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SVOZ KOVOVÉHO ODPADU a ELEKTROODPADU
SDH ÚTUŠICE
V neděli, 6. listopadu 2016, od 9.00h, naši chlapci od hasičů budou
připraveni na korbě nákladního automobilu 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 firma Elektrowin následně ekologicky zlikviduje. Vše bude pro Vás
provedeno zdarma.
Před ranní nedělní kocovinou doporučujeme kovový odpad
a elektroodpad před vrata připravit již během soboty 
S pozdravem SDH Útušice
Martin Benda

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Zveme dětičky a především všechny dospělé na již
tradiční „Útušický lampioňák“.
Lampionový průvod se uskuteční 7. listopadu 2016.
Sejdeme se v 18.15h před hostincem Útušice.
V případě příznivého počasí se mohou dětičky opět
těšit na buřtíky k opečení . Pokud nám počasí
nebude nakloněno, termín bude změněn a nový
vyhlášen rozhlasem a zveřejněn na internetových
stránkách obce.
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Václav Fink

FLORBAL DĚTI
Všechny zájemce o florbal ve věku 7 – 14 let, kteří mají zájem si
pravidelně zahrát, zveme na první setkání, které se uskuteční v úterý,
8. listopadu 2016, od 17.00h.
Václav Fink

LISTOPADOVÉ SETKÁNÍ ŽEN
Na "řemeslech" jsme se dozvěděli něco málo o včelách a medu. Proto
se sejdeme v pondělí, 14. listopadu 2016, v 18 hodin
v salonku restaurace Útušice a dozvíme se o chovu včel a medu daleko
více informací. O své práci nám budou vyprávět včelařky Světla
Kestlerová a Jaroslava Vyletová. Prohlédneme si také vánoční perníčky
s možností jejich zakoupení.
Anna Kocourková

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
OÚ Útušice ve spolupráci se společností AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. pořádají
ve středu, 23. listopadu 2016, sběr objemného
odpadu.
V ranních hodinách budou za tímto účelem
přistaveny kontejnery na tato sběrná místa:
ÚTUŠICE – před víceúčelovým sálem
ROBČICE – u hasičské zbrojnice.
Patří sem: použitý nábytek (rozebraný na jednotlivé desky), koberce,
linolea, matrace, dveře, textilie, sportovní potřeby (lyže, sáňky, kola),
sanitárná 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.
Václav Fink

SMLOUVA NA VODNÉ A STOČNÉ
Jelikož se blíží termín 1.1.2017, od kdy se začne platit vodné, musí mít
všichni vlastníci nemovitostí podepsané nové smlouvy na vodné
a stočné. Tato nutnost též vyplývá z důvodu platnosti nových zákonů,
a proto tyto musí podepsat i vlastníci nemovitostí, kteří vodu nebudou
používat, nebo nemají přípojku vybudovanou. V nejbližší době proto
obdrží každý vlastník nemovitosti návrh smlouvy, ve které vyplní, zda
bude vodu odebírat, jestli bude odebírat vodu jen z obecního vodovodu
nebo i z vlastního zdroje, zda má vybudovanou přípojku kanalizace
a kontaktní údaje. Žádáme o vrácení vyplněné smlouvy v termínech:
sobota, 26.11.2016 nebo neděle, 27.11.2016, vždy v době od 13.00h
do 16.00h.
Václav Fink
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TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Zveme
všechny
neregistrované
zájemce
a sportovní nadšence na turnaj ve stolním
tenise, který se koná 26. listopadu 2016 v sále
hostince Útušice. Prezentace 9.00h – 10.00h,
zahájení turnaje 10.00h.
Vít Kocourek

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Srdečně zveme děti i dospělé na tradiční
rozsvícení
vánočního
stromu,
které
se
uskuteční ve čtvrtek, 1. prosince 2016, od
17.00h na útušické návsi.
Menu:
vánoční
koledy,
rozsvícení
s odpočítáváním, psaní Ježíškovi, ochutnávka
vánočního cukroví, pro zahřátí čaj i svařáček .
Václav Fink

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Obecní úřad Útušice zajišťuje i pro letošní Vánoce
prodej vánočních stromků. Jelikož jsou v lese
omezené možnosti, bude letos možno zakoupit
pouze smrk a ještě v omezeném množství. Proto
bude možné objednat na každou rodinu žijící
v obci pouze 1 ks.
Cena za smrk Kč 90,-/ks včetně DPH. Zájemci se přihlásí
na zdejším obecním úřadu do 4. prosince 2016.

