06/2018

Vydáno 28.5.2018

MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU – DIVADLO PRAHA
V sobotu 9. června 2018 jedeme do divadla Broadway Praha na
muzikál „Muž se železnou maskou“.
Vstupenky ještě nemají vyzvednuty p. Urbanová, p. Kaslová, p.
Pytlíková a p. Ulč – žádáme je tímto o jejich urychlené vyzvednutí.
Odjezd autobusu je z Robčic v 15.30h a z Útušic v 15.35h.
Anna Kocourková

ČERVNOVÁ AKCE ŽEN
se uskuteční ve čtvrtek 21. června 2018 – vycházka do Robčic
k vodojemu. Pokocháme se krásným rozhledem a cestou zpět si
u hasičárny opečeme buřtíky a doplníme tekutiny. Uzeniny, chleba
atd. si každá účastnice přinese. Odchod z Útušic v 16 hodin od
Pechanů.
Anna Kocourková

DĚTSKÝ DEN 2018
Již tradičně srdečně zveme všechny děti do 12ti
let na Dětský den 2018, který se uskuteční jako
obvykle na dětském
hřišti
v Útušicích
v sobotu 2. června. Začátek je ve 14.30h.
Připravili jsme pro Vás odpoledne plné her
a soutěží o ceny, nebude chybět ani překvapení
a po celou dobu budou mít všechny přítomné
děti možnost občerstvení v podobě dobrého jídla
a pití ☺.
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Ing. Václav Fink

ZAMĚSTNANEC OBCE
Jak jsme již minulém zpravodaji uváděli, Obec Útušice hledá
zaměstnance pro údržbu veřejného prostranství a budov v majetku
obce. Jelikož se doposud nikdo z obce nebo okolních obcí, který by
splnil potřebné předpoklady nepřihlásil, rozhodl se místostarosta obce
Útušice, pan Josef Nosek, že pokud se do poloviny června nikdo takový
nepřihlásí, nastoupí na místo zaměstnance obce sám. Jestli někdo
máte o práci pro obec zájem, kontaktujte prosím starostu nebo
místostarostu obce. Do nástupu zaměstnance na trvalý poměr bude
sekání prováděno brigádníky ve všedních dnech odpoledne a sobotu
a neděli dopoledne.
Ing. Václav Fink

PRÁZDNINY S TENISEM 2018
Tenisový klub Útušice pořádá pro žáky základních škol
a předškoláky již 19. ročník „Prázdnin s tenisem“ na svém stadionu,
který byl letos rekonstruován. Máme novou hrací plochu a jiné úpravy.
Hraní začíná 9. července a potrvá do 28. července. Zahájení a přihlášky
v pondělí 9.7.2018 od 9.00h na hřišti tenisového klubu. Hraje se
pondělí až pátek od 9.00h do 12.00h, ve sportovní obuvi a oblečení.
Hráči mají volný termín nástupu i uvolnění. Poplatek je Kč 100,-. Žáci
budou rozděleni do skupin dle věku a výkonnosti. Hraje se o putovní
pohár a jiné ceny. Žáci jsou povinni respektovat pokyny trenéra a jeho
spolupracovníků.
Těšíme se na Vaši účast.
Vlastislav Naar, hlavní trenér, v zastoupení: Eva Šimková

