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SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Obecní úřad Útušice ve spolupráci se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Plzeň pořádají ve čtvrtek, 22. února 2018, 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.).
Ing. Václav Fink

strana 1

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ 2017
Nevíte si rady s vyplněním daňového
přiznání, potřebujete podat daňové
přiznání?
Zaměstnankyně Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, Územní
pracoviště Přeštice, Vám budou opět nápomocny v zasedací
místnosti Obecního úřadu Štěnovice ve středu, 7. března,
od 13 do 17 hodin.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
OBCE ÚTUŠICE
Vás srdečně zve na tradiční

HASIČSKÝ BÁL
SOBOTA 17.BŘEZNA 2018

Program:

velký sál hostince v Útušicích

půlnoční překvapení hasičů

Hraje: BERBAND (dříve Berkovi)

hasičské štěstí

Začátek: 20:00 hod.

překvapení pro dámy

Vstupné: 150 KČ
Předprodej vstupenek v úterý 13.3.2018 v 18:00
v klubovně místních hasičů (za obchodem)

Martin Benda

SDH Útušice v roce 2017
V době, kdy nám již v lednu pomalu začínají vykvétat stromy, si je
třeba připomenou události, které se v loňském roce udály v našem
sboru. Pokud bych měl popsat vše, co se v loňském roce událo, náklad
na tisk zpravodaje by se musel mnohonásobně zvýšit. Proto níže
uvádím jen nejdůležitější události loňského roku, zejména ty
nejzajímavější.
Během roku se členové našeho sboru účastnili všech potřebných
schůzí, školení a brigád. Pořádali jsme hasičský bál a soutěž. Pomáhali
jsme obci při různých akcích a brigádách (mohu jmenovat například
strana 2

odkalování vodovodu, pomoc při jarním úklidu, lampionovém průvodu,
obecním bálu …)
Dne 4.3. jsme pořádali hasičský bál. Do loňského bálu jsme si vzali
poučení a kapelu jsme „obměkčili“ a přizvali duo BERBAND. S kapelou
byli všichni spokojeni, hosté mohli zhlédnout vystoupení mladých
mažoretek, každý si odnesl něco z tomboly. Hosté se obohatili zážitkem
z půlnočního překvapení, kdy Zdeněk Dědek převlečen za spermii
oplodnil Vojtu Mareše převlečeného za tanečnici z hříšného tance.
Navštívilo jej opět přes 200 spoluobčanů, tímto bych chtěl všem
poděkovat a pozvat je na příští ročník, který se bude konat 17.3.,
k tanci a poslechu opět zahraje duo Berband. Poděkování patří
i sponzorům hasičského bálu.
2. ročník soutěže „O pohár obce Útušice“ se konal dne 22.7. 2017.
Účast družstev ve 2. ročníku soutěže byla o něco vyšší než v předešlém.
V kategorii mužů si přijelo zasoutěžit 11 soutěžních družstev
a v ženské kategorii 6 družstev. V loňském roce se soutěž zdařila
a nastal problém jedině snad se startovací pistolí. Ani v letošním roce
jsme se nevyhnuli problémům, tentokrát selhala elektroinstalace terčů
a chlazení piva. Před soutěží jsme zakoupili nové chlazení. To staré
totiž při větších akcích nestíhá uchladit dostatečné množství piv. Při
soutěži nové chlazení sice chladilo, ale pivo teklo velmi pomalu.
Bohužel jsme chlazení nevyzkoušeli, na druhou stranu jsme ho
předtím, než jsme ho použili, poslali na servis. Všem pivařům se
omlouváme a slibujeme, že při další soutěži bude pivo studené a bez
fronty. Další problém nastal přibližně v půlce soutěže, kdy nám po
útoku mužů ze Štěnovic přestala šlapat časomíra. Konektory v terčích
neunesly velký příval vody a zateklo do nich, a to i přes to, že před
soutěží jsme se jistili a vodotěsné konektory jak uvádí výrobce, jsme
pro jistou ještě zatěsnili. Nikdy s terči problém nebyl, myslím, že to
byla tak trochu i smůla. Jinak myslím, že i přes tento výpadek
a problémy s pivem se odpoledne strávené na louce lidem líbilo. Soutěž
mužů ovládli stejně jako předloni bratři z hor z Robčic. Letos časem
14,71 soutěž jasně ovládli a po zásluze si odvezli sud piva, druzí
domácí Útušice a krásný čas 15,62, třetí Chlum 16,82 dále dle pořadí
Robčice B, Želčany, Tymákov, Štáhlavice, Nebílovy, Božkov, Šťáhlavy,
Štěnovice. Kategorii žen ovládly domácí ženy z Útušic časem 18.99,
druhý Štěnovický Borek 19,34, třetí Chlum 20,17, dále dle pořadí ženy
ze Štáhlavic, Želčan a Šťáhlav.
Nyní nejzajímavější informace ke sportovní činnosti našeho sboru.
Protože v roce 2016 se nám velmi dařilo, stanovili jsme si cíle, kterých
jsme chtěli v roce 2017 dosáhnout. A ty cíle samozřejmě byli zase
o něco výš. Na jednom terči na 3 hadice B jsme chtěli dosáhnout
16kového času, což se nám nepodařilo splnit o jednu desetinu vteřiny.
Další cíl byl ve většině soutěží dávat 17kové časy (což se nám podařilo
strana 3