Václav Fink

POHÁDKA PRO DĚTI
Obecní úřad Útušice Vás srdečně zve na divadelní
představení pro děti s názvem LEGENDA
O HVĚZDĚ. Vánoční představení s koledami nám
přiveze paní Eva Hrušková se svojí sestrou ve
středu, 7. prosince 2016. Začátek představení
bude v 17:30h ve víceúčelovém sále v Útušicích.
Václav Fink
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OHLÉDNUTÍ ZA "TÉMĚŘ ZAPOMENUTÝMI ŘEMESLY "
V neděli, 16.10.2016, proběhla u nás v obci akce o starých
řemeslech. K zajištění všech ukázek pracovních činností byla
zapotřebí celá parta ochotných lidí. Je třeba všem poděkovat za
čas, který akci věnovali. Děkuji panu K. Rádlerovi, M. Suché, P.
Finkové, M. Bečváříkové, P. Junkovi, M. Finkové, S. Kestlerové
a její dceři Ivance, J. Vyletové, R. Štollové, V. Vacikarové, M.
Maříkové, L. Tomrlové, V. Kasíkové. V průběhu odpoledne obdrželi
všichni květinu.
Omlouvám se tímto paní K. Marunové, která venku seznamovala
přítomné s chovem koz, že jsem na ni zapomněla. Napravila jsem
to v následujícím dni.
Děkuji za pochopení.
Celé odpoledne se dospělí i děti bavili při pozorování jednotlivých
činností, mnohé si i vyzkoušeli. Asi 20 dětí si vyrobilo ptačí budku,
svou šikovnost si vyzkoušely při práci s korálky i zdobení
perníčků. Chutnalo krouhané zelí i jablkový mošt. Kozu a podojení
viděla většina dětí poprvé (možná i někteří dospělí). Z pedigu se dá
vyrobit ledacos, jen mít šikovné ruce a trpělivost. Uplést pořádný
košík už dnes asi umí málokdo. A proč je polštářek tak měkký
a krásně hřeje ? Na draní peří rády vzpomínáme hlavně my starší.
Uvázat peroutku si troufly děti, maminky i babičky, ale pár tátů se
také našlo.
Na pletací dráty a vlnu pomalu zapomínáme a paličkování se
věnují už jen nadšenci. Jak málo toho víme o včelách a medu.
A vánoční ozdoby z papíru jsou prostě krásné.
Věřím, že tato akce ukázala hlavně dětem, jak se co dříve dělalo
a nám odrostlejším vyvolala hezké vzpomínky.
Celé odpoledne nám přálo i počasí. A tou "třešničkou na dortu"
byla hojná účast návštěvníků. Děkujeme za přízeň.
Anna Kocourková

