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OCHRANNÉ OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ PSŮ
Obecní úřad Útušice ve spolupráci s MVDr. Janem
Jíškou zajistil i pro letošní rok provedení ochranného
očkování proti vzteklině psů,
a to ve středu, 7. června 2017:
Útušice – na návsi: 16.00h – 17.00h
Robčice – před hasičskou zbrojnicí: 17.10h – 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

ČERVNOVÁ AKCE ŽEN
se uskuteční ve středu 14. června 2017. Navštívíme "Bowling ve
Štěnovicích" u Jezu. Dáme si k večeři pizzu, popřípadě si zkusíme
zahrát kuželky. Sraz v 17 hodin na rohu u Pechanů.
A. Kocourková

AKCE RODU LINDAURŮ
byla ze strany pořádajících Lindaurů z Prahy zrušena.
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A. Kocourková

OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ
DODÁVKY ELEKTŘINY
Dovolujeme si Vás informovat o DVOU plánovaných přerušeních
dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod
5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6.
/týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění,
týkající se:
dne :
06.06.2017
od : 07:30 h
do : 19:30 h
v lokalitě :
Útušice - Robčice, Útušice,
na těchto odběrných místech (č.popisn./č.evidenčních):
Robčice:
2,4,14/14,28,29,32,33,35,38,39,41,42,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
56,57,59,60,67,75,77
Útušice:
8,14,16,17,18,19,20,25,27,30,32,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,
47,50,52,53,54,55,57,58,60,61,61/61,62,68,69/69,74,75,77,79,81,82,
83,84,85,86,87,88,89,92,93,97,98,99,100,101,104,105,107,109,110,
113,114,116,117,120,121,125,126,129,130,133,141,142,143,144,145,
147,148,154,155,157,159,164,175,179,181,
183,184,185,188,189,193.
dne :
14.06.2017
od : 07:30 h
do : 19:30 h
v lokalitě :
Útušice – část obce: Robčice, Útušice,
na těchto odběrných místech (číslech popisn./číslech evidenčních):
Robčice:
2,4,14/14,28,29,32,33,35,38,39,41,42,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
56,57,59,60,67,75,77
Útušice:
14,16,17,18,19,20,25,27,30,32,35,36,37,38,40,42,43,45,46,47,50,52,
53,54,55,57,58,60,61/61,62,74,75,77,83,84,85,88,89,97,98,100,101,
104,105,107,109,110,113,114,116,117,121,125,126,129,130,133,141,
142,143,144,145,147,148,154,155,157,159,164,175,179,181,183,184,
188,189,193.
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na
nezbytně nutnou dobu. Výše uvedené informace jsou k dispozici na
internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a
jsou též rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.
ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8, 405 49 Děčín
e-mail:odstavky.zapad@cezdistribuce.cz
www.cezdistribuce.cz
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DĚTSKÝ DEN 2017
Již tradičně srdečně zveme všechny
děti do 12ti let na Dětský den 2017,
který se uskuteční jako obvykle na
dětském hřišti v Útušicích v sobotu
10. června. Začátek je ve 14.30h.
Připravili jsme pro Vás odpoledne plné
her a soutěží o ceny, nebude chybět
ani překvapení a po celou dobu budou mít všichni přítomní
možnost občerstvení v podobě dobrého jídla a pití . V případě
nepříznivého počasí bude akce přesunuta do sálu v Útušicích.
Ing. Václav Fink

PRÁZDNINY S TENISEM
Tenisový klub Útušice pořádá již 18. ročník
„Prázdnin s tenisem“ na svém hřišti pro
žáky základních škol a předškoláky.
Hraje se celý červenec, zahájení a přihlášky
v pondělí 3.7.2017 od 9.00h na hřišti
tenisového klubu. Hraje se pondělí až pátek
od 9.00h do 12.00h včetně svátků, ve
sportovní obuvi a oblečení.
Hráčům je umožněn volný termín nástupu a uvolnění, pokud mají
jiné prázdninové aktivity.
Poplatek pro celý termín činí Kč 100,-. Ti hráči, kteří se zúčastní
jen částečně, zaplatí Kč 50,-.
Jako každý rok budou i letos žáci rozděleni do skupin dle věku
a výkonnosti. Všichni se zúčastní turnajových zápasů o ceny
a putovní pohár – v loňském roce zvítězila Eva Šimková. Žáci jsou
povinni respektovat pokyny trenéra.
„Sportu zdar a tenisu zvlášť“.
Vlastislav Naar
trenér TK Útušice
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ODEČET VODOMĚRŮ
Dle platných smluv o dodávce vody, bude
všem vlastníkům, kteří odebírají vodu,
vystavena na počátku července faktura za
vodné. Pro vystavení faktury je nutné zjistit
stav vodoměru u všech nemovitostí. Jelikož
se jedná o odečet v polovině roku, rozhodli
jsme se, že odečet provedou vlastníci
nemovitostí sami a stav vodoměru zapíší
s ostatními
údaji
do
přiloženého
formuláře. Formulář je možno stáhnout i
na www.utusice.cz. Odečet bude proveden k 30.6.2017 a Vás
žádáme o jeho doručení zpět na obecní úřad nejpozději do
7.7.2017. Děkujeme za spolupráci.
Ing. Václav Fink

VÝSTAVA K RODÁKŮM
V rámci akce "Setkání rodáků" v září letošního roku připravuji
výstavu svatebních fotografií, které jsem několik let sbírala.
Jako dekorace by byly velmi hezké novější i úplně staré svatební šaty,
závoje, svatební oznámení - zkrátka vše, co se váže k svatbě. Máte-li
někdo takovéto skvosty doma a jste ochotni je pro výstavu zapůjčit,
dejte mně, prosím, vědět do konce června buď osobně, nebo na mobil
736 409 408. Děkuji.
A. Kocourková

Společenská kronika
V ČERVNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
KASLOVÁ Miloslava
NAAR Jaroslav

Robčice
Útušice

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