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3. SRAZ RODÁKŮ 20. září 2014
V polovině srpna byly doručeny pozvánky na 3. setkání rodáků Útušic a
Robčic narozených do roku 1951 včetně. V případě, že by někdo pozvánku
z jakéhokoliv důvodu neobdržel, přihlaste se, prosím, na obecním úřadu.
Uzávěrka přihlášek je 5. září.
Setkání bude mít následující program (čas je uváděn orientačně).
7.30h – 8.30h
prezentace
8.30h
zahájení setkání
9.00h
fotografování
10.00h
promítání „Myslivci před 50ti lety“
11.30h – 12.30h
oběd
13.30h
vystoupení souboru „Dobřanské bábinky“
16.00h
večeře
17.00h
oficiální ukončení
Výstava „Škola základ života“, která měla premiéru v roce 2013, bude
v sobotu, 20.9., připravena pro rodáky, v neděli, 21.9., bude přístupna pro
ostatní zájemce od 10.00h do 18.00h v přísálí hostince Útušice. Na výstavě je
možno zakoupit brožury „Historie příjmení v Útušicích“ a „Historie školy
v Útušicích“.
A. Kocourková

POZVÁNKA
Obecní úřad Útušice srdečně zve na zábavný
večer s hercem Martinem Zounarem a
imitátorem Petrem Martinákem.
Koná se v sobotu 4.10. 2014 od 19 hodin v
sále hostince Útušice. Předprodej vstupenek
se uskuteční v pátek 27.9.2014 od 17 do 18 hodin v hostinci Útušice.
Vstupné v předprodeji 120,- Kč, na místě 140,- Kč.
A. Kocourková
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
do Zastupitelstva obce Útušice
Starosta obce Útušice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zákona č.
247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR
oznamu je:
1. Volby do Zastupitelstva obce Útušice se konají:
dne 10. října 2014 od 14:00 h do 22:00 h
a dne 11. října 2014 od 8:00 h do 14:00 h.
2. Místem konání voleb je:
ve volebním okrsku č. 1 Útušice zasedací místnost Obecního úřadu Útušice
pro voliče bydlící v k.ú. Útušice;
ve volebním okrsku č. 2 Robčice hasičská zbrojnice Robčice
pro voliče bydlící v k.ú. Robčice.
3. Volby do zastupitelstva obce: voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní
občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem, jde-li o
cizince, průkazem o povolení k pobytu.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

OHLÉDNUTÍ ZA KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM
Vážení spoluobčané, s nastávajícími komunálními volbami se nabízí příležitost
rekapitulace právě končícího volebního období v naší obci. Ve stručnosti proto
v následujících řádcích shrnuji a uvádím nejvýznamnější akce, které jsme v tomto
období vykonali.
Rok 2011
- nové autobusové zastávky v obci Útušice;
- zrestaurování oltáře v kapličce Útušice;
- výměna oken ve 2. nadzemním podlaží objektu bývalé školy Útušice;
- 2011- 2012: posunutí oplocení a vytvoření prostoru pro chodník na Štěnovice;
- 2011 – 2012: projekt na hlavní řady vodovodu a vydání stavebního povolení;
- 2011 – 2012: koupě cca 13 ha pozemků (zemědělské a lesní půdy) v k.ú. Útušice,
Robčice a Litice;
Rok 2012
- dokončení stavby dvojgaráže a klubu nad ní u víceúčelového sálu včetně kolaudace;
- nový veřejný bezdrátový rozhlas;
- projekt cyklostezky vedoucí po k.ú. Útušice;
- aktualizace pasportu pozemních komunikací;
- zpracování studie převedení extravilánových vod (prevence povodňových záplav z polí);
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- koupě pozemků pod budoucím chodníkem na Radobyčice a vypracování projektu pro
územní řízení;
- koupě pozemků na cvičiště hasičů obce Útušice;
- osazení závor ke vjezdům do lesa;
- nový územní plán;
- oprava tarasu pod školou a nový plot u objektu bývalé školy;
Rok 2013
- provedení změny dodavatele energií (plyn a elektřina) – úspora do konce roku 2015 cca
45 tisíc Kč;
- změna běžného účtu (účet bez poplatků) a spořícího účtu (úroky navýšeny o cca 70 tisíc
Kč/rok);
- opravy kanalizací a komunikací po povodni;
- rekonstrukce vrtu u hostince;
- oprava hráze Robčického rybníku;
- přidání druhého stanoviště kontejnerů na separovaný odpad v Útušicích;
- nascanování kroniky obce a příloh pro zachování budoucím generacím;
- uzavření směnné smlouvy s Povodím Vltavy – pozemek pod školou;
- 2013 – 2014: vypracování projektu na přípojky vodovodu pro jednotlivé nemovitosti a
vydání územní rozhodnutí;
Rok 2014
- koupě pozemku na cvičiště hasičů obce Robčice;
- zřízení pobočky knihovny Dobřany ve víceúčelovém sálu Útušice;
- změna pojištění majetku – navýšení pojistných částek a úspora oproti původním
smlouvám cca 10 tisíc Kč/rok;
- zpracování pasportu technické infrastruktury;
- zpracování územních studií územního plánu Útušice;
- celkový stav finančních prostředků činí k dnešnímu dni cca 25 milionů Kč.
Víceúčelový sál je využíván ke sportovnímu vyžití od roku 2012 – nejprve děti florbal, pak
předškolní děti cvičení, pak ženy a poté muži florbal.
Za zastupitelstvo obce Ing. Václav Fink

