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NABÍDKA DOVOZU ZÁKLADNÍCH POTRAVIN
DO ÚTUŠIC A ROBČIC
Z důvodu uzavření prodejny potravin
provádí Obecní úřad Útušice průzkum
Vašeho zájmu o poskytování služby
dovozu potravin do obce – tuto službu by
zajišťoval prodejce potravin ze Štěnovic.
Dovoz by byl realizován dvakrát týdně
vždy na základě Vašeho požadavku
(objednávky). V případě Vašeho zájmu
kontaktujte zdejší obecní úřad do 14.5.2018.

Ing. Václav Fink

KVĚTNOVÁ AKCE ŽEN
se uskuteční ve čtvrtek 24.5.2018 - procházka do Štěnovic k jezu,
pokusíme se zahrát si kuželky, pak se posilníme pizzou.
Sraz na rohu u Pechanů v 16 hodin.
Anna Kocourková

ZANIKLÉ VENKOVSKÉ ŠKOLY
Obec získala publikaci "Zaniklé venkovské školy Plzeňského
kraje". Autorem je Ing. arch. Miloslav Michalec a kol. z Krajského
úřadu Plzeňského kraje. V knize jsou informace i o útušické škole
a je možno si ji vypůjčit v knihovně (vchod z boku hospody) vždy
v úterý. Byla zpracována historie 112 zaniklých škol a zdaleka
nejsou všechny z daného regionu. Do budoucna se chystá druhý
díl.
Anna Kocourková
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
OÚ Útušice ve spolupráci se Svazkem obcí okresu Plzeň-jih
a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. pořádají ve čtvrtek
17. května 2018 sběr nebezpečných odpadů z komunální sféry.

Přijímány budou tyto druhy odpadů:
- zbytky starých barev, znečištěné plasty
a plechovky od barev;
- zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky;
- lednice, sporáky, bojlery;
- všechny druhy baterií, akumulátorů
a autobaterií včetně náplní;
- upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách;
- brzdové a nemrznoucí kapaliny;
- zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie;
- pneumatiky osobní a nákladní.
Sběrná místa:
ÚTUŠICE - před víceúčelovým sálem
ROBČICE - u hasičské zbrojnice.
Odpad ukládejte odděleně na označená místa
POUZE VE STŘEDU, 16. května.
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!!!)
Ostatní odpad jako je azbest, objemný odpad (gauče, tvrzené
plasty, židle, stoly atd.) NEJSOU SBÍRÁNY.

