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Hasičský bál
Zveme Vás tímto na hasičský bál, který se koná 15. března od 20 00 hod
v sále místního pohostinství. Program: vystoupení mažoretek, bohatá
tombola, půlnoční překvapení hasičů, k tanci a poslechu zahraje skupina
TAXIS. Předprodej vstupenek v úterý 11. března od 18 00 hod v hasičské
klubovně.
Za SDH Útušice Martin Benda
Restaurace na návsi Vám ráda nabídne pro hasičský bál možnost zajištění
chlebíčků. Cena 1 ks/18 Kč. V případě zájmu Vás prosím o kontakt na
telefonním čísle 777 116 449 nebo osobně v restauraci. Objednávky prosíme
do 12.3.2014.
Za team restaurace Pavel Kožnar
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Sbírka použitého ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého
ošacení: letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, látky (minimálně 1 m2), domácí potřeby – nádobí bílé i
černé, skleničky (vše nepoškozené), vatované a péřové přikrývky,
polštáře, deky, obuv (nepoškozená), hračky (nepoškozené a kompletní),
peří, péřové přikrývky a polštáře, menší funkční elektrospotřebiče =
vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy, holicí strojky, hodinky, váhy,
mixery, kávovary, vrtačky, mikrovlnky.
Věci, které nejsou sbírány: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce,
nábytek, jízdní kola, dětské kočárky, pračky, zářivky, monitory a další velké
spotřebiče nad 20 kg, znečištěný a vlhký textil.

Sbírka se uskuteční v přízemí budovy Obecního úřadu Útušice
ve dnech:
17. a 19. března 2014: 7.00h – 13.00h a 16.30h – 18.30h
18., 20. a 21. března 2014: 7.00h – 15.00h
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se transportem nepoškodily.
DĚKUJEME !!!
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

Kominické služby – nabídka pro občany
Obecní úřad Útušice nabízí všem zájemcům o čištění,
prohlídku a revizi komínů, možnost zajištění těchto
služeb.
Požadavek nahlaste osobně popř. telefonicky
(tel.č. 377 916 205) do 21. března 2014.

Jarní pedigování
Milé příznivkyně pedigu, zvu vás na další setkání. Tentokrát se
sejdeme ve čtvrtek 27. března 2014 v 16 hodin. Na programu je
pletení plochých výrobků s variabilním použitím – jako podložky nebo
dekorační předměty vhodné i na jarní výzdobu. Z časových důvodů vše
upřesním e-mailem, zájemkyně prosím napište mi na adresu
petrafink@seznam.cz.
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Zápis do mateřské školy
pro školní rok 2014/2015 se bude konat
2. dubna 2014 od 8 do 12 hodin a od 14 do 18 hodin.
Rodiče nebo jejich zástupci, kteří přijdou s dítětem k zápisu,
předloží rodný list dítěte. Zapisovány budou děti, které dovrší ve
školním roce 2014/2015 tří až šesti let, popřípadě děti s odkladem
školní docházky.
K předškolnímu vzdělávání se
přednostně
přijímají děti
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
Při přijímání nerozhoduje pořadí příchodu k Zápisu.
Mgr. Jitka Adamová, Ředitelka MŠ Štěnovice

Pozvánka a permanentky na kulturní akce 2014
Srdečně Vás zveme na zábavný
večer s Antonínem Procházkou,
hercem divadla J.K. Tyla Plzeň.
Pořad se koná v pátek, 11. dubna
2014 od 19 hodin v sále
hostince Útušice. Předprodej
vstupenek se uskuteční v pátek,
4. dubna 2014 od 17 do 18 hodin
v hostinci. Vstupné 120,- Kč v
předprodeji, 140,- Kč na místě.
**************
V hostinci Útušice mají 4. dubna
2014 od 16 do 16.30 hodin všichni stávající majitelé možnost
prodloužit si permanentky z roku 2013. Když se majitelé
permanentek z roku 2013 v době od 16 do 16.30 hod. nedostaví,
bude jejich místo nabídnuto jinému zájemci. Noví zájemci mohou
zajištěná místa formou permanentek získat od 16.30 do 17
hodin. Cena jedné permanentky je 300 Kč na tři pořady v roce
2014 = 11.4. Antonín Procházka, 4.10. Martin Zounar a Petr
Martinák, vánoční pořad.
Změna programu vyhrazena.
Permanentka je přenosná, zakoupené vstupenky nelze vracet.
A. Kocourková
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SDH Útušice v roce 2013
Rok s rokem se opět sešel, abychom si připomněli rok předchozí.
Rok 2013 byl z hlediska činnosti opět velmi vydatný a obávám se, že
tiskárna z nás nebude mít radost.
Nejprve nahlédneme do sportovní činnosti našeho sboru. Loňskou
sezonu se nám podařilo sestavit jak mužské, tak i ženské sportovní
družstvo. Ženské družstvo se skládalo z hasiček: Michaela Bartoňová,
Ilona Buriánková, Tereza Pelouchová, Martina Raizlová, Veronika
Růtová, Eva Valentová a Jana Valentová. Velký dík patří výpomoci
hasiček z Čižic - Petře Duliškovičové, Janě Řezáčové a Kláře
Tomrdlové. Družstvo mužů se skládalo z těchto členů: Vojtěch Mareš,
Martin Benda, Marek Bukovský, Zdeněk Dědek, Martin Göttinger,
Ondřej Kail, Radek Kehár, Karel Kubíček, Václav Říhánek a Pavel Vrba.
V loňském roce se naše obě družstva zúčastnila Západočeské hasičské
ligy, mimo to soutěže v Robčicích, Štěnovicích, Žákavé a Chlumčanech.
Družstvo mužů se loňský rok zúčastnilo 16 závodů. Tým žen se
představil na 7 soutěžích. Loňský rok se nám moc nedařilo. Na
stupních vítězů jsme za celý rok stáli pouze jednou, a to v Žákavé, kde
jsme obsadili druhé místo. Holky pak ve Štěnovicích místo třetí. V
rámci Západočeské hasičské ligy skončili naši muži na celkovém 28.
místě z 35 týmů. Holky obsadily celkově dělené 15. místo ze 17
družstev. Oproti roku 2012 byla naše účast na soutěžích slabší.
Pokračování na straně 5

