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VODOVOD ÚTUŠICE, ČÁST ROBČICE
Koncem ledna jsme podepsali smlouvu o dílo
na akci VODOVOD ÚTUŠICE, ČÁST
ROBČICE.
Dodavatelem
stavby
bude
společnost
STREICHER
spol.
s r.o.
Staveniště bylo předáno ve čtvrtek 6.2.2020.
Dle dohody bude stavba zahájena na konci
února nebo začátkem března. Tento termín
může být ale změněn z důvodu počasí.
Termín dokončení je srpen 2020.
Na návsi v Robčicích bude umístěn stavební kontejner, u kterého
bude vývěska. Na této vývěsce budou bližší informace o stavbě.
Informace budou zveřejňovány také na webových stránkách Obce
Útušice: www.utusice.cz.
Pro vysvětlení ještě uvádím, že rozsah stavby přípojek, které
budou budovány v rámci stavby vodovodu, je od vodovodního řadu
po vodoměr. Vodoměr je dle projektu nakreslen ve vodoměrné
šachtě nebo ve sklepu nemovitosti. Napojení na rozvody vody
v nemovitostech již není řešeno v rámci této smlouvy a každý
vlastník nemovitosti si musí napojení od vodoměru dále vyřešit
sám. Rozsah provedení stavby přípojek je shodný jako
v Útušicích.
Každý vlastník nemovitosti bude zástupcem zhotovitele včas
kontaktován a bude dohodnut termín a technické podrobnosti
stavby.
Ing. Václav Fink
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BODYFORMING - POZVÁNKA
Zveme všechny zájemkyně na cvičení bodyformingu, tj. aerobicu
a posilování s hudbou ve středním tempu. Průběh lekce: zahřátí
formou jednoduché aerobní sestavy, následně posilování ve stoji
(dřepy, výpady), posilování ve spodních pozicích (klek, sed, leh) zaměřené na problémové partie a závěrečný strečink. Cvičení bylo
zahájeno v pondělí, 3.2.2020 – a dále následuje každé pondělí na
sále od 18hodin. Cena činí Kč 50,-/hodinu (vhodné i pro dívky od
12 let - zdarma). S sebou tenisky (sálovou obuv), podložku na
cvičení, pití, ručník.
Bližší informace Soňa Prudká 774533744

POZVÁNKA NA BESEDU S PROMÍTÁNÍM
Ve středu 26.února 2020 zveme všechny ženy i ostatní zájemce
včetně dětí na besedu o cestování "Jižní Dakota a Kalifornie".
Přednášku s promítáním povede cestovatel pan Zdeněk Vacek
z Čižic. Koná se v salonku místní restaurace od 18hod., vstupné
30,- Kč.
Anna Kocourková
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PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
ČEZ Distribuce a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny, které se bude konat ve čtvrtek, 20. února 2020 v době
od 7.30h do 15.00h v obci ÚTUŠICE:
4, 5, 6, 31, 34, 51, 62, 64, 69, 71, 73, 75, 76, 90, 91, 102, 103,
106, 108, 123, 127, 128, 139, 149, 151, 165, 203, parc.č.26/2,
parc. č. 258, parc. č. 280/17, parc. č. 286/3.
Bližší informace naleznete na:
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

Oznámení Českého statistického úřadu – výběrové
šetření v domácnostech „ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2020“
Český statistický úřad organizuje v roce 2020 v souladu se
zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních
podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní
podmínky 2020“ (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky
tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě
srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel
v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro
výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 403
domácnostech, z nichž se 6 653 zúčastnilo šetření již
v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření
zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 1. února do 24. května 2020
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou
zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé
bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém
šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně
důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální
situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným
způsobem.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat
průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení
s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní
podmínky a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, popř. průkazem
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zaměstnance českého statistického úřadu. Ve všech fázích
zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data
jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje
evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná
v souladu s ním. Všichni pracovníci českého statistického úřadu
jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.
Český statistický úřad

OMLUVA
Vážení čtenáři zpravodaje U nás doma, omlouváme se za
v minulém vydání omylem otištěný odpadový kalendář pro rok
2019. Všechny aktuální informace vztahující se ke správné výši
poplatků a termínům vývozů SKO pro rok 2020 byly v minulém
vydání otištěny na stránkách tři a čtyři. Dále je najdete na
www.utusice.cz a na úředních deskách v obou obcích. Děkujeme
za pochopení.
Ing. Václav Fink

Společenská kronika
V ÚNORU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
STREJCOVÁ Naděžda
LINDAUR Václav
VÁCLAVÍČKOVÁ Božena
NAAR Josef
KOPELENT Vladimír

Útušice
Útušice
Útušice
Útušice
Robčice

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