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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem našim občanům, kteří se 6. srpna odpoledne
podíleli na odstraňování následků bleskové povodně, která
postihla Útušice, za jejich rychlou a obětavou pomoc.
Poděkování patří též členům výjezdových jednotek hasičů Útušic,
Robčic, Štěnovic a Plzně, p. L. Marunovi a p. T. Valdmanovi.
Velká voda stejnou část obce zaplavila opět v noci z 11. na 12.
srpna. Ještě v noci se podařilo odklidit následky na chodnících
a částečně na komunikacích. Také zde patří velké poděkování
výjezdové jednotce ze Štěnovic, která opět nasadila obě své
cisterny. Pomocí jim byli členové jednotky SDH Útušice, kteří
odklízeli následky ještě celé pondělí 12. srpna. Všem za pomoc
děkujeme.
Ing. Václav Fink, starosta obce
Josef Nosek, místostarosta obce

UPOZORNĚNÍ NA KONÁNÍ POSEDOVÉ NAHÁŇKY
V POLESÍ VYSOKÁ
Uživatelé honiteb v polesí Vysoká upozorňují, že dne 19. října
2019 od 9 do 15 hodin bude probíhat posedová naháňka na
lesních pozemcích v katastrálních územích Dobřany, Šlovice
u Plzně, Robčice u Štěnovic, Štěnovice, Čižice, Předenice, Lišice
u Dolní Lukavice, Chlumčany u Přeštic.
Z důvodu zachování bezpečnosti žádáme občany, aby se po
dobu naháňky nezdržovali v lesních prostorech Vysoká.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Václav Fink, starosta obce
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MATEŘSKÉ CENTRUM LITÍNEK
Jsme nezisková organizace, která byla před lety založena za
účelem setkávání dětí a rodičů a pořádání volnočasových aktivit.
Od roku 2016 se scházíme v klubovně nad víceúčelovým sálem
v Útušicích. Nabízíme aktivity pro rodiče s dětmi do 10 let.
Pravidelně se vídáme každý čtvrtek od 15 do 18 hodin. Po
prázdninách se sejdeme poprvé 3.10.2019 v 15 hodin.
Přijďte s dětmi poznat nové kamarády, společně si pohrát,
zadovádět a něco pěkného vytvořit.
Poplatek: 40,-Kč/dítě
Kontakt: Daniela Koptová (Robčice), tel: 775 681 051, e-mail: mc-litinek@seznam.cz

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
snáškových plemen Tetra (hnědá), Dominant
(černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý), dále
slepičky Green Shell typu Araukana, stáří 14 - 19
týdnů, cena 159,- až 215,-Kč/ks. Prodáváme
slepičky z našeho chovu, odchované na hluboké
podestýlce. Prodej se uskuteční 6. září 2019:
Robčice – u hasičské zbrojnice – ve 14.15h,
Útušice – u kaple – ve 14.25h. Informace: Po-Pá
9.00-16.00h. Tel. číslo: 601576270, 728605840,
www.drubezcervenyhradek.cz

COUNTRY ZPÍVANÁ
Zveme Vás na country zpívanou, která se
koná v hostinci Útušice v sobotu, 21. září
2019. Začátek je ve 20 hodin. Vstupné
zdarma. Přijďte si zazpívat, zatančit nebo jen
tak posedět.
Miroslav Vránek, hostinec