Společenská kronika
V BŘEZNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
BEJVL Václav
PYTLÍK Jaroslav
KYMPERGER Josef
ŠERÝ Josef
JUNEK Jiří

Útušice
Robčice
Útušice
Robčice
Útušice

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

U nás doma, nezávislý útušický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Útušice, IČ: 00257354.
Adresa redakce: OÚ Útušice, čp. 59, 332 09 Štěnovice. Místo vydání: Útušice.
Redakční rada: Ing. V. Fink, J. Nosek, A. Kocourková, L. Haišmanová. Evid. Č. MK ČR E 13277.
E-mail: obec@utusice.cz / www.utusice.cz
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SDH Útušice v roce 2013 - pokračování
U hasičského přibližovadla Avia byla v
loňském roce provedena oprava brzd, řada
dalších menších úprav a nakoupena nová sada
univerzálních pneumatik. Celkem s ní bylo ujeto
více jak 1500 kilometrů. Spoustu práce jsme
udělali na sportovní stříkačce. Nechali jsme jí
kompletně opravit a upravit motor, aby
dosahovala ještě o něco větších výkonů. V
současné době máme ve správě ještě jednu
stříkačku, která je určená na zásahy. U té byly,
jako každý rok, provedeny drobné opravy. V
loňském roce jsme zakoupili ještě jednu starou stříkačku, kterou chceme
opravit a upravit na soutěže. Tento stroj bude sloužit zejména našim
hasičkám. Dále využíváme naši elektrocentrálu a kalová čerpadla. Za
zmínku stojí zakoupení zahradního traktůrku na sekání nového cvičiště.
Přes zimu jsme do hasičárny nainstalovali nové skříně na zásahové věci
jednotlivých hasičů. Také jsme se snažili vyrobit nové terče, bohužel zima
utekla velice rychle a tak už pak nezbyl čas terče dodělat, takže nás to čeká
letos. Po povodních jsme obdrželi několik nových zásahových obleků, helmy,
obuv a rukavice. Dále jsme nakoupili přejezdy hadic, tři vodotěsné svítilny,
násypku na písek, několik sad pytlů a další potřebné věci. Samozřejmě se
snažíme veškerou techniku udržovat v požadovaném stavu.
V loňském roce jsme ve spolupráci s obcí zajistili cvičiště dole u
čističky, kde se kdysi běhávalo. Čekala nás spousta práce. Nejprve jsme
káceli dřeviny, pak je pálili, zajistili odvodnění pomocí drenáží, rovnali terén
(cca 2 tatry zeminy), vytvořili základnu ze zámkové dlažby, pak jsme
hráběmi odstraňovali kameny, zaseli trávu, zalévali, zpevnili cestu… prostě
toho bylo dost  Nakonec se nám podařilo vytvořit dráhu, kterou budeme
moci využívat již v letošním roce.
Dne 6. dubna 2013 jsme pořádali velitelský den. Díky veliké zimě jsme
museli zrušit námětové cvičení, které bývá jeho součástí. Dále jsme se
účastnili všech potřebných schůzí a školení. Dne 31. května jsme obdrželi
žádost od jedné občanky, jestli bychom jí nevysáli vodu ze sklepa. Neváhali
jsme a udělali jsme vše, co bylo v našich silách. Totéž se opakovalo hned
druhý den v tom samém domě, navíc jsme pomohli kolegům v Robčicích,
protože měli plné ruce práce s vodou, která se valila z polí nad Robčicemi a
napytlovali jim nějaké pytle pískem. To jsme však ještě nevěděli, co nás
teprve čeká druhý den. Dne 2. června jsme byli starostou obce odvoláni ze
Západočeské hasičské ligy v Bučí, abychom byli nápomocni lidem při velké
vodě, která se valila na naši obec. Nad ničím jsme nepřemýšleli a okamžitě
jsme přijeli. Sice naší obcí přímo neprotéká žádná řeka, přesto nás čekalo
zděšení, když jsme dorazili na místo. Na Útušice se valila voda z polí a
hrozivě vypadal i potok, co teče z Robčic. Po příjezdu jsme se okamžitě
