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Dubnová akce žen
Milé ženy, zvu Vás v pondělí, 8. dubna, od 18.00 h, do salonku
restaurace Útušice na povídání a promítání o cestování po světě.
Vstupné činí 20,- Kč.
A. Kocourková
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Nabídka pronájmu sálu
Obec Útušice nabízí zájemcům pronájem nebytových prostor
víceúčelového sálu a přísálí za níže uvedených podmínek.
 Krátkodobý pronájem pro občany obce 40,- Kč/hod (bez
topení) + úklid po akci
 Pronájem pro občany obce 500Kčza den + energie + úklid
po akci
 Pronájem pro ostatní zájemce 250,- Kč/hod (bez topení a
úklidu po akci).
V.Fink

Slavnosti svobody Plzeň 2013
Letos již po čtyřiadvacáté se Plzeň první květnový
víkend zahalí do pruhů a hvězd a vrátí se v čase do
roku 1945. Od pátku 3. května do pondělí 6. května
se návštěvníci města mohou vedle tradičních
turistických cílů těšit na mimořádnou událost, kterou
květnové oslavy osvobození bezesporu jsou. Emotivní
setkání s válečnými veterány, historické vojenské
kempy, kolona historických vozidel v ulicích města,
víkendový kulturní program a každý rok další a další
zajímavosti a novinky – to jsou Slavnosti svobody
Plzeň. Poprvé v historii bude jejich součástí také
Týden s armádou, město představí novou tematickou výstavu fotografií
jednoho z amerických osvoboditelů, zajímavé novinky chystají i
jednotlivé military kluby. Proluka v Křižíkových sadech, prostor před
KD Peklo v Pobřežní ulici a park za OC Plaza nabídnou ukázky
každodenního vojenského života, výstavy zbraní, dobové techniky a
vozového parku, ale i tematická setkání a zajímavosti z historie a
vojenství. Nezapomenutelným bude již tradiční setkání s veterány, kteří
vzpomínají na konec války a vyprávějí své životní příběhy. Pravidelně
končí bouřlivým potleskem, objetím a slzami a těší se velkému zájmu
Západočechů.
V neděli 5. května v 11 hodin vyjede na Klatovskou třídu konvoj
historických vojenských vozidel Convoy of Liberty, který každý rok
sledují tisíce nadšených diváků. Největší ohlas patří válečným
veteránům, se kterými se Plzeňané i návštěvníci setkají po dojezdu
kolony na náměstí Republiky.
Program květnových oslav vyvrcholí v pondělí 6. května v podvečer
vzpomínkovým pietním aktem u památníku „Díky, Ameriko!“ na
Americké třídě. Informace o připravovaném programu, aktuální
informace a novinky jsou k dispozici na webových stránkách
www.slavnostisvobody.cz.
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Veřejná zeleň
V uplynulých týdnech byly pokáceny některé jehličnany u
dětského hřiště v Útušicích. Důvodem kácení bylo narušování
tarasu a oplocení kořeny dřevin a především smrky dorostly do
takové výšky, že při velkém větru hrozilo jejich vyvrácení a
ohrožení majetku osob. V budoucnu budou pokáceny i ostatní
smrky. Na místě poražených stromů budou vysázeny nové okrasné
dřeviny.
Vzrostlou lípu na návsi nebylo možné zachránit prořezáním, neboť
její větší část již byla proschlá. Proto i ona byla poražena.
Náhradní výsadba na návsi bude provedena až po stavbě
vodovodu.
Zároveň upozorňuji občany Útušic a Robčic, že povolení kácet
zeleň na veřejném prostranství může vydat pouze obecní úřad!
Bohužel již došlo ke svévolnému pokácení vzrostlých zdravých
stromů v Robčicích. Tento případ byl tedy předán příslušným
orgánům k řešení.
V.Fink

Poděkování za úklid obce
Vážení spoluobčané, děkuji tímto všem, kteří se zúčastnili úklidu
obce, a děkuji též všem, kteří provedli úklid veřejného prostranství
v blízkosti svého bydliště.
Při této příležitosti byl proveden i úklid stráně
nad potokem, v části od mostu směrem na
Štěnovice (k Volfům). Odtud se odvezlo cca 18
igelitových pytlů plných plastů, skla a
ostatního komunálního odpadu. Navíc zde
bylo nalezeno velké množství železného šrotu.
Doufám, že tato „skládka“ je pozůstatek dávné minulosti a
v budoucnu se zde již odpad ukládat nebude!
V.Fink

Činnost SDH Útušice v roce 2012, plány na rok 2013
V roce 2012 jsme se účastnili mnoha hasičských soutěží, pomáhali
obci při místních brigádách, zasahovali při bleskových povodních i
při požáru. Nelze opomenout účast našeho sboru na taktických
cvičeních, schůzích okrsku a všelijakých školeních.
V loňské sezoně jsme, jako obvykle, sestavili sportovní družstvo
mužů i žen. Ženský tým se skládal z těchto členů: Michaela
Bartoňová, Ilona Buriánková, Tereza Pelouchová, Martina Raizlová,
Veronika Růtová, Eva Valentová a Jana Valentová. Družstvo mužů
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se skládalo z těchto závodníků: Martin Benda, Marek Bukovský,
Zdeněk Dědek, Martin Göttinger, Radek Kehar, Karel Kubíček, Pavel
Vrba a Tomáš Vrba. Družstvo mužů se v loňské sezoně zúčastnilo
celkem 24 závodů, přičemž někdy i dvou v jediný den. Tým žen se
účastnil 26-ti soutěží a také někdy dvakrát během jednoho dne. Loni
se nám tolik nedařilo jako v jiných letech. Bylo to způsobeno hlavně
tím, že jsme prioritně objížděli jednotlivé závody Západočeské
hasičské ligy, kde jsme byli nováčky. Zároveň se tam sjíždí ty
nejlepší týmy ze Západních Čech a okolí, takže konkurence je
opravdu veliká. Pro nás to byly ale především obrovské zkušenosti,
protože i v letošním roce se chceme účastnit hlavně této ligy. Letos
se pokusíme předvést lepší výkony a chtěli bychom se umístit
v celkové tabulce ligy na lepší příčce než loni, kdy jsme skončili na
33. místě se čtyřmi body. Holky obsadily v celkovém pořadí 10.
pozici s body šesti. V rámci Ligy 9. okrsku muži obsadili celkové
deváté místo z 19 týmů, holky pak místo 6. ze 7 družstev. Muži se
loni dostali dvakrát na stupně vítězů, jednou byli druzí a jednou
třetí. Holky obdrželi celkem osm pohárů, tři za první místo, čtyři za
místo druhé a jeden za třetí. Dne 14. dubna 2012 jsme se zapojili do
námětového cvičení v Čižicích. Jako tradičně se jednalo o dálkovou
dopravu vody „ze stroje do stroje“. Tohoto cvičení se zúčastnily
všechny sbory okrsku. Až na malé komplikace, kdy jednomu ze
sborů chytla stříkačka, se vše povedlo. Pokračování příště.
(čerpáno z dokumentu výroční valné hromady vypracované Radkem Kehárem)
Za SDH Útušice Martin Benda

Společenská kronika
V DUBNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Kastlová Milena Útušice
Šimek Miloslav
Útušice
Naarová Jitka
Útušice
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