2/2019

Vydáno 1.2.2019

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Obecní úřad Útušice ve spolupráci se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Plzeň pořádají ve čtvrtek, 21. února 2019, 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,

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

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ 2018
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 v pondělí, 11. března 2019,
v době od 13 do 17 hodin.
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PŘIPRAVUJEME
➢ 9.2.2019
➢ 16.3.2019
➢ 29.3.2019

➢ 1.5.2019

➢ 26.5.2019

obecní bál
hasičský bál
zájezd do divadla Broadway na muzikál „Kvítek
mandragory“– písně H. Vondráčkové. Cena za vstupenku
a dopravu pro jednu osobu činí Kč 500,-. Odjezd
v 16.30h. Vstupenky je možné zakoupit již nyní na OÚ.
Prvomájový vejšlap – společná vycházka dětí i dospělých
s opékáním buřtů. Pokusíme se založit novou tradici
prvomájových
procházek
celých
rodin
s dětmi,
jednotlivců – starších i mladších.
stolně tenisová exhibice – duo M. Orlowský x J. Panský.

Z činnosti SDH Útušice
V době, kdy mrzne jako když praští, je načase připomenout si rok
minulý hasičského sboru v Útušicích. Začátkem roku jsme se účastnili
výročních valných hromad jednotlivých sborů v našem okrsku, okresních
schůzí, velitelských dnů. Během roku jsme vykonali brigády pro naši obec.
Společně s hasiči z Robčic jsme likvidovali podlahu v místním kulturáku,
během roku jsme pomáhali se sběrem posekané trávy, upravovali jsme
strana 2