OZNÁMENÍ
Z důvodu opakovaného poškozování okapů na víceúčelovém sálu
Útušice, ke kterému dochází objížděním celého tohoto objektu při
ukládání tříděného odpadu jak dodávkovými automobily, tak při
zavážení zboží na rampu do místní restaurace, bude průjezd kolem
nemovitosti uzavřen, jak tomu již bylo v minulosti. Děkujeme za
pochopení.
Josef Nosek
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JEDEME DO DIVADLA – POZVÁNKA
Pro letošní podzim jsme pro vás přichystali rovnou dva výlety do
Prahy:
5. října 2019 pojedeme do Strašnického divadla na divadelní
představení Boeing – Boeing aneb Tři letušky v Paříži. Jedná se
o komedii z pera geniálního autora Marca Camolettiho v režii Hany
Gregorové. Francouzská situační příjemně rozverná komedie, kde lásky
přilétají a odlétají… Alexander je úspěšný pařížský architekt, kterému
monogamie nic neříká… Svůj milostný život koordinuje s letovým
řádem, který se zdá být dokonalý. A jaké „trhlinky“ se v něm objeví? –
to se dozvíme při samotném divadelním představení. Hrají: Irena
Máchová, Eva Burešová/Eva Perkousová/Eliška Dohnalová, Bára
Mottlová, Miroslav Šimůnek, David Gránský, Vojta Efler, Hana
Gregorová. Začátek je v 15 hodin.
16. listopadu 2019 pojedeme do divadla Hybernia na hvězdně
obsazený muzikál Mefisto – láska, humor, napětí, ale hlavně lákavá
ďáblova nabídka v atraktivním příběhu na věčné téma ztraceného
a znovu nalezeného mládí. Režie: Filip Renč a Zdeněk Zelenka. Hrají
a zpívají: Josef Vojtek, Jiří Zonyga/Jan Kříž, Petr Ryšavý, Ivana
Korolová/Karolína Gudasová, Iva Marešová/Dita Hořínková, Jaromír
Dulava/Michal Novotný, Tomáš Trapl/Rudolf Kubík. Začátek je ve 14
hodin.la
Vstupenky budou k dispozici ve druhé polovině září. Přihlásit se
můžete již nyní – osobně, telefonicky (377916205), mailem
(obec@utusice.cz). Doprava tam i zpět bude opět zajištěna z obou
našich obcí.
Anna Kocourková

ČOV – PORUŠOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
V poslední době máme na obou našich čistírnách problémy
s dodržováním kanalizačního řádu. Přes veškeré výzvy a upozornění se
v kanalizaci neustále vyskytuje velké množství vlhčených
ubrousků, zbytků jídla, olejů, tuků a dalšího odpadu, který do
kanalizace nepatří. Tyto poté způsobují velké vícenáklady a tím
ovlivňují cenu stočného. Nyní bude na obou čistírnách potřeba
naistalovat automatické česle a v Útušicích šachtu pro zachycení
štěrku a písku. Toto je investice v celkové hodnotě cca 700 tis. Kč.
Žádáme také občany, aby používali co nejméně chemické
přípravky na čistění odpadního potrubí, jako je louh, chlór atp.
Tyto přípravky způsobují umrtvení bakterií na čistírně a z toho důvodu
její špatnou funkci.
Na základě těchto problémů jsme rozhodli o rozšíření
separovaného odpadu o „jedlé tuky a oleje“ a „zbytky potravin“.

složek

Ing. Václav Fink
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JEDLÉ OLEJE A TUKY - nová složka separovaného odpadu
Novela vyhlášky MŽP č. 210/2018 Sb.,
o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálních odpadů
přinese nově s platností od 1.1.2020 i sběr
jedlých olejů a tuků. Rozhodli jsme se
zavést tento sběr již nyní. Olej ze smažení
a další tuky z kuchyně totiž nepatří do
komunálního odpadu, natož do kanalizace!
S tuky a oleji po smažení je potřeba
nakládat jako s odpadem.
Můžete je nalévat do použitých plastových obalů (PET lahve
atd.) a ukládat do separačních nádob. Tyto označené nádoby 240l bílé plastové popelnice - najdete na všech stanovištích
určených ke sběru tříděného odpadu. Pokud bude tento odpad
končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek
a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane
dříve či později havarijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace
bude neprůchodná. Tuky a oleje do kanalizace nepatří!!
Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto
odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních
systémů v
domácnostech. Nejčastější
případy nastávají
v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení
tuků k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků
tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají
mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí.
Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se
střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.),
pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody vzniká
pozitivní prostředí pro výše uvedený problém. Pokud jde o separaci
potravinářských olejů a tuků, pak je to první krok k prodloužení
životnosti a akceschopnosti odpadních potrubních systémů
v domácnostech.
Ing. Václav Fink

