7/2015

Vydáno 07.09.2015

VODOVOD ÚTUŠICE
Jak jistě všichni vnímáte, stavba vodovodu pokračuje
dle harmonogramu. V úpravně vody se dokončuje
hrubá stavba, u vodojemu jsou zabetonované
obvodové stěny a dno a bude se betonovat strop.
Hlavní řady jsou vybudovány od vodojemu do Útušic
přes náves a celou ulici na Litice. Nyní se bude
pokračovat ulicí na Radobyčice a pak na Štěnovice.
Přípojky jednotlivých nemovitostí – v současné době se připravuje
výstavba prvních přípojek, která začne v polovině září.
Nejnovější informace o postupu výstavby naleznete na stránkách obce
Útušice:
http://www.utusice.cz/utusice/obecni-vodovod/postup-vystavby/
Ing. Václav Fink

BIOLOGICKÝ ODPAD
Jak již jistě víte, sběr biologického odpadu rostlinného původu probíhá
každou sobotu do připraveného valníku:
- v Útušicích od 13:30 h do 15:00 h na pozemku za sálem
- v Robčicích od 15:30 h do 16:30 h vedle budovy hasičské zbrojnice
Do valníku je možno ukládat listí, trávu, ovoce, zeleninu. Žádáme občany,
aby výše uvedený odpad do valníku vysypávali
a nevhazovali i igelitové pytle a obaly, jak se to již
několikrát stalo.
Nyní je možno ukládat také větve – v Útušicích vedle
valníku, v Robčicích u ČOV – označeno cedulemi.
Větve budou při větším množství naštěpkovány.
Ing. Václav Fink
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OPRAVA FASÁDY BUDOVY BÝVALÉ ŠKOLY

V minulých dnech začala oprava fasády budovy bývalé školy v Útušicích
(č.p. 61). Okolo celé budovy je postaveno lešení a v současné době se
odstraňuje stará omítka. Celá oprava by měla skončit do konce října. Na
tuto akci získala obec dotaci ve výši 250 tis. Kč z fondu Krajského úřadu
Plzeňského kraje.
Ing. Václav Fink

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - UPOZORNĚNÍ

Výše uvedená oprava fasády budovy bývalé školy omezuje vstup na dětské
hřiště. Při jeho návštěvě dbejte proto zvýšené opatrnosti. Rodiče, upozorněte
děti, které chodí na hřiště bez Vašeho doprovodu, aby se nezdržovaly pod
lešením ani na něj nelezly. Hrozí zde nebezpečí úrazu!
Ing. Václav Fink

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Obecní úřad Útušice ve spolupráci se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Plzeň pořádají ve čtvrtek, 17. září 2015, 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)
 sanitární vybavení (WC, umyvadla,
vany).








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.).

