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SVOZ KOVOVÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU
V sobotu, 4.11.2017, od 8.00h naši chlapci od hasičů budou připraveni na
korbě nákladního automobilu zbavit Vás veškerého kovového odpadu
i elektroodpadu.
Pokud se tedy potřebujete zbavit Vašeho starého kola značky Arab,
děravého sudu, vědra, nebo čehokoliv jiného kovového, plechového
(měděného, platinového 😊)… zároveň potřebujete-li se zbavit i Vaší
vysloužilé pračky, trouby, autobaterie, fénu, televize, sekačky, chladničky,
trouby… vlastně prakticky všeho, co má ocásek se zástrčkou, máte
jedinečnou možnost! Vysloužilý elektroodpad nemusíte vozit do sběrného
dvora,
stačí
ho
připravit
před
vrata,
hasiči
ho
svozí
a firma Elektrowin následně ekologicky zlikviduje. Vše bude pro Vás
provedeno zdarma.
Před
ranní
sobotní
kocovinou,
doporučujeme
kovový
odpad
a elektroodpad před vrata připravit již během pátku!
Svoz platí pouze pro Útušice, děkujeme.
Martin Benda, SDH Útušice

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Zveme dětičky a především všechny dospělé na již tradiční
„Útušický
lampioňák“.
Lampionový
průvod
se
uskuteční 8. listopadu 2017. Sejdeme se v 18.00h 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
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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. listopadu 2017,
sběr objemného odpadu.
Stanoviště:
Útušice - prostor před víceúčelovým sálem,
Robčice – prostor před hasičskou zbrojnicí.
Odpad ukládejte pouze do přistaveného kontejneru!
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.).
Ing. Václav Fink

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Srdečně zveme děti i dospělé na tradiční rozsvícení
vánočního stromu, které se uskuteční v pátek,
1. prosince 2017, od 17.00h na útušické návsi.
Menu: vánoční koledy, rozsvícení s odpočítáváním,
psaní Ježíškovi, ochutnávka vánočního cukroví,
pro zahřátí čaj i svařáček ☺.
Ing. Václav Fink

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 2017.
Ing. Václav Fink
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
POZVÁNKA DO PLZNĚ
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu letos vychází na první
prosincovou neděli a v Plzni je jeho začátek tradičně spojen
s odpoledním a večerním programem na náměstí Republiky. Přesně
v 16 hodin jej otevře vystoupení dětského pěveckého sboru Jiřičky.
Vánočně vyzdobené náměstí provoní vůně perníku, tradičního cukroví
a punče z tamního trhu s odpoledním programem v průběhu celého
čtyřtýdenního adventního času.
16:00
Dětský pěvecký sbor Jiřičky
16:15
Consortium musicum
16:35
Divadlo Dialog - vánoční představení
16:55
Plzeňský MLS – malý lidový soubor
17:30
Ambito Orchestr - ZUŠ Sokolovská Plzeň
17:50
sváteční slovo plzeňského biskupa a primátora města Plzně
18:00
slavnostní rozsvícení vánočního stromu
18:05
Spirituál kvintet
Programem provází moderátor Stanislav Jurík.
Změna programu vyhrazena.
Program plzeňské diecéze v katedrále sv. Bartoloměje:
Adventní neděle 3./10./17. prosince
6.45 - Ranní mše svatá se zpěvem rorátů,
15.00 - Adventní půlhodinky – varhanní improvizace (hrají v pořadí:
Martin Moudrý, Vladimír Roubal, Jakub Janšta),
4. prosince od 19.00 - soubor Ritornello - koncertní provedení rorátů
Adéla KUŽELÍKOVÁ, MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ

FLORBAL DĚTI
Sezona florbalu pro děti již byla zahájena. Nové zájemce zveme
kteroukoli neděli, v 18.00h do víceúčelového sálu.
Ing. Václav Fink

VÁNOČNÍ POŘAD
Letošní Vánoční pořad se uskuteční v pátek, 15. prosince 2017 od 19
hodin ve víceúčelovém sálu Útušice. Potvrzenou účast máme od pana
Jiřího Ježka, nejúspěšnějšího handicapovaného cyklisty historie.
S dalšími hosty jednáme.
Předprodej vstupenek bude v pátek,
8. prosince, v době od 17h do 18h v hostinci Útušice. Vstupné 120,Kč. Podrobnější pozvánka bude v prosincových novinách. Anna Kocourková

ÚPRAVA POTOKA A NOVÁ LÁVKA
Lávka přes potok těsně u ústí do řeky měla již svoje léta. Přesto dobře
sloužila. Ale v posledních letech se při jedné straně začala propadat.
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I potok si vytvořil několik esovitých zákrut a při velké vodě se břehy
vždy o kousek zvětšily. Obecní úřad požádal Povodí Vltavy o pomoc.
A bylo rozhodnuto. K zemi padlo pět topolů. Pak nastoupila práce
bagru. Asi deset metrů nad původní lávkou vznikl malý rybníček pro
drobné vodní živočichy, velké kameny vytvoří hráz, přes kterou voda
přepadá a pokračuje do řeky. Tady Povodí skončilo a lávku samotnou
vybudovala obec. Lávku velkou, širokou, se zábradlím. Tak jí popřejme,
ať vydrží nejméně tak dlouho, jako její předchůdkyně. Levý břeh
potoka byl zarostlý křovím. Obec jej nechala vyčistit, bude zde
navezena zemina, povrch srovnán a zatravněn. U řeky tak přibude
hezké místo.
Anna Kocourková

PODZIM JE TU
Začal podzim, uklízíme zahrady, hrabeme listí... Ukládání bioodpadu
rostlinného původu už bude mít za sebou druhou sezónu, ale dodnes
se někteří z nás nenaučili odkládat vše na valník, který má určené
hodiny
přistavení
–
v Útušicích
od
13.30h
do
15.00h
a v Robčicích od 15.30h do 16.30h. Stále se najdou tací, kteří přijedou
s odpadem dopoledne (někdy tam už valník stojí), ale když valník na
místě ještě není, klidně vše svrhnou na zem. On to někdo uklidí!
Neuklidí! Nikdo k tomu není určen! Vždyť přece stačí dodržovat daná
pravidla. Pojďme to zkusit všichni.
Větve můžeme ukládat na určené stanoviště kdykoliv - v Útušicích se
již neukládají vedle valníku, ale na hromadu, která je asi 30 metrů za
vjezdovými vraty do bývalého střediska ZD po levé straně! V Robčicích
stále platí pro uložení větví prostor u čistírny odpadních vod.
Anna Kocourková

Společenská kronika
V LISTOPADU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
LINDAUR Václav

Útušice

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