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SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Obecní úřad Útušice ve spolupráci se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Plzeň pořádají ve středu, 25. března 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
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

KOMINICKÉ SLUŽBY – nabídka pro občany
Obecní
úřad
Útušice
nabízí
všem
zájemcům
o čištění, prohlídku a revizi komínů možnost zajištění
těchto služeb. Požadavek nahlaste osobně, telefonicky
(tel.č. 377 916 205), popř. mailem (obec@utusice.cz)
do 25. března 2020.
Ing. Václav Fink
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
OBCE ÚTUŠICE
Vás srdečně zve na tradiční

HASIČSKÝ BÁL
SOBOTA 14.BŘEZNA 2020

Program:

velký sál hostince v Útušicích

půlnoční překvapení hasičů

Hraje: FORTUNA

hasičské štěstí

Začátek: 20:00 hod.

překvapení pro dámy

Vstupné: 150 KČ
Předprodej vstupenek v úterý 10.3.2020 v 18:00
v klubovně místních hasičů (za obchodem)

Pavel Vrba, starosta SDH Útušice

SVÁTKY JARA
Letošní Velikonoce připadnou na období od 9.
do 13. dubna. Po vzoru loňského roku
vyhlašujeme i pro rok letošní akci pro děti:
"Velikonoční dětské hřiště". Dětské hřiště
ozdobíme
ve
středu
8. dubna 2020 v 17.00 h. Větší děti to
zvládnou samy, menším jistě opět pomohou rodiče. Schovávejte si
již nyní vyfouklá vajíčka, do Velikonoc je ozdobte tak, aby vydržela
déšť (zdobení obtisky apod.), vajíčka navlečte na stužku.
A máme tu opět i nabídku nebo výzvu pro naše kluky do věku 15
let – k připomenutí tradice rachtání na Zelený čtvrtek, Velký pátek
a Bílou sobotu. Pomocí rachtacích trakařů a řehtaček prochází
kluci v určených časech – v 7.00h, ve 12.00h a v 18.00h vesnicí
a rachtají. Na Bílou sobotu pak rachtači obchází vesnici, rachtají
naposledy a za svoje služby prosí hospodyně o výslužku –
zpravidla vejce, čokolády, pamlsky a peníze. Takže milí kluci, kteří
máte zájem chodit rachtat, přijďte na obecní úřad ve středu
1. dubna v 18 hodin, abychom si vše domluvili. Obecní úřad
k tomuto účelu zakoupil 2 rachtací trakaře a 4 velké rachtačky,
o které se můžete střídat. Vyzýváme tímto i rodiče těchto chlapců,
aby pomohli se zachováním a udržením této krásné tradice.
Anna Kocourková
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DIVADLO PRAHA
Obecní úřad Útušice pořádá další zájezd do divadla Broadway do
Prahy na muzikál českého hitmakera a zpěváka Michala Davida
s texty Lou Fanánka Hagena Kat Mydlář, který vychází ze
skutečných dějin českých zemí a točí se kolem Jana Mydláře,
pražského kata. Nabízíme vstupenky na neděli 31. května 2020,
odpolední představení se začátkem v 15hodin. Přihlásit se a koupit
vstupenky je možné již nyní v úředních hodinách na OÚ, cena za
lístek včetně dopravy je 500,- Kč.
Ing. Václav Fink

ÚPRAVA JÍZDNÍHO ŘÁDU ČSAD OD 1.3.2020
Na základě žádosti cestujících vyjel od 1. března 2020 nový spoj
v 16.40h ze Štěnovického Borku do Plzně a zpět z Plzně v 17.10h do
Štěnovického Borku. Zároveň první víkendový spoj z Plzně pojede
v 6.30h z CANu. Jízdní řád je přílohou tohoto výtisku zpravodaje.
Další zásadní změna jízdních řádů by měla platit od 14.06.2020.
Autobusy již nebudou vyjíždět a končit na CAN v Tylově ulici, ale na
Terminálu u hlavního vlakového nádraží. Tato změna má souvislost se
změnou dopravce. Návrhy jízdních řádů jsou k nahlédnutí na:
www.poved.cz/cz/predfinalni-jizdni-rady-od-14-6-2020.
Ing. Václav Fink

SETKÁNÍ RODÁKŮ 2020
Dne 19. září 2020 se opět uskuteční sraz rodáků. Pozváni budou
rodáci narození do roku 1969 včetně a ti, kteří se sice v obci
nenarodili, ale přistěhovali se a navštěvovali naši základní školu.
Vzhledem k tomu, že v kronice z té doby nejsou narozené děti uvedené
jménem ale jen počtem, prosíme Vás o kontrolu. Najdete-li chybu, nebo
že někdo v seznamu chybí, ohlaste toto, prosím, na OÚ osobně,
telefonicky 377 916 205 nebo emailem na obec@utusice.cz.
Děkujeme za pomoc.
Nově zvané ročníky: Útušice: 1965 Šloufová Václava, Šimek Miloslav,
Kučera Stanislav, Šik Vladimír, Benda Lumír, Machová Jitka; 1966
Kokošková Radmila, Loudová Václava, Finková Jana, Dolanská
Ladislava, Blahoutová Libuše; 1967 Králová Helena, Fremrová Věra,
Kučera Jiří, Šik Jiří, Alblová Jana, Bečvářík Radek, Bečváříková Lenka,
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Černá Alena, Ladman Josef; 1968 Kučera Václav, Vránek Josef;
1969 Finková Vlasta, Rádlerová Jana;
Robčice: 1965 Babor Bohumil; 1966 Karaus Zdeněk, Houšková Hana;
1967 Kasl František, Beran Karel; 1968 Karausová Alena;
1969 Kaslová Miloslava.
Pozvání dostanou i tito "nerodáci": Teřl Ladislav, Vojtěch, Teřlová
Anna, Drda Jaroslav, Šťastná Jana, Kuba Zdeněk, Vaicenbacher Josef,
Jiří, Ivo, Vaicenbacherová Anna, Louda Karel, Loudová Jana, Ulč
Jaroslav, Šestáková Věra, Šesták Milda, Albl Jaroslav. Z Robčic Fekl
Vlasta,
Josef,
Feklová
Jana,
Jaroslava,
Kukačková
Jana
a Blanka, Brož Stanislav, Brožová Alena.
Anna Kocourková

ZBYTKY POTRAVIN složka separovaného odpadu
Na všech stanovištích určených ke sběru separovaného odpadu jsou
dvě zelené nádoby pro sběr zbytků potravy.
Jedna nádoba je určena pro uložení starého
pečiva a dalších trvanlivých (suchých) potravin,
druhá nádoba pro uložení ostatních zbytků jídla.
Do nádob nepatří plesnivé potraviny.
Žádáme všechny, aby potraviny ukládali do zelených nádob
bez obalů.
Ing. Václav Fink

Společenská kronika
V BŘEZNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
ULČ Josef
ULČOVÁ Taťána
ŠTĚPÁN Josef

Útušice
Útušice
Útušice

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