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HASIČSKÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Na sobotu 18.8.2018 připravili hasiči Útušic zábavné
odpoledne pro děti. Bylo vedro, ale i s tím kluci
počítali. Posezení pro návštěvníky bylo umístěno ve
stínu, pro děti byl připravený bazén. Děti podle své
volby procházely jednotlivá stanoviště a plnily úkoly.
Stříkání z hadic s duhovým efektem a "běhání v dešti" bylo velkou
atrakcí. Ovšem naprostou bombou byla výroba pěny, jejíž cestu po
louce následovaly všechny děti s neutuchajícím nadšením. Skvělé
občerstvení, možnost prohlídky auta štěnovických i našich hasičů.
Závěr patřil opékání buřtů. Celá akce neměla chybu.
Hned za týden uspořádali hasiči na louce u řeky další akci, tentokrát
večerní - rockovou zábavu se skupinou Telefon-rock. Setkala se
s velkým zájmem, návštěvnost cca 160 účastníků, dobrá nálada
a spokojenost. Což takhle z letošní premiéry udělat tradici?
Hasiči, děkujeme!!!
Anna Kocourková

POZVÁNKA PRO NAŠE NEJMENŠÍ
Mateřské centrum Litínek srdečně zve děti a rodiče
každý čtvrtek od 15 do 18 hodin do herny nad sálem
v Útušicích. Budeme společně tvořit, hrát si, cvičit,
číst a bavit se.
Začínáme 4.10.2018 a moc se na Vás těšíme.
Kontakt: Daniela Koptová, tel: 775 681 051.
Zvány jsou děti do 10 let. Poplatek: 40,-Kč/dítě.
strana 1

Daniela Koptová

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Obecní úřad Útušice ve spolupráci se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Plzeň pořádají ve čtvrtek, 20. září 2018, sběr
objemného odpadu.
Stanoviště:
Útušice - prostor před víceúčelovým sálem,
Robčice - prostor před hasičskou zbrojnicí.
Odpad

ukládejte

pouze

Patří sem:
• použitý nábytek ROZEBRANÝ NA
JEDNOTLIVÉ DESKY – z důvodu
menšího objemu
• koberce
• linolea
• matrace
• dveře
• textilie
• sportovní potřeby (lyže, sáňky,
kola)

do

přistaveného

kontejneru!

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.).
Ludmila Haišmanová

ZÁJEZD DO DIVADLA
Obecní úřad Útušice pořádá 20. listopadu
2018 (úterý) zájezd do divadla Palace v Praze
Václavském náměstí, na komedii "V Paříži bych tě nečekala,
tatínku". Začátek je v 19 hodin. V hlavní roli se představí Petr
Nárožný, dále hrají: Jana Malá, Simona Postlerová, Jan Čenský
nebo
Jan
Šťastný
a
další.
Cena
vstupenky
spolu
s dopravou je 400,- Kč. Vstupenky je možné si zakoupit již nyní
v úředních hodinách na OÚ. Zakoupené vstupenky nelze vracet, je
nutné zajistit za sebe náhradu. I tady platí pravidlo - přednost
mají naši občané, zájemce odjinud rádi vezmeme, když bude volné
místo. Předpokládaný návrat cca ve 23.00 hodin.
Anna Kocourková
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
do Zastupitelstva obce Útušice
Starosta obce Útušice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů o z n a m u j e:
1. Volby do Zastupitelstva obce Útušice se konají:
dne 5. října 2018 od 14:00 h do 22:00 h
a dne 6. října 2018 od 8:00 h do 14:00 h.
2. Místem konání voleb je:
ve volebním okrsku č. 1 Útušice zasedací místnost
Obecního úřadu Útušice
pro voliče bydlící v k.ú. Útušice
ve volebním okrsku č. 2 Robčice hasičská zbrojnice Robčice
pro voliče bydlící v k.ú. Robčice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič
občanským průkazem nebo cestovním pasem, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
Ing. Václav Fink

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek s.r.o., farma Červený Hrádek u Jirkova
prodává slepičky snáškových plemen typu Tetra hnědá
a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Dále slepičky
Green Shell – typu Araukana. Stáří 14 – 19 týdnů, cena 159 –
205,- Kč/ks. Slepičky z vlastního chovu odchované na hluboké
podestýlce.
Prodeje se uskuteční: 11. září, 11. října a 6. listopadu 2018:
Robčice – u hasičské zbrojnice ve 14.15h
Útušice – u kapličky ve 14.25h.
Další informace: Po-Pá 9.00-16.00h; tel.č. 601576270,
728605840; www.drubezcervenyhradek.cz.
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KNIHOVNA ÚTUŠICE – ZMĚNA OTEVÍRACÍHO DNE
Oznamujeme všem útušickým čtenářům změnu
návštěvních hodin knihovny Útušice (pobočky
Knihovny Dobřany) – od 4. října 2018 si zde
můžete zapůjčit knihy namísto dosavadního
úterý vždy ve čtvrtek. Otevírací doba zůstává
stejná – od 17.00 do 17.30 hodin. Opětovně
zveme všechny malé i velké čtenáře k její
návštěvě. Členství je zdarma a Vy si můžete vybrat z více než 400
titulů. Máme především spoustu knih pro malé i větší děti
a beletrii pro ženy. Lze objednat jakoukoli 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.
Kateřina Marunová

CVIČENÍ ŽEN
Vzhledem k probíhající rekonstrukci podlahy
v sálu, začne cvičení žen koncem října nebo
možná až v listopadu. Oznámení o zahájení
bude včas uveřejněno v našem zpravodaji.
Anna Kocourková

Společenská kronika
V ZÁŘÍ SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
FIŠERA Miloslav

Robčice

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