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PRÁZDNINY S TENISEM 2019
Prázdniny s tenisem pro rok 2019 pořádá na svém nově
zrekonstruovaném kurtu Tenisový klub Útušice pro žáky základních
škol a předškoláky. Jedná se již o 20. ročník. Zahájení hry 8. července,
ukončení 26. července. Přihlášky se podávají v pondělí při zahájení od
9.00h. Hraje se pondělí až pátek od 9.00h do 12.00h ve sportovní
obuvi a oblečení. Podle potřeby budou hráči uvolněni, to se týká
i nástupu. Hráči budou rozděleni do skupin dle věku a výkonnosti.
Hraje se o putovní pohár a jiné ceny. Poplatek je Kč 100,-. Očekávám,
že hráči budou respektovat pokyny trenérů p. Vlastislava Naara a p.
Evy Šimkové. Těšíme se na Vaši účast.
Vlastislav Naar, hlavní trenér

NABÍDKA PRÁCE
Hledám pracovnici na úklid prostor restaurace Útušice (výčep, salonek,
chodba, toalety, kuchyně, vstupní schodiště) – vždy v sobotu a v neděli
od 8h do 11h. Odměna Kč 500,-/víkend.
Zájemkyně se mohou hlásit osobně v restauraci Útušice nebo na
telefonním čísle 725062714.
Miroslav Vránek
nájemce restaurace Útušice

TELEFON-ROCK

Členové Sboru dobrovolných hasičů Útušice zvou všechny místní
občany na rockovou zábavu, která se koná v sobotu 22. června 2019
v 19.30h na hasičské louce u čistírny odpadních vod Útušice. Všichni
jste srdečně zváni, občerstvení zajištěno.
Vojtěch Mareš

CVIČENÍ JÓGY
Upozorňujeme všechny jogínky a jogíny, že cvičení ve
dnech 17. června a 24. června 2019 odpadá. Další
hodiny jógy budou i o prázdninách probíhat v obvyklém
čase, tj. každé pondělí od 18.45h do 19.45h. Soňa Prudká
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SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Obecní úřad Útušice ve spolupráci se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Plzeň pořádají ve středu 26. června 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

SPORTMANIE PLZEŇ 2019
Sportovní akce „Sportmanie Plzeň 2019“ navazuje na předchozí úspěšné
ročníky Sportmanie Plzeň a na Olympijský park Plzeň 2016 s celkovou
návštěvností přes 200 000 lidí za 3 roky. V roce 2019 se akce bude konat od
17. 8. 2019 do 25. 8. 2019, neboť město Plzeň chce nabídnout dětem,
mládeži, ale i občanům a návštěvníkům města Plzně možnost smysluplně
trávit prázdninové dny a seznámit se s jednotlivými druhy sportů.
Stejně jako v předchozích letech sportovní kluby města Plzně a Plzeňského
kraje poskytnou možnost vyzkoušet dětem, mládeži, ale i dospělým různé
druhy sportů, besedy se známými sportovci a přednášky o zdravém životním
stylu.
V rámci snahy o rozšíření myšlenky propojit sportovní kluby s dětmi
a mládeží, a to do celého regionu, bude součástí „Sportmanie Plzeň 2019“
i Roadshow Sportmanie Plzeňského kraje 2019“, a to opět ve městech
Rokycany, Klatovy, Domažlice, Tachov.
Termíny: Roadshow Sportmanie Plzeňského kraje 2019
21. 6. – Rokycany, 24. 6. – Klatovy, 25. 6. – Domažlice, 26. 6. - Tachov
Sportmanie Plzeň 2019 - sobota 17. srpna - neděle 25. srpna 2019
Otevírací doba parku - všední dny: 13:00 - 20:00, víkendy: 10:00 - 20:00
(sobota 17. 8. a neděle 25. 8. pouze do 16:00), Vstupné: zdarma
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Hlavní atrakce - lezecká stěna, obrovská vodní skluzavka, lanový park
v korunách stromů, pumptrack, lidský stolní fotbal, originální autodráha
CARRERA
Zahajovací ceremoniál – 17. srpna 2019 od 16:00. Proběhne v duchu oslav
výročí 100 let narození Miroslava Zikmunda
24. 8. Letní párty běh, Rodinný běh plný zábavy.
Adéla Kuželíková, Magistrát města Plzně

