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Vážení spoluobčané,
s ohledem na současnou situaci v České republice bych vás chtěl
požádat o dodržování vládních nařízení a doporučení hygieniků –
nošení ochranných roušek, dodržování bezpečné vzdálenosti při
komunikaci, dodržování zvýšené hygieny a pokud možno používání
dezinfekce při příchodu domů.
Věřím a doufám, že se nám s pomocí těchto opatření podaří toto
období zvládnout a postupně se vrátíme k „normálnímu životu“.
Předem všem děkuji za ohleduplnost k ostatním.
Pokud budete mít jakékoli otázky nebo problémy, kontaktujte nás:
732 885 023 – Ing. Václav Fink, 721 868 891 – p. Josef Nosek.
Ing. Václav Fink

ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN
V důsledku nařízení mimořádných opatření vlády České republiky
oznamujeme všem občanům, že jsou od 16.3.2020 00.00 hodin až
do odvolání zrušeny úřední hodiny Obecního úřadu Útušice.
V případě potřeby volejte na telefonní čísla
732 885 023 – Ing. Václav Fink, 721 868 891 – p. Josef Nosek.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Václav Fink

NABÍDKA SLUŽBY PRO OBČANY DŮCHODOVÉHO
VĚKU – zajištění nákupu
Nabízíme zájemcům z řad občanů důchodového věku zajištění
nákupu v místní prodejně Útušice následujícím způsobem.
Zájemce zavolá p. Anně Kocourkové na telefonní číslo 736 409 408
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a nahlásí jí druhy zboží, které potřebuje nakoupit. Obec Útušice
zajistí nákup a její zástupce jej donese zájemci domů – pouze
předá tašku s nákupem – bezkontaktně (zavěsí na vrata) – peníze
nebudou předávány – částky nákupů si zájemce i obec Útušice
zaevidují a platba bude provedena jednorázově po ukončení
karantény. V případě zájmu můžete volat ihned.
Ing. Václav Fink

NABÍDKA OBĚDŮ NAŠIM OBČANŮM
Pan Miroslav Vránek, nájemce hostince Útušice nabízí všem našim
občanům zajištění obědů: a) polévka v plastovém boxu Kč 20,-;
b) hlavní chod v plastovém boxu Kč 100,-; c) polévka včetně
hlavního chodu v plastovém boxu Kč 120,-. Výběr ze dvou druhů
jídel; výdej jídel „okénkem“ v době od 10.30h do 13h. Zájemcům –
občanům důchodového věku zajistí obec donášku obědu domů –
též v době od 10.30h do 13h.
Zjišťuje váš zájem o tuto službu - v případě zájmu můžete volat
ihned na čísla 732 885 023 – Ing. Václav Fink, 721 868 891 – p.
Josef Nosek.

NABÍDKA DODÁNÍ DOMA VYROBENÝCH ROUŠEK
Nabízíme občanům důchodového věku dodání doma vyrobených
roušek - pro každého důchodce dva kusy - v případě zájmu volejte
na telefonní čísla 732 885 023 nebo 721 868 891. Roušky jsou pro
vás zdarma. V případě zájmu můžete volat ihned.
Ing. Václav Fink

