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UPOZORNĚNÍ NA KONÁNÍ POSEDOVÉ NAHÁŇKY
V POLESÍ VYSOKÁ
Uživatelé honiteb v polesí Vysoká upozorňují, že v sobotu 19. října
2019 od 9 hodin do 15 hodin bude probíhat posedová naháňka na
lesních pozemcích v katastrálních územích Dobřany, Šlovice
u Plzně, Robčice u Štěnovic, Štěnovice, Čižice, Předenice, Lišice
u Dolní Lukavice, Chlumčany u Přeštic.
Z důvodu zajištění bezpečnosti žádáme občany, aby se
po dobu naháňky nezdržovali v prostorech lesa Vysoká.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Václav Fink

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
snáškových plemen Tetra (hnědá), Dominant
(černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý), dále
slepičky Green Shell, typu Araukana. Stáří 1419 týdnů. Cena činí Kč 159,- až 215,-Kč za
jeden kus. Prodáváme slepičky z našeho chovu,
odchované na hluboké podestýlce.
Prodej se uskuteční: 6.10.2019 a 3. 11. 2019:
Robčice: u hasičské zbrojnice ve 14.15 hod.
Útušice: u kaple ve 14.25 hod.
www.drubezcervenyhradek.cz
Informace: Po-Pá 9,00-16,00 hod., Tel: 601576270, 728605840
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Obecní úřad Útušice ve spolupráci se Svazkem obcí okresu
Plzeň-jih a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
pořádají ve středu, 16. října 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,
16. října. Odvoz provede svozová společnost následující den.
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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POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
Od 1.1.2020 mají chovatelé psů novou povinnost - mít svého psa
načipovaného a rovněž mít tento úkon potvrzený v očkovacím průkazu
vylepením nálepky s číslem čipu. Výjimkou jsou psi, kteří byli označeni
tetováním provedeným před 3.7.2011. Ze zákona zároveň vyplývá, že
pes, který byl naočkován a nebyl načipován, má očkování neplatné.
Majitelé však bohužel zatím nemají povinnost čipované zvíře
registrovat. Je tedy na každém chovateli psa, zda své zvíře zaregistruje
či nikoli. Zvíře s čipem bez zaregistrovaného čísla čipu v některé
z databází je nedohledatelné! Na čtečce čipu se po přiložení k levé
straně krku zvířete zobrazí pouze 15 číselný numerický kód bez údajů,
které by po zadání do databáze vedly k nalezení majitele. Registrace
čipů je proto nutností!!! Čtečku čipů vlastní většina veterinárních
lékařů, útulků pro zvířata, policie a též někteří chovatelé psů. Čipy
v naší ordinaci je možné si zdarma zaregistrovat z pohodlí domova na
webových stránkách či písemně na různých registrech: např. Národní
registr zvířat, Pet Family – Centrální registr zvířat, Backhome, Petmaxx
atd… Je také možné na žádost majitele zaregistrovat nově
načipovaného psa na stránkách Komory veterinárních lékařů do
registru Petpasů (Pas zvířete v zájmovém chovu v rámci Evropské
Unie), i přesto, že majitel možnost cestovního pasu nevyužije.
Rozhodně se nemusíte bát, že by to byl úkon, který by Vašeho psíčka
nějak nezvykle traumatizoval či stresoval. Samotný úkon čipování je
otázkou maximálně několika sekund, není o nic víc bolestivý než běžné
očkování a zvládají ho hravě i šestitýdenní štěňata čivav při své první
prohlídce u veterináře. Cena za čipování včetně čipu je v naší ordinaci
400 korun. V případě zájmu se na nás obracejte telefonicky na číslo
728 237 512, nejlépe do konce měsíce listopadu.
MVDr. Martina Horáková, doktorkazedvorka.cz
NON-STOP linka : 728 237 512, veterinární ordinace Borovno, Storgé, z.s.

