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DĚTSKÝ DEN S HASIČI
Členové Sboru dobrovolných hasičů Útušice zvou
všechny děti na Den s místními hasiči, který se koná
v sobotu 18. srpna 2018 od 14.00h na hasičské
louce u čistírny odpadních vod Útušice. Na akci
bude připravena spousta her, občerstvení, sladkosti,
opékání buřtů, doprovodný hasičský program.

Martin Benda

BEZPLATNÁ NABÍDKA
Milý spoluobčané,
dovolujeme si Vás informovat o bezplatné nabídce lepidel Blend-amed na zubní protézy, které jsou zdarma k vyzvednutí u paní
doktorky Julie Bitter na adrese Útušice 77. Nabídka platí do
rozdání zásob.
Dále bychom Vás chtěli informovat, že naše zubní ordinace v Plzni
stále přijímá nové pacienty. Bližší informace na telefonním čísle
608560079 nebo na www.bitterdent.cz
Michal Kučera
BitterDent s.r.o., Purkyňova 19, Plzeň, 30100
tel. 731514555
www.bitterdent.cz

TELEFON-ROCK
Členové Sboru dobrovolných hasičů Útušice zvou všechny místní
občany na rockovou zábavu, která se koná v sobotu 25. srpna
2018 v 19.30h na hasičské louce u čistírny odpadních vod
Útušice. Všichni jste srdečně zváni, občerstvení zajištěno.
Martin Benda
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TRADIČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
SDH Robčice pořádá 25.8.2018
první ročník rybářských závodů v lovu ryb.
Není nutno mít rybářský lístek
ani registraci v ČRS.
Počet míst je omezen na 60.
* Pravidla lovu: povolené způsoby lovu jsou plavaná, položená,
feeder; lov ryb je povolen na jednu udici s jedním návazcem
s jednoháčkem; krmení je povoleno 5 minut předem
v neomezeném množství.
*Bodování: 1 cm = 1 bod u ryb (kapr, amur, sumec, úhoř, štika,
okoun); bílá ryba: co kus to 10 bodů.
*Povinná výbava: peán, podběrák, sak (případně kyblík).
Přihlášení na závod bude probíhat 25.8. od 5.00h do 6.00h. Závod
bude dvoukolový. Místo na chytání pro obě kola bude určeno
losem.
1. kolo: 6.00h – 9.00h
Přestávka na přesun a občerstvení: 9.00h – 10.00h
2. kolo: 10.00h – 13.00h
Startovné: 200,- Kč.
Vyhlášení výsledků se uskuteční po sečtení všech bodů. Po
ukončení závodu je nutné odevzdat startovní lístek rozhodčímu.
Občerstvení po dobu závodu je zajištěno. Předpokládaný konec
14:30h. Hlavní cenou závodu je živé sele.
Srdečně Vás zvou členové SDH Robčice.
Radek Růt

VODOVOD
V minulosti se již vyskytlo několik případů, kdy bylo potřeba
uzavřít domovní přípojku vody. Na základě těchto zkušeností
uvádíme níže kontakty pro případ poruchy a nutnosti uzavření
domovní přípojky přímo na vodovodním řadu.
p. Josef Nosek, tel.č.: 721868891
Ing. Václav Fink, tel.č.: 732885023
p. Antonín Pacourek
Členové SDH Útušice a SDH Robčice.
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Ing. Václav Fink

KANALIZACE
V minulých měsících proběhlo výběrové řízení na dodavatele
stavby nového řadu splaškové kanalizace - stoky C-B (v ulici
u Kympergerů) a řadů splaškové kanalizace - stoky B-B a dešťové
kanalizace - stoky D-3a (v ulici u Brožů). Dodavatelem byla
vybrána společnost STAVAS spol. s.r.o, která předložila nejnižší
nabídku (cena 2.889.560,- Kč bez DPH). Stavba bude probíhat od
poloviny srpna.
Ing. Václav Fink

CHODNÍK NA LITICE
Nyní probíhá stavební řízení na tuto akci. Současně jsme poptali
několik možných dodavatelů, abychom se stavbou mohli započít co
nejdříve a dokončit ji do konce listopadu 2018. Na tuto akci jsme
obdrželi dotaci od KUPK ve výši 425 tis. Kč.
Ing. Václav Fink

POPLATKY 2018
Směsný komunální odpad z domácnosti: dle obecně závazné vyhlášky
č. 2/2017, o poplatku za komunální odpad, jsou poplatníci povinni
platit poplatek na rok 2018 dvěma způsoby – ročně (do 28.2.2018)
nebo pololetně - do 31.7.2018. Žádáme tímto poplatníky o kontrolu
provedení plateb a případnou neprodlenou úhradu v hotovosti
(pokladní hodiny pondělí a středa 12.00h – 18.00h) nebo převodem na
účet obce Útušice, vedený u Moneta Money bank a.s., číslo účtu
275326464/0600, variabilní symbol 1337 a číslo popisné Vaší
nemovitosti.
Stočné a vodné: od 1.1.2017 již stočné není hrazeno samostatně dle
dosavadní praxe, ale na základě nově uzavřených smluv je fakturováno
všem uživatelům vždy 2x ročně – v červenci za 1.pololetí roku a v lednu
za 2. pololetí roku.
Poplatek ze psů: dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místním
poplatku ze psů, platí poplatek ze psů držitelé psů - fyzické nebo
právnické osoby, které mají trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. I u tohoto poplatku žádáme
poplatníky o kontrolu provedení plateb a případnou neprodlenou
úhradu v hotovosti (pokladní hodiny pondělí a středa 12.00h – 18.00h)
nebo převodem na účet obce Útušice, vedený u Moneta Money bank
a.s., číslo účtu 275326464/0600, variabilní symbol 1341 a číslo
popisné Vaší nemovitosti.
Ludmila Haišmanová
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5. RETRO JÍZDA
VETERAN CAR CLUB PLZEŇ v AČR pořádá dne 11. srpna 2018 již
5.retro jízdu, aneb „V čem jsme jezdili za socialismu“ - jízda
historických automobilů a motocyklů prodávaných v ČSSR
v letech 1948-1989.
Start: Sportovní areál ŠKODALAND u Litické přehrady; výstava
vozidel od 8.30 do 9.55 hodin, start v 10.00 hodin;
Trasa jízdy: Litice, Útušice, Robčice, Štěnovice, Čižice, Předenice,
Netunice, Střížovice, Chlum, Chocenická Lhota, Chocenice, Zhůř,
Jarov, Kokořov, Žinkovy, Nepomuk (náměstí) - výstava vozidel od
cca 11.00 hodin; zámek Zelená Hora - výstava vozidel od cca 12.00
hodin; výstavy budou průběžné, vozidla budou přijíždět a odjíždět,
doba trvání 1 až 1,5 hodiny; Klášter, Dvorec, Srby, Ždírec, Stará
Huť, Vlčice, Blovice, Zdemyslice, Žákavá, Nezvěstice, Šťáhlavy,
Starý Plzenec, Plzeň;
Cíl: Nádvoří Plzeňského Prazdroje - výstava vozidel s doprovodným
programem od 16.00 do 18.00 hodin.
David Procházka
VCC Plzeň

Společenská kronika
V ČERVENCI SLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
AMBROŽ František
Útušice
PIŠLOVÁ Danuše
Robčice
MUDr. ŠVARC Václav
Robčice
KLÁŠTERKOVÁ Helena
Útušice
V SRPNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
ULČ Václav
Útušice
NAAROVÁ Vlasta
Útušice

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