10/2018

Vydáno 1.11.2018

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Zveme dětičky a především všechny dospělé na
již tradiční „Útušický lampioňák“. Lampionový
průvod
se
uskuteční 7. listopadu
2018.
Sejdeme se v 17.00h před hostincem Útušice.
V případě příznivého počasí se mohou dětičky
opět těšit na buřtíky k opečení ☺.
Pokud nám počasí nebude nakloněno, termín bude změněn a nový
vyhlášen rozhlasem a zveřejněn na internetových stránkách obce.
Ing. Václav Fink

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Srdečně zveme děti i dospělé na tradiční
rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční
v sobotu 1. prosince 2018 od 17.30h na návsi
v Útušicích.
Menu: vánoční koledy, rozsvícení vánočního
stromu s odpočítáváním, psaní Ježíškovi,
ochutnávka vánočního cukroví, pro zahřátí čaj
i svařáček ☺.
Ing. Václav Fink
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TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Zveme
všechny
neregistrované
zájemce
a sportovní nadšence na turnaj ve stolním
tenise, který se koná 8. prosince 2018 v sále
hostince Útušice. Prezentace 9.00h – 10.00h,
zahájení turnaje v 10.00h.
Vít Kocourek

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Obecní úřad Útušice zajišťuje i pro letošní
Vánoce
prodej
vánočních
stromků.
Ze
sortimentu nabízíme – stejně tak, jako
v loňském roce – pouze smrk a ještě v
omezeném množství. Proto bude možné objednat
na každou rodinu žijící v obci pouze 1 ks.
Cena za smrk Kč 90,-/ks včetně DPH. Zájemci
se mohou přihlásit na zdejším obecním úřadu
do 4. prosince 2018.
Obecní úřad Útušice srdečně zve na

VÁNOČNÍ POŘAD
s Petrem Jančaříkem a jeho hosty - MUDr.
Vlastimilem Bursou, primářem plastické
chirurgie a muzikantem, Ing. Arch. Janem
Soukupem a Pavlem Fořtem, hlavním
trenérem juniorky Viktorie Plzeň. Zábavný
večer se koná v pátek 14.12.2018 od 19.00h
v sále restaurace Útušice.
Ing. Václav Fink

VÁNOČNÍ TELEFON ROCK
Zveme Vás na rockovou zábavu se skupinou Telefon rock, která se
koná v sobotu, 22. prosince 2018 od 20.00h v sále restaurace
Útušice. Vstupné Kč 100,-.
Miroslav Vránek
hostinec Útušice
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CVIČENÍ ŽEN
Cvičení žen vedené paní Marií Bečváříkovou
zahájilo v úterý 30. října 2018 novou sezónu.
Začínáme vždy v 18.30h, poplatek 20,- Kč za
hodinu se nemění. Cvičení se neuskuteční 20.
listopadu - kdy jedeme do Prahy do divadla.
Vítány jsou stávající i nové zájemkyně.

Anna Kocourková

100 LET ČESKOSLOVENSKA
K vyhlášení samostatné Československé
republiky došlo 28.10.1918 v Obecním domě
v Praze. Zasloužili se o to Antonín Švehla,
Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný
a Vavro Šrobár.
Antonín Švehla měl své obdivovatele i v naší obci Útušice, a ti mu
na počest jeho 60. narozenin vysadili v obci lípu. Stalo se 17.
dubna 1933. Ke kořenům lípy byla vložena zapečetěná sklenice, do
níž byl vložen list papíru s textem: "Místní sdružení
republikánského dorostu československého venkova v Útušicích,
zasadilo tuto lípu v upomínku na 60. narozeniny Antonína
Švehly." Lípa stojí dodnes před číslem popisným 1. Antonín Švehla
byl předseda tří československých vlád, předseda Agrární strany,
statkář, vyučený pekař. Zemřel téhož roku 12. 12. 1933.
Náš první kronikář Šimon Hucl o vzniku republiky zapsal: "Z naší
krve vzešel dnes 28. říjen, jak vychází z červánků úsvit denní. Ach
bratři a sestry, staletí muk a utrpení je dokončeno. Náš sen - sen
našeho lidu, svobody brány jsou ukončené. Naše milá Vlasti,
Matko naše, budiž nám všem požehnána a vítána!"
V 1. světové válce bylo odvedeno a na různých frontách bojovalo
57 mužů naší obce, 17 se jich nevrátilo. Na počest vzniku
republiky bude u pomníku vysazen okrasný strom.
U příležitosti 100. výročí je třeba si uvědomit, že nic nebylo
zadarmo. Do této republiky jsme se narodili, přivedli jsme do ní
své děti, stejně jako naši předci jsme tu doma. Jsme doma
v Útušicích a Robčicích. Měli bychom se snažit, abychom naše
obce předali nadcházející generaci zase o něco krásnější, aby
mohli naši potomci zpívat slova naší hymny "A to je ta krásná
země, země česká, domov můj". Můžeme se ptát, co pro nás stát
i obec udělá, ale měli bychom se častěji ptát, co může pro obec
udělat každý z nás.
Anna Kocourková
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STAVBA PRODLOUŽENÍ KANALIZACE
Po zahájení prací na akci Prodloužení splaškové kanalizace u
Kympergerů bylo zjištěno, že se v prostoru nově budované
splaškové kanalizace nachází stávající dešťová kanalizace. Podle
dostupné dokumentace měla být tato o několik metrů jinde.
Dešťová kanalizace bude obnovena souběžně se splaškovou.
Z výše uvedeného důvodu bude posunut termín dokončení celé
akce.

Ing. Václav Fink

STAVBA CHODNÍKU NA LITICE
Problém s dešťovou kanalizací vznikl také u stavby chodníku na
Litice. Zde jsme zjistili v jednom místě porušené potrubí. Objednali
jsme proto jeho výměnu, problém byl ale rozsáhlejší a potrubí
musí být vyměněno ve větším rozsahu. I zde bude z výše
uvedeného důvodu posunut termín dokončení stavby.

Ing. Václav Fink

Společenská kronika
V LISTOPADU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

BARÁK Jiří

Útušice

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