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NABÍDKA MOŽNOSTI ADRESNÉ A PŘÍMÉ POMOCI
TORNÁDEM POSTIŽENÝCH OBCÍ
Vážení spoluobčané,
Sdružení místních samospráv (SMS) ČR přichází ve spolupráci
s Českou spořitelnou, a.s. s nabídkou společné pomoci jihomoravským
obcím, které zasáhla mimořádná živelná pohroma: Česká spořitelna,
a.s. zřídila se SMS ČR pro každou zasaženou obec transparentní účet
spravovaný zcela bez poplatků – jedná se o účty pro obce Lužice,
Hrušky, Moravská Nová Ves, Hodonín Bažantnice, Týnec, Tvrdonice,
Mikulčice a ještě tři transparentní účty bez názvu – zde budou
alokovány peníze pro ty obce, které nebudou tak mediálně viditelné.
Tyto účty bude spravovat SMS ČR a budou postoupeny ihned po
ukončení programu jedinou smlouvou pohromou zasažené obci.
Pokud to tak cítíte, můžete formou poskytnutí finančního příspěvku na
základě jednoduché darovací smlouvy pomoci postiženým obcím.
Darovací smlouva bude uzavřena mezi Obcí Útušice a občanem
a celková částka, kterou takto shromáždíme na svém účtu, bude
následně – nejpozději do 31.8.2021 – poukázána na základě darovací
smlouvy mezi Obcí Útušice a SMS ČR ve prospěch účtu zasažené obce
u České spořitelny, a.s.

SMS ČR částky vybrané na účtech shromáždí a následně postoupí
přímo dané obci, a to jedinou darovací smlouvou. Odpadá tím
veškerá byrokracie a ani zasažená obec nebude zavalena
administrativou.
Bližší informace obdržíte přímo na OÚ Útušice.
Ing. Václav Fink, starosta
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KRUHOVÝ TRÉNINK A JÓGA SE VRACÍ
Po delší přestávce začínáme opět od července
cvičit
v prázdninovém rytmu :-)
Pravidelné lekce jógy v pondělí od 19:00h (sebou
prosím podložku na cvičení a ručník) a kruhový
trénink ve středu od 19:00h – jako vždy ve
víceúčelovém sálu Útušice.
Pro více informací sona.prudka@seznam.cz
Moc se na vás těším, Soňa!
tel.774533744

BIOLOGICKÝ ODPAD
Kontejner na biologický odpad v Robčicích bude nově umístěn po
pravé straně nad závorami nad Štollojc směrem k vodojemu.
Děkujeme za pochopení. Závora bude odemčena vždy v sobotu
v době od 15 hodin do 17 hodin.
Josef Nosek, místostarosta

POPLATEK ZA SKO na 2. pololetí
Źádáme vás o kontrolu plateb za směsný komunální
odpad z domácnosti na 2. pololetí 2021. Tento poplatek
je splatný do 31. července 2021 – v hotovosti
v pokladních hodinách obecního úřadu nebo převodem
na účet obce číslo 275326464/0600, variabilní symbol
= 1337 a číslo popisné.

Ludmila Haišmanová

MOBILNÍ PROVOZOVNA ČESKÉ POŠTY
Česká pošta, s.p. přichází s projektem mobilní pošty
– mobilní pobočka vyjede 1. července a vše se
odstartuje v obci Letiny. V našem nejbližším okolí
bude zajíždět do obcí Útušice, Vstiš, Úherce, Lhota,
Losiná, Štěnovický Borek, Čižice, Netunice, Chlum,
Zdemyslice, Žákava, Letiny, Skašov, Týniště
a Dolce.Do Útušic bude přijíždět mobilní provozovna
ČP vždy v pondělí v čase 10.30h – 11.30h. Mobilním
stanovištěm bude prostor před hostincem čp. 3
Útušice.
Oldřich Boula
ČP, s.p., boula.oldrich@cpost.cz
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SDH ÚTUŠICE - O POHÁR OBCE ÚTUŠICE
Sbor dobrovolných hasičů Útušice by rád pozval všechny naše
spoluobčany na 5. kolo Západočeské hasičské ligy konající se
v sobotu 24. července 2021 od 12 hodin na místním hasičském
hřišti poblíž čističky.
Oproti minulým letům se bude soutěžit na delší trati (3 hadice B),
což bude znamenat mnohem vyšší požadavky na kvalitu
přítomných hasičských týmů i celé soutěže. Do seriálu
Západočeské hasičské ligy se přihlašují ty nejlepší týmy z celých
Západních Čech, o pořádné výkony tedy jistě nebude nouze.
Hasičské vozy začnou přijíždět už v 11 hodin, od 12. hodiny je pak
soutěž zahájena nástupem přítomných družstev.
Pro diváky i soutěžící bude zajištěno občerstvení (pivo, limo, maso,
klobásky, …), posezení i stany chránící před deštěm a sluncem.
Tímto zveme všechny obyvatele obce. Přijďte podpořit soutěžní
družstva, pobavit se a strávit příjemné odpoledne.
Pavel Vrba, SDH Útušice