ČINNOST SDH ROBČICE ZA ROK 2017 – pokračování
Dne 21.7.2017 se po roční odmlce opět uspořádala akce šalanda pod taktovkou
Daniela Pytlíka, večer se vyvedl a příprava na hasičské závody v Útušicích dopadla
na výbornou, i když ráno bylo velmi krušné. Jak jsem už zmínil, 22.7.2017
pořádali hasiči v Útušicích soutěž O pohár starosty obce. Na tyto závody jsme se
vydali pěšky a kompletní naši výbavu si táhli za sebou v kárkách a na vozíčku od
mašiny. Vyšli jsme převlečeni za vandráky a pokřikovali, že nemáme peníze,
zřejmě asi ještě nějaké dozvuky ze šalandy :D. Na závody se dala opět dohromady
2 družstva. Naše Áčko s neskutečným časem 14:71 tyto závody vyhrálo a vylepšilo
si svůj osobní rekord, béčko bylo páté. Oslavy z vítezství a osobního rekordu byly
velké!!! Další týden se konalo dvoukolo ve Štěnovickém Borku a v Oboře. Sobota
se nám moc nepovedla a s časem 20:53 jsme brali 12. místo a 4 body do
celkového hodnocení. Zato neděle…. Bujará noc s přespáním na cvičišti v Oboře
udělala s naším týmem nejspíše divy. Po výborném náběhu na základnu, kde
všechno klaplo na jedničku, se na časomíře rozsvítil výsledný čas 17:76 a oslavy
mohly začít, naše první sedmnáctka byla na světě. Mohli jsme ji ještě okořenit
místem na bedně, ale nakonec jsme si odvezli tzv. brambory a 13 bodů do
průběžného pořadí. 5.- 6.8.2017 se konalo dvoukolo v Mokrouších a v Chrástu.
Na těchto dráhách se nám moc nedařilo v Mokrouších jsme skončili 16.
a v Chrástu u Příbrami 19., o výsledných časech se raději zmiňovat nebudu.
19.8.2017 se konala brigáda na přívoz dřeva z lesa k místní hasičárně, aby se
udělala zásoba dříví na zimu. Navozené dříví se následující týden postupně
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zpracovávalo a ukládalo do dřevníků za hasičárnou. 26.8.2017 probíhaly na
místním rybníku rybářské závody. Před událostí proběhla brigáda na posekání
rybníka a přípravu závodů. Počasí nám i rybářům přálo. Rybářských závodů se
účastnilo 35 rybářů. V průběhu srpna bylo dokončeno kompletní připojení
cvičiště na elektrickou síť, kde chybělo natáhnout zhruba 60 metrů kabele mezi
prvním sloupem od cvičiště až k místní čističce, ke které jsme se napojili,
abychom nemuseli žádat o nové odběrné místo. U čističky byl již osazen nový
sloup pro tento kabel. Připojení k elektrické síti zajistila pro nás obec Útušice, za
to jim patří samozřejmě velké poděkování, vše bylo zajištěno přes pana
Bukovského, který toto připojení kompletně zhotovil. Následnou revizi po připojení
do sítě nám zajistil pan Pavel Mařík z firmy Pajmaj, kterému tímto děkuji.
2.9.2017 jsme se zúčastnili předposledního kola Západočeské hasičské ligy
v Žákavé. Po deštivé noci a propršeném dopoledni byla dráha velmi rozmočena. V
těžkých podmínkách jsme vyválčili za 10. místo a 6 bodů. Na poslední kolo do
Božkova jsme jeli bojovat o celkové umístění do desátého místa, několik bodů
před námi byla Horní Kamenice a Útušice. Po krásně rozběhnutém útoku, kde
základna klapla na výbornou, jsme na pravém proudu sahali na stupně vítězů, ale
levý terč byl proti, ten byl sestříknut až v čase 18:91 a brali jsme až 8. místo.
V celkovém pořadí po posledním závodě na Božkově se nám nepodařilo probojovat
se do elitní desítky a skončili jsme 12. z 26 družstev, které se pravidelně
zúčastňují těchto závodů. Celkem jsme vybojovali 60 bodů, snad se nám bude
v letošním roce dařit lépe. Následující víkend 10.9.2017 byly denní závody
v Nebílovech a večer noční soutěž ve Štěnovicích. Denní soutěž v Nebílovech jsme
vyhráli a odvezli si domů pohár. Večer jsme přejeli do Štěnovic, kde se nám na
noční soutěži daří. Nenechali jsme nic náhodě a domů si odvezli opět pohár za
první místo. 23.9.2017 se konala soutěž v Nezvěsticích O pohár starosty obce, kde
se běží první kolo na 3B úzké a druhé kolo na 2B úzké. Po prvním kole jsme byli
první a šli do druhého s jasným cílem vyhrát. Jenže drobné zaváhání na pravém
proudu na základně nás v konečném součtu časů posunulo o 2 setiny sekundy
na druhé místo ze 14 družstev. 30.9.2017 se vyjelo na závody do Bukové. Závod
byl vypsán na 2B úzké hadice. Naše sportovní družstvo s časem 15:15 na těchto
závodech vyhrálo a přivezlo mnoho cenných věcí. 7.10. 2017 jsme se přihlásili na
poslední závody roku 2017 do Chlumčan. Pod vidinou dobrého výsledku se nám
ale bohužel moc nedařilo. S časem 16:98 jsme skončili na 31. místě z 38 týmů.
24.11.2017 proběhl úklid garáže po celé sezóně a zazimování veškeré techniky.
2.12.2017 v hasičské zbrojnici proběhla akce tzv. dohasná a dolovná. Tuhle akci
pořádáme každý rok jako poděkování všem aktivním členům za činnost, kterou
vykonávají pro náš sbor během celého roku. Tyto členy bych chtěl pochválit za
účast na brigádách a všech jiných aktivitách našeho sboru. 9.12.2017 se
zúčastnil náš člen Daniel Pytlík školení preventistů v Nepomuku, školení zvládl
na jedničku, a proto dostal osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a osvědčení
preventisty II. stupně. Po celý rok sbíral náš sbor elektroodpad, který se
shromažďuje u Vlastimila Noska, celkem se uskutečnily 2 svozy.

