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CVIČENÍ ŽEN
Posledním dnem cvičení žen, vedeném paní Marií
Bečváříkovou, je v této sezóně úterý, 9. května
2017. Tento den nejdéle je nutno odnést velké
míče a podložky. Prosím všechny účastnice, aby
tak učinily. Za pomůcky, které v sále zůstanou,
neručíme. Děkuji.

Anna Kocourková

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ÚTUŠICE A ROBČICE
V minulosti se několikrát stalo, že došlo k úniku zakázaných látek
do kanalizace a následně do čistírny odpadních vod. Do kanalizace
patří pouze odpadní vody z domácnosti, které nesmí být
vypouštěny přes jakékoli septiky nebo jímky. V septiku dojde
k reakcím, které poté způsobí velké problémy na čistírně. Stejné
důsledky na čistírnu má také vypouštění louhu, ropných látek,
barev nebo jiných chemikálií.
Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli zorganizovat Den
otevřených dveří na obou našich čistírnách v neděli 14. května
od 10 do 12 hodin. Zde bude zájemcům ukázána funkce čistíren
a vysvětleny principy jejich fungování.
Ing. Václav Fink
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KAPLIČKA ÚTUŠICE
Jak jste již zjistili, v průběhu března započala druhá etapa opravy
kapličky v Útušicích. V této části bude provedena oprava říms,
vnitřních omítek, podlahy uvnitř kaple, budou osazeny nové dveře
a okna a také vybudována přípojka elektrické energie k pohonu
zvonu. Na tuto etapu jsme dostali, stejně jako na první etapu,
dotaci od Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 123 tisíc Kč.
Ing. Václav Fink

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
OÚ Útušice ve spolupráci se Svazkem obcí okresu Plzeň-jih
a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. pořádají v pátek,
19. května 2016 sběr nebezpečných odpadů z komunální sféry.

-

Přijímány budou tyto druhy odpadů:
- zbytky starých barev, znečištěné plasty
a plechovky od barev;
- zářivky, výbojky, televizory, monitory,
rádia, pračky;
- lednice, sporáky, bojlery;
- všechny druhy baterií, akumulátorů
a autobaterií včetně náplní;
upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách;
brzdové a nemrznoucí kapaliny;
zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie;
pneumatiky osobní a nákladní.

Sběrná místa:
ÚTUŠICE - před víceúčelovým sálem
ROBČICE - u hasičské zbrojnice.
Odpad ukládejte odděleně na označená místa
POUZE VE ČTVRTEK, 18. května.
Na dočasné sběrné místo je možno umístit pouze výše uvedené odpady
od obyvatel žijících v obci, nikoliv odpady od ostatních obyvatel či
odpady vyprodukované z podnikatelské činnosti (odpady od
právnických osob či fyzických osob oprávněných k podnikání!!!)
Ostatní odpad jako je azbest, objemný odpad (gauče, tvrzené plasty,
židle, stoly atd.) NEJSOU SBÍRÁNY.
Ing. Václav Fink
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RODÁCI
V dubnovém vydání našeho zpravodaje byli uvedeni rodáci
narození do roku 1964 včetně. Děkuji za připomínky a doplnění
těch, kteří v seznamu nebyli uvedeni. Doplněni byli: r. 1954 Hana
Sušánková, r. 1956 Jiří Sušánka, Petr Puchta, r. 1958 Miloslava
Sušánková, r. 1964 Miroslav Černý, Naděžda Strejcová, Hana
Štětková.
Pozvání na sraz rodáků se týká cca 190 lidí a po roce 1950 nebyly
narozené děti uvedeny v kronice jménem, ale jen počtem.
Vzpomenete-li na někoho dalšího, kdo nebyl uveden, budu ráda za
upozornění. Děkuji.
Anna Kocourková

Sdružení SK8slalom vás zve na
1) První jarní závody ve sk8slalomu v Plzni
které se uskuteční v sobotu 3. 6. 2016 -Manipulační
komunikace Útušice
08:00 příprava tratě – zábrany, rampy, časomíra, atd.
9.30 konec případné registrace
9.00-9.30 trénink
9.30 start single slalomu giant – děti,mládež, junioři,
ženy, muži.
Slalomy se pojedou na 2 kola – započítává se nejlepší čas.
15:00 - 16:00 vyhlášení vítězů
Časový rozvrh se může pružně přizpůsobovat aktuální situaci.

2) Czech skate slalom cup - Pilsen open 2017
závody mistrovství ČR, které se uskuteční v Plzni na Manipulační
komunikaci Útušice a v Doudlevcích ve Škoda sport parku
v sobotu 24. 6. 2016 -Manipulační komunikace Útušice
08:30 příprava tratě – zábrany, rampy, časomíra, atd.
9.00 konec případné registrace
9.00-9.30 trénink - každý dvě kola podle startovní listiny
9.30 start single slalomu giant – děti,
mládež, ženy, junioři, veteráni, muži
Po odjetí a přestávce na oběd následuje single slalom hybrid.
Slalomy se pojedou na 2 kola – započítává se nejlepší čas.
V neděli pokračuje MČR závodem na Inline dráze v areálu Škoda Sport
parku od 9:30 hod.
Ondra Sudek, SK8slom Plzeň
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DĚTSKÝ DEN 2017
Předběžně informujeme všechny děti Útušic a Robčic, že dětský
den plánujeme na sobotu odpoledne, 10. června. Místem konání
bude opět dětské hřiště v Útušicích. Pozvánku naleznete v příštím
vydání zpravodaje U nás doma a na internetových stránkách obce
www.utusice.cz. Součástí zábavného odpoledne budou jako
obvykle soutěže za odměny a na konci opékání vuřtů.
Ing. Václav Fink

PRVNÍ SETKÁNÍ RODU LINDAURŮ
V Praze se pravidelně setkávají potomci rodu Lindaurů
a Lindauerů, jejichž rody mají kořeny v Útušicích. Obrátil se na
mě pan JUDr. Vladimír Väter - jako zástupce tohoto spolku s tím,
že by rádi založili v naší obci tradici setkávání příslušníků rodu
Lindaurů. Toto setkání plánují na 10. červen 2017, začátek ve
12.00 hodin, v salonku restaurace. Na tuto akci jsou srdečně
zváni všichni nositelé příjmení Lindaur i Lindauer a samozřejmě
všichni potomci tohoto rodu jak z Útušic a Robčic, tak i z okolních
obcí. Podle zatím zjištěných informací byla naše obec první v rámci
republiky, nebo nejméně Západočeského kraje, kde se nejpozději
v 17. století Lindauerové usídlili. V Útušicích je nejstarší písemná
zmínka z roku 1644.
Tuto akci neorganizuje obec, ale jsem pověřena všechny zájemce
informovat a na akci pozvat. Pozvánka s programem bude
uveřejněna v červnových novinách.
Anna Kocourková

Společenská kronika
V KVĚTNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
BENDA Jiří

Útušice

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