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Říjnová akce žen
a zváni jsou i ostatní zájemci
Plzeňský kraj nabídl naší obci informační a naučnou besedu pod názvem
„Informovaný senior“, jejíž cílem je přinést seniorům informace z oblastí
důležitých pro jejich život a formou prevence předcházet jejich možnému
ohrožení. Beseda se uskuteční v pondělí, 7. října 2013 v 18.00h v salonku
hostince Útušice.
Námětem večera budou témata sebeobrany a financí (předváděcí akce,
půjčky a dluhy dětí, vnoučat apod.).
Vstupné činí Kč 10,-.
A. Kocourková

Florbal pro děti
Nabízíme opět možnost florbalu pro děti
školního a předškolního věku. V případě
Vašeho zájmu se prosím dostavte na
informativní schůzku ve středu, 9.10.2013
v 18.00h do víceúčelového sálu Útušice. Zde
dohodneme termíny a případné rozdělení.

Florbal pro muže
Od 8.10.2013 budou opět, tak jako v loňském roce, probíhat „florbalové
podvečery“ pro dospělé. Bližší informace k úterním termínům předá
zájemcům starosta obce a ke středečním termínům pan Jiří Vlček.
V.Fink
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Přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. Plzeň oznamují PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTŘINY v pondělí, 14. října 2013, v době od 7:30h do 15:30h v obci
Útušice – od mostu směr Štěnovice vše (prodejna společnosti TRICER-TOP
půjde).
L. Haišmanová

Sběr nebezpečných odpadů pro občany
OÚ Útušice ve spolupráci se Svazkem obcí
okresu Plzeň-jih a společností Západočeské
komunální služby a.s. pořádají v PONDĚLÍ,
21. října 2013, sběr nebezpečných odpadů
z komunální sféry.
Přijímány budou: zbytky starých barev,
znečištěné plasty a plechovky od barev,
zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia,
pračky, lednice, sporáky, bojlery, všechny
druhy baterií, akumulátorů a autobaterií
včetně náplní, upotřebené motorové oleje
v uzavřených nádobách, brzdové a nemrznoucí kapaliny, zásady, kyseliny,
rozpouštědla, chemikálie a pneumatiky – osobní bez disků.
Sběrnými místy jsou v Útušicích viditelně označený prostor před
víceúčelovým sálem a v Robčicích prostor před hasičskou zbrojnicí.
Odpad ukládejte odděleně na označená místa pouze v neděli, 20. října.
L. Haišmanová

Objemný odpad
Novinkou v odpadovém hospodářství obce je zavedení mobilního sběru
objemného odpadu. Za tímto účelem budou v obou částech naší obce
přistaveny velkoobjemové kontejnery, do kterých můžete ukládat níže
specifikované druhy objemného odpadu.
Objemným odpadem je odpad z domácností, který kvůli svým rozměrům,
velké hmotnosti nebo případně dalším vlastnostem nelze odložit do
standardní nádoby na směsný komunální odpad.
Patří sem: použitý nábytek ROZEBRANÝ NA JEDNOTLIVÉ DESKY –
z důvodu menšího objemu, koberce, linolea, matrace, dveře, textilie,
sportovní potřeby (lyže, sáňky, kola), sanitární vybavení (WC, umyvadla,
vany).
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Nepatří sem: komunální odpad, který patří do klasické popelnice, stavební
suť, výkopová zemina, odpad z podnikatelské činnosti, autosedačky,
nárazníky, veškerý nebezpečný odpad a elektrozařízení (lednice, televizory,
počítačové monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, zbytky barev apod.).
OZNÁMENÍ – sběr objemného odpadu
První sběr objemného odpadu se uskuteční v pondělí, 21 října 2013.
Objemný odpad shromažďujte do přistaveného a viditelně označeného
kontejneru, v Útušicích na návsi a v Robčicích pod hasičskou zbrojnicí. Tato
služba bude pro občany obce Útušice poskytována bezplatně.
V.Fink

Pozvánka na taneční zpívanou
Taneční zpívaná s country kapelou Haryss Band se koná
2.11.2013 v hostinci Útušice. Začátek ve 20.00 hodin.
Srdečně zve
Martina Bursová

Útušický lampioňák
V letošním roce pořádáme poprvé akci DVA V JEDNOM 
a zveme Vás, dětičky a především všechny dospělé, na v pořadí již druhý
„Útušický lampioňák“, který bude pro letošní rok spojený se soutěží o
nejlepšího strašáka z dýně. Vyzýváme proto všechny,
kdo se této soutěže chtějí zúčastnit, ať si strašáka
doma vyrobí a přinesou jej (včetně svíčky!) před
začátkem lampionového průvodu na náves. Všichni
strašáci budou vystaveni a autoři nejlepších oceněni.
Lampionový průvod se uskuteční ve středu, 13.
listopadu 2013. Sejdeme se v 17.00 h před
hostincem Útušice. V případě příznivého počasí se dětičky mohou těšit opět
na buřtíky k opečení . Pokud nám počasí nebude nakloněno, termín bude
změněn a nový vyhlášen rozhlasem a zveřejněn na internetových stránkách
obce.
V.Fink