Z ČINNOSTI SDH ROBČICE ZA ROK 2018
Začátkem roku jsme se účastnili výročních valných hromad jednotlivých
sborů v našem okrsku. Naší první akcí uplynulého roku byla 27. 1. výroční
valná hromada v Hostinci na Návsi v Útušicích. Každý druhý pátek v měsíci
pořádáme v naší klubovně v Robčicích členské schůze sboru. V únoru byla
zhotovena kompletní revize nově vybudované elektrické přípojky na cvičiště,
kterou nám zajistil v rámci sponzorského daru pan Mařík z firmy Pajmaj. Na
13. 3. jsme byli požádáni od Obce, abychom společně s panem Martínkem
porazili a odklidili veškeré označené stromy v Útušicích směrem na
Radobyčice. Po pokácení stromů jsme na místě zajišťovali plynulý provoz na
komunikaci a následné odklizení větví na místo, které nám obec určila.
Vyřezané dřevo jsme si mohli ponechat na vytápění naší hasičské klubovny
v zimním období. Přesně za týden jsme asistovali panu Martínkovi ještě
jednou, a to u rybníka, kde porazil 4 vzrostlé smrky. 1. 4. se pořádalo na
místním rybníce tradiční zahájení rybářské sezóny. Ačkoli počasí rybářům
letos moc nepřálo, myslím, že sezóna byla zdárně zahájena!! Dne 8. 4. jsme
se zúčastnili Aprílových závodů pořádaných hasiči ze Skvrňan. Po dobrém
občerstvení ze strany pořadatele se naše družstvo připravilo na start jako
třetí v pořadí a nakonec vybojovalo krásné druhé místo z 10 zúčastněných
družstev. Od poloviny dubna jsme opět začali dávat do kupy cvičiště po
zimní pauze. Zatravněná plocha byla zmulčována tak, aby se vytrhala
zahnilá tráva a mech. Následně byla plocha zválcována a posekána obecním
traktůrkem. Také byly opraveny pachové ohradníky, o které se průběžně
staral celý rok Karel Beran, aby nám divoká zvěř naši dráhu nepoškodila.
28. 4. se tradičně jako každý rok čistilo místní koupaliště v Robčicích
a k tomu přilehlá odtoková strouha. Při této akci se každoročně odpracuje
mnoho brigádnických hodin. 30. 4. se jako každý rok stavěla májka
u hasičské zbrojnice. Po náročném hlídání až do ranních hodin, i po ranním
procitnutí Májka stále stála ☺. V květnu se pořídily nové sportovní savce
a nový sportovní rozdělovač, který nám po osmi letech dosloužil. 19. 5. jsme
se zúčastnili okrskových závodů v klasice, které se letos konaly
v Nebílovském Borku. Trénink na tuto soutěž proběhl jako již tradičně
pouze v teorii, která nám každý rok svědčí. Před odjezdem na soutěž do
Nebílovského Borku nás napadla myšlenka, zdali si raději nevezmeme
pršipláště sebou, protože když se koná soutěž na Planinech, tak tradičně
prší. Nakonec jsme vyrazili bez pláštěnek, ale po příjezdu na místo jsme
zjistili, že to nebylo dobré řešení, jelikož vydatně pršelo, a tak jsme se vraceli
zpět do Robčic pro pláštěnky, kde pro změnu svítilo sluníčko a nespadla zde
ani kapka. Naše družstvo se po výborném teoretickém tréninku vyšplhalo až
na nejvyšší stupínek a vezli jsme si z Borku krásné první místo. Ke konci
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května jsme oslovili paní Křížovou z firmy ,,Písmoateliér Kříž“, jelikož se nám
začínal sloupávat nápis na hasičské zbrojnici. Paní Křížová nám nápis na
zbrojnici nově natiskla a vylepila, aby byla naše zbrojnice znovu
reprezentativní. Začátkem června byly zakoupeny nové sportovní helmy od
našeho sponzora firmy Gruko-Top, jelikož ty staré nám už postupně
dosluhovaly. Ve stejném měsíci byla provedena veškerá elektrorevize všech
kabelů a elektrospotřebičů v hasičárně. 2. 6. se v našem hlavním městě
Praze konala k oslavám vzniku 100 let Československé republiky velkolepá
hasičská akce s názvem Hasičská fontána. Této akce se v rámci našeho 5.
okrsku zúčastnili hasiči z Čižic. 19. 6. byl náš sbor požádán ze strany obce
o velkou pomoc. Jednalo se o kompletní úklid rozřezané podlahy v sále v
Útušicích, která musela být znovu zhotovena kvůli rozpadlému spodnímu
roštu. Podlaha se v několika etapách uklidila společně s hasiči z Útušic.
Před letošní zábavou na místním koupališti jsme se rozhodli, že si zvelebíme
náš stánek pro prodej alkoholu. Ve stánku byla kompletně zhotovena nová
podlaha, která byla nalakována, opravil se rozbitý strop a bouda se
kompletně vymalovala, aby byl prodej na akci pro prodávající ve stánku
