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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou panu Lubomíru Mikiskovi, mj. spisovateli,
který má již řadu let v naší obci chatu, za darování knih, jejichž je
jednak autorem a jednak spoluautorem, naší útušické knihovně.
Vážíme si tohoto daru a přejeme mu hodně štěstí, inspirace a radosti
v další tvorbě i v jeho osobním životě.
Ing. Václav Fink

ZÁJEZD DO DIVADLA
Obecní úřad Útušice pořádá 20. listopadu
2018 (úterý) zájezd do divadla Palace v Praze
na Václavském náměstí, na komedii "V Paříži
bych tě nečekala, tatínku". Začátek je v 19 hodin. V hlavní roli se
představí Petr Nárožný, dále hrají: Jana Malá, Simona Postlerová, Jan
Čenský nebo Jan Šťastný a další. Cena vstupenky spolu s dopravou je
400,- Kč. Vstupenky je možné si zakoupit již nyní v úředních hodinách
na OÚ. Zakoupené vstupenky nelze vracet, je nutné zajistit za sebe
náhradu. I tady platí pravidlo - přednost mají naši občané, zájemce
odjinud rádi vezmeme, když bude volné místo. Předpokládaný
návrat cca ve 23.00 hodin.
Anna Kocourková

TÉMĚŘ ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA
Obecní úřad Útušice zve na přehlídku starých řemesel v sobotu, 20.
října 2018, v době od 14h do 17 h. Vyzkoušíme si výrobu svíček,
obrázků z písku, budeme modelovat, upečeme (a sníme) buchty
a vošouchy, nebude chybět krouhání zelí ani výroba moštu. Jistě bude
zajímavé pozorovat při práci dráteníka nebo tkadlenu-přadlenu.
Dozvíme se více o včelách a práci včelařů, o výrobcích z kozího mléka –
i ty budeme moci ochutnat. Pro mnohé bude jistě lákadlem střelba
z kuše.
Anna Kocourková
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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
ve čtvrtek, 18. října 2018 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 STŘEDU, 17.
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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PLZEŇSKÉ OSLAVY 100. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SAMOSTATNÉ REPUBLIKY
Oslavy vzniku samostatného Československa mají v Plzni silnou
tradici. Desítky tisíc lidí využily v minulých letech 28. října unikátní
příležitost podívat se do muzeí, galerií, kulturních zařízení
a historických památek za symbolické vstupné 28 korun. Letos budou
brány zajímavých míst otevřeny dva dny 27. a 28. října. Po celou
dobu oslav bude v prostorách radnice mimořádně zpřístupněn originál
rukopisu hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv
a žádná rvačka z roku 1834 s textem písně Kde domov můj.
Jedním z center dění 28. října je náměstí T. G. Masaryka. Letos
poprvé ožije už dopoledne, kdy se stane místem hudebně duchovního
zastavení
s
modlitbou
díků
a
proseb
za
naši
vlast.
V podvečer se zde bude tradičně konat vzpomínkové setkání
u Památníku T. G. Masaryka s následným lampionovým Průvodem
světel, který projde ve slavnostnějším uspořádání trasou po Klatovské
třídě až na náměstí Republiky, kde dojde ke společnému zpěvu
původní československé hymny. Závěr slavnostního setkání bude
patřit ohňostroji v národních barvách.
Plzeňské oslavy nabídnou i skvělé hudební zážitky. Sobotní večer bude
v DEPO2015 patřit ojedinělému projektu pro více než 50 hudebníků.
Václava Marka a jeho Blue Star spojí s Plzeňskou filharmonií jazz
a swing. Společné koncertní vystoupení nese název Děkuji, bylo to
krásné! a hostem bude herec Petr Rychlý.
www.plzen2018.eu

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Problematika odpadů a nakládání s nimi nás všechny bez vyjímky
každodenně provází a provázet bude zcela určitě i nadále. Proto považujeme
za důležité připomínat a opakovat si určitá pravidla, metody a způsoby,
které odpadové hospodářství v naší zemi používá. Opakovaně zde proto
uvádíme několik souhrnných informací:
Jak funguje v ČR systém třídění a recyklace odpadu?
Češi mohou třídit odpad už do více než 272 tisíc barevných kontejnerů.
S naprostou samozřejmostí to dělají už bezmála ¾ obyvatel v ČR. Díky jejich
odpovědnosti se tak ročně vytřídí kolem půl milionu tun odpadu. V roce
2015 lidé v obcích a městech vytřídili přes 565 tisíc tun papíru, skla, plastů,
nápojových kartonů a kovů. Zdánlivě nepotřebným odpadům, tak díky
třídění dali druhou šanci. V barevných kontejnerech, sběrných dvorech
nebo výkupnách totiž cesta vytříděného odpadu nekončí, ale naopak začíná.
Z barevných kontejnerů vytříděný odpad odváží svozové firmy na dotřiďovací
linky, kde se dotřiďují a upravují na druhotnou surovinu pro další
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zpracování. Pomocí dopravníků se odpad dopraví do třídící kabiny. Tady
obsluha linky odpady dál dotřídí na různé druhy, podle materiálového
složení nebo podle požadavků konečných zpracovatelů. Z projíždějícího pásu
lidé vybírají správné druhy odpadů a shazují je do velké klece, která je
umístěna pod kabinou. Roztříděné odpady se pak lisují do balíků a putují
ke konečným zpracovatelům – buď jako druhotná surovina, anebo přímo
k recyklaci. Z odpadů upravených na druhotnou surovinu se pak pomocí
recyklace vyrábí buď úplně nové výrobky, většinou se ale přidávají k dalším
surovinám pro výrobu nových předmětů. To je třeba případ papíren nebo
skláren, kde se sběrový papír a skleněné střepy přidávají k primárním
surovinám. Vytříděné odpady se k nám tedy díky materiálovému využití
vrací v podobě nových výrobků.
Vytříděné odpady, které nelze zpracovat, projedou na dotřiďovací lince až na
konec dopravního pásu a vyřazují se do odděleného kontejneru – jde o tzv.
výmět. Ten buď putuje na skládku, nebo do spalovny, kde se využívá
k výrobě tepla a elektrické energie.
Podrobnější informace o třídění
a recyklaci odpadů naleznete i na www.jaktridit.cz.
V naší obci máme kontejnery na třídění separovaného odpadu, a to skla,
plastů, papíru, kovu a textilu. Nádoby jsou soustředěny v Útušicích na dvou
sběrných místech a

NOVĚ v Robčicích TÉŽ NA DVOU SBĚRNÝCH MÍSTECH: VEDLE
ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A ZA AUTOBUSOVOU ZASTÁVKOU
SMĚR ŠTĚNOVICE.
V období od jara do podzimu můžete též využívat kontejner na bioodpad.
Ve Štěnovicích je nejbližší sběrný dvůr, kam můžete odvézt
i rozměrnější odpady a předměty, které nepatří do kontejnerů. Ing. Václav Fink

Společenská kronika
V ŘÍJNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
HOLEČEK Jaroslav
SETUNSKÁ Regina
HAJŠMANOVÁ Zdeňka
BLAHOUTOVÁ Vlasta

Útušice
Útušice
Útušice
Útušice

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