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SKORO ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA
16.10.2016 se uskuteční malá přehlídka téměř zapomenutých
řemesel v sále restaurace Útušice. Budeme mít možnost vidět práci
kováře, řezbáře, zdobení perníčků, medařku, výrobu doplňků
z korálků, z proutí i z pedigu, naklepání kosy, zkusíme si drát peří,
vázat peroutky z peří, plést či háčkovat, uvidíme, jak se paličkuje
krajka. Můžeme si vyrobit i vánoční ozdobu z papíru. Odpoledne
zpestří vystoupení dudáka. Podrobná pozvánka vyjde v říjnových
novinách, ale už teď zve dospělé i děti kronikářka Anna Kocourková.

BIOLOGICKÝ ODPAD
Biologický odpad odkládáme již druhým rokem
v sobotu na přistavený valník - v Útušicích od
13:30h do 15:00h na pozemek za sálem a
v Robčicích od 15:30h do 16:30h vedle hasičské
zbrojnice. Důrazně žádáme občany, aby na

stanoviště
neodkládali
biologický
odpad
v igelitových pytlích mimo určený den
a hodinu sběru !!! Větve můžeme ukládat na
určené stanoviště kdykoliv - v Útušicích se již
neukládají vedle valníku, ale na hromadu, která
je asi 30 metrů za vjezdovými vraty do bývalého
střediska ZD po levé straně! V Robčicích stále
platí pro uložení větví prostor u čistírny
odpadních vod.
Anna Kocourková
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ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ ÚTUŠICE
Od 19.9.2016 se mění úřední hodiny následovně.
Pokladní hodiny účetní obce, p. Ludmily Haišmanové:
Pondělí a středa 12.00h – 18.00h
Úřední hodiny starosty a místostarosty obce zůstávají beze změny:
Pondělí a středa 16.30h – 18.30h
Ing. Václav Fink

ZAHAJUJEME CVIČENÍ
Cvičení žen, vedené paní Marií Bečváříkovou, zahajuje už čtvrtou
sezonu v úterý, 4. října 2016. Podmínky cvičení se nemění - začátek
v 18.30 hod., poplatek Kč 20,-, sál se uzamyká v 18.30 hod. V
uplynulém období nás bylo zapsáno 25, průměrná docházka byla 17
žen. Vítané jsou i nové zájemkyně.
Anna Kocourková

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Obecní úřad Útušice ve spolupráci se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Plzeň pořádají ve středu, 14.09.2016, 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.).
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
do Zastupitelstva Plzeňského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky
Starosta obce Útušice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a podle § 15 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 Zastupitelstva Plzeňského kraje a Senátu Parlamentu ČR se
uskuteční
dne 7. října (pátek) 2016 od 14:00 h do 22:00 h
a dne 8. října (sobota) 2016 od 8:00 h do 14:00 h.
2. Místem konání voleb je:
ve volebním okrsku č. 1 Útušice
zasedací místnost Obecního úřadu Útušice, Útušice 59
pro voliče bydlící v k.ú. Útušice
ve volebním okrsku č. 2 Robčice
hasičská zbrojnice Robčice, Robčice 76
pro voliče bydlící v k.ú. Robčice.
3. Voličům budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
4. Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje:
voliči bude umožněno
hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem
České republiky.
5. Volby do Senátu Parlamentu ČR: voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.
6. Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se bude konat:
dne 14. října (pátek) 2016 od 14:00 h do 22:00 h
a dne 15. Října (sobota) 2016 od 8:00 h do 14:00 h.
7. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem,
ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb.
Ing. Václav Fink
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ÚTUŠICE
Množí se případy, kdy rodiče navštíví dětské hřiště
s dítětem a se psem. Ačkoliv je na tabuli,
která visí na hradbě, nápis „VSTUP PSŮM
ZAKÁZÁN“,
mnozí
z návštěvníků
toto
nerespektují. Dětské hřiště je místo, určené
pro hru dětí v „bezpečném prostředí“!
Přítomností psů jim však hrozí možnost
napadení psem a také možnost nákazy
fekálními bakteriemi. Dětské hřiště začíná již
za železnými vrátky a pes uvázaný k dřevěné
hradbičce – to je špatně ! Obecní úřad postupně rozšiřuje vybavení
dětského hřiště – nahoře je trampolína, u budovy bývalé školy byl
v letošním roce umístěn stůl na stolní tenis. Pes sem opravdu
nepatří. Děkujeme za respektování této skutečnosti.
Anna Kocourková, Ing. Václav Fink

Společenská kronika
V ZÁŘÍ SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

KUČERA Miroslav
TOMRLE Josef
VEVERKA František
KOCOUREK František
LINDAUROVÁ Marie
LOUDOVÁ Anna

Robčice
Útušice
Útušice
Útušice
Útušice
Útušice

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