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BŘEZNOVÉ SETKÁNÍ ŽEN
se uskuteční ve středu, 9. března 2016,
v salonku restaurace Útušice. Na programu
je povídání o léčbě stravou, jarní detoxikaci
a veganské kuchyni. Večerem nás provede
paní Magdalena Strnádková.
Začátek je
v 18
hodin.
Občerstvení
zajištěno,
vstupné Kč 20,-.
Anna Kocourková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE ÚTUŠICE
Vás srdečně zve na tradiční

HASIČSKÝ BÁL
SOBOTA 19.BŘEZNA 2016

Program:

velký sál hostince v Útušicích

vystoupení mažoretek

Hraje: ANAKONDA BENDA

půlnoční překvapení hasičů
hasičské štěstí

Začátek: 20:00 hod.

překvapení pro dámy

Vstupné: 150 Kč

Předprodej vstupenek v úterý 15.3.2016 v 18:00 h v klubovně
místních hasičů (za obchodem).
Martin Benda, SDH Útušice
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Soutěžní družstvo žen SDH Útušice -

HLEDÁME NOVÉ ČLENKY
Pro letní zápolení na tratích Západočeské
hasičské ligy by naše dívky mezi sebe rády přijaly
další členky. Přes jaro a léto, jednou týdně, mají
děvčata trénink na louce u řeky. V sobotu nebo
neděli bývá hasičská soutěž. Tradiční soutěže
a cvičení jsou pro všechny velkou zábavou, o
kterou se rádi podělíme s dalšími členy
a členkami. Dívka, která se nebojí hadic, nechť se
hlásí trenérovi žen a legendě Vojtovi Marešovi (tel.
724735418).
Martin Benda, SDH Martin

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ 2015
Nevíte si rady s vyplněním daňového přiznání, potřebujete podat daňové
přiznání?
Zaměstnankyně Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště
Přeštice, Vám budou opět nápomocny v zasedací místnosti Obecního
úřadu Štěnovice ve středu, 9. března, od 13 do 18 hodin.
Ing. Václav Fink

KOMINICKÉ SLUŽBY – nabídka pro občany
Obecní úřad Útušice nabízí všem zájemcům
o čištění, prohlídku a revizi komínů možnost
zajištění těchto služeb.
Požadavek nahlaste osobně, telefonicky (tel.č.
377 916 205), popř. mailem (obec@utusice.cz)
do 21. března 2016.
Ing. Václav Fink
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POZVÁNKA NA PEDIG
Srdečně zvu účastnice našich pedigových
setkání na pletení velikonoční ošatky –
slepičky. Plánovaný termín je 18.3.2016 cca
od 15 hodin. Zájemkyně – přihlaste se na
mail petra.finkova@seznam.cz , zašlu další
informace.
Petra Finková

BIOLOGICKÝ ODPAD
V souladu s obecně závaznou vyhláškou obce č. 4/2015, kterou se
stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce oznamujeme,
že i v letošním roce bude zajišťována likvidace biologického odpadu
rostlinného původu. Biologický odpad rostlinného původu bude možné
předat k likvidaci do připraveného valníku každou sobotu:
V Útušicích od 13:30 h do 15:00 h na pozemku za sálem
V Robčicích od 15:30 h do 16:30 h vedle budovy hasičské zbrojnice.

Větve je možno ukládat v Útušicích vedle valníku, v Robčicích
u čistírny odpadních vod – označeno cedulemi.
Větve budou při větším množství naštěpkovány.
Odběr biologického materiálu bude probíhat od 1. dubna 2016 do 31.
října 2016.
Ing. Václav Fink

KANALIZACE A ČOV
Vážení občané, v předešlých dnech jsme řešili drobný technický
problém na ČOV Útušice a připravujeme zprovoznění druhé poloviny
této čistírny. Neustále zde ale přetrvává problém s tím, co kanalizací
na čistírnu doteče. Neustále se zde objevují vlhčené ubrousky,
hadry, dokonce i PET lahve atp., které do kanalizace nepatří.
Tyto způsobí zanesení česlí a problémy s chodem ČOV. V případě
problémů pak obci hrozí velké finanční postihy.
Žádám Vás tímto, aby byly do kanalizace vypouštěny pouze odpadní
vody z domácnosti.
Ing. Václav Fink
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SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Obecní úřad Útušice ve spolupráci se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Plzeň pořádají v úterý, 22.03.2016, sběr objemného
odpadu.
Stanoviště:
Útušice - prostor před víceúčelovým sálem,
Robčice – prostor před hasičskou zbrojnicí.
Odpad ukládejte pouze do přistaveného kontejneru!
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).

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.).







Ing. Václav Fink

Společenská kronika
V BŘEZNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
PUCHTA Petr
ŠERÁ Anna
ULČ Jaroslav

Útušice
Robčice
Útušice

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