6/2020

Vydáno 3.6.2020

DALŠÍ INFORMACE K NOVÉMU DOPRAVCI AUTOBUSOVÉ SPOJE NA ZAVOLÁNÍ
Od 14. června 2020 budou na vybraných spojích zastávky na
zavolání. V jízdním řádu je u zastávky na takovém spoji symbol
telefonu
. Pokud je symbol v záhlaví celého spoje, jede na
zavolání celý spoj.
Nástup je možno objednat:
- telefonicky na dispečinku 378 035 477
- on-line na www.idpk.cz/nazavolani
- osobně u řidiče v linkovém autobusu.
Pravidla objednání: pro objednání je nutné vždy uvést den, odkud
a kam (ideálně číslo linky a spoje) a v jaký čas. Objednávky je
možné provádět:
- denně od 6:00h do 18:00h
- nejdříve 48 h předem
- nejpozději 30 minut před vyjetím spoje z výchozí zastávky
daného spoje.
Pozn.: spoje jedoucí mezi 18:00h – 6:00h nebo spoje jedoucí mimo
pracovní dny je nutné objednat nejdéle do předcházejícího
pracovního dne do 18:00h.
Výstup není třeba předem objednávat. Pokud zastávka na zavolání
leží na spoji, který není celý na zavolání. Stačí na daném spoji
nastoupit do vozidla a řidiči nahlásit výstupní zastávku, autobus
do ní pak automaticky zajede.
POVED s. r. o., Plzeňský organizátor veřejné dopravy
Nerudova 25, 301 00 Plzeň
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NOC KOSTELŮ
Už v loňském roce se naše obec účastnila celostátní akce Noci
kostelů. Prohlédnout si kapličku a dozvědět se něco o její historii
přišlo 38 lidí. Letos se tato událost uskuteční v pátek 12. června
2020. Naši kapličku jsme opět přihlásili a máme se čím pochlubit.
Obec nechala zhotovit sochu svatého Prokopa - autorem sochy je
pan Pavel Junek. Patří mu velké poděkování.
Všichni zájemci, přijďte se podívat a dozvědět se něco o svatém
Prokopovi - patronovi české země a naší obce. Kaplička bude
přístupna od 18 do 21 hodin.
Anna Kocourková

SRAZ RODÁKŮ
Na letošní podzim bylo plánováno pravidelné setkání rodáků.
Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci se tato akce přesouvá
na příští rok.
Anna Kocourková

OCHRANNÉ OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ PSŮ
S ohledem na stávající epidemiologickou situaci nebude v červnu
tohoto roku organizováno pravidelné očkování psů proti vzteklině.
Doporučujeme majitelům psů, aby si toto očkování zajistili každý
samostatně.
Ing. Václav Fink

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Sbor dobrovolných hasičů Robčice pořádá 6. června 2020 rybářské
závody v lovu ryb. Startovné 200,- Kč. Není nutno mít rybářský lístek
ani registraci v ČRS. Počet míst je omezen na 50. Povolené způsoby
lovu: plavaná, položená, feeder. Lov ryb je povolen na jednu udici
s jedním návazcem s jednoháčkem. Krmení je povoleno 5 minut
předem, množství neomezeno. Bodování: kapr, amur, sumec, úhoř,
štika, okoun 1cm = 1bod, bílá ryba 1ks = 10 bodů. Evidenci úlovků
provádí rozhodčí, který bude rozlišený od ostatních chytajících.
Povinná výbava každého rybáře: peán, podběrák, sak (popřípadě
kyblík). Přihlašování na závody bude probíhat od 5.00h do 6.00h.
Občerstvení po celou dobu závodů zajištěno.
Jiří Vlček ml.
SDH Robčice
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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.
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 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.

Společenská kronika
V ČERVNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
PACOUREK Antonín
PROCHÁZKA Miroslav
HAIŠMAN Zdeněk

Útušice
Útušice
Útušice

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ÚTUŠICE PŘEJÍ OSLAVENCŮM
VŠE NEJLEPŠÍ, HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.
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Obec ÚTUŠICE
Útušice 59, 33209 Štěnovice
ODEČET VODOMĚRŮ

Dle platných smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod bude
všem vlastníkům nemovitostí v obci Útušice vystavena na počátku
července faktura za vodné a stočné. Pro vystavení faktury je nutné
zjistit stav vodoměru u všech nemovitostí. Žádáme vás proto - stejně
jako v loňském roce – o provedení odečtu stavu vodoměru a zapsání
tohoto stavu s ostatními údaji do přiloženého formuláře. Formulář
je možno stáhnout i na www.utusice.cz. Odečet proveďte přesně ke dni
30.6.2020 a doručte jej zpět na obecní úřad nejpozději do 7.7.2020
(osobně nebo mailem: obec@utusice.cz). Děkujeme za spolupráci.

Pozn.: žádáme Vás o vrácení formuláře i v případě, že VODU
NEODEBÍRÁTE (s nulovým stavem vodoměru či informací
o tom, že vodoměr nemáte)!
Ing. Václav Fink, starosta obce
……………………………………………………………………………………………………………………..…

(zde odstřihnout)
Odečet stavu vodoměru ke dni 30.6.2020
– obecní vodovod Útušice
Jméno a příjmení:
.………………………………………………………………..
Adresa odběrného místa:
…………………………………………………………………
Stav vodoměru: ……………………………………………….m3
Nemovitost má vodoměr: ANO/NE(*)
Datum : …………………

Podpis: …………………………..

(*) nehodící se škrtněte
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