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Nabídka pronájmu hostince Útušice
Obec Útušice nabízí k pronájmu nebytové prostory – hostinec a
salonek Útušice, čp. 3, včetně kompletně vybavené kuchyně pro vaření
a prostor pro ubytování, za následujících podmínek.
Nájemné (bez energií) činí Kč 8 905,-/měsíc a bude každoročně
navyšováno o inflaci; nájemce uzavře sám na svůj účet smlouvy
s dodavateli energií; vratná kauce na vybavení hostince činí Kč 24 tisíc;
podmínkou pronájmu je vaření hotových jídel; zájemci předloží doklad
o oprávnění k podnikání v hostinské činnosti a čestné prohlášení o
bezdlužnosti.
Písemné nabídky přijímáme do 5.12.2013.
Bližší informace na telefonním č. 377 916 205.
Ing. Václav Fink

Prodej vánočních stromků
Obecní úřad Útušice zajišťuje i pro letošní Vánoce prodej
vánočních stromků: borovice Kč 110,-/ks včetně DPH;
smrk Kč 90,-/ks včetně DPH. Zájemci se mohou přihlásit
na zdejším obecním úřadu do 6. 12. 2013.

Prosincová akce žen
V sobotu, 7. prosince 2013, Vás zvu na „Mikulášskou procházku do
lesa“. Odchod je ve 12.30h od Pechanů, v Robčicích ve 12.45h od
hasičské zbrojnice. Svačinu a pití s sebou! Doprovodit nás mohou děti i
pánové.
A. Kocourková
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Pletení z pedigu III. - VÁNOČNÍ ZVONEČKY
Termín: úterý 10.12.2013, 16.30h – 18.30h
Místo: zasedací místnost OÚ
S sebou: ručník, zahradnické nůžky, šídlo (pokud
máte)
Cena: 140 Kč (v ceně je kromě tvoření na kurzu
zahrnuta i dřevěná forma na zvonek a pedig, obojí
vám zůstane, abyste mohly ve výrobě pokračovat
doma)
Zájemkyně se mohou přihlásit a zaplatit na OÚ
do pátku 6.12.2013

Z činnosti robčických hasičů
Dne 29. června se naše dvě soutěžní družstva zúčastnila soutěže v požárním
útoku „O Štěnovického kance“ pořádané SDH Štěnovice. Naše první
družstvo vybojovalo časem 16,33 sec místo první, druhé družstvo obsadilo
třetí pozici z devíti. Ze Štěnovic jsme si jako hlavní výhru přivezli živé sele.
Dne 6. července jsme pořádali rockovou zábavu se skupinou KATR na
koupališti v Robčicích. Počasí naší akci přálo, a tak i proto se sešel velký
počet fanoušků této skupiny. Dne 10. srpna jsme uspořádali další rockovou
zábavu, tentokrát se skupinou TELEFON. I tato akce se vydařila za přispění
pěkného počasí. Dne 24. srpna jsme na místním rybníku pořádali rybářské
závody, které jsou součástí seriálu několika soutěží, tzv. Úslavského
poháru. I přes menší počet soutěžících, na který jsme z minulých let nebyli
zvyklí, proběhla celá soutěž ke spokojenosti všech zúčastněných. Průběžně
jsme se během léta zúčastnili dvanácti ze čtrnácti možných kol Západočeské
hasičské ligy. Ve velké konkurenci jsme obsadili 23. místo z 35 soutěžních
družstev. Dne 8. září jsme soutěžili v Losiné, kde jsme v požárním útoku
obsadili třetí místo ze šestnácti družstev. Dne 5. října se konaly hasičské
závody v Oplotě, kde jsme se umístili na třetím místě z osmi. Dne 12. října
se soutěžilo v požárním útoku v Chlumčanech. Zde jsme obsadili třinácté
místo z třicetišesti družstev. Naši závodníci ukončili sezonu 2. listopadu na
soutěži zvané Poslední káď, kterou pořádali bolevečtí hasiči. Umístili se na
pěkném pátém místě z dvaceti dvou soutěžních družstev. Dne 27. října
pořádal náš sbor po téměř dvaceti letech výlov robčického rybníka. Za
pomoci rybářů z Českého rybářského svazu, místní organizace Štěnovice
proběhla celá akce bez problémů a velký počet diváků měl možnost vidět i
kapitální úlovky a dopřát si hojnost občerstvení.
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Na závěr děkuji jménem sboru všem našim členům za jejich aktivní činnost
a ochotu pomoci. Děkuji i našim sponzorům, kteří podporují naše rybářské
závody i soutěžní činnost – jsou to: HAKON STEEL s.r.o., Mobilheim Plzeň,
Internet 7DTECH s.r.o., Atega s.r.o, Zdeněk Hukr, PAJMAJ s.r.o, eSVe Stav
s.r.o., Zdeněk Holý.
Velitel SDH Robčice, Tomáš Vyleta
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Krajem pod Radyní s Václavem Chaloupkem
V pondělí 11.11.2013 se v prostorách Kcentra ve Starém Plzenci uskutečnila
premiéra a křest DVD videoprezentace
Mikroregionu Radyně s názvem KRAJEM
POD RADYNÍ. Po celý den probíhalo promítání, na které se během dne
přišly podívat především děti ze škol a školek ve Starém Plzenci a
Sedlci. V podvečer pak přítomní diváci mohli získat DVD s podpisem
autora videoprezentace Václava Chaloupka a od sedmnácté hodiny
všichni hosté sledovali křest DVD. O akci byl velký zájem, kapacita Kcentra byla zcela naplněna.
Krajem pod Radyní nás na DVD společně s medvíďaty Agátou a
Martinem svým nezaměnitelným způsobem provede Václav Chaloupek,
autor snímku.
V první části videoprezentace projdeme všemi obcemi Mikroregionu
Radyně, kde se krátce seznámíme s jejich zajímavou historií i
přítomností. Druhá část je spíše poutavým vyprávěním Václava
Chaloupka o jeho vztahu ke kraji pod Radyní a zároveň si pozval i tři
milé hosty, kteří zde prožili část svého života.
DVD je možné zakoupit v K-centru ve Starém Plzenci a na obecních
úřadech obcí Mikroregionu Radyně.
Lenka Šrámková, Mikroregion Radyně

Společenská kronika
V PROSINCI SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Klášterka Václav Útušice
ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ÚTUŠICE PŘEJÍ OSLAVENCŮM
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.
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