9/2017

Vydáno 2.10.2017

TÉMĚŘ ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA
Obecní úřad Útušice zve na přehlídku
starých řemesel v sobotu, 7. října 2017,
v době od 14h do 17h. Dozvíme se o práci
rybářů, včelařů, můžeme vyzkoušet drhání,
draní, vázání peroutek, ochutnáme mošt.
Jistě bude zajímavé pozorovat při práci
kováře. Děti si mohou vyrobit kapra či
upéct buchty; vyrobit si sypanou svíčku
nebo kouzelný obrázek z písku mohou děti
i dospělí za poplatek a cenu ohnivzdorné
nádobky. Zakoupit si budeme moci již vyrobené ozdobné svíčky.
Anna Kocourková

CHODNÍK NA RADOBYČICE
Dne 25. září 2017 proběhlo předání staveniště na akci „Útušice –
chodník od OU směrem na Radobyčice“. V současné době jsou již
na pozemcích vyznačeny sítě a od 5. října 2017 bude zahájena
stavba. Chodník bude budován postupně, začneme u Lindaurů
(Holečků) a postupně budeme pokračovat na konec obce.
U Pomníku padlým bude chodník postaven na závěr.
Majitelé sousedních nemovitostí budou vždy s dostatečným
předstihem informováni zástupcem dodavatelské společnosti BP
Stavby CZ s.r.o.
Ing. Václav Fink
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Obecní úřad Útušice ve spolupráci se Svazkem obcí okresu Plzeňjih a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. pořádají
v pátek, 20. října 2017 sběr nebezpečných odpadů.
Přijímány budou následující druhy odpadů :
➢ Oleje v uzavřených nádobách (jiné hydraulické oleje, jiné
motorové, převodové a mazací oleje, ostatní oleje
➢ Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami (absorpční činidla, filtrační materiály)
➢ Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky,
chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky
obsahující, např. rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy
➢ Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky
➢ Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
➢ Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů
v příslušných nádobách
➢ Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
➢ Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čistící prostředky
➢ Pneumatiky osobní (bez disků)
➢ Pneumatiky nákladní – „Avia“ (bez disků)
➢ Olověné akumulátory
➢ Baterie včetně autobaterií
➢ Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
➢ Vyřazená zařízení domácího chlazení, vyřazená elektrická
a elektronická zařízení ostatní.
Sběrná místa: ÚTUŠICE

-

před víceúčelovým sálem

ROBČICE

-

u hasičské zbrojnice

Odpad ukládejte odděleně na označená místa POUZE VE ČTVRTEK, 19.
října.
Na dočasné sběrné místo je možno umístit pouze výše uvedené odpady od
obyvatel žijících v obci, nikoliv odpady od ostatních obyvatel či odpady
vyprodukované z podnikatelské činnosti (odpady od právnických osob či
fyzických osob oprávněných k podnikání)!!! Ostatní odpad jako je azbest,
objemný odpad (gauče, tvrzené plasty, židle, stoly atd.) nejsou sbírány.
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 2. prosince 2017 v sále hostince
Útušice. Prezentace 9.00h – 10.00h, zahájení
turnaje v 10.00h.
Vít Kocourek

OHLÉDNUTÍ ZA SRAZEM RODÁKŮ
Dne16. září 2017 se uskutečnilo již čtvrté setkání rodáků našich obcí
Útušice a Robčice. Novinkou bylo pozvání „nerodáků“, kteří ale v obci
od dětství vyrůstali. Tuto možnost, setkat se se svými kamarády,
všichni přítomní nerodáci přivítali. Bylo rozesláno 252 pozvánek,
k účasti se přihlásilo 120 lidí. Několik rodáků zaslalo poděkování za
pozvání a zároveň omluvu, že jim zdravotní stav nedovoluje účast.
Všechny z Útušic pozdravuje pan Čechura ze Sokolnice u Brna, dále
všechny zdraví sestry paní Vlčková a paní Loužková (rozené
Peroutkové). V doprovodném programu vyslechli přítomní informace
o opravě kapličky v Robčicích, o rodu Lindaurů v Útušicích
a o stavebních akcích v obcích za poslední roky. Vše bylo doplněno
promítáním.
Většina
účastníků
také
navštívila
opravenou
kapličku. Připravena byla i výstava svatebních fotografií útušických
občanů. V neděli byla výstava připravena i pro ostatní veřejnost,
celkem si ji prohlédlo asi 200 zájemců. Rodáci byli též "zatěžkávací
zkouškou" pro nového nájemce hostince. Vše proběhlo k plné
spokojenosti všech přítomných. Tak zase za tři roky!
Anna Kocourková