KOVOVÝ ODPAD
Popelnice na kovový odpad jsou v poslední době často plné.
Většinou však nejsou plechovky před vhozením zmáčknuty, aby
zmenšily svůj objem.
Žádáme vás o jejich zmačkání (sešlápnutí), aby se jich do
popelnice vešlo co nejvíce. Děkujeme.
Ing. Václav Fink
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ZBYTKY POTRAVIN - nová složka separovaného odpadu
Všechna stanoviště určená ke sběru
separovaného odpadu budou v nejbližší
době rozšířena o 2 zelené nádoby pro sběr
zbytků potravy. Všichni, kdo nemohou
využívat zbytky potravy pro domácí zvířata,
je mohou odložit do těchto nádob. Zbytky
pak budou využity ke krmení zvířat na
místní farmě.
Jedna nádoba bude určena pro uložení starého pečiva a dalších
trvanlivých (suchých) potravin, druhá nádoba pro uložení
ostatních zbytků jídla. Do nádob nepatří plesnivé potraviny.
Doufáme, že tím přestanou být zbytky jídla vyhazovány do odpadu
a tím způsobovat problémy popisované v článku „ČOV – porušování

kanalizačního řádu“.

Ing. Václav Fink

SEPAROVANÝ ODPAD – SHRNUTÍ
Na stanovištích separovaného odpadu v Útušicích (u hostince
a před čp. 35) a Robčicích (vedle ČOV a za autobusovou zastávkou
směr Štěnovice) jsou celoročně k dispozici kontejnery na sběr:
skla,
kovu,

plastů,
jedlých tuků a olejů,

papíru,
zbytků potravin

Každou sobotu můžete celoročně využívat kontejner na bioodpad
(Útušice vlevo od vjezdu do bývalého ZD Útušice 13.30h – 15h;
Robčice prostor vedle budovy hasičské zbrojnice 15.30h – 16.30h).
Ve Štěnovicích je nejbližší sběrný dvůr, kam můžete odvézt
i rozměrnější odpady a předměty, které nepatří do kontejnerů.
Připomínáme, co do kontejnerů patří a nepatří:
Žlutý kontejner na plasty
ANO - Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie
od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE - Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo
čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných
látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
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Modrý kontejner na papír
ANO - Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice,
papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými
okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit.
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani
papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
NE - Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo
jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.
Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír,
ale do popelnice.

Zelený kontejner na sklo
ANO - Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo,
například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů,
sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové
sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále
třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré
sklo a do zeleného sklo barevné.
NE - Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani
autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná
skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Kontejner označený šedou nálepkou na kovy
ANO - Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze
skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů
a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky,
šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další
kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další
objemnější
předměty.
Samostatnou
kapitolou
jsou
kovové
elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze
kompletní.
NE - Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky
od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby, ani domácí
spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů.
Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří
do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.
Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad
o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.
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Bílý kontejner na jedlé tuky a oleje
ANO - Do kontejnerů určených pro sběr jedlých tuků a olejů
z domácnosti patří použité jedlé oleje a tuky z domácností, např.
fritovací oleje, ztužené jedlé tuky. Vychladlý olej vylijte z pánve do
vhodné nádoby, např. do PET lahve a DOBŘE uzavřenou uložte do
bílého kontejneru.
NE - Do kontejnerů určených pro sběr jedlých tuků a olejů nepatří
technické oleje – např. převodové, motorové, tlumičové. Nepatří sem
ani maziva a kapaliny.

