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VELIKONOCE 2019
První velikonoční akcí v Útušicích bylo vyzdobení dětského hřiště.
Na keř hlohu, na větev lípy, na domeček a převážně na hradbu
jsme upevnili ozdobená vajíčka. Děkuji maminkám za pomoc
a účast na akci. Hřiště jarně rozkvetlo. Na konci dubna se
vajíčka sundala, uložila do krabice a určitě je použijeme i v příštím
roce.
A přišel čtvrtek večer, první obchůzka obcí spojená s rachtáním.
Útušice už mají 211 čísel popisných a obejít je všechny, věřte, že je
pěkná štrapáce. V pátek se šlo třikrát, a to už bolely nohy i ruce.
A v sobotu na koledu. Začínali jsme v 8 hodin a některé naše
občany vyrušili ještě z ranního rozjímání v posteli. K posledním
domům jsme přicházeli v době po obědě. Koledníci byli unaveni,
ale zvládli to. Děkuji všem našim občanům, kteří koledníky
přivítali a obdarovali. Cestou jsme dostali i napít i malou
svačinku.
Všichni starší si vzpomněli na svoje dětství, kdy o velikonocích
chodili rachtat. Připomenutí jarní tradice se povedlo, i počasí nám
přálo. Největší poděkování patří našim koledníkům! Tak kluci, za
rok!
Anna Kocourková
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Obecní úřad Útušice ve spolupráci se Svazkem obcí okresu Plzeňjih a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. pořádají
ve čtvrtek, 30. května 2019 sběr nebezpečných odpadů.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
➢ Oleje v uzavřených nádobách (jiné hydraulické oleje, jiné
motorové, převodové a mazací oleje, ostatní oleje
➢ Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami (absorpční činidla, filtrační materiály)
➢ Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky,
chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky
obsahující, např. rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy
➢ Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky
➢ Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
➢ Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů
v příslušných nádobách
➢ Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
➢ Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čistící prostředky
➢ Pneumatiky osobní (bez disků)
➢ Pneumatiky nákladní – „Avia“ (bez disků)
➢ Olověné akumulátory
➢ Baterie včetně autobaterií
➢ Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
➢ Vyřazená zařízení domácího chlazení, vyřazená elektrická
a elektronická zařízení ostatní.
Sběrná místa: ÚTUŠICE

-

před víceúčelovým sálem

ROBČICE

-

u hasičské zbrojnice

Odpad ukládejte odděleně na označená místa POUZE VE STŘEDU, 29.
května.
Na dočasné sběrné místo je možno umístit pouze výše uvedené odpady od
obyvatel žijících v obci, nikoliv odpady od ostatních obyvatel či odpady
vyprodukované z podnikatelské činnosti (odpady od právnických osob či
fyzických osob oprávněných k podnikání)!!! Ostatní odpad jako je azbest,
objemný odpad (gauče, tvrzené plasty, židle, stoly atd.) nejsou sbírány.
Ing. Václav Fink
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OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu
Starosta obce Útušice podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů o z n a m u j e:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne 24. května 2019 od 14:00 h do 22:00 h
a dne 25. května 2019 od 8:00 h do 14:00 h.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním
okrsku č. 1 Útušice je 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 svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky), nebo
totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České
republiky nebo státní občanství jiného členského státu EU,
nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány tři dny přede dnem voleb do
Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do
Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
Ing. Václav Fink

CVIČENÍ ŽEN
Cvičení žen vedené paní Marií Bečváříkovou končí letošní sezónu
v úterý 21. května 2019. Do tohoto data je nutno odnést míče
a podložky. Za pomůcky, které v sále zůstanou, se neručí.
Anna Kocourková

NOC KOSTELŮ
Každý rok probíhá v naší republice akce "Noc kostelů", kdy je
možné navštívit sakrální stavby od večerních až do nočních hodin.
V letošním roce jsme do této přehlídky přihlásili i naši kapličku. Je
krásně opravená a určitě se máme čím chlubit. Letos tato akce
proběhne v pátek 24. května 2019 od 18 do 23 hodin. Návštěvníci
se mohou seznámit s historií kapličky i obce.
Srdečně zvu všechny zájemce!
Anna Kocourková
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STOLNĚ TENISOVÁ EXHIBICE
Obecní úřad Útušice zve na "Stolně tenisovou exhibici" M. Orlowského
a J. Panského - bývalých mistrů Evropy ve stolním tenisu.
Koná se v neděli 26. května 2019 v 19 hodin v sále restaurace Útušice.
V první polovině programu proběhnou dvě utkání: naši hosté x naši
domácí hráči "pinčesu". Ve druhé části nám pak mistři světa
předvedou, co všechno dovedou s pálkou a míčkem.
Předprodej vstupenek je v pátek 17. května 2019 od 17 do 18 hodin
v restauraci. Vstupné 120,- Kč.
Anna Kocourková

DĚTSKÝ DEN 2019
Již tradičně srdečně zveme všechny děti do
12ti let na Dětský den 2019, který se uskuteční
jako obvykle na dětském hřišti v Útušicích
v sobotu 8. 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 všechny přítomné
děti možnost občerstvení v podobě dobrého jídla
a pití ☺.

Ing. Václav Fink

Společenská kronika
V KVĚTNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
PROTIVÍNSKÁ Věra
KASTL Josef
SLADKÁ Alena

Útušice
Útušice
Útušice

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