). Toto
vozidlo je vyrobeno v roce 2016, najeto má 13 tis km a je po
celkové opravě. Kupujeme jej přímo od výrobce a obdržíme na něj
záruku v délce 15 měsíců. Pořizovací cena včetně radlice na sníh
je 825 tis Kč bez DPH.
Ing. Václav Fink

BIOODPAD V ÚTUŠICÍCH
V obou našich částech jsou nově instalovány kontejnery na
bioodpad. Velké kontejnery jsou na větve a dřevo, malé na ostatní
biologický materiál rostlinného původu. Dle platné vyhlášky je
biologický materiál možno odkládat do těchto nádob pouze
v sobotu odpoledne. Kontejnery jsou však přístupné v průběhu
celého týdne. Chceme vás tímto požádat, aby byl biologický
odpad ukládán pouze do těchto nádob a pokud budou plné,
počkejte prosím na jejich odvoz. Ukládání odpadu vedle nádob
zvyšuje náklady obce. Do nádob také nepatří pytle, provázky atd.
V Útušicích jsou dva malé kontejnery a žádáme, aby byl materiál
ukládán vždy jen do jednoho a až bude zcela naplněný, pak teprve
do toho druhého. Tímto lépe zajistíme vývoz a snížíme náklady.
Děkuji.
Ing. Václav Fink

Společenská kronika
V KVĚTNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
BENDA Jiří

Útušice

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