ZBYTKY POTRAVIN - nová složka separovaného odpadu
Všechna stanoviště určená ke sběru separovaného
odpadu budou od října rozšířena o 2 zelené nádoby
pro sběr zbytků potravy. Všichni, kdo nemohou
využít zbytky potravy pro domácí zvířata, je mohou
odložit do těchto nádob. Zbytky pak budou využity
ke krmení zvířat na místní farmě.
Jedna nádoba bude určena pro uložení starého pečiva a dalších
trvanlivých (suchých) potravin, druhá nádoba pro uložení
ostatních zbytků jídla. Do nádob nepatří plesnivé potraviny.
Doufáme, že tím přestanou být zbytky jídla vyhazovány do odpadu
a tím způsobovat problémy na čistírnách odpadních vod. Ing. Václav Fink
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KNIHOVNA ROBČICE
Připomínáme čtenářům obce Robčice, že pojízdná knihovna
(pobočka knihovny Dobřany) jezdí do Robčic (hasičské zbrojnice)
každé první pondělí v měsíci. Blíží se období „dlouhých večerů“,
proto tímto nabízíme možnost jejich smysluplného využití.
Pojízdná knihovna Dobřany přiváží pokaždé obnovený výběr knih
a kromě těchto si můžete konkrétní Vámi žádaný titul pro příští
návštěvu objednat.
Josef Nosek

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. Lze objednat jakoukoliv knihu, kterou má Dobřanská
knihovna k dispozici. Ta bude přivezena při nejbližším závozu naší
knihovny (jedenkrát za tři měsíce). Knihovna v Útušicích se nalézá
z boku místního sálu a je otevřena každý čtvrtek od 17 hodin
do 17.30 hodin.
Jarmila Pacourková

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Zveme dětičky a především všechny dospělé na
již tradiční „Útušický lampioňák“. Lampionový
průvod se uskuteční
6. listopadu 2019.
Sejdeme se v 17.00h před hostincem Útušice.
V případě příznivého počasí se mohou dětičky
opět těšit na buřtíky k opečení ☺.
Pokud nám počasí nebude nakloněno, termín bude změněn a nový
vyhlášen rozhlasem a zveřejněn na internetových stránkách obce.
Ing. Václav Fink

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
ČEZ Distribuce a.s. informuje o plánovaném přerušení
dodávky elektřiny, které se bude konat v pondělí, 21.
10.2019 v době od 7.30h do 9.30h v obci ÚTUŠICE:
čp. 120, 185, 26, 39, 61, 68, 79, 8, 81, 82, 86, 87, 92, 93, 99, 202,
č.E43, č.E44, č.E46, č.E48, č.E49, č.E68, č.E83, č.E87, č.E88,
parc.č. 26/2, parc.č. 336/31, parc.č. 339/19, parc.č. 41, parc.č.
69.
https://www.cezdistribuce.cz/cs/prozakazniky/odstavky.html
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UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ
STROMOVÍ
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, si dovolujeme požádat o odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku
a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení
distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ
Distribuce, a.s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem
provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do
jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti
10 m od osy vedení na dotčeném pozemku.
ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU
DO 15.LISTOPADU TOHOTO ROKU.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší
vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN
50110-1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani
nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se
větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při
pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. V případě, že
zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční
soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.
➢ U vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
▪ 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení
u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob;
▪ 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení
u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob.
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při
provádění zásahu je min. 0,3 m.
➢ U vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV AC v rozsahu
ochranného pásma:
▪ vedení bez izolace 7 m
▪ izolované vedení 2 m
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při
provádění zásahu je min. 1,5 m.
➢ U vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu
ochr. pásma:
▪ vedení bez izolace 12 m
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při
provádění zásahu je min. 2 m.
V ochr. pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty
nad výšku 3 m.
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PLZEŇSKÉ OSLAVY VZNIKU REPUBLIKY
Jako každý rok připravilo město Plzeň na 28. říjen, kdy si
připomínáme vznik samostatného československého státu,
celodenní program, který pozve k návštěvě celé řady zajímavých
míst, muzeí, galerií, historických památek, zahrad a některých
sportovišť za symbolických 28 korun, nebo zdarma. V podvečer se
uskuteční tradiční vzpomínkové setkání na náměstí T. G.
Masaryka, odkud se vydá průvod světel na náměstí Republiky, kde
program zakončí ohňostroj na působivou hudbu. Více informací
najdete na www.plzen.eu.
Adéla Kuželíková
Magistrát města Plzně

SVĚT TRPASLÍKŮ
Výstava Svět trpaslíků, připravená ve spolupráci
s Muzeem města Ústí nad Labem, představuje
tento fenomén nejen jako historické a umělecké
téma, ale také jako součást reklamy, humoru,
módy nebo každodenního života. Součástí
výstavy je herna pro děti.
Výstava probíhá v Domě historie Přešticka, Třebízského 24,
Přeštice v období od 14.9.2019 do 17.11.2019.
Bc. Drahomíra Valentová
www.dumhistorie.cz

Společenská kronika
V ŘÍJNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
RADLER Vilém
BOŠEK Jiří

Útušice
Robčice

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