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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 5. května 2021 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 4. května 2021 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 5. KVĚTNA.

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
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MÁJOVÝ VEJŠLAP
V roce 2019 jsme uskutečnili první "Prvomájový vejšlap" do
Robčic k vodárně. Vloni nám nepříznivá situace nepřála. A tak
letos s menším posunem data zveme na "Májový vejšlap", který se
uskuteční v sobotu 8.května 2021. Cíl cesty - do lesa k
Antoníčkovi. Sraz na rohu u Pechanů ve 14 hodin, pro Robčice ve
14.10 hod. u Šimků nebo na kraji Tůmovky ve 14.20 hod. Svačinu
a pití s sebou. Akce je pro všechny věkové kategorie.
Jdeme za každého počasí, protože v lese je krásně !

A. Kocourková

PALIVOVÉ DŘÍVÍ
Členové Zastupitelstva obce Útušice
schválili na svém 24. veřejném zasedání
konaném dne 14.4.2021 novou výši ceny
za palivové dříví, a to Kč 10,-/prm bez
DPH s účinností od 1.5.2021. V případě
Vašeho zájmu kontaktujte lesního obce,
p.Kamila Martínka na tel.č. 602 956 770.
Ing. Václav Fink

NOC KOSTELŮ
I v letošním roce se koná celorepubliková akce "Noc kostelů".
I naše kaplička je přihlášena a bude v pátek 28.5.2021 od 18 - 21
hodin otevřena pro veřejnost. Zájemci mají možnost získat
informace o historii kapličky i o svatém Prokopovi, který je naším
patronem.
Při této příležitosti budou vystaveny obrázky dětí na téma
„Nejhezčí místo u nás v Útušicích“. Proto prosím děti i rodiče namalujte, nakreslete místo v naší obci, kde je Vám dobře nebo
kde se Vám to nejvíc líbí. Obrázky odevzdejte do 24.5.2021 na OÚ.
Všechny děti budou za svoji snahu odměněny. Děkuji. A. Kocourková
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PODĚKOVÁNÍ
V průběhu minulých týdnů se
nám, s pomocí našich občanů,
podařilo udělat spoustu práce. Rád
bych se zmínil o těch hlavních,
kterými jsou:
-

vysekání a uklizení pěšiny u Jámy v Útušicích
vysekání pěšiny z Robčic na Litice
vysekání a vyklizení polní cesty za Šimkovic
vyklizení černé skládky V Tůmovce
pokácení a úklid smrků na návsi v Útušicích
úklid zeleně Na Vrchu
úklid odpadků v okolí obce

Na všech těchto akcích se podíleli naši spoluobčané, členové SDH
Útušice a SDH Robčice.
Touto cestou všem moc děkuji za to, že pomohli zvelebit naše
okolí.

Společenská kronika
V KVĚTNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
DOLANSKÁ Zdeňka
Útušice
FEKLOVÁ Jitka
Robčice
FAJT Zdeněk
Robčice
NAAR Petr
Útušice
PROKEŠ Lidumil
Útušice

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