VODOVOD ROBČICE
V současné době probíhá výběrové řízení na Vodovod – část
Robčice. Jakmile bude vybrán dodavatel, podáme žádost o dotaci.
Následně bude každému z vlastníků nemovitostí, který si nechal
vypracovat projekt přípojky, předložena dohoda na vybudování
přípojky vody. Její součástí bude i vyčíslení příspěvku na
vybudování přípojky.
O termínu zahájení prací vás budeme informovat, jakmile
vybereme dodavatele.
Ing. Václav Fink

ÚTUŠIČTÍ TENISTÉ OPĚT VÍTĚZÍ
Po několikaleté přestávce se Tenisový klub
Útušice
opět
přihlásil
do
soutěže
neregistrovaných hráčů okresu Plzeň-jih. Tato
soutěž je také známá jako Davis cup, protože se
hraje stejným systémem – čtyři dvouhry a jedna
čtyřhra.
Jako „nováček“ soutěže byl útušický tým zařazen do 2. divize, kde
s týmy z Blovic, Dobřan a Přeštic sehrál tři domácí (D) a tři venkovní
(V) utkání. Za náš tým nastoupili: Jana Veselá (kapitánka), Milan
Kokoška ml. (zástupce kapitána), Vladimír Veselý, Pavel Červený a
Milan Kokoška st. Především díky prvním třem jmenovaným byly
výsledky jednotlivých utkání následující: s Blovicemi 4:1 (D), 4:1 (V);
s Dobřany 3:2 (D), 4:1 (V); s Přešticemi 5:0 (D), 3:2 (V). Tenisový klub
Útušice tak zvítězil ve všech utkáních a celkově vyhrál 2. divizi.
Automaticky tak Útušice pro příští rok postupují do 1. divize, kde na
ně budou čekat hráči z Letkova, Chlumčan či Starého Plzence.
Podrobnější výsledky jednotlivých utkání je možné shlédnout na adrese
http://dcplzen-jih.sweb.cz/2.divize.htm. I přes výborné výsledky
a celkové vítězství v divizi byla ale hlavním cílem radost ze hry
a pohybu. A co na to kapitánka týmu? „Rozhodně bych chtěla
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vyzdvihnout výkony Milana a Vládi. Každý zápas, ke kterému
nastoupili, vyhráli, ať už se jednalo o dvouhru nebo čtyřhru.
Poděkování patří rovněž výboru tenisového klubu, který zajistil
registraci týmu, míče i pronájem druhého kurtu v Radobyčicích.
Letošní sezóna se velmi vyvedla, přinesla nám skvělé zážitky, posbírali
jsme cenné zkušenosti a doufám, že budeme pokračovat ve sbírání
vítězství a bodů i příští rok. Všem Útušickým, kteří se na nás přišli
podívat (a měli jsme své příznivce i na venkovních zápasech), bych také
ráda poděkovala za podporu a příští rok na jaře se na nás a na úžasný
tenis můžete určitě přijít podívat znovu."
Pavel Červený, Jana Veselá

EKOFARMA ÚTUŠICE
Do soutěže Regionální potravina Plzeňského
kraje se mohou přihlásit pouze malí a střední
producenti zemědělských a potravinářských
výrobků, kteří zaměstnávají nanejvýš 250 lidí.
Potraviny je nutno vyrábět v daném regionu a podíl použitých
místních surovin musí být více než 70 procent. Oceněný výrobek
získá právo zdarma užívat značku Regionální potravina po dobu
čtyř let.
S radostí oznamujeme, že tento titul letos získal též výrobek BIO
jogurtové kozí mléko výrobce Luděk Maruna Útušice. Děkujeme,
že podporujete přirozený způsob pěstování a zpracování produktů,
gratulujeme k ocenění a přejeme hodně úspěchů v pracovním
i soukromém životě!
Anna Kocourková

Společenská kronika
V ČERVENCI SLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
KESTLER Jaroslav
Útušice
FRANCÁN Jaroslav
Útušice
V SRPNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
ALBL Jan
Útušice
SLADKÝ Ladislav
Útušice

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