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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Divadlo J.K. Tyla v Plzni společně s KÚ PK nabízí naší obci
možnost návštěvy divadla na termín 8.10.2022 - sobota - 14 hodin
- opera Prodaná nevěsta. Součástí nabídky je i autobusová
doprava do Plzně a zpět. Představení se koná ve Velkém divadle
a cena vstupenky se pohybuje od 240,- Kč do 370,- Kč. Obec
nemusí zaplnit kapacitu autobusu, jedná se o svozovou dopravu.
Prosím zájemce o přihlášení do termínu 28. srpna 2022 na tel.
číslo 736 409 408 - stačí SMS - nebo osobně u p. Kocourkové.
Anna Kocourková

VEŘEJNÉ PODĚKOVÁNÍ
Děkuji

všem

občanům

a

známým,

kteří

mně

přáli

u příležitosti mých 90. narozenin. Zvláštní poděkování patří
obecnímu zastupitelstvu v čele se starostou obce Ing. Václavem
Finkem. Děkuji i za zdravici od tenisového klubu a předsedovi Ing.
Petrovi Puchtovi. Těším se opět na setkání na tenisovém kurtu.
A moje kredo stále platí - kdo hraje tenis, prodlužuje si život!
Vlastislav Naar
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta obce Útušice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zákona č. 247/1995
Sb. o volbách do Parlamentu ČR
o z n a m u j e:
1. Volby do Zastupitelstva obce Útušice a volby do Senátu
Parlamentu ČR se konají: 23.9.2022 od 14:00h do 22:00h
a 24.9.2022 od 8:00h do 14:00 h.
2. Místo konání voleb:
 ve volebním okrsku č. 1 Útušice je volební místností
zasedací místnost OÚ Útušice pro voliče bydlící v k.ú.
Útušice
 ve volebním okrsku č. 2 Robčice je volební místností
hasičská zbrojnice Robčice pro voliče bydlící v k.ú. Robčice.
3. Volby do zastupitelstva obce: voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni
volit
na
území
ČR.
Totožnost
a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo
cestovním pasem. Jde-li o cizince, průkazem o povolení
k pobytu.
4. Volby do Senátu Parlamentu ČR: voliči bude umožněno
hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo
cestovním průkazem.
5. Případné druhé kolo voleb do Senátu se bude konat:
30.9.2022 od 14:00h do 22:00ha 1.10.2022 od 8:00h do
14:00h.
6. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Ing. Václav Fink
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OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
Ve středu 3. srpna 2022 bylo uvedeno nové víceúčelové hřiště
Útušice do zkušebního provozu. Hřiště je prozatím otevřeno od
8.00 do 19.00 hodin.
Rezervaci může každý provést buď na obecním úřadu v úředních
hodinách (pondělí a středa 16.30h – 18.30h) nebo v elektronické
podobě na stránkách obce. Každý návštěvník by si měl nejprve
přečíst provozní řád, který je vyvěšen u vchodu na hřiště
a obsahuje důležité informace. Pro občany Útušic a Robčic je
užívání bezplatné, pro ostatní je za poplatek.
Oficiální otevření je naplánováno na sobotu 10. září 2022. Věříme,
že do té doby se vytvoří alespoň malá družstva na volejbal, tenis,
nohejbal, fotbal či florbal nebo košíkovou.
Na sobotu 10. září bude připraven rozpis sportů a v uvedených
časech pak proběhnou první zápasy. Část dne bude vyhrazena pro
děti. Občerstvení pro účastníky bude připraveno.
Anna Kocourková , Ing. Václav Fink

BIOLOGICKÝ ODPAD
Již několik měsíců probíhá sběr biologického odpadu do nových
kontejnerů. Kontejnery jsou v Útušicích umístěny na pozemku za
hostincem a v Robčicích u příjezdové cesty k vodojemu nad
závorou.
Vysoké kontejnery jsou určeny na větve a nízké kontejnery na
ostatní biologický materiál (tráva, listí atd.).
Prosím o dodržování tohoto rozdělení, ZLEVŇUJE TO PROVOZ.
Ing. Václav Fink
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ZBYTKY POTRAVIN - složka separovaného odpadu
Již rok umožňujeme na všech stanovištích
separovaného odpadu sběr zbytků potravin pro
všechny, kdo je nemohou využít pro domácí
zvířata. Jsou k tomu určeny zelené nádoby.
Děkujeme
všem,
kteří
je
využívají
a
přispívají
tak
k bezproblémovému chodu čistíren odpadních vod!
Neustále se však setkáváme s tím, že potraviny jsou zde ukládány
v igelitových sáčcích a jiných obalech.
Žádáme Vás, abyste zbytky potravin vkládali do nádob bez
jakýchkoliv obalů. Děkujeme!
Ing. Václav Fink

Společenská kronika
V ČERVENCI SLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
BRŮHA František
Útušice
FEKL Vlastimil
Robčice
BENDOVÁ Jindra
Útušice
ŠLOUFOVÁ Anna
Útušice
BENDOVÁ Květa
Útušice
V SRPNU SLAVIL VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
NAAR Vlastislav
Útušice
V ZÁŘÍ SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
NYGRÝN Josef
Robčice
SCHUTT Jindřich
Robčice
JIRÁKOVÁ Drahuše
Útušice
KOPTÍK Zdeněk
Útušice

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