JAK PEČOVAT O PODOMÁCKU VYROBENOU
ROUŠKU
Vláda dne 18.3.2020 schválila opatření, kterým zakazuje pohyb na
veřejnosti bez ochranných prostředků dýchacích cest, tedy bez
roušky, ústenky, šátku nebo šály. I takto vyrobená rouška může
snížit riziko nákazy, i jejího šíření. Obecní úřad nabízí tento typ
roušek občanům důchodového věku – viz článek výše. Považujeme
za důležité připomenout v této souvislosti, jak je potřeba
o takovouto roušku pečovat a poctivě dodržovat hygienické
postupy.
Dbejte prosím následujících pokynů:
• Manipulaci s rouškou by vždy mělo přecházet důkladné umytí
rukou a jejich dezinfekce.
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Při nasazování je důležité nedotýkat se obličeje ani látky –
manipulovat pouze s gumičkou či provázky.
• Rouška by měla zakrývat obličej od nosu pod bradu.
• Nošení roušky by nemělo trvat déle než čtyři hodiny nebo
dokud není rouška vlhká.
• Roušku sundavejte pouze za provázek či gumičku – opět se
nedotýkejte látky ani obličeje.
• Po
manipulaci
s rouškou
je
opět
žádoucí
umytí
a dezinfekce rukou.
• Po každém použití je roušku nutné sterilizovat – vyprat na
nejvyšší teplotu (cca 5 minut) a následně ještě za vlhka
roušku vyžehlit či použít napařovací žehličku.
Prosíme, respektujme to my všichni a buďme ohleduplní ke svému
okolí. Děkujeme.
Ing. Václav Fink
•

ZRUŠENÍ PRAVIDELNÉHO SBĚRU
BIOLOGICKÉHO ODPADU
V souvislosti se stávající epidemiologickou situací rušíme od
20.3.2020 00.00 hodin až do odvolání pravidelný sběr biologického
odpadu, a to jak do kontejnerů, tak i ukládání větví na obě
stanoviště v obou částech naší obce. Současně vyzýváme občany
ke striktnímu dodržování tohoto opatření !
Ing. Václav Fink

ZRUŠENÍ BŘEZNOVÉHO SVOZU OBJEMNÉHO
ODPADU
Ze stejného důvodu rušíme též pravidelný svoz objemného odpadu
naplánovaný na 25. března 2020. Objemný odpad bude svezen
v náhradním termínu, který bude včas oznámen.
Ing. Václav Fink

KOMINICKÉ SLUŽBY – upozornění
Všem zájemcům o zajištění kominických služeb oznamujeme, že termín
provedení je ze stejných důvodů jako výše odložen. O náhradním
termínu vás budeme v budoucnu včas prostřednictvím tohoto
zpravodaje informovat.
Ing. Václav Fink

OZNÁMENÍ PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY
Z důvodu zahájení stavby vodovodu v obci Robčice – v souvislosti
s montáží technologických prvků oznamujeme přerušení dodávky
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vody, ke kterému dojde v úterý 24.3.2020 od 8:00 hod do 14:00
hod. S tímto souvisí též přidání dávkování většího množství chlóru
do vodovodních řadů. Děkujeme za pochopení.
Ing. Václav Fink

VÍCEÚČELOVÝ SÁL ÚTUŠICE
Dalším opatřením Obecního úřadu Útušice učiněným v důsledku
nařízení mimořádných opatření vlády České republiky je zrušení
všech kulturních i sportovních aktivit a akcí konaných ve
víceúčelovém sálu Útušice od 13.3.2020 00.00 hodin až do
odvolání.
Ing. Václav Fink

INFORMACE OD PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ
VE ŠTĚNOVICÍCH
Žádáme občany, kteří chtějí navštívit praktické lékaře, aby je
nejdříve kontaktovali na telefonních číslech:
MUDr. Vojtová 377 916 217
MUDr. Prokopec 377 916 255
Dále žádáme občany, aby nevstupovali do čekárny, zůstali před
budovou, kde by měli dodržovat odstupy mezi sebou a vyčkali
výzvy praktického lékaře.
Děkujeme za pochopení a dodržování tohoto doporučeného
opatření.

OZNÁMENÍ PLZEŇSKÉHO ORGANIZÁTORA
VEŘEJNÉ DOPRAVY
Na základě rozhodnutí vedení Plzeňského kraje je od 19. března
2020 0:00hodin do odvolání zákaz vstupu, pohybu a pobytu
cestujících
bez ochranných
prostředků
dýchacích
cest
(respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny a vhodné
materiály) ve všech prostředcích veřejné drážní dopravy, osobní
dopravy a veřejné linkové dopravy, včetně městských hromadných
doprav na území Plzeňského kraje.
Ing.
Václav Fink
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