SEZNÁMENÍ S ČINNOSTÍ
NAŠÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY
Naše výjezdová jednotka měla v roce 2017 celkem 15 členů, z toho počtu jsou
řádně proškoleni 1 velitel jednotky, 2 velitelé družstev, 4 strojníci a 1 člen jako
obsluha motorové pily. Členové absolvovali odbornou přípravu v předepsaném
počtu hodin a dále absolvovali povinné zdravotní prohlídky. Dne 20.3.2017
v 21:09 byl naší jednotce vyhlášen poplach kvůli neohlášenému pálení
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a neuhašenému ohni v č. p. Robčice 9. Naše jednotka vyjela po šesti minutách
od vyhlášení poplachu ve stavu 8+1. Za asistence PČR vnikla do objektu
a provedla průzkum. Jednalo se o nedohašený oheň, o rozloze 3x3 metry, kdy
při příjezdu na místo šlehal 2 metry vysoko. Další členové naší jednotky
vytvořili mezitím od místního rybníka dopravní vedení a přivedli vodu na
požářiště pomocí PS12. Poté došlo k lokalizaci a následnému uhašení požáru
jedním proudem C.
25.3.2017 proběhlo prověřovací cvičení formou ostrého výjezdu. Toto cvičení
bylo určeno k tomu, aby si sbory nacvičily dálkovou dopravu vody mezi sebou
ze stroje do stroje k doplňování cisteren, které byly na samotném konci tohoto
dopravního vedení. Cvičení simulovalo požár ve Štěnovickém Borku, zúčastnily
se okolní sbory našeho okrsku a HZS Slovany a Přeštice, vše probíhalo zhruba
1 hodinu, na konci cvičení proběhlo vyhodnocení.
Dne 3.4.2017 v 8:27 byl naší jednotce vyhlášen poplach, a to požár - hustý
černý kouř v obci. I když se jednalo o klasický pracovní den, naše jednotka se
sjela do hasičské zbrojnice v počtu 4+1 a vyjela po 16 minutách od vyhlášení
poplachu. Při příjezdu na místo zásahu byla již na místě Jednotka HZS
Slovany a ta nám sdělila, že se jedná o planý poplach, jelikož vyklízecí služba
opět pálila v čísle popisném 9 veškerý materiál, který nalezla po předchozích
majitelích, jako 20.3.2017 , ale dnes měli oheň pod kontrolou. Vše potom
následně řešila PČR.
Dne 15.5.2017 po velké průtrži mračen byla z okolních polí splavena zemina,
která zůstala naplavena na místní komunikaci u domu s č. p. 16. Naše
jednotka naplavenou zeminu odklidila a komunikaci spláchla jedním proudem
hadice B.
5.11.2017 se členové výjezdové jednotky zúčastnili velitelského dne ve
Štěnovicích, kde nás proškolil Michal Ulč na téma Radioprovoz. Školení bylo
zajímavé a odnesli jsme si z něho opět nové poznatky.Na závěr ještě děkuji
Sboru dobrovolných hasičů ze Štěnovic za půjčení jejich Caravely, kterou jsme
využili na závody do Kalenic, Novosedel a Chrástu u Příbrami, dále všem
sponzorům za podporu sboru, a to jmenovitě firmám: Atega, Balsen, Hakon,
Mobilheim, Esve Stav, Pajmaj, 7D Internet, Kopta reality, Grukotop, Zdeněk
Hukr, Josef Hodek a Obci Útušice za finanční a technickou podporu sboru.
Radek Růt

Společenská kronika
V ČERVNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
KAŠPAR Václav
HALAMA Jan
PALOVÁ Marie

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

strana 4

