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Pozvánka na výstavu
Obecní úřad Útušice pořádá v sobotu a v neděli, 14. a 15. září
2013, u příležitosti třiceti let od uzavření škol v obci v roce 1983,
výstavu „Škola základ života“, která zahrnuje historii školství
v Útušicích od roku 1895. Výstava se uskuteční v přísálí hostince
Útušice, bude otevřena po oba dny od 10.00 do 18.00 hodin.
Součástí výstavy budou fotografie pana Miroslava Černého, které
zachycují naši obec a okolní přírodu.
Kronikářka obce děkuje všem, kteří zapůjčili fotografie se školní
tematikou a školní pomůcky. Zvláštní poděkování patří paní
Jarmile Jandové, paní Ireně Nedvědové a panu Václavu Lindaurovi
čp. 48, kteří byli nápomocni při identifikaci fotografií. Mimořádné
poděkování pak patří panu Davidu Štětkovi, který dokázal
shromáždit většinu starých školních učebnic a knih.
Historie školství v naší obci byla sepsána do malé brožury. Na
výstavě bude připravena k zakoupení.
A. Kocourková

Cvičení žen
Pravidelné cvičení žen pod vedením paní Marie
Bečváříkové zahajuje v úterý, 8. října 2013 od 19.00
hodin. Podmínky cvičení zůstávají stejné.
A. Kocourková
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Povodňová sbírka materiálu
V červnu proběhla v naší obci sbírka materiálu na pomoc lidem
postiženým povodněmi. Všechna materiálová pomoc byla zaslána
do obce Hrobce. Obec Hrobce je obdobné velikosti jako Útušice a
leží na břehu Labe. Do této obce byly též zapůjčeny obecní
vysoušeče.
A. Kocourková

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
vydalo novou knihu s názvem "Dětství v zámeckém parku. Vzpomínky
dcery zámeckého zahradníka". Jedná se o rukopis Marie Hraničkové Nejdlové z roku 1942, který upravila Jaroslava Koutská. Kniha připomíná
běžný život na zámeckém panství Hradiště za posledních šlechtických
majitelů z rodu Pálffyů očima dcery zámeckého zahradníka Františka Nejdla.
Kniha má 192 stran (z toho 6 stran barevné přílohy) na křídovém papíře,
pevnou vazbu a stojí 80,-Kč. Zakoupit si ji můžete v pokladně našeho muzea,
na dobírku - organizace na fakturu.
Daniela Podroužková, oddělení informací a knihovny
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, Hradiště 1, 336 01 Blovice
tel. 371 52 22 08, podrouzkova@muzeum-blovice.cz, knihovna@muzeum-blovice.cz

Zajímavosti
Na internetových stránkách Krajské správy ČSÚ v Plzni byly zveřejněny
publikace: Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů
2011 - Plzeňský kraj:
http://www.plzen.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/krajpubl/23032-13n+k3042_2013-xp
a Obyvatelstvo Plzeňského kraje 2012:
http://www.plzen.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/krajpubl/324006-13r_2013-xp.
Užitečné odkazy společnosti ASEKOL s.r.o. Praha:
 Vyhledávač červených stacionárních kontejnerů na drobné elektro www.cervenekontejnery.cz
 Vyhledávač sběrných dvorů - www.sberne-dvory.cz
 Věnuj mobil a Věnuj počítač - zbavte se nepotřebných přístrojů a
přispějte na dobrou věc
 Časopis Zpětný odběr - také v elektronické verzi na
www.zpetnyodber.cz
 Recyklujte s hasiči - program sběru elektrozařízení pro hasičské sbory
 ASEKOL Solar - kolektivní systém pro zpětný odběr solárních panelů
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Stočné z domácností
Ke dni 30.9.2013 je splatné stočné z domácností za III. čtvrtletí
2013. Žádáme vás o kontrolu provedení platby případně její
urychlenou úhradu:
- 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.

Společenská kronika
V ČERVENCI SLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Čákora Petr
Útušice
Ambrož František
Útušice
Pišlová Danuše
Robčice
Švarc Václav
Robčice
Klášterková Helena Útušice
V SRPNU SLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Kašparová Anna
Útušice
Naarová Vlasta
Útušice
ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ÚTUŠICE PŘEJÍ OSLAVENCŮM
DODATEČNĚ HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.
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