4/2021

Vydáno 10.6.2021

POUTNÍ MŠE SVATÁ
Srdečně vás zveme na Poutní mši svatou, která se koná v sobotu
3. července 2021 od 17 hodin v kapli na návsi Útušice. Ing. Václav Fink

OHLÉDNUTÍ ZA NOCÍ KOSTELŮ
V pátek 28.5.2021 se konala celorepubliková akce Noc kostelů, do
které jsme přihlásili i naši kapličku. V doprovodném programu
proběhla výstava obrázků na téma „Nejhezčí místo v naší obci“.
Sešlo se 10 obrázků od dětí a v námětu zvítězilo dětské hřiště
a řeka Úhlava. Překvapením pro všechny byly 4 krásné obrázky od
paní Zuzany Drdové a jeden od pana Jaroslava Drdy. I zde byla
řeka a hezká místa Útušic. Všem srdečně děkujeme. Další
mimořádností letošní akce u nás byla návštěva plzeňského
biskupa pana Tomáše Holuba. Bylo to milé a vstřícné setkání.
Letos naši kapličku navštívilo 44 lidí.
Anna Kocourková

ČERVNOVÝ VEJŠLAP
Po dvou úspěšných vejšlapech k Antoníčkovi a do Hradiště
uskutečníme poslední předprázdninový vejšlap v sobotu 19.
června 2021. Sraz je na autobusové zastávce v Útušicích odjezd ve 14.54 hodin do Štěnovického Borku. Odtud ke studánce
Barborka, dále do Čižic a podél řeky domů. Účastnice z Robčic
buď dorazte do Útušic nebo zavolejte na tel č. 378 035 477 - zde je
třeba stejný spoj objednat pro zajížďku do Robčic. Svačinu a pití
s sebou.
Anna Kocourková
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DIVADLO PRAHA
Několikrát ohlášený a následně zrušený zájezd na divadelní
představení do divadla Broadway v Praze na muzikál Kat Mydlář se
uskuteční! Byl nám potvrzen náhradní termín – sobota 18. září
2021, začátek v 18 hodin. Zájemci ať se závazně přihlásí na zdejší
obecní úřad telefonicky nebo mailem do 31.7.2021. Vstupenky
obdržíte na místě.
Ing. Václav Fink

NABÍDKA VOLNÉHO MÍSTA DO
VOŇAVÉHO ESHOPU S KOŘENÍM
E-shop Koření od Antonína v Útušicích hledá po dlouhé době dalšího
člena do týmu za kolegyni, která odchází do penze.
O Koření od Antonína
Naším cílem je vybírat to nejkvalitnější koření z celého světa
a naplňovat firemní heslo — Legenda mezi kořením, proto pečlivě
vybíráme a kontrolujeme každý druh koření, který ve světě nakoupíme.
Každý sáček a kořenka nám projdou jedna po druhé rukama
s láskou. V procesu balení koření kromě přesných vah a tiskárny
nepoužíváme žádné stroje. Jsme manufaktura.
Koho hledáme?
kolegu/kolegyni na pozici sypač/ka koření na hlavní pracovní poměr
v našem e-shopu v Útušicích
Požadujeme: spolehlivost, dobrou náladu, pečlivost, zručnost, kladný
vztah ke koření a vaření
Náplň práce: příprava a ruční balení koření, příprava a expedice balíků
s kořením
Nabízíme: práci ve stabilní společnosti s velmi přátelským kolektivem,
odpovídající platové ohodnocení, příspěvek na stravování
Místo výkonu práce: Útušice
V případě Vašeho zájmu nám prosím zašlete svůj životopis na
koreni@koreni.cz .
Telefonní kontakt: 774 236 555
Těšíme se na Vás, Tým Koření od Antonína

POPLATKY ZA PRONÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA
Obecní úřad Štěnovice uzavírá od dubna 2021 nové smlouvy
o pronájmu hrobových míst a jsou přijímány platby za pronájem
hrobového místa na hřbitově ve Štěnovicích.
Prosíme nájemce hrobových míst, aby si předem ověřili číslo hrobu,
popřípadě předložili původní nájemní smlouvu z roku 2016. Tento
údaj je nutný pro přesnou identifikaci hrobového místa. Ing. Václav Fink
strana 2

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek s.r.o. prodává slepičky snáškových
plemen – Tetra, Dominant, Green Shell – typu Araukana, stáří 16
až 20 týdnů; cena 185,- až 239,- Kč/ks. Prodáváme slepičky
z našeho chovu, odchované na hluboké podestýlce. Prodej se
uskuteční v neděli 13. června 2021: v Robčicích u hasičské
zbrojnice ve 14.15 hodin, v Útušicích u kapličky ve 14.25 hodin.
Slepičky si objednejte na níže uvedených telefonních číslech:
Informace: Po-Pá 9,00-16,00 hod.
Tel: 601576270, 728605840
www.drubezcervenyhradek.cz

VODNÍ NÁDRŽ ÚTUŠICE
Poslední dobou se setkávám s dotazy na budovanou vodní nádrž,
a proto zde uvádím několik údajů.
Plocha zátopy při provozní hladině
1803 m2
Objem akumulované vody při provozní hladině
1696 m3
Plocha zátopy při maximální hladině
2453 m2
Objem akumulované vody při maximální hladině
2867 m3
Hráz bude zemní homogenní sypaná.
Sdružený objekt pro spodní výpusť a bezpečnostní přeliv.
Bezpečnostní přeliv bude ve tvaru U a je dimenzován na průtok
stoleté vody dle statistik ČHU, proto bude tento betonový
monolitický objekt s kamenným obkladem hodně rozměrný.
Ing. Václav Fink
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ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 13. června 2021
Od 13. června bude v pracovní dny zaveden nový spoj v 8.00 hodin
z Terminálu Hlavní nádraží přes Útušice, Štěnovice, Čižice,
Předenice, Lišice a Dolní Lukavici do Přeštic. Po spoji byla
v minulosti poptávka kvůli příliš velké časové mezeře v okolí Plzně.
Na spoji bude jezdit mikrobus. Na spojích č. 13, 39 a 44 jsou od
téhož data zkráceny jízdní doby.
POVED s. r. o., telefon: 37803 5468, e-mail: fenclm@poved.cz

MOST NA DRAHÁCH
V průběhu minulého měsíce byla k blízkosti retenční nádrže Na
Drahách převezena lávka pro pěší a cyklisty. Tato lávka je
majetkem města Plzeň, byla demontována při stavbě tramvajové
linky na Borská pole. V budoucnu by měla být použita pro
cyklostezku v místech přes Lohoští.
Ing. Václav Fink

Společenská kronika
V ČERVENCI SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
RADLEROVÁ Helena
Útušice
NYGRÝNOVÁ Jindřiška
Robčice
KUČERA Václav
Útušice
FRANCÁN Miloš
Útušice
V SRPNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
LEŠKA Milan
Útušice
ŠERÁ Božena
Útušice

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