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PLZEŇSKÝ KRAJ PŘIPRAVUJE ZCELA NOVOU
DOPRAVU PO KRAJI
Cestující linkovými autobusy po Plzeňském kraji se od 14. června
mohou těšit na více než 300 nových moderních autobusů
v barvách Plzeňského kraje. Všechna vozidla budou nízkopodlažní
a vysoce komfortní – vyjma moderního vzhledu a zvýšeného
pohodlí nabídnou i klimatizaci, USB nabíječky a na hlavních
trasách ve vybraných spojích bude k dispozici i Wi-Fi připojení.
Jedna jízdenka po celém kraji
Plzeňský kraj plánuje spustit i vlastní tarif, který budou moci lidé
využívat jak pro autobusy, tak i pro vlaky, a platný bude pro
jednotlivé jízdy i pro předplatné. Rozhodnete-li se cestovat
veřejnou dopravou v rámci Plzeňského kraje, bude vám na cestu
stačit vždy jedna jízdenka. Nebudete tak muset komplikovaně
řešit, se kterým dopravcem pojedete, a u koho to vyjde levněji.
Dispečink
Nově bude od stejného data spuštěn dispečink integrovaného
systému, který bude hlídat přestupní vazby na nádražích, a to
i mezi drážní a autobusovou dopravou. Přes dispečink bude možno
objednat také tzv. spoje na zavolání. Jde o spoje s nepravidelnou
vytížeností, které jsou místo zrušení převedeny do režimu
objednávky. Neobjednají-li si cestující spoj, autobus nevyjede.
Objednávka bude možná telefonicky přes číslo, které bude na
každém
jízdním
řádu,
či
přes
webový
formulář.
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Díky změně navíc Plzeňský kraj, jako provozovatel, výrazně
ušetří
Kraji se navíc s novým dopravcem podařilo i ušetřit, a to zhruba
16 milionů ročně. Nový dopravce bude Plzeňský kraj obsluhovat
deset let, jak uvádí smlouva s Plzeňským krajem, který je
provozovatelem této dopravy, a který bude pobírat příjmy
z jízdenek či naopak dotovat některé spoje.
Veškeré informace o nové dopravě naleznete na webových
stránkách www.idpk.cz a Facebooku a Instagramu IDPK.cz.
POVED s. r. o.
Plzeňský organizátor veřejné dopravy
Nerudova 25, 301 00 Plzeň

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Obecní úřad Útušice ve spolupráci se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Plzeň pořádají ve čtvrtek 14. května 2020 sběr
objemného odpadu.
Stanoviště:
Útušice - prostor před víceúčelovým sálem,
Robčice – prostor před hasičskou zbrojnicí.
Odpad ukládejte pouze do přistaveného kontejneru!
Patří sem:
• použitý nábytek ROZEBRANÝ NA JEDNOTLIVÉ DESKY – z důvodu
menšího objemu
• koberce
• linolea
• matrace
• dveře
• textilie
• sportovní potřeby (lyže, sáňky, kola) sanitární vybavení (WC,
umyvadla,
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.).
Ing. Václav Fink
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OBNOVENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN
Připomínáme obnovení původních úředních a pokladních hodin
Obecního úřadu Útušice:
Ing. Václav Fink, starosta obce a p. Josef Nosek, místostarosta
obce - úřední hodiny: pondělí 16.30h – 18.30h
středa 16.30h – 18.30h
p. Ludmila Haišmanová, účetní obce - pokladní hodiny:
pondělí 16.30h – 18.30h
středa 16.30h – 18.30h
Ing. Václav Fink

OBNOVENÍ PROVOZU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
S radostí oznamujeme i opětovné otevření
v Útušicích – každý den v době od 9h do 19h.

dětského

hřiště

Ing. Václav Fink

OBNOVENÍ PRAVIDELNÉHO SBĚRU
BIOLOGICKÉHO ODPADU
Připomínáme též obnovení pravidelného celoročního
rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce:

sběru

Útušice – pozemek parc.č. 286/16 (vlevo od vjezdu do bývalého ZD
Útušice) – sobota v době od 13.30h do 15.00h;
Robčice – prostor vedle budovy hasičské zbrojnice – sobota v době
od 15.30h do 16.30h.
Provozováním systému komunitního kompostování je pověřen pan
Luděk Maruna, IČO 03089509.
Ing. Václav Fink

KOMINICKÉ SLUŽBY
Upozorňujeme všechny, kteří si objednali kominické
služby, že tyto budou zajišťovány ve dnech
20. a 21.května 2020 následovně:
20.5.: Útušice čp. 86, 87, E52, 136, 135, 2, 28, 22, 76
a 101;
21.5.: Útušice čp. 100, 178, 98, 199, 129, 74 a 162
Robčice čp. 22, 20 a 39.
Ing. Václav Fink
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VODOVOD ROBČICE
Hlavní řady vodovodu jsou v současné době dokončovány. Také je
již vybudována většina domovních přípojek od hlavního řadu až po
místo pro vodoměrnou sestavu. V nejbližší době začne dodavatel
stavby osazovat vodoměry. Následně bude možné, aby si vlastníci
nemovitostí tuto připojili. O zprovoznění hlavních řadů vás budeme
informovat.
Kdo bude chtít vodovodní přípojku po dokončení řadů zprovoznit,
bude kontaktovat obecní úřad, podepíše změnu smlouvy
o vypouštění odpadních vod a dodávce vody. Poté zástupce obce
otevře přívod vody z hlavního řadu do nemovitosti.
Ing. Václav Fink