Výstava o historii našich škol
Ve dnech 14. a 15. září se uskutečnila výstava o našich školách k výročí 30ti let
od uzavření obou škol v obci. Výstavu navštívil 121 zájemce a na dobrovolném
vstupném se shromáždilo 2 870,- Kč. Tyto finance budou použity na pokrytí
výdajů kulturních akcí v obci.
K této příležitosti byla vydána brožura „Škola základ života“, která zahrnuje
historii našich škol od jejich vzniku až do roku 1983, kdy byly obě školy v obci
uzavřeny.
Tuto brožuru si mohou zájemci zakoupit kdykoliv v úředních hodinách na
obecním úřadu.
A.Kocourková
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Oznámení
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky
Starosta obce Útušice podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamu je:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
dne 25. října 2013 od 14:00 h do 22:00 h
a dne 26. října 2013 od 8:00 h do 14:00h.
2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ve volebním okrsku č. 1 Útušice je zasedací místnost Obecního úřadu
Útušice pro voliče bydlící v k.ú. Útušice
a ve volebním okrsku č. 2 Robčice hasičská zbrojnice Robčice pro voliče
bydlící v k.ú. Robčice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování
umožněno.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději jeden den přede dnem voleb
hlasovací lístky. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo
volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat
ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady
hlasovacích lístků ve dnech voleb.
Ing. Václav Fink
starosta obce

Vítání občánků 2013
V sobotu, 21.9.2013, se v naší obci uskutečnilo již třetí Vítání občánků. Za
necelé dva roky od posledního Vítání se v Útušicích narodilo deset dětí,
v Robčicích jedno. Útušice - Šárka Kučerová čp. 114, Matěj Kroupa čp. 55,
Matyáš Tunkl čp. 161, Viktorie Kašparová čp. 195, Jan Bejvl čp.
184, Matyáš Strych čp. 80, Klára Benešová čp. 175, Jiří Vaník čp.181, Jan
Brantl čp. 78, Jana Strohschneiderová čp. 77. Robčice - Patrik Kozubík čp.
72.
Naše nové občánky přivítal starosta obce, Ing. Václav Fink, pozdravit je
přišly i děti - básničkami, písničkami a hrou na flétnu a housle.
Každé dítě dostalo porcelánovou jídelní soupravu, maminka květinu. Oba
rodiče se podepsali do pamětní knihy. Nechybělo ani tradiční fotografování.
Milé holčičky a kluci - hodně zdraví, štěstí, ať se Vám v našich obcích dobře
žije!
A. Kocourková
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Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném
znění, si dovolujeme požádat o odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční
soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15.LISTOPADU
TOHOTO ROKU.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže
uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných
porostů od nadzemního vedení takto:
1)U nadzemního vedení nízkého napětí nn do 1 kV
(400/230 V) AC:
- u stromů a jiných porostů, u kterých se
předpokládá výstup osob, musí být zachována
nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 2 m a od
izolovaného a kabelového vedení 1,5 m;
- u stromů a jiných porostů, u kterých se
nepředpokládá výstup osob, musí být zachována
nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového
vedení 1,5 m;
2)U nadzemního vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV AC včetně:
- u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována
nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 3,5 m, od izolovaného vedení 2,5
m, od kabelového vedení 1,5 m;
- u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována
nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového
vedení 1,6 m;
3) U nadzemního vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV AC
včetně:
- u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována
nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového
vedení 4,5 m;
- u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována
nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového
vedení 3 m.
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V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty
nad výšku 3 m. Při práci prosím dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů
pod napětím uvedené v ČSN EN 50110-1 a na internetových stránkách
http://www.cezdistribuce.cz. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou
vzdálenost ani nástroje ani ořezané větve dřevin při pádu. Zásah nesmíte
provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem
dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů
dotek s vedením. Zásah, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost osob
a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční soustavy, můžete provést
pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, vstoupí společnost ČEZ
Distribuční služby, s.r.o., na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že
vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota
bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji
ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném
pozemku, mimo komunikace, budov, plotů apod.
V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením
dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění.

Společenská kronika
V ŘÍJNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Setunská Regina
Útušice
Hajšmanová Zdeňka Útušice
Blahoutová Vlasta Útušice
ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ÚTUŠICE PŘEJÍ OSLAVENCŮM
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.
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