A ještě ohlédnutí za kulturními akcemi obce:
Rok 2010
- 1.12. založena nová tradice - první
rozsvícení vánočního stromu
- 26.12. vánoční pořad: hosté Jan Kůrka,
Pavel a Petr Baťkovi, Ing. Jiří Šrogl
Rok 2011
25.2. obecní bál
2.4. dětský maškarní bál
15.4. Zdeněk Troška
29.5. pohádka Láska a povidla
18.6. dětský den
16.9. Bohumil Klepl
1.10. druhé setkání rodáků
6.11. pro děti Rohaté pohádky
18.11. Yvetta Simonová
19.11. druhé vítání občánků
1.12. druhé rozsvícení vánočního stromu
27.12. vánoční pořad - hosté Ing. Josef
Vozdecký, Květa Bodollová, Petr
Beneš

Rok 2012
4.2.obecní bál (poprvé půlnoční
překvapení ženy "Poupata")
4.3. dětský maškarní bál
13.4. Tomio Okamura
14.4. pohádka Strašidlo Bublifuk
2.6. dětský den
16.10 pohádka Čert a Káča
16.10.večer - 5 klobouků Jana Přeučila
s hostem Evou Hruškovou
14.11. založena nová tradice - lampionový
průvod
1.12. rozsvícení vánočního stromu
3.12. vánoční pořad - hosté Pavel Horváth,
M.B. Karpíšek, Zora Kostková
Rok 2013
17.1. zájezd pro děti na Viktorii Plzeň a
setkání s P. Horváthem
2.2. obecní bál - půlnoční překvapení Besídka v MŠ
16.2. dětský maškarní bál
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Rok 2013 - pokračování
24.3. pohádka Není drak jako drak
26.4. Ivo Šmoldas
1.6. dětský den
14. a 15.9. výstava o historii škol
21.9. třetí vítání občánků
1.10. Zdeněk Troška
7.11. Modrá pohádka pro děti
13.11. lampionový průvod
1.12. rozvícení vánočního stromu
20.12.vánoční pořad - hosté M. Straka,
M.B. Karpíšek, MUDr. Jiří Zeithaml

od roku 2013 se prodávají na kulturní
pořady permanentky, OÚ vydal dvě
brožury - Historie příjmení a
Historie škol.
Rok 2014
22.1. zájezd pro děti do HC Škoda Plzeň
8.2. obecní bál - půlnoční překvapení
Nastěnky a Labutí jezero
16.2. dětský maškarní bál
16.3. pohádka pro děti Mrazík
11.4. Antonín Procházka
1.6. dětský den
A. Kocourková

A CO PŘIPRAVUJEME PRO ZÁVĚR ROKU 2014 ?
Říjen – pohádka pro děti
Listopad – lampionový průvod
1.12. rozsvícení vánočního stromu
19.12. vánoční pořad s Petrem Jančaříkem
A. Kocourková

Společenská kronika
V ČERVENCI A SRPNU SLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
KESTLER Jaroslav
FRANCÁN Jaroslav
ALBL Jan
SLADKÝ Ladislav
FAJTOVÁ Helena

Útušice
Útušice
Útušice
Útušice
Robčice

V ZÁŘÍ SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
HAJŠMAN Vojtěch
BERANOVÁ Zdeňka
FINK Václav
VLČKOVÁ Růžena
PYTLÍK Jiří

Útušice
Robčice
Útušice
Útušice
Robčice

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