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Veřejná schůze občanů a členů zastupitelstva obce
Veřejná schůze občanů a členů Zastupitelstva obce Útušice se koná ve
středu, 6. listopadu 2013.
Začátek je v 18.00h v přísálí hostince Útušice.
Účast přislíbil příslušník Policie ČR, obvodního oddělení Přeštice.
Tématem rozhovoru s ním bude prevence kriminality, vlastní
zkušenosti z kontaktu s policií, nápady, jak zlepšit bezpečnost v místě,
kde žijeme apod.
Ing. V. Fink

Informační schůzka
Informační schůzka mladších i starších dorostenek, zájemkyň o
přípravu půlnočního překvapení na obecní bál 8.2.2014, se koná
v pondělí, 4.11.2013 od 17.00h v salonku v hostinci Útušice.
A. Kocourková

Modrá pohádka
Obecní úřad Útušice a Nána divadélko
Vás zvou na divadelní představení pro
děti s názvem Modrá pohádka. Jedná se
o hudební loutkovou vyprávěnku –
příběh kapitána Taťky a plavčíka
Mamky, kteří se toulají po moři života. A
co jim moře nadělí ? To přijďte zjistit ve
čtvrtek, 7. listopadu 2013. Začátek
představení
je
v 17.00
h
v sále
restaurace Na návsi Útušice.
Vstupné: děti Kč 30,-; dospělí Kč 50,-.
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Oznámení
Po dlouhá léta bylo zvykem vyvěšovat smuteční oznámení – parte –
v místním konzumu. Vzhledem k tomu, že vedení Západočeského
konzumního družstva není tomuto nakloněno, nabízíme vyvěšení
parte ve vývěsní skříňce před hostincem na návsi. Kdo bude chtít
v budoucnu tuto nabídku využít, předejte, prosím, parte na
Obecní úřad Útušice.
A. Kocourková

Nezapomeňte na útušický lampioňák !
Již v minulém zpravodaji jsme Vás zvali na letošní novinku –
soutěž o nejlepšího strašáka z dýně, která
proběhne
současně
s lampionovým
průvodem dětí i dospělých.
Sejdeme se
všichni ve středu, 13. listopadu 2013 v 17.00
h před hostincem Útušice ! Pouze za
nepříznivého počasí termín změníme. Ing. V.Fink

Rozsvícení vánočního stromu
Srdečně zveme děti i dospělé na tradiční
rozsvícení vánočního stromu, které se
uskuteční v neděli, 1. prosince 2013,
od 17.00 h na útušické návsi. Vánoční
koledy, rozsvícení s odpočítáváním,
psaní Ježíškovi, ochutnávka vánočního
cukroví, pro zahřátí čaj i svařáček 
Ing. V. Fink

Připravujeme do konce roku
20.12.2013

vánoční pořad s Petrem Jančaříkem, účast přislíbili
hosté hokejista Martin Straka, muzikant M.B.
Karpíšek a MUDr. Jiří Zeithaml.
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Z činnosti robčických mladých hasičů
23. března letošního roku se naši mladí hasiči
zúčastnili hasičské soutěže v Oplotě. Čekaly na
ně čtyři disciplíny, překážková dráha, topografie,
požární ochrana a zdravověda. Chybička
v požární ochraně je odsunula na páté místo
z šestnácti týmů.
27. dubna se zúčastnili hasičské soutěže ve
Chlumu zahrnující dvě disciplíny, štafetu požárních dvojic a požární
útok. Štafeta se povedla a s časem 63,85 sec mladí obsadili průběžné
druhé místo. Při požárním útoku se nepodařilo sestříknout terče, a
proto vysoutěžili osmé místo z třinácti týmů.
11. května odjeli do Chouzov na hasičskou soutěž „O Chouzovský
rybník“. První disciplinou byly džberovky, kde velitel proskočí oknem,
postaví na podstavec plechovky a ostatní členové družstva pomocí
ruční džberové stříkačky plechovky srazí. Další disciplinou je požární
útok, ve kterém se nám také daří. Celkově se tento den mladí umístili
na třetím místě z osmi družstev.
18. května pořádala obec Žákavá soutěž „O pohár starosty obce“. Na
této soutěži se naše mládež ve štafetě a požárním útoku umístila na
šestém místě.
8. června soutěžili ve Dnešicích v uzlové štafetě a požárním útoku
s nástřikovými terči. Po požárním útoku byli naši nejrychlejší, ale
štafeta je nakonec odsunula na páté místo z devíti týmů.
29. září se konala hasičská soutěž v Nezvěsticích. Tady na požárním
útoku se mladým hasičům již dlouhodobě daří. Naši starší žáci vyhráli
s vynikajícím časem 16,51 sec a druhé družstvo mladších žáků
obsadilo místo šesté.
Vlastimil Nosek
vedoucí hasičské mládeže

Odpadové hospodářství obce
V současné době máme v obci dvě „sběrná stanoviště“
na
separovaný odpad, tj. na sběr skla, papíru, nápojového kartonu a
plastu. První sběrné místo je vedle hostince Útušice a druhé pod
hasičskou zbrojnicí Robčice. Novinkou je další sběrné stanoviště
v Útušicích – u potoka pod lipami, směrem na Robčice. Věříme,
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že tuto službu uvítáte a maximálně využijete v souladu s platnými
předpisy, které pro připomenutí uvádíme níže.
PLASTY – ŽLUTÝ KONTEJNER

Patří sem: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve,
obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od
jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly
od CD disků, pěnový polystyren - vhazujeme v menších kusech a
další výrobky z plastů.
Nepatří sem: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny či novodurové trubky.
PAPÍR – MODRÝ KONTEJNER

Patří sem: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly,
cokoliv z lepenky, knihy, obálky s fóliovými okýnky, bublinkové
obálky - pouze bez plastového vnitřku!
Nepatří sem: uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný
papír. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru
na papír, ale do popelnice.
SKLO – ZELENÝ KONTEJNER

Patří sem: jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i
nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či
zavařenin, tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není
nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované
sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět
do obchodu.
NÁPOJOVÝ KARTON - ORANŽOVÁ NÁLEPKA NA KONTEJNERU

Patří sem: krabice od džusu, vína, mléka a mléčných výrobků.
Nepatří sem: „měkké" sáčky, například od kávy a různých
potravin v prášku, nápojové kartony silně znečištěné zbytky
potravin.
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