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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vážení
spoluobčané,
vzhledem
k aktuální
epidemiologické situaci nedokážeme dnes říci
a slíbit Vám, že tradiční společné rozsvícení
vánočního stromu budeme moci i v letošním roce
zopakovat. Vánoční strom se určitě opět rozsvítí,
a pokud se situace zlepší a budeme toho moci býti
účastni, oznámíme Vám to rozhlasem. A pokud to
1. prosince nebude možné společně oslavit, věříme
a přejeme si, aby se nám to povedlo zcela netradičně
– a mohli jsme se všichni takto sejít – u koled,
pohoštění a ve svátečním předvánočním naladění těsně před Vánoci. Sledujte proto hlášení rozhlasu.
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 100,-/ks včetně DPH. Zájemci se
mohou přihlásit mailem nebo telefonicky (pouze
v úředních hodinách) na zdejším obecním úřadu do
7. prosince 2020.
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BIOLOGICKÝ ODPAD
Připomínáme
Vám
změnu
v systému
komunitního kompostování - v souladu s obecně
závaznou vyhláškou obce č. 1/2019, kterou se
stanoví systém komunitního kompostování a
způsob využití zeleného kompostu k údržbě a
obnově veřejné zeleně na území obce, je služba
likvidace biologického odpadu rostlinného původu
zajišťována celoročně v obvyklých časech:

Útušice, sobota od 13:30h do 15:00h, pozemek za sálem;
Robčice, sobota od 15:30h do 16:30h, vedle budovy hasičské
zbrojnice.
Ing. Václav Fink

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Obecní úřad Útušice ve spolupráci se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Plzeň pořádají v úterý 17. listopadu 2020, 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

Nepatří sem:
• komunální odpad, který patří do

JEDNOTLIVÉ DESKY – z důvodu
menšího objemu

klasické popelnice
• stavební suť, výkopová zemina

• koberce

• odpad z podnikatelské činnosti

• linolea

• autosedačky, nárazníky

• matrace

veškerý nebezpečný odpad a

• dveře

elektrozařízení (lednice, televizory,

• textilie

počítačové monitory, zářivky a

• sportovní potřeby (lyže, sáňky,

výbojky, autobaterie, zbytky barev
apod.).

kola)
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Ing. Václav Fink

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Obecní úřad Útušice ve spolupráci se společností ECO – F a.s.
Plzeň pořádají v úterý, 17. listopadu 2020 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 (bez disků)
➢ Olověné akumulátory
➢ Baterie
➢ 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
ODVOZ BUDE REALIZOVÁN VE STŘEDU 18. LISTOPADU.
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) !!!
Ing. Václav Fink

strana 3

PRÁVĚ DOKONČUJEME A PŘIPRAVUJEME
- Dokončujeme kolaudaci Vodovod, část Robčice
- Dokončujeme výběrové řízení na „Malou vodní nádrž Útušice“. Po
jeho dokončení bude v průběhu prosince zahájena stavba.
- Dokončujeme výsadbu stromů podél původní polní cesty z Útušic (od
Jámy) na Šlovice. Vysazeno 142 ks ovocných stromů, podél kterých
bude travnatý prostor pro pěší nebo cyklisty. Na akci jsme obdrželi
dotaci od KUPK. Průběh trasy je vedený tak, jak byla původní cesta.
- Dokončujeme průzkum pro záložní zdroj vody pro obecní vodovod.
Průzkumný vrt je již zrealizován, čerpací zkoušky dokončeny a
odebrána voda na rozbor. Následovat bude projekt na připojení
zdroje. Na průzkumný vrt jsme obdrželi dotaci od Ministerstva
životního prostředí.
- Obdrželi jsme dotaci od Ministerstva životního prostředí na mobilní
zařízení pro odvodnění kalů z ČOV. Na začátku roku 2021 bude toto
zařízení zakoupeno.
- Obdrželi jsme dotaci od Ministerstva životního prostředí na štěpkovač
a kontejnery na biologický odpad. Toto bude také zakoupeno na
začátku roku 2021.
- Připravujeme žádost o dotaci na stavbu víceúčelového hřiště na
pozemku vedle tenisového kurtu v Útušicích.

Společenská kronika
V LISTOPADU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
SLADKÝ Milan
DRDA Stanislav
BENDA František
KLEJZAROVÁ Danuše

Útušice
Útušice
Útušice
Útušice

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