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RODÁCI - ZMĚNA
Na září letošního roku připravujeme opět setkání rodáků. Někteří
z našich občanů se v Útušicích nenarodili, ale přistěhovali se jako
děti a v naší obci vyrostli. Členové Zastupitelstva obce Útušice se
proto rozhodli, že na setkání pozvou i ty, kteří se v Útušicích
a Robčicích sice nenarodili, ale chodili do místní školy.
Podle předběžného zjišťování se jedná o rodiny: Teřlů, Loudů,
Šťastných, Vaicenbacherů, Stehlíků, Kubů a Ulčů v Útušicích
a v Robčicích rodiny Feklů a Kukačků.
Jestli jsme na někoho zapomněli, prosím, pomozte nám
a oznamte tuto skutečnost na OÚ Útušice (tel.č. 377 916 205; email:
obec@utusice.cz). Děkujeme.
A. Kocourková

KOMINICKÉ SLUŽBY
Upozorňujeme všechny, kteří si objednali kominické
služby, že tyto budou zajišťovány ve dnech 20. a 21.
března 2017 následovně:
20.3.: Útušice čp. 68, 86, 136, 124, 108, 109, 126, 101;
21.3.: Útušice čp. 178,18,129,154, 107;Robčice čp. 22, 57
V. Fink
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SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Obecní úřad Útušice ve spolupráci se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Plzeň pořádají ve středu, 22. března 2017, sběr
objemného odpadu.
Stanoviště:
Útušice - prostor před víceúčelovým sálem,
Robčice – prostor před hasičskou zbrojnicí.
Patří sem:
 použitý nábytek ROZEBRANÝ NA JEDNOTLIVÉ DESKY – z důvodu
menšího objemu
 koberce
 linolea
 matrace
 dveře
 textilie
 sportovní potřeby (lyže, sáňky, kola)
 sanitární vybavení (WC, umyvadla, vany).






Nepatří sem:
komunální odpad, který patří do klasické popelnice
stavební suť, výkopová zemina
odpad z podnikatelské činnosti
autosedačky, nárazníky
veškerý nebezpečný odpad a elektrozařízení (lednice, televizory,
počítačové monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, zbytky barev
apod.).
V. Fink

VEŘEJNÁ ZELEŇ
Jak již mnozí z Vás zjistili, bylo poraženo několik Topolů kanadských
u řeky v Útušicích. Tato akce byla provedena správcem vodního toku,
kterým je Povodí Vltavy.
V průběhu března bude ještě provedeno narovnání potoka v místech
před lávkou u řeky a obec současně provede opravu lávky samotné.
Zároveň obec objednala
prořezání několika stromů v Útušicích
i Robčicích. Jedná se o stromy, kde hrozí pád větví nebo jiné
nebezpečí. Prořezání provádí odborná firma a bude dokončeno do
konce března.
V. Fink
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POHÁDKA PRO DĚTI
Obecní úřad Útušice Vás srdečně zve na divadelní představení pro
děti s názvem SLEPIČÍ ZÁZRAKY. Jaké zázraky se mohou dít na
malém dvorku plném slepic se
zlobivou kozou nám předvede
NÁNA divadélko ve čtvrtek,
30. března 2017. Začátek
představení bude v 17:30h ve
víceúčelovém sále v Útušicích.

SLAVNOSTI SVOBODY PLZEŇ
- osvobození americkou armádou
5. – 8. května 2017
www.slavnostisvobody.cz

Plzeň vzdá posedmadvacáté hold vojákům americké armády. Ve
dnech 5. až 8. května připomenou Slavnosti svobody Plzeň jako
každý rok po sametové revoluci pravdivé události začátku května
roku 1945. Osobitý fenomén oslav osvobození zahrnuje příležitost
seznámit se s atmosférou vojenských kempů, poznat dobovou
techniku, podívat se na dynamické a komentované ukázky výstroje či
výzbroje nebo zajímavé scénky z běžného života vojáků i obyvatel.
Program rovněž nabídne neopakovatelná setkání s přímými
účastníky bojů, americkými a belgickými válečnými veterány,
a průjezd kolony vojenských historických vozidel Convoy of Liberty
po Klatovské třídě.
V tradiční lokalitě za Obchodním centrem Plzeň Plaza bude poprvé
situován vojenský kemp 16. obrněné divize, v němž bude fungovat
polní kuchyně s dobovým vybavením nebo vojenské ubikace. Proluka
v Křižíkových sadech představí kemp prezentující 2. pěší divizi
americké armády, jejíž historie sahá až do roku 1917, kdy byla
založena. Součástí projektu v Proluce bude také oblíbená „Plzeň
1945“ navozující atmosféru tehdejší doby prostřednictvím ukázek
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z každodenního života, hudby, rozhlasových přenosů nebo módních
trendů. Prostor v Pobřežní ulici před Kulturním domem Peklo navodí
atmosféru současné americké armády především expozicí pěchoty
a výcvikového prostoru, zatímco Česká armáda se bude prezentovat
dynamickými i statickými ukázkami soudobé vojenské techniky
v areálu DEPO2015 v sobotu 6. května.
Bohatý doprovodný program je přichystán na náměstí Republiky
a v amfiteátru za Plazou. I letos v něm nebudou chybět jazz, folk
nebo country hudba. Kromě kulturního a military programu bude
pondělí 8. května ve znamení setkání veřejnosti s válečnými veterány
v Měšťanské besedě a rodinné soutěže, která navazuje na
předcházející úspěšné soutěžní klání pro děti s názvem Z Normandie
do Plzně. Tentokrát budou malí i velcí účastníci soutěžit společně na
téma Vojenská operace Anthropoid, jež se odehrála před 75 lety.
Vzpomínkové akty se uskuteční v pátek 5. května a v sobotu 6.
května a vyvrcholí setkáním u pomníku G. S. Pattona pod
divadelními terasami v sadech Pětatřicátníků. Loňskou Cestu
svobody - Ride of Freedom vystřídá populární Convoy of Liberty
s vojensko-historickými vozidly a technikou, který je naplánován na
nedělní dopoledne.

Společenská kronika
V BŘEZNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
ALBLOVÁ Marie
KOKOŠKA Milan
PROKEŠOVÁ Ivana
JANDOVÁ Jarmila

Útušice
Útušice
Útušice
Útušice

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