SDH ÚTUŠICE V ROCE 2016
V době, kdy slunce posledními svými paprsky ošlehává prochladlé
obyvatele naší malebné vísky, nastal čas zrekapitulovat si činnost
místních hasičů. Dá se říci, že vše, co jsme měli na letošní rok
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naplánováno, vyšlo lépe, než jsme sami čekali. Uspořádali jsme
tradiční hasičský bál (i když letos se jednalo spíše o zábavu ),
uspořádali jsme 1. ročník soutěže „O pohár obce Útušice“. Ve
sportovní činnosti jsme byli také celkem úspěšní, dokladem toho
jsou játra některých našich členů, která, myslím si, zestárla o více
než-li jeden rok, moje to samozřejmě nebyla…
A teď už k věci. Po krátkých dohadech a vyjednávání o ceně
řízku  jsme během ledna v místním pohostinství uspořádali
tradiční výroční valnou hromadu pro členy místního SDH a přátele
z okolních SDH okrsků.
Dne 19.3.2016 jsme pořádali hasičský bál, kdy k tanci
a poslechu zahrála skupina „Anakonda benda“. Na bál se nám
podařilo vyprodat všechna místa k sezení a přilákat více než 200
tanečníků. Půlnoční překvapení v podání místních hasičů
s doprovodem kluků od městské policie se zdařilo. Po ohlasech na
letošní bál jsme se rozhodli, ku spokojenosti umírněných
tanečníků, pro příští rok obměkčit repertoár. Mohu prozradit, že
bál se bude konat s největší pravděpodobností 4. března. Zahraje
skupina Berband (dříve Berkovi). V začátku roku 2017 bude vše
černé na bílém.
Na den 26.3.2016 byla naše jednotka upozorněna, že proběhne
prověřovací cvičení. S tím, že nevíme přesně kdy a kde bude
probíhat. V 8 hodin a 40 minut, jsme byli záchranným systémem
prostřednictvím mobilních telefonů upozorněni, že hoří u obce
Nebílovy. Na místo jsme dorazili na naše možnosti včas a proběhla
zde dálková doprava vody ze stroje do stroje.
Na 1. máje jsme uspořádali tradiční májku s posezením, kdy jsme
opekli sele, vypili pár piv a tančili. Všem příchozím se na akci
líbilo.
Dne 16.7.2016 jsme pořádali 1. ročník soutěže O pohár obce
Útušice. Na soutěž jsme se připravovali již dva měsíce dopředu,
protože nikdo z nás neměl s pořádáním podobné akce zkušenosti,
nechtěli jsme nic podcenit. Řešili jsme např. parkování, terče,
občerstvení, rozhodčí, přístřešek pro diváky, sezení, sekání trávy,
startovní listiny, startovací techniku, audio techniku, časomíru,
sponzory, pozvánky, poháry, ceny, atd… dokonce den před soutěží
si někteří z nás vzali dovolenou v zaměstnání, aby bylo vše na
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sobotu včas připravené. Nakonec jsme nelitovali, protože i se
soutěžícími počet návštěvníků překračoval cca 200 osob. Všem
příchozím bychom chtěli poděkovat, protože vytvořili skvělou
kulisu. Možná k tomu přispěla i účast staré gardy Útušic a Robčic,
jež přilákala jistě mnoho rodinných příslušníků. Začátek soutěže
okořenili „Bratři z hor“ Robčic, jejichž příjezd se nesl za burácení
motorů . Jak ve velkém přijeli, tak i odjeli, protože v soutěži
zvítězili a odvezli si 30l piva. V kategorii žen se na 1. místě umístily
holky z Úněšova a byly oceněny bednou šampaňského. Družstvo
mužů z Útušic skončilo na pátém místě, stará garda poslední.
Družstvo Útušických žen ve své kategorii bylo druhé. Poděkovat
tímto chceme všem sponzorům, jejichž loga byla během soutěže
vyvěšena na startovní listině: KOŘENÍ OD ANTONÍNA, 2RACING
MOTORSPORT, BOWLING PIZZERIA ŠTĚNOVICE, WEIDMULLER,
ATMOS a v neposlední řadě Obci Útušice za zakoupení pohárů.
Poděkování patří rovněž panu Noskovi za vypůjčení stanu,
hasičům ze Štěnovic a Robčic za vypůjčení laviček, panu Jandovi
a Kučerovi za vypůjčení vedlejší louky pro parkování.
Níže jsou uvedeny výsledky soutěže (soutěžilo se na 2 hadice B, se
širokými hadicemi na sklopné terče. Každé družstvo mělo dva
pokusy a počítal se lepší dosažený čas.)
1.útok
DRUŽSTVA MUŽŮ
Robčice
18,76
Nevřeň
18,04
Mokrouše 17,01
Chlum
17,63
Útušice
17,60
Dolce
17,91
Šťáhlavice 20,15

2.útok
16,37
16,46
16,88
17,41
NP
22,32
18,34

1.útok
Letiny
19,19
Robčice B 20,88
Robčice SG 19,97
Útušice SG NP
DRUŽSTVA ŽEN
Úněšov
18,06
Útušice
26,89
Štěn. BorekNP