pouze 3x). V západočeské lize sáhnout na hranici 120 bodů (loni jsme
jich měli 80), což jsme nesplnili o šedesát bodů a dopadli jsme ještě
hůř než loni. Na druhou stranu si naše družstvo mužů i žen užilo
spoustu zábavy. V celkovém součtu Západočeské hasičské ligy kluci
skončili na jedenáctém místě z 25 pravidelných účastníků a měli 61
bodů. Děvčata skončila na 13. místě ze 14 pravidelných účastnic
a celkem si do tabulky zapsala 16 bodů. Mimo Západočeské hasičské
ligy jsme se účastnili i dalších soutěží pořádaných naším okrskem. Zde
se mimořádně dařilo našim děvčatům, kdy kromě soutěže ve
Štěnovickém Borku stála pokaždé na stupních vítězů (v Útušicích – 1.,
na soutěži O Štěnovického kance – 1., na noční soutěži ve Štěnovicích
– 1., v Nebílovech – 2.). Muži byli 3x na stupních vítězů (v Hradci
u Stoda – 1., v Útušicích – 2., v Nebílovech – 3). V Úhercích se mužům
podařilo vyrovnat osobní rekord 17:64s v požárním útoku na 3 hadice
B. Celkem jsme se účastnili 24 soutěží. Za zmínku stojí účast našeho
družstva mužů na Extralize České Republiky v Radimovicích
a Podsedlicích v severních Čechách, kde naši kluci neudělali ostudu
a umístili se v lepším středu startovního pole.
Nyní bych vás chtěl seznámit s hlavními cíli a plány pro rok 2018.
Uspořádat tradiční hasičský bál. Protože u stávajícího vozidla Avia
přibývá oprav a některé závady se neustále opakují, chceme se
v letošním roce zaměřit na pořízení novějšího vozidla. V létě pro naše
nejmenší připravujeme dětský den. Dětský den budeme pořádat na
úkor soutěže, protože jak personálně, tak i časově nelze utáhnout dvě
velké akce zároveň. Mezi sebou jsme se dohodli, že do budoucna
budeme ob rok pořádat soutěž a právě zmiňovaný dětský den.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem aktivním členům sboru.
Poděkování patří i všem rodinám, které nám vychází vstříc, i když od
nich během celého roku neustále odcházíme. Všem členům, všem
spoluobčanům přejeme v roce 2018 pevné zdraví.
Martin Benda

PŘIPRAVUJEME
➢ 11. března od 14:30 hod dětský maškarní bál.
➢ 14. dubna u nás přivítáme básníka, textaře, humoristu
a písničkáře Josefa Fouska.
➢ 9. června plánujeme další návštěvu divadla Broadway v Praze
- muzikál „Muž se železnou maskou“. Prodej vstupenek bude
včas oznámen v některém příštím zpravodaji.
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