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NOC KOSTELŮ
Tato celostátní akce proběhne v pátek 10. června 2022. Přihlášena
je i naše kaplička, do které zvu všechny zájemce o historii.
Doprovodným programem bude malá výstavka zajímavých
fotografií obce. Kaplička bude otevřena od 18 do 21 hodin.
Anna Kocourková

BRIGÁDA
Silnice uklidili silničáři - chybí jen doladit několik koutů veřejného
prostranství. Proto prosím zájemce o brigádu dne 13.6., tj. pondělí
v 18 hodin, sraz u kapličky, s sebou motyčku, koště, lopatu.
Děkuji.
Anna Kocourková

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ ÚTUŠICE
Víceúčelové hřiště již mělo být v tomto čase dokončené. Bohužel po
zahájení stavby bylo zjištěno, že podloží je podmáčené a není
dostatečně pevné. Byly proto provedeny změny v projektu
a následně provedena sanace podloží. Nyní je již tento problém
vyřešen a stavba zdárně pokračuje. Nový termín dokončení dle
dodatku ke smlouvě je 31.07.2022, ale doufám, že bude hřiště
uvedeno do provozu dříve.
Ing. Václav Fink
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SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - ZMĚNA
Obec Útušice mění způsob sběru nebezpečného odpadu (dále jen
„NO“) pro občany Útušic a Robčic: v obou částech obce budou
nová stanoviště: v Útušicích za kontejnery na biologický odpad
(vedle vjezdu do areálu bývalého ZD) a v Robčicích u hasičské
zbrojnice. Sbírány budou následující druhy odpadů:
➢ Oleje v uzavřených nádobách (jiné hydraulické oleje, jiné
motorové, převodové a mazací oleje, ostatní oleje
➢ Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami (absorpční činidla, filtrační materiály)
➢ Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky,
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy
➢ Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky
➢ Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
➢ Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů
v příslušných nádobách
➢ Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
➢ Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čistící prostředky
➢ Pneumatiky osobní a nákladní (bez disků)
➢ Olověné akumulátory
➢ Baterie
➢ Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
➢ Vyřazená zařízení domácího chlazení, vyřazená elektrická
a elektronická zařízení ostatní.

Na výše uvedená nová sběrná místa můžete odložit NO
KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI
POUZE V TUTO URČENOU DOBU:
Útušice 15.30h - 17h
Robčice 17.15h - 18h
V případě, že první úterý v měsíci bude státní svátek, bude
sběr proveden následující úterý.
Zároveň upozorňujeme, že i tento nový způsob sběru NO se týká
pouze odpadu od fyzických osob nepodnikajících! Nebezpečný
odpad pocházející z podnikatelské činnosti nebude odebírán!
První sběr se uskuteční 12.července 2022 a následující svozy pro
tento rok budou 2.srpna, 6. září, 4.října, 1.listopadu a 6.prosince.
O případných změnách Vás budeme v předstihu informovat
v tomto zpravodaji, rozhlasem a na internetových stránkách obce.
Josef Nosek
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JARMARK A DOBROČINNÝ BAZAR PRO VILÉMKA
Mateřské centrum Litínek Vás srdečně zve dne 18.6.2022 od 10 do
16 hodin do sálu v Útušicích na JARMARK A DOBROČINNÝ
BAZAR PRO VILÉMKA. Výtěžek z akce pomůže jednomu
báječnému klukovi z Nebílovského Borku financovat rehabilitace,
které nehradí zdravotní pojišťovna. Můžete se těšit na jarmark
s domácími a farmářskými produkty, rukodělnými výrobky,
produkty pro zdraví, bazar dětského zboží, zábavu pro děti,
malování na obličej, vystoupení sboru Souhlas, fotokoutek s profi
fotografkou, výbornou kávu, občerstvení, sweet bar a další dobroty
a překvapení.
Pokud chcete věnovat věci na bazar, přijmeme dětské oblečení,
boty, vybavení pro miminka, sportovní potřeby, hry, knížky,
hračky, kabelky...atd. Od každého dárce max. 20 ks. Prosím,
myslete na to, že věci by měly ještě posloužit někomu dalšímu,
proto nám nenoste věci poničené, špinavé a ve viditelně špatném
stavu. Sběrné místo bude v Mateřském centru Litínek v Útušicích
ve dnech 16.6. a 17.6. v časech od 10 do12hodin a od 15 do
18hodin nebo individuálně po telefonické domluvě.
Kontaktní osoba: Daniela Koptová, tel: 775 681 051, FB: @provilemka

SDH Robčice - plánované akce 2022
V letošním roce se po roční odmlce bude konat tradiční
prázdninový bigbít se skupinou Katr na koupališti v Robčicích,
a to 16. července 2022 od 20.30 hodin.
Další letní akcí tohoto roku jsou hasičské závody na hasičském
cvičišti Robčice. Proto Vás stejně jako minulý rok tímto všechny
zvu 13. srpna 2022 od 11.30 hodin na 13. kolo Západočeské
hasičské ligy v požárním útoku. K vidění budou požární útoky na
3B hadice od nejlepších týmů ze západočeského kraje.
Poslední akcí tohoto roku budou rybářské závody, které se konají
na místním rybníce v Robčicích v neděli 4. září 2022 od 6.00
hodin.
Radek Růt
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TANEČNÍ HODINY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
Vážení milovníci společenského tance, od
října je možnost zahájit v sále v Útušicích
taneční kurz pro mírně pokročilé pod
vedením pana Krejčíka. Kurz by měl
6 dvouhodinových lekcí a předpokládaná
cena by byla 2000 Kč za taneční pár.
Pokud tedy máte chuť se setkávat při hudbě
a tanci, a navíc se něco nového naučit,
neváhejte a kontaktujte nás, nejlépe do
konce června. Realizace kurzu závisí na
počtu zájemců.
Kontakt: jana-jirakova@seznam.cz, petra.finkova@seznam.cz
Jana Jiráková a Petra Finková

HOSTINEC ÚTUŠICE
Doposud se nám nepodařilo najít nového nájemce hostince. Stále
proto nabízíme možnost pronájmu objektu č.p. 3 – hostince. Bližší
informace na vývěskách, internetových stránkách obce nebo
osobně či telefonicky na OÚ Útušice.
Ing. Václav Fink

Společenská kronika
V ČERVNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
KASLOVÁ Miloslava
NAAR Jaroslav

Robčice
Útušice

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