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Červnová akce žen
Srdečně zvu všechny ženy v sobotu, 29. června
2013, na výlet na kolech. Cílem cesty jsou Dobřany
– zrekonstruované náměstí, rotunda, hotel Modrá
hvězda. Odjezd v 15h z Útušic – od Pechanů,
v 15.10h z Robčic.
A. Kocourková

Ochranné očkování proti vzteklině psů
Obecní úřad ve spolupráci s MVDr. Janem Jíškou
zajistil i pro letošní rok provedení ochranného očkování proti
vzteklině psů, a to ve středu, 12. června:
Útušice – na návsi – 16.00h – 17.00h
Robčice – před hasičskou zbrojnicí 17.15h – 17.30h.
Chovatel je povinen zajistit očkování svých zvířat a poskytnout
přitom pracovníkům veterinární služby potřebnou pomoc.
Náklady vakcinace hradí majitel psa.
L. Haišmanová

Povinné výměny řidičských průkazů
Povinná výměna řidičských průkazů (dále jen „ŘP“) se týká ŘP
vydávaných v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 - jejich držitelé
jsou povinni vyměnit je nejpozději do 31. 12. 2013. Uplynutím
stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají
platnosti (v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.).
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ŘP si můžete vyměnit na určeném pracovišti obecního úřadu obce s
rozšířenou působností, příslušného podle místa trvalého pobytu na
území České republiky, tj. na Městském úřadu Přeštice.
S sebou si vezměte :
- „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce
s rozšířenou působností
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně.
Vydat nový ŘP je možné do
20 dnů od podání žádosti,
případně do 5 pracovních
dnů od podání žádosti po
úhradě správního poplatku
500,- Kč. Povinná výměna
ŘP je osvobozena od
správního poplatku, vyjma
vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj.
do 5 pracovních dnů od
podání žádosti (viz výše - správní poplatek 500 Kč).

Ing. V. Fink

INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ ČSAD autobusy Plzeň a.s.
UZAVÍRKA V OBCI PŘEDENICE
V blízké době dojde z důvodu úplné uzavírky silnice v obci
Předenice ke změně jízdního řádu linky 450553 Přeštice - Dolní
Lukavice – Snopoušovy - Nebílovský Borek – Plzeň. Termín zahájení
uzavírky a tedy platnosti objížďkového jízdního řádu Vám
oznámíme rozhlasem a zveřejníme na úředních deskách obce.
Žádáme cestující, aby věnovali pozornost uvedené změně, zejména
změně odjezdů a příjezdů některých spojů.
Děkujeme za pochopení.
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SDH Robčice
Dne 25.5.2013 pořádal náš sbor dobrovolných hasičů Robčice
hasičské závody 5. štěnovického okrsku v klasické soutěži.
Hasičských závodů se zúčastnila tato soutěžní družstva: v kategorii
muži SDH Útušice, Robčice, Čižice, Nebílovy, Štěnovický Borek a
Nebílovský Borek, v kategorii ženy SDH Čižice a Štěnovický Borek.
Soutěžilo se ve dvou disciplinách - v požárním útoku a štafetě.
Soutěžní družstva skončila v tomto pořadí. V kategorii muži 1.
místo obsadil Nebílovský Borek, na 2. místě se umístily pořádající
SDH Robčice, 3. byly Čižice, 4. Nebílovy, na 5. místě se umístil
Štěnovický Borek a na 6. místě družstvo Útušic. Ženy ze
Štěnovického Borku obsadily 1. místo a na 2. místě byly Čižice. I
přes nepřízeň počasí se na naše závody přišel podívat hojný počet
diváků, kteří se mohli občerstvit u našeho stánku.
Děkuji všem zúčastněným sborům, hasičům ze Štěnovic a Černic
za dodávku vody a hlavně všem našim členům a sponzorům, kteří
se podíleli na organizaci této soutěže.
velitel SDH Robčice
Tomáš Vyleta

STOČNÉ Z DOMÁCNOSTÍ 2013
Rozhodnutím členů Zastupitelstva obce Útušice ze dne 28.11.2012
činí výše stočného pro rok 2013 Kč 26,05/m3 bez DPH.
Množství vypouštěné odpadní vody činí 35 m3/osobu a rok.
Způsoby platby:
- převodem na účet obce vedený u GE Money Bank Plzeň a.s.,
číslo účtu 275 326 464/0600, variabilní symbol = 2321 a číslo
popisné
- v hotovosti na OÚ Útušice – v úřední dny, tj. každé pondělí
a středu v době od 7:00 h do 13:00 h a od 16:30 h do 18:30 h.
Ke dni 30.6.2013 je splatné stočné z domácností za II.
čtvrtletí a za 1. pololetí 2013.
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Připravujeme po prázdninách
září – výstava „Škola základ života“
září – vítání občánků
říjen – zábavný pořad se Zdeňkem Troškou (3.10.)

Prosba: jak je výše uvedeno, na podzim připravuji výstavu o historii
našich škol. Mezi učiteli, kteří působili v naší škole, byl též Jan
Sýkora, který se po odchodu ze školy v roce 1922 věnoval malování.
V roce 1972 měl dokonce v Útušicích výstavu pod názvem
„Útušické děti před padesáti lety“. Prosím, nevlastníte někdo obraz
s podpisem Jana Sýkory? Pokud ano, kontaktujte mě, ráda bych
obraz na výstavu použila.
Děkuji, A. Kocourková

Společenská kronika
V ČERVNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Kašpar Václav
Útušice
Halama Jan
Robčice
Palová Marie
Útušice
ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ÚTUŠICE PŘEJÍ OSLAVENCŮM
VŠE NEJLEPŠÍ, HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.
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