2/2016

Vydáno 26.1.2016

KULTURNÍ AKCE OÚ NA 1.POLOLETÍ ROKU 2016





13.
28.
16.
16.

únor
únor
duben
duben

 červen

obecní bál
dětský maškarní bál
odpoledne - pohádka pro děti
večer - ochotnické divadlo Jezírko - komedie pro
dospělé "To jste tu správně"
dětský den

Změna! Letos
nebudeme
prodávat
permanentky.
Vzhledem
k tomu, že na divadlo nebudou v sálu stoly, ale řady židlí, budeme
prodávat vstupenky v předprodeji. Pravidelnou podzimní akci ještě
zvažujeme. Zájem o kulturu v obci není tak velký, aby pokryl
zaplacení hostů, obec musí tyto akce značným podílem doplácet.
Vánoční pořad určitě zachováme.
A.Kocourková

Obecní úřad Útušice srdečně zve na tradiční

Obecní bál
který se koná v sobotu, 13.2.2016, od 20.00 hodin
v sále restaurace Útušice.
Bál zahájí světelná show, připravena je bohatá
tombola a půlnoční překvapení!
Předprodej vstupenek se uskuteční v pátek, 5.2.2016,
od 17 do18 hodin v restauraci. Vstupné 120,- Kč.
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V. Fink

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
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HŘIŠTĚ VEDLE TENISOVÝCH KURTŮ
Obec Útušice v loňském roce zakoupila pozemek vedle tenisových
kurtů. Naším záměrem je vybudovat zde víceúčelové hřiště. Prvním
krokem bude pokácení stromů a vybudování nového oplocení,
odvodnění a terénních úprav. Toto bude započato v nejbližší době.
V.Fink

ÚZEMNÍ STUDIE
Platný územní plán obce Útušice vymezuje tři lokality, ve kterých je
nutné před započetím jakýchkoliv, byť i projekčních prací, zpracování
územní studie. Jedná se o lokality při výjezdu z obce Útušice směr
Radobyčice – po pravé i levé straně, třetí lokalita se nachází po levé
straně na vjezdu do Robčic od Útušic. Tato studie řeší dopravní
a technickou infrastrukturu, odvodnění a navrhuje parcelaci. Obec
Útušice nechala studie pro obě části obce zpracovat. Nyní je možno
do nich nahlédnout na obecním úřadu nebo na internetových
stránkách obce www.utusice.cz. Studie budou k nahlédnutí do konce
února 2016 a poté budou schváleny Městským úřadem Přeštice.
V.Fink

KOTLÍKOVÉ DOTACE ANEB CO DÝCHÁME
V ZIMNÍM OBDOBÍ V NAŠÍ OBCI ?!
V tomto období - v topné sezóně, a především
ve
dnech
se
špatnými
rozptylovými
podmínkami – se množí stížnosti občanů na
znečišťování
ovzduší
zplodinami
z kotlů
ústředního topení z některých nemovitostí
v Útušicích i Robčicích. Žádáme proto
všechny, kterých se týká problematika
černého kouře plného zdraví nebezpečných
látek případně světlejšího kouře vznikajícího
pálením PET lahví a jim podobného odpadu, aby v kotlích pro
ústřední vytápění nemovitostí končilo pouze to palivo, které do nich
patří - o ohleduplnost vůči spoluobčanům i životnímu prostředí!
Vždyť ovzduší kolem nás dýcháme všichni! V některých případech jde
i o použití špatného způsobu topení nebo zastaralého kotle
s nevyhovujícími parametry.
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V souvislosti s výše uvedeným připomínáme
možnost získání tzv. „Kotlíkové dotace“
prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského
kraje: elektronické podávání žádostí o tzv.
Kotlíkové dotace začalo v Plzeňském kraji
20.1.2016. Žadatelé o dotaci mohou od tohoto
termínu podávat žádosti přes elektronický
systém eDotace. V této první výzvě rozdělí
Plzeňský kraj částku 162 milionů korun.
Hlavním cílem rozsáhlé výměny kotlů by mělo
být zlepšení kvality ovzduší zejména ve
venkovských oblastech, kde je dle průzkumů nejvyšší počet
domácností, které topí starými kotli na pevná paliva. Dalším
důležitým faktorem je úspora pro ty, kteří si nový kotel pořídí.
Pro občany, kteří mají zájem o výměnu starého kotle za nový
a splňují podmínky pro čerpání dotace, připravil krajský úřad
informační semináře. K dispozici je také jednotné telefonní číslo
377 195 099, kde zájemcům administrátoři dotace odpoví na různé
dotazy. Je také možné využít emailovou poštu, a to prostřednictvím
kontaktu kotliky@plzensky-kraj.cz. Kompletní informace jsou pak
k dispozici na webových stránkách Plzeňského kraje www.plzenskykraj.cz nebo na facebookové stránce
www.facebook.com/kotlikove.dotace.v.PK
Zastupitelstvo obce Útušice

Společenská kronika
V ÚNORU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
SKÁLOVÁ Jarmila, Útušice
RACKOVÁ Věra, Útušice
FINKOVÁ Marta, Útušice
SUŠÁNKOVÁ Jiřina, Útušice
MILFAITOVÁ Jana, Útušice

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