2.útok
18,73
19,14
20,04
26,64
22,39
20,32
21,62

Pro sportovní činnost jsme pro letošní rok poskládali družstvo
mužů a žen.
Družstvu mužů se letos náležitě dařilo. V západočeské
hasičské lize ve velké konkurenci obsadilo krásné deváté místo
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a získalo 80 bodů. Pro srovnání za celé 4 předchozí roky, co
objíždíme tuto soutěž, jsme získali dohromady 44 bodů. Dvakrát
jsme překonali osobní rekord, nejprve 19.6.2016 ve Štichovicích,
kde jsme dosáhli času 17,96s, později 3.9.2016 v Úhercích
dokonce 17,64s! (což stačilo na 4.místo v tomto kole). Dne
26.6.2016 v Plzni-Slovanech se nám splnil hasičský sen, když
jsme se časem 18,38s umístili na 3. místě. Hned v tento den jsme
v hasičské klubovně vše náležitě oslavili . Mimo Západočeské
hasičské ligy jsme se zúčastnili dalších soutěží. Ze Štěnovic jsme
si dne 25.6 2016 za 1.místo odvezli živé sele. Ze soutěže v Chlumu
jsme si k rypáčkovi za 1. místo přivezli sud piva. Vyhráli jsme
soutěž v Nebílovech. Druzí jsme skončili na noční soutěži ve
Štěnovicích a na soutěži v Dolcích (zde nám další sele naštěstí
vyfoukli posledním pokusem muži z Oplotu). Třetí jsme byli
v Nezvěsticích, kde jsme překonali osobní rekord na 2 hadice B
(úzké) časem 15,36s!
Družstvu žen se letos také dařilo. V západočeské lize skončilo
na 12. místě se ziskem 28 bodů.
Za zmínku stojí jejich výkon v Bolkově, kde dosáhly osobního
rekordu časem 18,96s! (což stačilo na 6. místo v tomto kole). Dne
7.8.2016 na soutěži ligy v Chrástu všem zatrnulo po úrazu naší
proudařky Míši, kterou musela odvézt RZ do nemocnice
v Příbrami. V tu chvíli šly nějaké výsledky stranou. Míša je po
rekonvalescenci opět mezi námi a své poranění bere statečně, za
což jí od nás patří velké uznání. Mimo jiné ženy obsadily druhé
místo ve Štěnovicích. Na soutěži v Chlumu zvítězily. Dne
8.10.2016 na soutěži v Chlumčanech dosáhly velkého úspěchu,
když ve velké konkurenci časem 19,25s obsadily druhé místo
a odvezly si spousty cen.
Poděkování za letošní sezonu patří všem sponzorům, účastníkům,
pořadatelům ať už hasičského bálu nebo 1.ročníku soutěže
„O pohár obce Útušice“. Poděkování patří našemu nejstaršímu
aktivnímu členovi Standovi Drdovi. Poděkování směrujeme také
Obecnímu úřadu v Útušicích. Doufáme, že příští rok se hasičský
bál a soutěž opět vydaří.
Martin Benda
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POZVÁNKA DO PLZNĚ – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
První adventní neděli, 27. listopadu 2016, v 16 hodin, se opět na
náměstí Republiky v Plzni rozzáří vánoční strom, třináctimetrová
douglaska. Otevře tradiční adventní čas, který je v těchto místech
každoročně ve znamení stánků, koled a sváteční atmosféry.
Program zahájí vánočně laděné vystoupení Plzeňského dětského
sboru, po němž se představí soubor písní a tanců Jiskra, balet
Divadla J. K. Tyla a Big Band plzeňské konzervatoře. Po svátečním
slově biskupa Tomáše Holuba a primátora Martina Zrzaveckého
zahraje komorní orchestr Consortium musicum a zazpívá Monika
Absolonová. Jste srdečně zváni.
Adéla KUŽELÍKOVÁ
MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
náměstí Republiky 16, 301 00 Plzeň

Společenská kronika
V LISTOPADU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
URBÁNKOVÁ Alena
DRDOVÁ Irena
SUŠÁNKA Jiří
VACIKAROVÁ Vlasta
PEROUTKA Karel
TOMRLOVÁ Lubica
JANDA Jaroslav

Útušice
Útušice
Útušice
Robčice
Útušice
Útušice
Útušice

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