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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, 11. 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.
Ing. Václav Fink

PRÁZDNINY S TENISEM 2014
Prázdniny s tenisem pořádá Tenisový klub Útušice na
svém hřišti pro žáky základních škol.
Zahájení v pondělí 30.6.2014 v 9.00h. Žákům je umožněn
volný termín nástupu i přerušení z důvodů jiných
prázdninových aktivit. Poplatek za celý turnus od 30.6.
do 31.7.2014 je 100 Kč. Při zkráceném termínu 50 Kč.
Vstup na kurt je vyžadován ve sportovním oblečení
a obuvi (fotbalové kopačky nejsou vhodné). Žáci budou rozděleni do
skupin dle věku a sportovní výkonnosti.
Hrací dny: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, od 9.00h do 12.00h (středa a
sobota rezerva počasí). Jako každý rok budou na závěr sehrány
v každé skupině turnajové soutěže o různé ceny a o pohár „předsedy
tenisového kurtu. V loňském roce zvítězil Richard Mařík.
Tenisový kurz povede trenér tenisového klubu p. Vlastislav Naar.
Předseda TK Ing. Petr Puchta
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ČIŠTĚNÍ A KONTROLA KOMÍNŮ
Kominík p. Jaroslav Vrabec nabízí dne 11. června 2014 v Útušicích a
Robčicích čištění a kontrolu spalinové cesty (kontrola čištění komínů).
V domácnostech se kontroly musí provádět dle nařízení vlády č. 91/
2010 Sb. Tyto kontroly mají platnost jeden rok a slouží
i jako doklad pro pojišťovny. Od roku 2011 si komín může
majitel čistit sám, ale poté musí mít zprávu od kominíka, že
je vše v pořádku. Cena je 500 Kč. Zájemci, kteří nestačili
nebo nemohli využít tuto službu zajišťovanou v dubnu
2014, se mohou hlásit na OU Útušice nebo na tel.č:
776 207 400 (kdykoliv).
Budeme provádět měření tahu komína u pevných paliv
a provádět kouřovou zkoušku.
http://www.jaroslav-vrabec-kominictvi.webnode.cz;

revizevrabec@seznam.cz

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU AUTOBUSŮ
Ještě i touto cestou připomínáme změnu jízdního řádu linky
autobusů č. 450553, ke které došlo dnem 2.6.2014, z důvodu
uzavírky mostu v Předenicích. Cena jízdného zůstává po celou
dobu uzavírky beze změn. Objížďkový jízdní řád je ke stažení na
www.utusice.cz (v sekci „novinky“), na obecním úřadu, v prodejně
Útušice a v hasičské zbrojnici Robčice. Další informace lze získat
také na www.csadplzen.cz.
Ing. Václav Fink