porost v okolí hasičské louky. Během roku jsme průběžně odkalovali
hydranty, Vypomáhali jsme při obecním bále, lampionovém průvodu. Věšeli
jsme závěsy v sále kulturního domu. Na prvního máje jsme pořádali tradiční
akci stavění máje. Během celého roku jsme se starali o nám svěřenou
klubovnu, hasičskou zbrojnici a louku. Pořádali jsme tři větší akce - nejprve
na jaře hasičský bál, v létě dětský den a venkovní rockovou zábavu se
skupinou Telefon. Jako každý rok náš sbor pořádal sběr šrotu
a elektroodpadu. Celkem jsme odvezli přes 3 tuny kovového odpadu. Šrot
jsme sváželi nákladním vozem zapůjčeným od Martina Tomrleho z Robčic,
za což mu děkujeme. Na konci roku jsme za naše staré vysloužilé sportovní
helmy pořídili nové, pořídili jsme rovněž nové kulturní hasičské oblečení.
Nyní něco k zásahovému družstvu. V loňském roce jsme vyjeli ke třem
událostem. Nejprve byl našemu družstvu vyhlášen poplach na jaře, kdy byl
ohlášen hustý dým z oblasti mezi Útušicemi a Radobyčicemi. Výjezd byl
velmi rychlý, na místo jsme dorazili společné s jednotkou hasičů ze Slovan.
Po obhlídce se jednalo o planý poplach. Přesně o týden déle jsme měli
hlášený další výjezd, tentokrát se jednalo o cvičení našeho okrsku. Protože
se u nás cvičení již dlouhou dobu nekonalo, očekávali jsme, že se bude
konat u nás. K našemu překvapení se konalo ve Štěnovicích, kde bylo
úkolem simulovat plnění hasební nádrže vodou u dálničního tunelu Valík.
Po příjezdu naší jednotky byl náš velitel určen velitelem zásahu. Voda byla
vedena od zdroje vody, tedy od řeky až k nádrži u tunelu Valík. Doprava
vody probíhala jako obvykle ze stroje do stroje. Naše družstvo bylo jako
první u zdroje vody. Celkově bylo cvičení hodnoceno velice úspěšně, na
místě proběhla i výměna stroje družstva z Čižic, které svým strojem
nahradilo družstvo z Nebílov. Další výjezd byl hlášen 10. června. Po prudké
bouři, která se přehnala naším údolím, bylo ohlášeno velké množství vody
a bahna v komunikaci na silnici na konci Útušic ve směru na Plzeň. Po
příjezdu na místo již situace nevypadala tak zle. Vody zde bylo hodně, ale ta
postupně ustoupila a bahna nebylo tolik. Horší situace byla v aleji v kopci
ve směru na Štěnovice naproti domu u Dědků. Zde byly polámané větve
a větší vrstva větviček a listí. Zajistili jsme komunikaci, větší větve jsme
zlikvidovali a vrstvu listí z vozovky jsme vyčistili pomocí dvou proudů vodou
z hydrantu. Nyní něco málo k technice. Veškerou nám svěřenou techniku
pravidelně kontrolujeme a udržujeme. Horší je situace s naším vozidlem,
kde již během posledních let proběhlo mnoho oprav a během roku přibyly
další. Mimo to se Avia rozkvetla, třešničkou na dortu byla chvíle, kdy v Avii
za jízdy všechno zhaslo. Zastupitelstvo obce se v létě rozhodlo jednotce
zakoupit nový devítimístný vůz, s přípojným vlekem s věcmi pro zásah. Nový
automobil by měl být k dispozici během jara letošního roku, bude se jednat
o vozidlo PEUGEOT BOXER. Za rok 2018 se nám podařilo získat dotaci pro
zásahové družstvo. Koupili jsme zásahový oblek pro dalšího již 10. člena
zásahového družstva.
Jak již bylo zmíněno, první větší akcí, kterou náš sbor pořádal, byl
hasičský bál konaný 17. března. Na bále v loňském roce k tanci a poslechu
zahrálo osvědčené duo BERBAND. S kapelou byli všichni spokojeni, hosté
mohli zhlédnout vystoupení mladých mažoretek, každý si odnesl něco
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z tomboly. Hosté se obohatili zážitkem z půlnočního překvapení, kdy se nám
do hlav vrylo vystoupení Vojty Mareše převlečeného za Mickey Mouse. Na
vystoupení jistě nezapomene samotný Micky Mouse, který měl v rámci
vystoupení fingovaně dostat ránu pěstí. Při vystoupení se stalo, že ránu
pěstí skutečně dostal, ale bohužel ne fingovaně. Naštěstí se z toho oklepal
a mohl pokračovat ve vystoupení. Hasičský bál navštívilo rekordně přes 250
spoluobčanů, tímto bych jim chtěl poděkovat a pozvat je na příští rok. Bál
se bude konat 16. března a k tanci a poslechu nám do třetice zahraje duo
BERBAND. Poděkování patří rovněž sponzorům hasičského bálu, bez
kterých bychom se neobešli.
V loňském roce jsme se dohodli, že budeme ob rok střídavě pořádat
