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VÍCEÚČELOVÝ SÁL ÚTUŠICE - CVIČENÍ
Zvu Vás nově ve středu od 19.00 hodin na cvičení v sále v Útušicích.
Těšit se můžete na rozmanité cvičení v podobě kruhového tréninku,
kvalitního jógového protažení na závěr každé lekce a do budoucna na
Step aerobik. Sálovou obuv, podložku a pití prosím sebou.
Určeno pro všechny věkové kategorie :-)
Rozvrh cvičení:
Pondělí 18.00 hodin Bodystyling, 19.00 hodin Jóga
Středa
19.00 hodin Kruhový trénink/Step
Teším se na vás, s láskou Soňa tel.774533744

Cvičení žen, vedené paní Marií Bečváříkovou začíná novou sezónu
v úterý 6.10.2020. Začátek je v 18.30 hodin, poplatek 20,- Kč za
každou navštívenou hodinu. Přibíráme nové zájemce
Anna Kocourková

DIVADLO PRAHA
Původní termín zájezdu do divadla Broadway v Praze na muzikál Kat
Mydlář - 31.5.2020 – byl kvůli karanténním opatřením zrušen.
Náhradní termín letošního avizovaného zájezdu na tento muzikál je
sobota 10. října 2020. Kat Mydlář je muzikál českého hitmakera
a zpěváka Michala Davida s texty Lou Fanánka Hagena, který vychází
ze skutečných dějin českých zemí a točí se kolem Jana Mydláře,
pražského kata. Začátek představení je v 18.00h. Autobus bude
vyjíždět v 15.00h. Žádáme všechny, kteří již mají zaplacené vstupenky
na jarní termín, o vyzvednutí náhradních vstupenek v úředních
hodinách na obecním úřadu. Stále jsou ještě volná místa. Cena
vstupenky včetně dopravy činí 500,- Kč. Při představení je nutné
použití roušky.
Anna Kocourková
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ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ÚTUŠICE
Obec Útušice informuje majitele nemovitostí v k.ú. Útušice a Robčice
u Štěnovic o možnosti podání žádostí na změnu Územního plánu obce
Útušice. Žádosti o změnu ÚP je možno podávat v období od 1.9.2020
do 28.2.2021 písemně na Obecní úřad Útušice.
Ing. Václav Fink

HISTORIE OBCE
Kronikářka obce paní Anna Kocourková sepsala brožuru s názvem
"Nejstarší historie obce Útušice". Jsou v ní zahrnuty všechny
dohledané zprávy o obci od 1. písemné zmínky z roku 1393 až do doby
před II. světovou válkou. Brožuru je možno zakoupit na OÚ. Brožuru si
můžete zakoupit na Obecním úřadu Útušice, cena Kč 50,-/kus.
Ing. Václav Fink

MATEŘSKÉ CENTRUM LITÍNEK
Srdečně zveme rodiče a děti do herny nad sálem v Útušicích, kde se
pravidelně scházíme každý čtvrtek od 15.00 hodin do 18.00 hodin.
Budeme si společně hrát, tvořit, cvičit, číst si a bavit se.
Začínáme 10. září 2020 v 15.00 hodin a moc se na vás těším.
Kontakt: Daniela Koptová, tel: 775 681 051
Zvány jsou děti do 10 let. Poplatek: 40,-Kč/dítě.
Daniela Koptová

NABÍDKA NÁKUPU - SCUK.CZ
Znáte už komunitní farmářské tržiště Scuk.cz? Můžeme tam společně
nakupovat dobroty přímo od menších lokálních farmářů za férové ceny.
A jak to funguje? Připojte se k mé online Nákupní skupině na
www.scuk.cz/robcice, kde pravidelně pořádám nákupy přímo od farmářů.
Nakupte si online, na co máte chuť. Nákupy běží vždy od pondělí do neděle
a výdej je následující středu u nás doma na adrese Robčice 22. Pak už si
jen vychutnejte lokální dobroty i pocit, že jste podpořili menší farmáře.
Můžete sledovat i na facebooku: www.facebook.com/groups/scuk.robcice,
kde Vám dám tipy na nákup a pořádám soutěže. Budu se na Vás těšit!
Beranová Šárka

VODOVOD ROBČICE
Stavba vodovodu již byla dokončena, v současné době připravujeme
žádost o kolaudaci hlavních řadů a ohlášení užívání na vodovodní
přípojky. Možnost zahájení odběru vody pro domácnosti bude cca
v polovině září. Kdo bude chtít vodu odebírat, vybuduje si napojení
mezi vodoměrnou soupravou a nemovitostí a následně svůj zájem
nahlásí na Obec Útušice, podepíše dodatek smlouvy o dodávce vody
a odvádění odpadních vod a tím bude přípojku moci využívat. Na
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vybudování hlavních řadů jsme obdrželi příslib dotace od Ministerstva
zemědělství ČR ve výši 2,857 mil. Kč.
Ing. Václav Fink

VODNÍ NÁDRŽ ÚTUŠICE
Po zjištění nesrovnalostí v dokumentaci na akci „Vodní nádrž Útušice“ jsme
nechali vypracovat dokumentaci pro provádění stavby. Podle této
dokumentace je nyní vypsáno výběrové řízení na dodavatele akce. Po výběru
dodavatele bude stavba zahájena.
Ing. Václav Fink