PŘIPRAVUJEME – KULTURNÍ AKCE DO KONCE ROKU 2015
 Obecní úřad Útušice Vás srdečně zve na zábavný večer s Petrem
Martinákem, v sobotu 3. října 2015. Začátek je v 19 hodin v sále
hostince Útušice; vstupné 120,- Kč v předprodeji, na místě 150,- Kč.
Předprodej vstupenek se uskuteční v pátek, 25.9.2015, v době od 17 18 hodin v hostinci Útušice.
 Na neděli, 4.10.2015, připravujeme "Vítání občánků“. Rodiče dětí
budou zváni pozvánkou.
 Na podzim se uskuteční divadlo pro děti.
 V listopadu se budeme těšit na lampionový průvod.
 Tradiční rozsvícení vánočního stromu na návsi proběhne 1.12.2015.
 Vánoční pořad s Petrem Jančaříkem je nachystaný na 20. 12.2015.
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Sbor dobrovolných hasičů v Útušicích v roce 2015
Vážení spoluobčané, dovolte sdělit Vám něco málo o činnosti našeho sboru
v roce 2015.
V lednu jsme v místní krčmě uspořádali výroční valnou hromadu za účasti
okolních sborů. Během zimních měsíců jsme udržovali techniku ve stavu
akceschopném. Snažili jsme se, pokud to čas dovolil, zúčastňovat se schůzí
okrsku. Pro ženské družstvo jsme v zimních měsících na vlastní náklady
pořídili závodní stříkačku PS16. V březnu jsme pořádali hasičský bál, který
se letos za hojné účasti místních obyvatel (cca 160) opět vydařil. Tímto Vás
srdečně zveme na bál, který se bude konat v roce příštím. Dále jsme se na
jaře zúčastnili námětového cvičení konaného na pile ve Štěnovicích, i přes
nepřízeň techniky (ucpaná trubička chlazení motoru) jsme si alespoň
vyzkoušeli nové kapesky (vysílačky), které nám na doporučení HZS
v loňském roce pořídila obec.
Začátek léta byl pro náš sbor nepříliš vydařený. Mimo to, že nám během
14ti dnů selhávala téměř veškerá technika, přišli jsme i na jiné nedostatky.
S přibývajícím věkem hasičů „tahounů“ totiž přibývají rovněž starosti
v podobě stavění domů, práce, plození potomků  … z čehož právě plynuly
některé ty nedostatky. Aneb v hasičině je důležité najít si čas nejen pro
zábavu, ale i povinnosti.
Mezi letními technickými problémy mohu jmenovat poruchu hasičského
vozu Avia, kde selhávaly brzdy, které jsme museli několikrát nechat opravit.
Poté se porouchalo kalové čerpadlo, které jsme nechali opravit v rámci
reklamace. Dále přívod elektřiny k místnímu cvičišti, kde byla naštěstí
pouze hrubou silou poškozena zásuvka, kterou jsme vyměnili. Odešla již
několikrát opravovaná převodovka traktůrku na sekání louky, který jsme
předloni pořídili na vlastní náklady. Protože se jedná o starší, ojetou verzi
traktoru s věčnými poruchami, rozhodli jsme se tento traktor již dále
neopravovat a pořídit na vlastní náklady nový. A aby toho nebylo málo,
během těchto 14ti dnů jsme přišli na závadu v motoru soutěžní stříkačky
mužů. Motor stříkačky byl již několikrát opravován a další oprava by se
rovnala téměř třetině hodnoty nového motoru s tím, že se pravděpodobně
zanedlouho objeví porucha další. Podali jsme tedy žádost na obec
o zakoupení nového motoru soutěžní stříkačky. Dále k našim dosavadním
terčům, jsme se rozhodli na vlastní náklady vyrobit terče sklopné se
světelnou signalizací a elektronickou časomírou. Což se nám na konci léta
podařilo. Dále jsme provedli několik brigád na půdě místního pohostinství,
kde jsme dále likvidovali odpad po předpředchozím provozovateli a rovnali
shrnutou původní vatu. V nynější době nás čeká položení nové vaty
(350m2). Dále se chystáme na prořez cesty k řece a celé pásmo dalších
brigád.
Nyní něco málo ze sportovní činnosti hasičů v Útušicích. V letošním roce se
nám podařilo dát dohromady družstvo mužů i žen. V posledním roce se
povedlo dosáhnout na velice hezké výsledky. Přes zimu, pokud čas dovolil,
se někteří naši chlapci i dívky věnovali přípravě na sezonu v místním
obecním sále. Družstvo mužů dosud soutěžilo se silnějším strojem PS18. Po
poruše stroje muselo letos sáhnout k používání soutěžní mašiny dívek
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PS16. I přesto se mužům podařilo dvakrát vylepšit dosavadní osobní rekord
na delší trati (dosavadní rekord 19.5.2013 v Seči čas 19.25s). Nejprve
14.6.2015 ve Štichovicích časem 18.83s, poté 9.8.2015 v Chrástu časem
18.77s. Rovněž dívky vylepšily svůj nejlepší dosažený čas na 19.24s
14.6.2015 ve Štichovicích. K dnešnímu dni (4.9.) se ženy účastnily 16ti
soutěží, přitom dvakrát stály na stupních vítězů (zvítězily ve Štěnovicích
a v Žákavé). Muži se účastnily 18ti soutěží, přičemž na stupně vítězů se
dostali 3x (v Žákavé a Nezbavěticích 2. místo a v Nezvěsticích 3.). Mimo to se
naši hasiči jako každoročně nevyhnuli okrskové soutěže v klasice
v Nebílovském Borku. Za muže se soutěží účastnili: Zdeněk Dědek, Tomáš
Vrba, Pavel Kubíček, Karel Kubíček, Vojtěch Mareš, Tomáš Skala, Pavel
Vrba, Radek Kehar, Marek Bukovský, Martin Benda, Václav Říhánek,
Ondřej Kail, Josef Fekl. V družstvu žen se představily: Ilona Buriánková,
Eva Nováková, Eva Valentová, Jana Valentová, Petra Semančíková, Dana
Vaníková, Michaela Lohrová, Jiřina Prokopová, Martina Raizlová, Monika
Marešová.
Příští rok všechny spoluobčany srdečně zveme na tradiční hasičskou
zábavu. Od příštího roku také chceme na louce u řeky uspořádat dvě, tři
akce, na které se připravujeme a budeme Vás o nich informovat. Na závěr
bych chtěl tímto poděkovat obci Útušice. Všem sponzorům tradiční hasičské
zábavy a soutěžních družstev. Jako již tradičně poděkování patří všem
starším aktivním hasičům za ochotu a pomoc, zejména pak p. Drdovi, který
nám dává každé úterý přednost před sledováním pořadu Ordinace v růžové
zahradě.
Za SDH Útušice Martin Benda

Společenská kronika
V SRPNU OSLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
KASÍK JAN
VOLFOVÁ LUDMILA
LEŠKOVÁ DRAHOMÍRA

Útušice
Útušice
Útušice

V ZÁŘÍ SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
FRANCÁNOVÁ JITKA
KOCOURKOVÁ ANNA
PÁRAL FRANTIŠEK
ŠEDIVCOVÁ RŮŽENA

Útušice
Útušice
Útušice
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.
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