SDH ROBČICE – PLÁNOVANÉ AKCE 2021
V letošním roce se bohužel nebude konat tradiční bigbít se
skupinou Katr na koupališti, jelikož jeden člen z kapely má
zdravotní problémy a náhradu za tuto kapelu se nám bohužel
nepodařilo najít. Tak budeme doufat, že příští rok se budeme moci
sejít na letním parketu buď s tradiční skupinou Katr nebo
s nějakou jinou náhradou.
V letošním roce bych Vás chtěl všechny pozvat 14.8. od 12:00h
na 9. kolo v rámci Západočeské hasičské ligy v požárním útoku,
k vidění budou požární útoky na 3B hadice od nejlepších týmů ze
západočeského kraje, občerstvení během soutěže zajištěno, snad
nám budou kovidová opatření nakloněna k uspořádání této akce.
Radek Růt, SDH Robčice

OZNÁMENÍ O ODSTÁVCE ELEKTŘINY
ČEZ Distribuce oznamuje plánovanou odstávku v obci a k.ú.
Útušice dne 16. července 2021 v době od 8.00h do 13.00h.
Odstávka zahrnuje tyto lokality:
č.p. 1, 2, 3, 7, 9 – 14, 16, 18 – 25, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 40,
42, 43, 45, 47, 49, 50, 52 – 60, 63, 67, 70, 72, 74, 78, 80, 100,
104, 105, 107, 116, 117, 129, 131, 133, 143, 145, 146, 147, 155,
163, 183, 193, 197, 208; č. ev. 61, 62; parcelní č. P295/1.
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UPOZORNĚNÍ - KANALIZACE
Čas od času někdo z našich spoluobčanů vyčerpá septik, jímku
nebo nějakou jinou nádrž do splaškové nebo dešťové kanalizace.
V případě splaškové kanalizace si ČOV s tímto problémem
nedokáže poradit a dojde k vymření bakterií a tím minimálně
k omezení její funkce. Obci hrozí za toto porušení vysoká pokuta.
V případě vypuštění do dešťové kanalizace tyto vody (splašky)
natečou kanalizací do potoka a tam se podél něj usazují na břehu
a zapáchají.
Zástupci Obce Útušice budou provádět kontroly a v případě
zjištění porušení kanalizačního řádu bude viník předán k řízení
příslušnému orgánu státní správy. V rámci takového řízení
každému hrozí dosti vysoké pokuty.
Dalším dobudoucna hrozícím problémem je, že by tyto splašky
natékaly do nově budovaného rybníku, ve kterém se budou
usazovat a zapáchat.
Žádám vás tedy o ohleduplnost k sobě i ostatním a o dodržování
kanalizačního řádu.
Ing. Václav Fink, starosta

Společenská kronika
V ČERVNU SLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
ŠIMAN Jan
Útušice
LODROVÁ Danuše
Útušice
KYMPERGEROVÁ Miloslava
Útušice
V minulém vydání zpravodaje jsme na Vás zapomněli.
Omlouváme se a dodatečně

PŘEJEME VŠE NEJLEPŠÍ, HODNĚ ZDRAVÍ,
ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.
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