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SDH ÚTUŠICE
SVOZ KOVOVÉHO ODPADU a ELEKTROODPADU
V sobotu 2. října 2021 od 800 budou naši chlapci od hasičů na korbě
nákladního automobilu připraveni 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 ☺)… 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 specializovaná firma následně ekologicky zlikviduje. Vše bude pro
Vás provedeno zdarma. Před ranní sobotní kocovinou doporučujeme
kovový odpad a elektroodpad před vrata připravit již během pátku ☺
Svoz platí pouze pro Útušice, děkujeme.
S pozdravem SDH Útušice

CVIČENÍ ŽEN
S radostí oznamujeme, že úterní cvičení vedené
paní Marií Bečváříkovou začíná 5. října 2021 od
18.30 hodin v sále restaurace. Zveme zasloužilé
cvičenky i nové zájemkyně. Cena zůstává stejná 20 Kč za hodinu.
Anna Kocourková
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Obecní úřad Útušice ve spolupráci se společností ECO – F a.s. Plzeň
pořádají v pondělí 11. října 2021 sběr nebezpečných odpadů.
Odpad prosím ukládejte na sběrná místa pouze v tento den.
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.

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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SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Obecní úřad Útušice ve spolupráci se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Plzeň pořádají ve pondělí 11. října 2021 sběr
objemného odpadu.
Odpad prosím ukládejte na stanoviště pouze v tento den.
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

HISTORIE PLZNĚ
Na den 18.října 2021 máme předjednanou komentovanou
procházku historickým jádrem Plzně. Začátek v 15 hodin. Prosím
zájemce o zaslání SMS na tel. 736 409 408 se zprávou o účasti.
Akce je zpoplatněna. Zájemce pak budeme dále informovat.
Přihlášku pošlete do 8. října.
Anna Kocourková

MATEŘSKÉ CENTRUM LITÍNEK
Srdečně zvu rodiče a děti do naší herny nad sálem v Útušicích,
kde se pravidelně scházíme každý čtvrtek od 16 do 18 hodin.
Společně si hrajeme, tvoříme, cvičíme a bavíme se. Začínáme
9.9.2021 v 16 hodin a zvány jsou děti do 10 let. Poplatek: 50,-Kč/
dítě. Od října každý pátek od 8:30 do 12 hod. HLÍDÁNÍ DĚTÍ za
přítomnosti kvalifikované chůvy. Je třeba předchozí rezervace,
kapacita je omezena max. 6 dětmi. Pro členy MC Litínek budou
zvýhodněné podmínky. Bližší informace ráda sdělím na tel:
775 681 051, sledovat nás můžete také na FB.
Daniela Koptová
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KNIHOVNA
Milí čtenáři, knihovna je opět otevřena bez
omezení. V Útušicích nás můžete navštívit v
místnosti nad sálem (vchod z boční strany) každý
čtvrtek od 17 do 17,30 hodin. A do Robčic zajíždí
pojízdná knihovna před hasičskou zbrojnici
každé první pondělí v měsíci v době od 17,30 do
18,00 hodin. Přijďte si vybrat některý z našich
titulů a krátit si dlouhé podzimní večery příjemným čtením. Pokud
některou knihu u nás nenajdete, přivezeme Vám ji do příště
z Dobřan. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kateřina Marunová

SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA PŘEŠTICKU
V letech 2020 – 2022 realizuje Centrum pro komunitní práci
západní Čechy v partnerství s městem Přeštice plánování
sociálních služeb. Cílem je pomoci rozvoji potřebných sociálních
služeb na Přešticku. Do projektu jsou zapojeni zástupci obcí
a sociální pracovníci Městského úřadu Přeštice, poskytovatelé
sociálních, zdravotních a jiných služeb, spolky, pečující osoby,
senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiče s dětmi a další
širší veřejnost. V rámci projektu se také představují jednotliví
poskytovatelé se svou nabídkou, kterou může v případě potřeby
kdokoliv využít. Informace o projektu a možnostech jak se také do
plánování služeb zapojit, můžete nalézt na webu Sociální služby
Přešticka – www.kaposos.wordpress.com nebo lze kontaktovat
Lenku Červenkovou z Centra pro komunitní práci západní Čechy
(telefon: 722 466 185, e-mail: lenka.cervenkova@cpkp.cz ). Jedním
z poskytovatelů, který nabízí své služby na Přešticku, je organizace
Raná péče Kuk, z.ú. Organizace poskytuje zdarma služby rodinám
s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením nebo
ohrožením vývoje od narození do 7 let věku. Sociální terénní
služba Raná péče je jedinečná a má nezastupitelné místo při
podpoře rodičů v péči o dítě s postižením v raném věku. Žádná
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dostupná
sociální
služba
nenabízí
takto
komplexní
a plnohodnotnou pomoc rodinám pečujícím o dítě se zrakovým
nebo kombinovaným postižením. Organizace působí v celém
Plzeňském a Karlovarském kraji. Poradci poskytují konzultace
přímo v rodině, v jejím přirozeném prostředí, a to v rozsahu 1x za
1–3 měsíce dle potřeb rodiny. Rodina má možnost se na svého
poradce kdykoliv obracet telefonicky nebo mailem. Rodiny
nejčastěji využívají sdílení náročné životní situace, jakou péče
o dítě s kombinovaným postižením je. Sdílení pomáhá se v situaci
zorientovat a hledat možnosti řešení. Přínosem pro rodiny jsou
odborné rady týkající se vývoje dítěte s postižením, zapůjčení
a instruktáž k pomůckám, zkušenosti z jiných rodin, kontakty na
odborníky, informace o vzdělávání, využití sociálních dávek
a jiných možností získávání financí. Přístup k rodinám je vždy
individuální a partnerský. Poradci nehodnotí, neodsuzují, ale radí
a doporučují.
Práce organizace navazuje a doplňuje práci lékařů a dalších
odborníků. Poradci mají čas vysvětlit si a probrat s rodinou, co
potřebuje, umožnit jí se zastavit a zamyslet se nad svou situací,
zároveň nabízí pohled zvenčí a třeba i jiné možnosti řešení jejich
situace. Cílem je, aby rodina službu nepotřebovala, byla ve svém
fungování a rozhodování samostatná a mohla žít běžným
způsobem života ve své komunitě.
Kontakty:
Raná péče Kuk, z.ú.
Tomanova 5, 301 00 Plzeň
tel: 377 420 035, 724 400 815
mail: plzen@ranapece.eu
www.ranapecekuk.eu
www.facebook.com/ranapecekuk
Děkujeme za spolupráci všem, kteří rozvoj služeb na Přešticku
podporují!
Červenková Lenka, manažerka projektu
KPSS ORP Přeštice, CpKP ZČ
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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. Slavnostní předávání ocenění proběhlo 26.9.2021 na
Slavnostech jablek v Sadech Nebílovy. I letos mezi oceněné patří
BIO jogurtové kozí mléko – Borůvka výrobce Luďka Maruny
Útušice. Gratulujeme k ocenění, děkujeme, že podporujete
přirozený způsob pěstování a zpracování produktů a přejeme
hodně úspěchů v pracovním i soukromém životě!
Ing. Václav Fink

Společenská kronika
V ZÁŘÍ SLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
TOMRLE Josef
Útušice
VEVERKA František
Útušice
KOCOUREK František
Útušice
LINDAUROVÁ Marie
Útušice
V ŘÍJNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
VESELÝ Vladimír
Útušice
ŠEDIVEC Miroslav
Útušice
VYLETA Pavel
Robčice
KESTLEROVÁ Jana
Útušice

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