oblékli do zásahového a šli jsme plnit pytle pískem a následně jsme je
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skládali všude tam, kde bylo potřeba. Když jsme měli dostatek pytlů, vydali
jsme se vysávat vodu ze zatopených sklepů. Nevěděli jsme, kam dřív skočit,
komu dřív pomoci. A to nám pomáhali i členové, kteří nejsou v zásahovém
družstvu a ostatní občané obce. Naše hasičky se nám staraly o občerstvení.
Zmíním se o konkrétních místech, kde jsme zasahovali. Pomocí pytlů jsme
navyšovali hráz u pana Ulče na rohu Litické ulice, pomocí pytlů jsme svedli
do kanalizace vodu tekoucí kolem Kympergrů, vysávali jsme sklep u paní
Finkové, u Kučerů a paní Šeré, co bydlí v blízkosti potoka, jistili jsme
zvyšující se hladinu vody nahoře u Václavíčků a takhle bych mohl
pokračovat dále. Celí vyčerpaní a promoklí jsme skončili až ve večerních
hodinách. Nikdo ale nešel domů, všichni jsme zůstali v hasičárně a v
pohotovosti čekali na případné prosby o pomoc. Dále jsme také v
pravidelných intervalech monitorovali okolí. O půlnoci jsme byli odvoláni
starostou obce, s tím, že pokud by se ještě něco stalo, budeme připraveni na
telefonech. Následující den ráno nás čekalo opět množství práce. Dostávali
jsme hlášení od lidí, že potřebují vysávat sklepy a nadále jsme kontrolovali
množství vody v potoce a ostatních strouhách. Museli jsme také odčerpat
nahromaděnou vodu na komunikaci mezi Útušicemi a Robčicemi, kde se
nedalo projet. Nikoho jsme do této činnosti nemuseli nutit, všichni ochotně,
bez jediného slova pomáhali do posledních sil.
Loni jsme se opět podíleli na jarním úklidu obce, kdy po zimě na
silnicích zůstávají nehezké hromady štěrku. Tentýž den jsme zlikvidovali
černou skládku na stráni u Dědků. Dále jsme vypomáhali při výsadbě
smrčků v areálu bývalé skládky v Jámě. Další činností v minulém roce byl
svoz kovového šrotu a sběr vysloužilého elektroodpadu. Při silné bouři jsme
odstraňovali padlý strom ze silnice mezi Robčicemi a Útušicemi. Podíleli
jsme se také na prodeji vánočních stromků a lepení zrcadel v místnosti nad
sálem hospody. V průběhu roku 2013 jsme se v rámci obce a místního
hostince podíleli na výpomoci při pořádání různých kulturních akcí. Jako
příklad bych uvedl Staročeský obecní bál, dětský maškarní, pořad s Ivem
Šmoldasem, zábavný večer se Zdeňkem Troškou a tradiční akci s Petrem
Jančaříkem s názvem Od koledy do nového roku, kdy k nám jako další host
zavítal kapitán plzeňských hokejistů Martin Straka. Celý loňský rok jsme se
scházeli každé úterý v hasičárně a snažili jsme se udržovat veškerou
techniku v námi požadovaném stavu.
Z kulturních činností pořádaných SDH se chci zmínit o tradičním bále,
který se konal v loňském roce 16. března. Myslím, že se jako každoročně
vydařil. Nasvědčuje tomu i jeho oblíbenost, neboť jsme opět vyprodali
všechny lístky a to již několik dnů předem.
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří nás podporují - zejména obci,
sponzorům našich sportovních družstev i hasičského bálu. Jedná se o
podporu spolku lidí, kteří se snaží reprezentovat naši obec, baví se, sportují
a vzdělávají se. Tuto podporu se snažíme bez mrknutí oka naší obci
opětovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebuje.
Za SDH Útušice Martin Benda,
čerpáno z dokumentu výroční valné hromady vytvořené Radkem Keharem
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