ČINNOST SDH ROBČICE ZA ROK 2017
První akcí uplynulého roku byla 28.1.2017 výroční valná hromada našeho
sboru v LD ve Štěnovicích. Každý druhý pátek v měsíci se scházíme
pravidelně v naší hasičské zbrojnici, abychom se domlouvali na pracích,
které jsou zapotřebí udělat. Začátkem února si náš sbor rozšířil živnost na
prodej ryb a rybářských povolenek, aby se mohlo dále rybařit na místním
rybníku, který se pronajímá od obce již řadu let. V březnu jsme žádali
o krajské dotace pro výjezdovou jednotku, bohužel pro rok 2017 nám byl
příspěvek zamítnut, proto jsme zakoupení dvou nových proudnic museli
nechat na tento rok a zkusíme zažádat letos, snad budeme mít více štěstí
a vyjde na nás řada! V polovině března se nechala odvézt sportovní
stříkačka na kontrolu a seřízení k p. Kulovanému do Rožmitálu pod
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Třemšínem, následně se zhruba za 14 dnů vyzvedla připravená na novou
sezónu. 18.3.2017 se uklízely ořezané větve kolem rybníka a koupaliště, kde
najatá firma prováděla prořezání stromů. Dne 8.4.2017 se tradičně jako
každý rok čistilo místní koupaliště a k tomu přilehlá odtoková strouha, po
brigádě jsme si opekli vuřty u hasičárny a uhasili svou žízeň,
která vznikla velkým silovým vypětím. Dne 22.4.2017 jsme se sešli za
hasičárnou a po celé dopoledne se řezalo a štípalo palivové dříví do
hasičárny, aby za zimních večerů mohl náš nově jmenovaný kotelník pan
Vacikar zatopit v naší klubovně a my tam nemuseli po večerech sedět
v kabátech a takzvaně klepat kosu. Panu Vacikarovi tímto děkuji za to, že se
stará o teplo v klubovně a také o vyprazdňování dřevníku, abychom se před
topnou sezónou doma nenudili. Dne 26.4.2017 jsme přivezli májku z lesa
k místní hasičské zbrojnici. Dne 30.4.2017 se stavěla májka. Po náročném
hlídání až do ranních hodin i po ranním procitnutí májka stále stála ☺.
6.5.2017 jsme se zúčastnili okrskových závodů, které se letos konaly
v Čižicích. Trénink ve večerních hodinách byl náročný a skoro se protáhl
až do ranních hodin, protože vysvětlování pravidel nám zabralo více času.
Naše družstvo se po výborném teoretickém tréninku vyšplhalo až na
nejvyšší stupínek a vezlo si z Čižic krásné první místo. Od poloviny
dubna jsme opět zahájili práce na novém cvičišti. Zatravněná plocha byla
přebránována tak, aby se vytrhala zahnilá tráva a mech a byla následně
zválcována. Dále si David Ornet zapůjčil od svého dědečka traktor značky
Zetor a přebránoval náběh k nově vybudované základně a druhou polovinu
cvičiště, která se minulý rok navezla. O týden později jsme se sešli
a vyhrabávali kameny, které se ukázaly po přerovnání plochy u potoka.
Brigáda byla náročná a kdyby se ještě vykupoval kámen, pak si myslím, že
bychom si vydělali i docela dost peněz. Následující den byla oseta zbylá
plocha a náběh k základně. Osivo na zbytek cvičiště bylo poskytnuto od
Josefa Hodka, kterému tímto děkuji za poskytnuté osivo a hnojivo, aby se
tráva lépe rozrostla. 27.5.2017 se zorganizoval sběr kovového odpadu po
obci. 3.6.2017 se konala velká brigáda na cvičišti. Musel se zhotovit
pachový ohradník okolo celého cvičiště, který celý rok obnovoval Karel
Beran tak, aby nám nerozryla divoká prasata nový a starý osev na cvičišti,
také se musel zabetonovat pilíř na elektřinu, abychom mohli na tréninky
zapojit kalové čerpadlo napřímo do elektrického sloupku a nemuseli stále
startovat elektrocentrálu, která je umístěna v avii. Nově se natřela bouda
pro úschovu materiálu na cvičišti, bylo napojeno přímé napájení zásobovací
nádrže pro tréninky přímo z potoka. Z kamenolomu z Nebílovského Borku
nám byl poskytnut kámen, který domluvil a přebral Luboš Kučera.
Z dovezeného kamene se vybudovaly nové schody k čerpacímu stanovišti od
potoka. Naše sportovní družstvo pod vedením Jiřího Vlčka se začalo
připravovat na novou sezónu v polovině května. Tréninky se zintenzivněly,
aby se dohnal zimní deficit, i když jsme se ho snažili eliminovat, a od února
se chodilo podle času vybrané středy trénovat náběhy na základnu do
místního sálu v Útušicích. Jako v posledních ročnících se naše sportovní
družstvo zúčastňovalo Zpč. hasičské ligy, které se běhá na 3B úzké hadice.
První dvě kola v Úněticích a v Úhercích jsme se kvůli dovolené dvou členů
nemohli zúčastnit, jejich posty se totiž nepodařilo nahradit zastupujícími
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lidmi. Vydali jsme se až do Horního Hradiště, kde jsme skončili 7. s časem
18:16 a brali jsme první body do hodnocení, soutěže se zúčastnilo 23 týmů.
Následující den se odehrával ve Štichovicích, kde je velmi rychlá dráha.
Bohužel se nám nezadařilo a zde jsme po chybě na rozdělovači obsadili 18.
místo. Ze Západočeské hasičské ligy jsme si odskočili zazávodit do Štěnovic,
kde se konala soutěž o štenovického kance. Na soutěž se dala dohromady
2 družstva a obě postoupila do finále. A-team po velkém boji, kde
rozhodovaly mezi 1. a 3. místem desetiny i setiny sekundy, skončil na
3. místě, B-team hned za námi na čtvrtém. Dále jsme se zúčastnili v rámci
Západočeské hasičské ligy závodů v Brodeslavech a Bučí. Na tomto dvojkole
se nám moc nedařilo a z celého víkendu jsme obdrželi pouze jeden bod do
průběžného hodnocení. 9.7.2017 tradičně jako každý rok zahrála
u místního koupaliště skupina Katr. Zábava se vydařila a akce se zúčastnilo
143 lidí. Následující den probíhal úklid po akci a mohu konstatovat, že
úklid byl náročný a zdařil se stejně jako akce předešlý večer. 12.7.2017
jsme se rozhodli místo klasického tréninku udělat trošku posilovací trénink,
a to formou vykopání jámy v délce 15 metrů pro pokládku kabele, který
chybělo dotáhnout od cvičiště ke sloupu, na kterém je už natažena
elektřina. Zbytek kabele od cvičiště byl už natažen, když se realizoval obecní
vodovod. 15.-16.7.2017 jsme se vydali na dvoukolo do Kalenic a Novosedel.
Toto dvoukolo je od nás vzdáleno zhruba 80 kilometrů, proto jsme požádali
hasiče ze Štěnovic, jestli by nám nezapůjčili jejich karavelu. Po vzájemné
dohodě nám byla karavela zapůjčena a my mohli vyrazit na závody. První
den se odehrával v Kalenicích, což je už Jihočeský kraj. Dráha byla velmi
těžká, ale podařil se nám dobrý výsledek. S časem 18:17 jsme brali 6. místo
ze 17 družstev a přejížděli jsme spokojeni do Novosedel, kde probíhalo
druhý den další kolo. Vyhecovaní uspět na dobře připravené dráze
v Novosedlech jsme opět předvedli slušný výkon a čas se zastavil na
časomíře v hodnotě 18:06 a obsadili jsme 8. místo z 18 družstev, víkend byl
velice vydařený a vezli jsme si domů 18 bodů.
– pokračování příště
Radek Růt

Společenská kronika
V KVĚTNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
SETUNSKÝ Ivo
KOKOŠKOVÁ Marie
PEŠKOVÁ Libuše
MIŠTERA Václav

Útušice
Útušice
Útušice
Útušice

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