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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 20. března 2018.
Ing. Václav Fink

NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE
Obec Útušice přijme do hlavního pracovního poměru zaměstnance pro
údržbu veřejného prostranství a budov v majetku obce. Nástup možný
od 1.5.2018.
Bližší informace obdržíte na OÚ v úředních hodinách.
Ing. Václav Fink

OZNÁMENÍ O MĚŘICKÝCH ČINNOSTECH
Společnost Gefos a.s. na základě smlouvy o dílo s ČEZ Distribuce, a.s. bude
v průběhu března provádět měřické práce v obcích Robčice a Útušice. Cílem
těchto činností je zpřesnění polohy tras distribučních sítí nn ve vlastnictví
ČEZ Distribuce, a.s. Zpřesnění polohy se bude týkat jen části tras
distribučních sítí nn - v obci Robčice v souhrnné délce cca 0,7 km a v obci
Útušice v souhrnné délce cca 0,6 km. Trasy sítí budou nejprve vyhledány
odbornými elektrikáři a vyznačeny ekologickým sprejem. Tyto značky během
měsíce zmizí vlivem povětrnostních podmínek a neměly by být v žádném
případě svévolně odstraňovány. Následně budou takto označené trasy
geodeticky zaměřeny. Přítomnost pracovníků Gefosu by neměla narušit
běžný chod obcí.
Ing. Jana Škodová
Gefos a.s. Praha
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BIOLOGICKÝ ODPAD
V souladu s obecně závaznou vyhláškou obce č. 2/2016, 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. Tento odpad 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 bude 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 2018
do 30. listopadu 2018.
Zároveň upozorňujeme na to, že do biologického odpadu nepatří
igelitové pytle a žádáme občany, aby biologický materiál
ukládali pouze do připravených nádob - v žádném případě
mimo tyto nádoby.
Ing. Václav Fink

POZVÁNKA NA POŘAD S JOSEFEM FOUSKEM
Obecní úřad Útušice zve na zábavný pořad básníka, textaře,
humoristy a písničkáře, pana Josefa Fouska.
Koná se 14. dubna 2018 v sále hostince Útušice od 19 hodin.
Předprodej vstupenek je v pátek, 6. dubna 2018, v hostinci Útušice
od 17 - 18 hodin. Vstupné 120,- Kč.
Anna Kocourková

ZÁJEZD DO DIVADLA
Obecní úřad Útušice pořádá v sobotu 9. června 2018 zájezd do divadla
Broadway v Praze. Vstupenky je možno zakoupit v úředních hodinách
na obecním úřadu od pondělí, 12. března 2018. Cena vstupenky
a dopravy autobusem bude maximálně 350,- Kč. Přednost budou mít
zájemci z Útušic a Robčic. Ostatní s sebou vezmeme rádi - bude-li
místo. Jejich přihláška bude zaznamenána a lístky obdrží zhruba
v květnu podle pořadí zápisu přihlášky.
A na co pojedeme? Muzikál Michala Davida - Muž se železnou
maskou. Děj se odehrává ve Francii za vlády Ludvíka XIV.
V Bastile je uvězněn v železné masce bratr krále - dvojče Filip.
Významnou roli zde hrají mušketýři.
Anna Kocourková
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KNIHOVNA ÚTUŠICE
Knihovna Útušice (pobočka Knihovny Dobřany) zve všechny malé i velké
čtenáře k návštěvě. Členství je zdarma a návštěvníci si mohou vybrat z více
než 400 titulů. Máme především spoustu knih pro malé i větší děti a beletrii
pro ženy. Lze objednat jakoukoliv knihu, kterou má Dobřanská knihovna
k dispozici. Ta bude přivezena při nejbližším závozu naší knihovny (jednou
za 3 měsíce). Knihovna v Útušicích se nalézá z boku místního sálu a je
otevřena každé úterý od 17,00 do 17,30 hod.
Do Robčic jezdí každé první pondělí v měsíci mobilní knihovna z Dobřan.
U hasičské zbrojnice ji můžete navštívit od 17,30 do 18,00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu 😊
Kateřina Marunová

PLZEŇSKÉ OSLAVY 100. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SAMOSTATNÉ REPUBLIKY 1918 - 2018
Plzeň slaví jubileum republiky celoročně.
100. výročí vzniku samostatného československého státu si v Plzni
připomeneme cyklem zajímavých událostí, jako je například Festival světla
BLIK BLIK, výstava Sto let republiky očima pěti plzeňských generací,
Historický víkend ve stylu první republiky, 100. výročí narození slavných
Plzeňanů - herce Miroslava Horníčka a fotografa Viléma Heckela nebo opera
Prodaná nevěsta pod širým nebem. Celoroční program vyvrcholí v říjnu
velkolepými dvoudenními oslavami s tradičním vzpomínkovým aktem u
Památníku T. G. Masaryka, lampionovým Průvodem světel centrem města
nebo slavnostním setkáním na náměstí Republiky, které vyvrcholí
společným zpěvem hymny a ohňostrojem v národních barvách. Mimořádně
bude při této příležitosti vystaven originál hry Fidlovačka, psaný rukou J. K.
Tyla, s textem české národní hymny. Její počáteční slova „Kde domov můj“
se stala hlavním mottem projektu.Více informací o programu najdete na
www.plzen2018.eu
Adéla Kuželíková MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ

Společenská kronika
V BŘEZNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
ULČ Jaroslav
BRANTLOVÁ Václava
OLIBERIUS Miloslav
NEDVĚDOVÁ Hana
PROCHÁZKOVÁ Vlasta

Robčice
Útušice
Útušice
Útušice
Útušice

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