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POPLATKY 2017
Směsný komunální odpad z domácnosti: dle Obecně závazné
vyhlášky č. 5/2015, o poplatku za komunální odpad, jsou
poplatníci povinni platit poplatek na rok 2017 dvěma způsoby –
ročně (do 28.2.2017) nebo pololetně - do 31.7.2017. Žádáme
tímto poplatníky o kontrolu provedení plateb a případnou
neprodlenou úhradu v hotovosti nebo převodem na účet obce.
Stočné z domácnosti: od 1.1.2017 již stočné není hrazeno
samostatně dle dosavadní praxe, ale na základě nově uzavřených
smluv bylo v červenci letošního roku stočné a vodné obcí poprvé
fakturováno všem uživatelům. Do budoucna bude tato fakturace
prováděna vždy 2x ročně – v červenci za 1.pololetí roku a v lednu
za 2. pololetí roku. Žádáme proto všechny majitele nemovitostí,
kteří mají v bance zaveden trvalý příkaz k čtvrtletním platbám
stočného, aby jej neprodleně zrušili.
Ing. Václav Fink, starosta obce

KDE SE PIVO PIJE, TAM SE DOBŘE ŽIJE…..
Restaurace Na návsi Útušice nově otevírá v pátek, 11.
srpna, od 16.00h. Od pondělí, 14. srpna, budou opět
nabízena hotová jídla.
Srdečně Vás všechny zveme 
Miroslav Vránek, nájemce
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TRADIČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
SDH Robčice pořádá 26.8.2017 rybářské
závody v lovu ryb na rybníku v Robčicích.
Startovné Kč 200,-; není nutno mít
rybářský lístek ani registraci v ČRS; počet
míst omezen na 60; 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, vokoun,
bílá ryba 1 cm = 1 bod; přihlašování na závody bude probíhat
26.8. od 5.00h do 6.00h; místo na chytání obou dvou kol bude
určeno losem: 1. kolo od 6.00h do 9.00h, 2. kolo od 10.00h do
13.00h. Vyhlášení výsledků bude probíhat po sečtení všech bodů.
Hlavní cenou je živé sele. Všechny srdečně zveme.
Jiří Vlček ml., SDH Robčice

O POHÁR OBCE ÚTUŠICE 2017
V sobotu 22.7.2017 se v areálu na louce
za čistírnou odpadních vod Útušice konal
již druhý ročník soutěže
hasičských
družstev v požárním útoku "O pohár obce
Útušice".
Pořadatelem
byl
Sbor
dobrovolných hasičů Útušice, účastnilo se
celkem 17 družstev.
V silné konkurenci zvítězili v kategorii mužů hasiči Robčic A
s rekordním časem 14,71s., družstvo Útušic obsadilo druhé místo
časem 15,62s. a družstvo Robčic B skončilo na místě čtvrtém
s časem 16,85s. V ženách si první místo vybojovaly hasičky Útušic
- čas 18,99s. Vše bylo vzorně připraveno jak pro soutěžící
družstva, tak i pro diváky. Kdo se přišel podívat - musí souhlasit,
kdo nepřišel – může litovat. Hasičky a hasiči, děkujeme za velmi
pěkné odpoledne !
Anna Kocourková
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4. RETROJÍZDA VOZY SOCIALISMU
ANEB V ČEM JSME JEZDILI
Dne 12.8.2017 pořádá VCC Plzeň čtvrtou retrojízdu vozy
socialismu, aneb v „Čem jsme jezdili“, kterou povede též přes naši
obec. Jedná se o jízdu za plného silničního provozu s dodržením
všech pravidel silničního provozu. Jedná se o vozidla, se kterými
jsme se mohli setkávat v letech 1948-1985 na našich silnicích
relativně běžně, nyní již i pod tíhou ekopoplatku rapidně mizející.
Tzn., že v daný den projede naší obcí v rozsahu cca dvou hodin cca
100 vozidel.
V katastru budou provedeny dvě průjezdní kontroly – první na
spojovací komunikaci souběžné s dálnicí a spojující silnici Útušice
– Radobyčice a Útušice – Litice, druhá kontrola pak na návsi
v Robčicích. Pro Vaši informaci – úkoly jsou např. přejetí prkna
vozidlem, zastavení mezi dvěma kužely, drobné dovednostní či
vědomostní úkoly, jejichž plnění nezabere moc místa ani času.
Prohlášení pořadatele: akce v žádném případě není jakkoliv
politicky zaměřená, není propagací bývalého režimu, je pouze
srazem vozidel, které někteří aktivně užívali, ať již
v produktivním věku, či jako novopečení řidiči, vozidel, ve
kterých se někteří jako děti vozili, a která jsou pouze díky
nadšencům dochována do dnešních let, či v současnosti
renovována. V neposlední řadě srazem pořadatel skládá hold
všem našim předkům, kteří se na jejich výrobě podíleli.
David Procházka

MUZIKÁL MÝDLOVÝ PRINC
Obecní úřad Útušice pořádá v sobotu,
16. prosince 2017, zájezd do pražského
divadla Broadway na muzikál Mýdlový
princ. Začátek je ve 14h. Odjezdy
autobusu: Robčice – zastávka cca11h,
Útušice-zastávka cca 11.10h. Cena
zájezdu činí Kč 500,- a zahrnuje cenu
vstupenky včetně dopravy tam a zpět. Zájemci se mohou hlásit na
OÚ Útušice ihned až do 30.9.2017, kdy je nutno zaplatit cenu
zájezdu. Vstupenky budou k dispozici od 11.9.2017. Počet míst je
omezen (ČASY ODJEZDŮ JEŠTĚ BUDOU UPŘESNĚNY
V JEDNOM Z PŘÍŠTÍCH ZPRAVODAJŮ).
Ing. Václav Fink
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RODÁCI
Na počátku července letošního roku byly rozeslány pozvánky na
4. setkání útušických a robčických rodáků. Osloveno bylo 250
rodáků, ale i ti, kteří se sice v našich obcích nenarodili, ale od
dětství zde žili. V tomto množství se mohla stát chyba. V případě,
že jste někdo pozvánku nedostal - ač splňujete podmínky účasti prosím, dostavte se na OÚ, abychom chybu napravili. Děkujeme
za pochopení.
Anna Kocourková

PŘIPRAVUJEME NA 2. POLOVINU ROKU 2017
 16. září: 4. setkání rodáků a výstava svatebních fotografií pro
rodáky
 17. září: výstava svatebních fotografií pro veřejnost
 4. října: 2. ročník výstavy „Téměř zapomenutá řemesla“
 listopad: lampionový průvod
 1. prosinec: rozsvícení vánočního stromu
 16. prosinec: zájezd do divadla Broadway Praha na muzikál
„Mýdlový princ“
 prosinec: vánoční pořad
Kocourková

Společenská kronika
V ČERVENCI SLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
FEKL Vlastimil
Robčice
BENDOVÁ Jindra
Útušice
VÁCLAVÍČEK Jan
Útušice
ŠLOUFOVÁ Anna
Útušice
BARTOŠ Jiří
Útušice
FINKOVÁ Marie
Útušice
BENDOVÁ Květa
Útušice
V SRPNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
NAAR Vlastislav
Útušice
ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ÚTUŠICE PŘEJÍ OSLAVENCŮM
VŠE NEJLEPŠÍ, HODNĚ LÁSKY, ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.
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