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, děkuji touto cestou všem, kteří se dobrovolně
podíleli na pomoci spoluobčanům před nákazou Covid-19. Některé
naše ženy šily roušky, které obec následně rozdala seniorům.
Přebytek
byl
věnován
do
Fakultní
nemocnice
Plzeň
a domovu pro seniory prostřednictvím zástupce Městského obvodu
Plzeň 3 - Bory. Také děkuji těm, kteří se podíleli na rozlévání
a distribuci dezinfekce pro naše občany.
Ing. Václav Fink

Společenská kronika
V KVĚTNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
BLAHOUT Gerhard

Útušice

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

U nás doma, nezávislý útušický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Útušice, IČ: 00257354.
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Redakční rada: Ing. V. Fink, J. Nosek, A. Kocourková, L. Haišmanová. Evid. Č. MK ČR E 13277.
E-mail: obec@utusice.cz / www.utusice.cz
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KNIHOVNA ÚTUŠICE
Od 7. května 2020 obnovila provoz i knihovna
Útušice (pobočka knihovny Dobřany). Knihovna
v Útušicích se nalézá z boku místního sálu a je
otevřena každý čtvrtek od 17 hodin do 17.30
hodin. 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).
Ing. Václav Fink

TENISOVÁ ŠKOLA
A PRÁZDNINY S TENISEM 2020
Tenisový klub Útušice zakládá
tenisovou školu pro děti i dospělé
pod vedením licencovaných trenérů.
Škola bude probíhat po celou
antukovou sezónu a bude zahrnovat
i tradiční prázdniny s tenisem, které
vedl trenér Vlastislav Naar po
dlouhých a úctyhodných 20 let.
Panu Naarovi bychom i touto cestou
rádi za vše poděkovali a pozvali ho
na první trénink prázdnin s tenisem
ve středu 1.7. 2020.

Prázdniny s tenisem
Prázdniny s tenisem budou probíhat po celý červenec, v případě
zájmu se po domluvě mohou protáhnout až do poloviny nebo konce
srpna. Vzhledem ke každoročnímu velkému zájmu budou děti
rozděleny do skupin dle věku a výkonnosti a maximálně po šesti,
aby každý hrál co nejvíce a trénink byl efektivní. Každá skupina by
v pracovním týdnu absolvovala 2-3 tréninkové jednotky od 9:30h
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do 11:30h. Poplatek je 50,- Kč za jeden trénink, tedy jedno
dopoledne. Na konci se uskuteční turnaj o ceny. Zápis a rozdělení
do skupin proběhne v neděli 28.6. 2020 na kurtu od 9:30h do
11:30h. Zápis pojmeme jako seznamovací trénink, proto rakety
s sebou! První trénink se pak uskuteční ve středu 1.7. 2020 pro
skupinu, která bude určena na zápise. Pokud se nemůžete dostavit
na
zápis,
můžete
posílat
přihlášky
i
přes
e-mail:
milan.kokoska22@gmail.com nebo po telefonu 608469060.
Trenéři: Milan Kokoška, Jana Veselá.
Tenisová škola
Po celý rok, včetně prázdnin, zároveň poběží i tenisová škola pod
vedením trenérů, do které se může přihlásit úplně každý – děti
i dospělí. Tréninky je možné vést soukromě nebo ve skupinách
v maximálním počtu šesti hráčů. Termín tréninků závisí na
domluvě trenéra s jednotlivými hráči a na časovém vytížení kurtu.
Přihlášky můžete posílat ihned přes e-mail:
milan.kokoska22@gmail.com nebo po telefonu 608469060.
Trenéři: Milan Kokoška, Jana Veselá.
Ceník tenisové školy: (ceny jsou uvedeny za 1 osobu)
Děti z Útušic a Robčic – 120,- Kč/hodina
Ostatní děti – 150,- Kč/hodina
Dospělí, kteří jsou členy TK Útušice:
Při počtu 2 a více osob 150,- Kč/hodina
V případě soukromého tréninku 250,- Kč/hodina
Dospělí, kteří nejsou členy TK Útušice:
Při počtu 2 a více osob 250,- Kč/hodina
V případě soukromého tréninku 350,- Kč/hodina
O výplet raket se Vám postará trenérka Jana Veselá. Kontakt: tel.
721091851 nebo přes e-mail: ja.veselka@seznam.cz
Těšíme se na Vaši účast!
Milan Kokoška, Jana Veselá
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