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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, 8. června 2016:
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

POZVÁNKA
V květnu jsme poznávaly naši obec při vycházce s názvem „Útušice
známé i neznámé“. Protože jsme zvládly asi polovinu, zvu všechny
zájemce na pokračování. Uskuteční se v pátek, 10. června 2016, sraz
je na rohu u Pechanů v 17 hodin.
Anna Kocourková
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ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ ČSAD OD 12.6.2016
na lince 450553 Přeštice - Dolní Lukavice - Snopoušovy / Nebílovský
Borek – Plzeň:
- nový spoj v pracovní dny v 10:25 z Přeštic přes Dolní Lukavici,
Předenice, Čižice, Štěnovice a Útušice do Plzně;
- nový sobotní spoj v 10:30 z Čižic do Plzně;
- nový spoj v 18:05 ze Štěnovic do Plzně v pracovní dny;
- nový sobotní spoj v 9:45 z CAN do Čižic;
- nový spoj v pracovní dny v 17:30 z CAN do Štěnovic;
- spoj 14/450553 zajíždí nově do Štěnovického Borku a jede z CAN
již v 9:45;
- spoj 16/450553 jede z CAN v 11:20, je přetrasován přes Netunice
a Nebílovy a ze Snopoušov jede nově přes Dolní Lukavici až
do Přeštic;
- spoj 17/450553 jede nově přes Nebílovy a Netunice;
- zcela zrušeny jsou spoje 27 a 36 linky 450553, které jsou
nahrazeny spoji 16 a 17 téže linky.
Nové jízdní řády naleznete na www.utusice.cz, případně na
www.poved.cz.
Věříme, že nově zavedené spoje pomohou zlepšit dopravní obslužnost
a přilákají nové cestující do veřejné dopravy.
Martin Fencl
dopravní technolog pro veřejnou linkovou dopravu
POVED s. r. o., Plzeňský organizátor veřejné dopravy

DĚTSKÝ DEN 2015
OÚ Útušice zve všechny děti na odpoledne
plné her a soutěží, které se uskuteční
v sobotu, 18. června 2016, od 14:30 hod na
dětském hřišti v Útušicích. Jako již tradičně
čeká na děti spousta soutěží, zábavy
a občerstvení.
Ing. Václav Fink
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PRÁZDNINY S TENISEM 2016
Tenisový klub Útušice pořádá již 17. ročník „Prázdnin s tenisem“ na
svém hřišti pro žáky našich obcí. Pro ostatní žáky až po dohodě
s trenérem. Přihlášky hráčů se přijímají v pátek, dne 1.7.2016, od
9.00h na hřišti.
Žákům je umožněn volný termín nástupu
i předčasného ukončení z důvodu jiných
prázdninových aktivit, a to po dohodě
s trenérem.
Poplatek za celý turnus činí:
 100,- Kč pro žáky s trvalým bydlištěm
v obcích Útušice a Robčice;
 200,- Kč pro žáky s jiným trvalým bydlištěm.
Hraje se od pondělí do pátku v době od 9.00 hod. do 12.00 hod. celý
červenec – ve sportovním oblečení (fotbalové kopačky nejsou
povolené). Hráči budou rozděleni do skupin dle věku a hracích dnů.
Na závěr – jako každý rok – budou v každé skupině sehrány
turnajové zápasy o ceny a pohár předsedy tenisového klubu.
V loňském roce zvítězil Tomáš Fink.
Tenisový kurz povede opět p. Vlastislav Naar, dlouholetý trenér
tenisového klubu Útušice, který zodpovídá za chování žáků a za
pořádek na hřišti.
Těšíme se na Vás.
Ing. Petr Puchta
Předseda TK

VODOVOD ÚTUŠICE
Od 1. 5. 2016 je stavba vodovodu ve zkušebním provozu. V průběhu
tohoto provozu bylo zjištěno, že zvýšeným odběrem vody se snížila
koncentrace manganu ve zdroji vody (vrtu). Množství manganu se
snížilo přibližně na ¼ původní hodnoty. Na základě rozboru bylo
změněno nastavení technologie. Následkem tohoto problému bylo
přechodné zbarvení vody manganistanem draselným (hypermangan).
Problém byl okamžitě vyřešen a nyní již voda splňuje předepsané
normy.
Ing. Václav Fink
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POZVÁNKA NA MISTROVSTVÍ ČR
Czech skate slalom cup - Pilsen open 2016
Sdružení SK8slalom vás zve na závody mistrovství ČR, které se uskuteční
v Plzni na Manipulační komunikaci Útušice a v Doudlevcích ve Škoda
sport parku
v sobotu 25. 6. 2016 -Manipulační komunikace
Útušice:
08:30h příprava tratě – zábrany, rampy,
časomíra, atd.
9.00h konec případné registrace
9.00h-9.30h trénink - každý dvě kola podle
startovní listiny
9.30h start single slalomu giant – děti,
mládež, ženy, junioři, veteráni, muži
Po odjetí a přestávce na oběd následuje single
slalom hybrid.
Slalomy se pojedou na 2 kola – započítává se nejlepší čas.
V neděli pokračuje MČR závodem na Inline dráze v areálu Škoda Sport
parku od 9:30h.
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE ZÁVOD RUŠÍ.

Společenská kronika
V ČERVNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
HONZÍKOVÁ Jiřina
LODROVÁ Danuše
KYMPERGEROVÁ Miloslava

Útušice
Útušice
Útušice

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