dětský den a závody. V loňském roce přišla 18.srpna řada na dětský den.
Akce se konala na louce, kde jsme pro děti připravili celkem 12 soutěží
(například stříkání na terč ze džberovek, chytání ryb, hod granátem a tak
dále). Při příchodu jsme dětem nejprve rozdali kartičky se jménem. Děti
měly za úkol vyzkoušet si všechny soutěže rozmístěné po louce, po
zúčastnění u všech her dostaly děti sladkou odměnu. V mezičase přijeli
hasiči ze Štěnovic na ukázku se svým zásahovým vozem Tatrou Terno.
Protože bylo velké horko, během akce jsme rozprašovací proudnicí kropili
děti vodou. Největší úspěch měla u dětí jistě pěna, kterou jsme tvořili
strojem zapůjčeným od hasičů ze Slovan. Pěny bylo hodně, padlo na ni
přibližně 20 litrů jaru. Akci jsme zakončili opékáním špekáčků. Během
celého dne se mohly děti občerstvit vodou a limonádou, která byla pro děti
zdarma. K jídlu byly připraveny moučníky a dorty od našich hasiček, žen
a manželek. Pro dospělé nechybělo pivo. Do kroku jsme dětem pouštěli
reprodukované písničky pro děti. Dětské odpoledne s hasiči navštívilo 42
dětí. Odpoledne se velmi zdařilo, děti i dospělí byli nadšeni.
O týden později, přesně 25.8. jsme pořádali třetí velkou akci.
Rockovou zábavu se skupinou Telefon. Pořádat tyto akce je velmi
nevyzpytatelné, protože závisí na počasí. A zrovna celý týden před rockovým
večerem propršel. Proto jsme si raději vypůjčili velkoplošný stan od hasičů
z Robčic. K sezení sloužili naše pivní sety a také sety, které jsme si půjčili
rovněž od hasičů z Robčic. Tímto bych chtěl Robčickým hasičům ještě
jednou poděkovat. Samotná skupina Telefon hrála v nákladním voze
zapůjčeném od pana Konhefra, kterému děkujeme. Otevřenou stranou vozu
skupina hrála směrem k řece, aby nešel příliš velký hluk směrem do obce.
K našemu překvapení akci navštívilo téměř 200 spoluobčanů. Myslím, že na
to, že tento druh zábavy jsme pořádali prvně, vyšli jsme z toho na výbornou.
Děkujeme všem, kteří se rozhodli užít si večer na louce. O hladký průběh
zábavy a její koordinaci se postaral náš člen Vojta Mareš, který si zaslouží
velkou pochvalu a uznání, děkujeme. Večer měl samé kladné ohlasy a počet
lidí, kteří přišli, nás motivuje tuto akci zopakovat i v příštím roce, a to dne
22. června.
Nyní vás budu informovat o sportovní činnosti sboru v roce 2018. Pro
rok 2018 se nám podařilo dát dohromady sportovní družstvo mužů a krátce
i žen a rozhodli jsme se prioritně zúčastnit ZČHL a pokud to čas dovolí, tak
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i soutěží v okolních obcích. Co si budeme povídat, rok od roku se
konkurence stále zlepšuje a bohužel ne pouze po sportovní stránce, ale
hlavně po stránce technické. Na konci minulé sezony vznikl návrh na
pořízení nového silnějšího stroje, na který jsme ovšem potřebovali sehnat
kolem 160 tisíc korun. Což je nemalá částka a na začátku roku jsme
hlasovali, jestli budeme stroj pořizovat anebo ne. Někteří členové
nesouhlasili, protože cena stroje by nám vysála celou pokladnu. Nakonec
jsme se demokraticky rozhodli, že z pokladny pro pořízení stroje uvolníme
100 tisíc korun, tak, aby nám zůstala rezerva. Ale pořád nám zbývala velká
částka, kterou jsme se pokoušeli sehnat. Na obci jsme samozřejmě
nepochodili, protože obec nyní uvolnila částku pro nový vůz, který je pro
obec, co se týče zásahového družstva, prioritou. Nakonec se nám velkou
část chybějící částky podařilo získat darem od místního občana, pana
Martina Tunkla. Pan Tunkl je naším každoročním sponzorem a pokaždé,
když jsme potřebovali, tak nám vyšel vstříc, tímto mu mnohokrát děkujeme.
Nutno dodat, že jenom díky němu jsme mohli nový stroj pořídit. A řekl bych,
že se najde málo lidí, kteří by byli tímto způsobem ochotni podpořit družstvo
vesnických amatérských sportovců, takže ještě jednou děkuji. Začátkem
jara jsme tedy sehnali potřebný motor pro úpravu a zadali zakázku do
výroby. Nový stroj byl výrobcem dokončen až na podzim, v době, kdy už
končila sezona. Takže nová mašina bude připravena až pro následující
sezonu. Teď už k samotné sezoně.
Naše družstvo mužů se zúčastnilo prioritně Západočeské hasičské
ligy, kde dosáhlo velmi pěkných výsledků. V Nevřeni a Žakavé jsme skončili