NABÍDKA PRAVIDELNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ
ZÁKLADNÍMI POTRAVINAMI A DROGERIÍ
FORMOU POJÍZDNÉ PRODEJNY
Rodinná OÁZA, obecně prospěšná společnost se sídlem v Plzni
(www.rodinnaoasa.cz), nabízí pravidelné zásobování základními
potravinami a drogerií formou pojízdné prodejny. Tato služba by
byla poskytována v Útušicích i Robčicích. Díky vlastnímu
velkoobchodu je společnost schopna nabídnout velmi zajímavé
ceny. Zajímá nás, zda byste o tuto službu měli zájem. Pokud ano,
sdělte nám jej osobně, telefonicky (377916205), písemně,
prostřednictvím podatelny (www.utusice.cz/podatelna) nebo mailem
(obec@utusice.cz) do 15. června 2014. Děkujeme.
Ing. Václav Fink
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SDH ROBČICE
Robčičtí hasiči pokračovali ve svém obvyklém „svižném
soutěžním tempu“ hned od počátku letošního roku.
Již 18. ledna odjeli porovnat své síly s 26 jednotkami
sboru dobrovolných hasičů do Dolního Hradiště na
tradiční soutěž zvanou ICE cup. Povedeným výkonem
na 2B hadice obsadili vynikající páté místo s časem
16,89 sec.
V únoru a březnu odpracovali mnoho hodin při
rekonstrukci nevyužívaných prostor hasičské zbrojnice za finančního
přispění OÚ Útušice. Dne 29. března se soutěžilo ve Skvrňanech na
klasické soutěži s PS-8 zvané „Aprílové klání“. Celou tuto akci
doprovázela nabídka zabijačkových pochoutek, které nešlo odolat….
Výsledkem proto bylo úctyhodné sedmé místo z jedenácti
zúčastněných. Zkrátka s plným žaludkem se zlehka běžet nikdy příliš
rychle nedá… Na 5. duben byla zorganizována brigáda na čištění
koupaliště, obtokové strouhy rybníka, úklid pokácených stromů po
obci a štěpkování větví. Brigády se zúčastnila většina členů sboru a
přišly pomoci i děti. Stranou nezůstali ani někteří občané obce –
„nečlenové“. Následující týden proběhla další brigáda zaměřená na
jarní úklid obce. Dne 27. dubna jsme společnými silami přivezli do
obce májku, která se tradičně 30.dubna staví na počest 1. Máje.
3. května byla zorganizována brigáda na štípání dříví do hasičské
zbrojnice a úklid štěpků z větví. 24. května proběhla v Horní Lukavici
jedna ze soutěží Západočeské hasičské ligy. Z 24 mužstev obsadilo
naše družstvo s časem 19,89 sec pěkné sedmé místo.
V letošním roce jsme též rozšířili potřebné vybavení hasičské zbrojnice
o techniku i výstroj, a to i díky sponzorům – Atega s.r.o, Hakon Steel
s.r.o, eSVe Stav s.r.o., Zdeněk Hukr, Mobilheim, 7D data, PAJMAJ
s.r.o. Děkujeme tímto za podporu.
V průběhu sezony mají robčičtí hasiči v plánu zúčastnit se všech
soutěží Západočeské hasičské ligy, nasbírat co nejvíce bodů pro co
nejlepší celkové umístění. Na den 2. srpna 2014 pořádají hasiči
tradiční taneční zábavu na koupališti v Robčicích. Zahraje skupina
KATR. Tímto SDH Robčice srdečně zve všechny příznivce rocku.
Josef Nosek, Radek Růt
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VÍKENDOVÝ KLID - ŽÁDOST
Vážení spoluobčané,
jaro je „v plném proudu“ a probouzející se flóra nám přináší nejen
radost a potěšení, ale i povinnost mj. sekání travního
porostu - a s ní spojenou nepříjemnost poměrně
hlasitého zvuku motorových a strunových sekaček.
Naše obec nemá vyhlášku zakazující sekání trávy ve
dnech pracovního klidu a ani ji v blízké budoucnosti
nezamýšlí vydat. Přesto se na Vás obracím s žádostí
o ohleduplnost ke svým sousedům - abyste tyto hlučné činnosti
neprováděli o víkendech v odpoledních hodinách.
Každý z nás si rád odpoledne sedne na zahradě a hluk od sekačky, pily
či jiného stroje je nepříjemný.
Děkuji za ohleduplnost vůči svému okolí.
Ing. Václav Fink

STOČNÉ Z DOMÁCNOSTÍ
Ke dni 30.6.2014 je splatné stočné z domácností za II. čtvrtletí 2014 a za 1.
pololetí 2014. Žádáme vás o kontrolu provedení platby případně její 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.
Ing. Václav Fink

Společenská kronika
V ČERVNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
BRANTL Vilém
KUČEROVÁ Květuška
PÁRALOVÁ Pavlína
RACEK Jaroslav
NAAROVÁ Jarmila

Útušice
Útušice
Útušice
Útušice
Útušice

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