ZÁJEZD DO DIVADLA
Dne 16. prosince 2017 pořádá Obecní úřad Útušice zájezd do divadla
Broadway v Praze, na muzikál Mýdlový princ. K dispozici bylo 49
vstupenek, všechny byly rozprodány. Přednost dostali zájemci z našich
obcí, ostatní museli být odmítnuti. Organizační informace budou všem
přihlášeným účastníkům včas oznámeny.
Anna Kocourková

PLZEŇSKÉ OSLAVY VZNIKU REPUBLIKY
Plzeň oslaví 28. říjen, vznik samostatného Československa, podobným
způsobem jako v minulých dvanácti letech. Za symbolických 28 Kč nebo
zdarma pozve zájemce do celé řady zajímavých míst, muzeí, galerií,
historických památek včetně zahrad a některých sportovišť. Bohatý
celodenní program zakončí vzpomínkové setkání na náměstí T. G. Masaryka
s následným lampionovým průvodem a ohňostrojem.
Pro veřejnost bude otevřena například radnice, Měšťanská beseda, Velké
divadlo nebo běžně nepřístupný Loosův interiér v domě na Klatovské 19.
Centrum JOHAN sídlící v působivě revitalizované kulturní památce Moving
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Station připravuje netradiční prohlídky prostor spolu s významnými
českými spisovateli 20. století na téma nádraží a železnice. Nově se
k celodenní akci připojí Divadlo Alfa s představením pro děti Norská
pohádka a následnou exkurzí do zákulisí nebo Biskupství plzeňské
s prohlídkami katedrály sv. Bartoloměje včetně odborného výkladu. Své
dveře otevřou v 9.28h a ve 13.28h také čistírna odpadních vod a úpravna
vody na Homolce. Sportovně založeným účastníkům program nabízí
turistický pochod na rozhlednu Chlum v délce tras 4 a 15 km, volné
bruslení v tréninkové hale zimního stadionu nebo dopolední plavání
v bazénu na Slovanech. Sousedské procházky Skrytého města mají vedle již
známých témat Tour de Doubravka, Petrohrad z příběhů a Plzeň za První
republiky v nabídce novinku s názvem Plzeň v idejích. Věnuje se
nenaplněným meziválečným i poválečným vizím města. Areál DEPO2015
bude po celý den lákat nejen na festival pouličního jídla, ale i na aktuální
výstavy, třeba plzeňského sochaře Benedikta Tolara nebo fotografky
a spisovatelky Anne Erhard. Rozmanitou programovou nabídku doplňují
okružní jízdy zástupců historických vozů dopravních podniků, trolejbus
Škoda 9 TR, autobus ŠKODA 706 RTO a tramvaj T1.
Kompletní seznam míst a institucí, které jsou součástí programu
Plzeňských oslav vzniku republiky, je k dispozici na webových stránkách
města. Rezervaci a prodej vstupenek s omezením počtu maximálně pro pět
osob na jedno vybrané místo umožní od 9. října v 9h portál
www.plzenskavstupenka.cz a Turistické informační centrum města Plzně
na náměstí Republiky 41. U některých subjektů, jako je například Divadlo
J. K. Tyla, Pivovarské muzeum a Plzeňské historické podzemí, je nutné si
vstupenky pořídit prostřednictvím jejich prodejních webů.
Více informací o programu na www.plzen.eu
Adéla Kuželíková
MMP,nám. Republiky 16, 301 00 Plzeň

Společenská kronika
V ŘÍJNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
ŠTOLLE Václav
KASÍKOVÁ Věra
ŠIMKOVÁ Eva

Robčice
Útušice
Útušice

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