na 4. místě. V Mokrouších jsme se dokonce ocitli na bedně na 3. místě.
A konečně ve Štěnovickém Borku. Na tuto soutěž se každoročně motivujeme
dvojnásob, protože se koná v našem okrsku, ale pokaždé to nedopadlo příliš
valně. Letos nastal zvrat a zapsali jsme jeden ze zatím nejlepších výsledků
do našich kronik. Pavlovi Vrbovi se terč zastavil v čase, o kterém jsme snili –
16.96. Markovi Bukovskému o něco později – 17.41. Přesto se jednalo o náš
rekordní čas. Do posledního pokusu jsme drželi první místo, než se na start
postavila Barcelona této soutěže - Únětice, které předvedly o třídu lepší
výkon než celé startovní pole. Mimo to se nám podařilo zvítězit na soutěži
„O Štěnovického kance“, třetí jsme byli na soutěži v Nezvěsticích. Jako
každoročně jsme se účastnili jedné exotické soutěže, a to soutěže
Benešovské ligy v Louňovicích pod Blaníkem. Na soutěži se nám nezadařilo,
což ovšem nemělo vliv na tmelení našeho kolektivu. V západočeské hasičské
lize jsme s rekordním počtem 105 bodů skončili celkově na 11. příčce,
nutno dodat, že do posledního kola jsme sahali po 4. příčce, která nám
nakonec unikla o 10 bodů. Muži se v loňském roce zúčastnili celkem 20
soutěží. Hůře na tom byly holky, které se těžko dávaly dohromady,
zúčastnily se pouze závodů ve Starém Plzenci, kde obsadily krásné 2. místo.
Otázkou je, jak to bude s družstvem žen v příštích letech. Ještě stojí za
zamyšlení jedna věc a to, že časy, kterých dosahujeme, jsou sice nic moc,
zato v dělání dětí jsme mistři. Za posledních pět let jsme jich zplodili
a oslavili už devět. A stálo by za zamyšlení v nějaké brzké době uvažovat
o dětském spolku hasičů. Ale všichni víme, že tato činnost je, co se týče
hasičů, tím největším časo a nervo žroutem.
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Chtěl bych poděkovat všem sponzorům našeho hasičského sboru,
kterých si nesmírně vážíme. Všichni, koho teď vyjmenuji, nám pomáhají při
pořádání hasičského bálu, kdy nám poskytují jak věcnou, ale i finanční
pomoc pro naplnění tomboly. Jejich pomoci si vážíme například i při
pořádání soutěže, kde se společně s jejich pomocí snažíme připravit odměny
pro soutěžní družstva nebo rozhodčí. Jejich pomoci si váží i děti při návštěvě
dětského dne, kdy pro děti poskytujeme občerstvení tak, aby za něj
nemusely platit. V neposlední řadě jejich pomoc je důležitá pro chod
sportovního družstva. Předně bych chtěl poděkovat obci Útušice, která nám
vychází vstříc při pořádání akcí, které připravujeme pro místní obyvatele.
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Tunklovi, který nás každoročně
podporuje. Mimo to podporuje všechny akce, které pořádáme, a dokonce
nás podpořil i v našem zapálení pro požární útoky, kdy nám nemalou
částkou přispěl na pořízení nové stříkačky. Další sponzoři z řad místních
firem nás každoročně podporují hlavně při pořádání hasičského bálu a
soutěže. Jmenovitě se jedná o tyto sponzory: p. Zdeněk Haišman –
truhlárna, p. Jiří Barák – autoservis, autoopravna Daniel Haňák, p. Jan
Hlinovský – JH-vrata, p. Jungman- ATMOS, p. Ladislav Fejfar, p. František
Brůha, Mgr. Martin Tunkl, Koření od Antonína, p. Marie Finková, manželé
Kastlovi, p. Václav Mištera – truhlárna, p. Sklenář – Weidmüller, p. Kulich Bowling-Pizzerie Štěnovice, p. Zdeněk Holý, p. Michal Nouzecký – 2Racing,
Diamond Floor, Ing. Jaroslav Naar, Ing.arch. Jaroslav Drda architektonický ateliér, Ing. Jaroslav Holeček, p. Martin Šlajs, p. Ladislav
Kolman, p. Daniela Cinková – Květinářství Štěnovice, STREICHER spol.
s.r.o. Plzeň, pí. Hana Raizlová – Masáže a terapie Ametyst, Restaurace „Na
návsi“ Útušice, ŠKODA ELECTRIC a.s., manželé Volfovi, MOBILHEIM, p.
Martina Křížová – Písmoateliér, Malířské práce Radek Haišman, p. Vojtěch
Mareš.
Závěrem děkuji všem aktivním členům našeho sdružení. Děkuji
rodinám našich členů, které nám dovolují trávit čas u činností týkajících se
hasičů. Vážení spoluobčané přeji Vám do Nového roku pevné nervy, pevné
zdraví.
Martin Benda

Společenská kronika
V ÚNORU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
KRÁL Vladislav
RÁDLEROVÁ Jaroslava

Útušice
Robčice

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