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RODÁCI 2017
V sobotu, 16. září 2017, se v naší obci uskuteční 4. sraz útušických
a robčických rodáků.
Jaký bude jeho program:
7.30h - 8.30h
prezentace
8.30h
zahájení, přivítání starostou, informace o tom,
co se v obci změnilo – obě kronikářky seznámí
účastníky s úsekem historie Útušic a Robčic
9.00h
fotografování
11.30h - 12.30h oběd
13.00h
kulturní vystoupení
16.00h
večeře
17.00h
ukončení akce
Během dopoledne bude asi na 1 hodinu otevřena kaplička - možnost
prohlídky. Během celého dne bude k dispozici výstava svatebních
fotografií našich občanů. Výstava nese název "Když si báječnou
ženskou vezme báječnej chlap".
Dále budou k dispozici materiály o historii příjmení a fotokroniky.
Anna Kocourková
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VÝSTAVA
Obecní úřad Útušice a kronikářka obce
zvou všechny zájemce na výstavu
svatebních fotografií našich občanů, která
proběhne v neděli, 17. září 2017, v době
od 10.00h do 17.00h. Výstava bude
připravena v přísálí restaurace Útušice.
Nejstarší fotografie jsou téměř 100 let
staré.
Přijďte se podívat, jak to slušelo našim prababičkám, babičkám,
maminkám a jejich ženichům. Najdeme se tam my starší i ti
mladší.
Anna Kocourková

TÉMĚŘ ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA
Na 7. říjen 2017 připravujeme přehlídku starých
a starších řemesel. V letošním roce počítáme
s ukázkami práce kováře, rybářů, medařů,
s výrobou sypaných svíček, budeme drhat, drát
peří, vázat peroutky, péct buchty, vyrábět mošt.
Děti si budou moci "vyrobit kapra". Máme se na co
těšit! Podrobnější informace budou v říjnových
novinách.
Anna Kocourková

CVIČENÍ ŽEN
Pravidelné úterní cvičení žen pod vedením paní
Marie Bečváříkové zahajuje novou sezónu v úterý,
3. října 2017, od 18.30h ve víceúčelovém sále.
Rády mezi sebou přivítáme další zájemkyně!
Poplatek zůstává stejný, tj. Kč 20,-/hodinu.
Anna Kocourková
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SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Obecní úřad Útušice ve spolupráci se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Plzeň pořádají ve středu, 20. září 2017, 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,
vany).

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

CHODNÍKY ÚTUŠICE
V srpnu byl vybrán dodavatel stavby “Útušice, chodník od OU
směr Radobyčice“. Jako dodavatel stavby byla z důvodu nejlevnější
nabídky vybrána společnost BP STAVBY CZ s.r.o. Cena za dílo dle
nabídky činí 1.496.391,- Kč bez DPH. Dodavatel stavby po vydání
všech potřebných dokumentů zahájí stavbu v průběhu září,
a pokud půjde vše podle plánu, bude stavba do konce letošního
roku dokončena. Pro chodník směrem na Litice je v současné době
zpracovávána dokumentace pro stavební povolení. Nenastanou-li
nějaké komplikace, mohla by být stavba zahájena na jaře roku
2018.
Ing. Václav Fink
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VODOVOD ÚTUŠICE
Informace o provozu vodovodu: vodovod je v současné době plně
v provozu, jen probíhá oprava signalizačních kabelů mezi
vodovodem a úpravnou vody. Opravu provádí dodavatel stavby na
svoje náklady. Vše by mělo být dokončeno nejpozději v první
polovině září. Od 1. ledna 2017 do 30. srpna 2017 bylo do sítě
dodáno přibližně 5200 m3 vody. V průběhu srpna došlo
k chvilkovému navýšení množství chloru v síti. Nyní je již vše
v původním stavu. Platné rozbory vody jsou ke stažení na
webových stránkách obce Útušice.
Ing. Václav Fink

ČOV ÚTUŠICE A ROBČICE
V průběhu prázdnin proběhla rekonstrukce vzduchování v jedné
z nádrží na čistírně odpadních vod Útušice. Bylo zde po více než
deseti letech kompletně vyměněno vzduchování a nádrž byla
natřena. Nyní je již čistírna Útušice opět v plném provozu. Na
čistírně odpadních vod Robčice byla provedena oprava
popraskaných vzduchovacích elementů.
Ing. Václav Fink

Společenská kronika
V ZÁŘÍ SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
NYGRÝN Josef
SCHUTT Jindřich
JIRÁKOVÁ Drahuše
KOPTÍK Zdeněk

Robčice
Robčice
Útušice
Útušice

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