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SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Obecní úřad Útušice ve spolupráci se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Plzeň pořádají ve čtvrtek, 19. září 2019, 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)

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

TÉMĚŘ ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA
Obecní úřad Útušice i letos připravuje malou přehlídku starých
řemesel. Srdečně zveme malé i velké na tuto akci, která se koná
v sobotu, 21. září 2019, v době od 14h do 17 h v sále restaurace
Útušice. Vedle tradičních, oblíbených ukázek zveme na letošní
novinky: hra na flašinet, výroba vánočních ozdob ze slámy, zdobení
látkových tašek a baťůžků, malování na obličej, děti jistě zaujmou živá
domácí zvířata, uvidíme různé druhy koření a povídání o něm. Opět
bude zajištěno drobné občerstvení.
Anna Kocourková
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MATEŘSKÉ CENTRUM LITÍNEK
Zveme rodiče a děti do 10 let do nově upravené herny nad sálem
v Útušicích. Scházíme se každý čtvrtek od 15 do 18 hodin a začínáme
3.10.2019!!! PŘIJĎ SI HRÁT, POZNÁVAT A UČIT SE
Poplatek je
40,-Kč/ dítě. Těším se na Vás.
Daniela Koptová (Robčice), tel.: 775 681 051

CVIČENÍ ŽEN
Pravidelné úterní cvičení žen pod vedením paní Marie
Bečváříkové zahajuje novou sezónu v úterý, 1. října
2019, od 18.30h ve víceúčelovém sále. Poplatek
zůstává stejný, tj. Kč 20,-/hodinu.
Anna Kocourková

SVOZ KOVOVÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU
V sobotu 5. října 2019 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 atd.)… 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 připraviti již během pátku.
Svoz platí pouze pro Útušice, nemůžeme přijmout bojlery, děkujeme.
Martin Benda, SDH Útušice

Společenská kronika
V ZÁŘÍ SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
HAJŠMAN Vojtěch
BERANOVÁ Zdeňka
FINK Václav
VLČKOVÁ Růžena
PYTLÍK Jiří
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ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ÚTUŠICE PŘEJÍ OSLAVENCŮM
VŠE NEJLEPŠÍ, HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.
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