ČINNOST SDH ROBČICE ZA ROK 2019
První akcí uplynulého roku byla 26.1. VVH našeho sboru v hostinci Na
Návsi v Útušicích. Každý druhý pátek v měsíci pořádáme v naší klubovně
v Robčicích členské schůze sboru. Koncem února proběhla na místním
koupališti brigáda na úklid poražených stromů. Celý den jsme pálili veškeré
větve a nařezané dřevo jsme odvezli k hasičské zbrojnici na vytápění
klubovny v zimních večerech. Traktor s valníkem nám na tuto akci zapůjčil
pan Ulč. V březnu jsme po dohodě s OÚ vyčistili příkopy směrem z Robčic
na Útušice a k vodojemu. Směrem k vodojemu se následující víkend v celé
trase vysázelo zhruba 30 nových ovocných stromků a v suchých měsících
jsme je společně s hasiči z Útušic jezdili zalévat. 23. března se čistilo
koupaliště a k tomu přilehlá odtoková strouha. Dne 30. března jsme se
zúčastnili Aprílových závodů pořádaných hasiči ze Skvrňan. Následující
víkend 6. dubna jsme tradičně na místním rybníce zahajovali rybářskou
sezónu. Od poloviny dubna jsme opět začali dávat do kupy cvičiště po zimní
pauze. 19. dubna se konala brigáda na pálení větví na cvičišti, kde byly
poraženy 2 nebezpečné stromy, naklánějící se na příjezdovou cestu a náběh
základny. Na tuto akci nám zapůjčil Josef Hodek traktor bagr, bez kterého
bychom se neobešli. 27. dubna jsme přivezli májku, techniku k přivezení
májky nám jako každý rok zapůjčil pan Ulč. Májka se následně za tři dny
stavěla u hasičské zbrojnice. 19. května jsme se zúčastnili okrskových
závodů, které se konaly v Nebílovech. Naše družstvo skončilo na 2. místě,
závodů se zúčastnilo 6 družstev mužů z celého okrsku. 15. června nás
čekala od ranních hodin velká brigáda na cvičišti – posekali jsme
křovinořezem veškerou přerostlou trávu, shrabali ji a uklidili a následně
opravili drceným asfaltem výmoly na příjezdové cestě. Navíc jsme zhotovili
základ pro nový přístřešek neboli stánek - ten má posloužit jako prodejní
stánek na prodej piva a klobás kousek od dráhy při konání soutěže
a zároveň tato plechová bouda slouží jako sklad na překážky a další
techniku po zbytek roku. Ke konci měsíce června byla zrekonstruována na
hasičské zbrojnici střecha, jelikož přes tu původní již téměř zatékalo. Tuto
opravu financoval obecní úřad. Tento měsíc bylo ještě zakoupeno na rybník
dmychadlo, které víří vodu a dodává potřebný kyslík rybám, a tak zabraňuje
jejich úhynu při nedostatku vody. 13. července zahrála u koupaliště
skupina Katr. Počasí nám moc nepřálo, ale i tak se akce zúčastnilo 110 lidí.
27. července jsme pořádali 1. ročník soutěže O pohár obce Robčice. Soutěže
se účastnilo celkem 12 družstev mužů a 2 družstva žen, běželo se na dvě
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kola na 2B úzké hadice. Našemu týmu se na domácí půdě moc nezadařilo,
zřejmě nervozita hrála hlavní roli a s časem 17:28 jsme skončili na 6 místě,
dále se soutěže zúčastnil náš starší tým, složený ze staré gardy, a za velké
podpory všech přítomných nakonec obsadil předposlední místo. 31. srpna
se po roční neplánované odmlce na našem rybníce pořádaly rybářské
závody. Počasí všem přítomným přálo, ale závodů se účastnilo pouze 30
rybářů. 5. října se konal po celý den sběr železa po obci. Ke konci října se
nechala odvézt sportovní stříkačka na drobnou repasi a seřízení k panu
Kulovanému do Rožmitálu pod Třemšínem, tuto opravu nám zafinancoval
obecní úřad. Ke konci roku musela naše stařičká avia ještě na drobnou
opravu převodovky, řazení a celkové seřízení. Avia byla odvezena do Zruče
k panu Kepkovi. 30. listopadu proběhl úklid garáže po celé sezóně
a zazimování veškeré techniky. 7. prosince v hasičské zbrojnici proběhla
akce tzv. „dohasná a dolovná“. Tuhle akci pořádáme každý rok jako
poděkování všem činným členům za činnost, kterou vykonávají pro náš sbor
během celého roku. Všechny tyto členy bych chtěl pochválit a poděkovat jim
za účast na brigádách a všech jiných aktivitách našeho sboru, jelikož
utrhnout se z domova s nějakou tou průpovídkou od drahé polovičky není
tak jednoduché, jak se zdá, ale bez jejich podpory bychom to taky nezvládli.
Po celý rok sbíral náš sbor elektroodpad, za tento rok se uskutečnil jeden
svoz. Na samotném konci roku, kdy jsme se mezi svátky nudili doma,
přejedeni řízky a chlebíčky, se pár lidí domluvilo a poklidilo celý půdní
prostor, ve kterém byl po rekonstrukci střechy z léta velký nepořádek. Ještě
minulý rok, a to 30. prosince, proběhla poslední brigáda kvůli dotažení
elektřiny do přístřešku vedle garáže, aby se při pořádání různých akcí
nemusely tahat prodlužovačky a přenosná světla.
Radek Růt, pokračování příště

Společenská kronika
V SRPNU SLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
KASÍK Jan
Útušice
VOLFOVÁ Ludmila
Útušice
LEŠKOVÁ Drahomíra
Útušice
V ZÁŘÍ SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
FRANCÁNOVÁ Jitka
Útušice
KOCOURKOVÁ Anna
Útušice
ŠEDIVCOVÁ Růžena
Útušice

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