lehce zpříjemněný. Byl také zhotoven nový prodejní pult, který v boudě
zůstane napořád a nemusí se po každé akci demontovat, jako tomu bylo
v předešlých letech. 4. 8. tradičně jako každý rok zahrála u místního
koupaliště skupina Katr. Zábava se vydařila, akce se zúčastnilo 152 lidí.
Následující den probíhal úklid po zábavě a mohu konstatovat, že byl velmi
náročný, ale zdařil se. Stejně jako akce v předešlý večer. 25. 8. měly
probíhat na místním rybníku rybářské závody. Bohužel kvůli velkým
teplotám, které panovaly průběžně celé léto, byl zaznamenán zhruba týden
před závody větší úhyn ryb kvůli přehřátí vody a nedostatku kyslíku.
Uhynulé ryby byly následně vyloveny a najatá firma Asavet Biřkov
zlikvidovala uhynulé ryby. Místo rybářských závodů se ten den konal sběr
kovového odpadu po obci. 31. 8. se opět uspořádala akce Šalanda pod
taktovkou Dana Pytlíka. Večer se vyvedl a příprava na hasičské závody do
Žákavé dopadla na výbornou, i když ráno bylo velmi krušné. 22. 9. se
konala brigáda na řezání dříví, aby se udělala zásoba na zimu. V polovině
října jsme se rozhodli, že si zakoupíme do naší klubovny novou televizi pro
zpříjemnění večerních chvilek. K nové televizi musel být zakoupen i nový
držák na stěnu. Nakonec se zjistilo, že instalace držáku nebude jen tak a po
několika pokusech a vyvrtaných dírách do zdi tak, aby byla televize v ideální
výšce, to pár lidí už vzdalo a předalo to zase jiným. Dopadlo to tak, že se
bude muset rozdělat kyblík malty, aby se nepovedené díry zahodily.
V polovině listopadu se nechala odvézt sportovní stříkačka na kontrolu
a seřízení k panu Kulovanému do Rožmitálu pod Třemšínem. Zhruba za 14
dnů se vyzvedla připravená na novou sezónu. 17. 11. proběhl úklid garáže
po celé sezóně a zazimování veškeré techniky. 1. 12. v hasičské zbrojnici
proběhla akce tzv. „dohasná a dolovná“. Tuto akci pořádáme každý rok jako
poděkování všem činným 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. Po celý rok sbíral náš sbor
elektroodpad, který se shromažďuje na určeném místě. Za tento rok se
uskutečnily celkem 2 svozy.
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Dále bych Vás rád seznámil se sportovní stránkou našeho sboru.
Naše sportovní družstvo se začalo připravovat na novou sezónu v polovině
května. Tréninky se zintenzivnily, aby se dohnal zimní deficit, i když jsme se
ho snažili eliminovat a od února se chodilo podle času vybrané středy
a neděle trénovat náběhy na základnu do místního sálu v Útušicích. Jako
v posledních ročnících se naše sportovní družstvo zúčastnilo prioritně
Západočeské hasičské ligy, která se běhá na 3B úzké hadice. Naše družstvo
se celkově zúčastnilo 14 závodů v rámci této ligy. Nejlepší útok s časem
18:03 se zrodil v Mokrouších, kde je velmi rychlá dráha. Nejlepším
výsledkem v rámci západočeské hasičské ligy ročníku 2018 bylo 5. místo
v Božkově s časem 18:16, šesté místo s již zmiňovaným nejlepším časem
v Mokrouších, závody v Úhercích s časem 18:30 a v Chrástu čas 18:31, dále
byly naše výsledky velmi výkyvné, při tomto sportu hraje velmi často roli
také psychika a rozhoduje se i v malých chybách, kterých jsme se letos
bohužel nevyvarovali a stálo nás to cenné vteřinky a následně i pěkné
umístění. Po posledních závodech na Božkově se nám nepodařilo probojovat
se do elitní desítky a skončili jsme 13 z 26 družstev, které se pravidelně
zúčastňují těchto závodů, s celkově 60 získanými body. Dále jsme se
zúčastňovali následujících závodů v okolí našeho okrsku: Ve Šťáhlavicích se
konala soutěž O pohár SDH. Na této soutěži jsme se umístili na celkovém
konečném 2. místě. Následující víkend 30. 6. jsme zavítali na soutěž do
Štěnovic, kde se konala soutěž o Štenovického kance. Soutěže se zúčastnilo
10 družstev a šlo se na dva pokusy, bohužel ani jeden se nám pořádně
nepovedl a skončili jsme na 5. místě. Ten samý den se konala noční soutěž
ve Štěnovicích. Na tuto soutěž jsme odjížděli s nejvyššími ambicemi, protože
na ní se nám dlouhodobě daří. Po prvním útoku jsme se probojovali do
finále na pátém místě a ve finále se nám útok moc nepovedl, jelikož jeden
z proudařů procvakal koncovky na základně. Tato noční soutěž je velice
záludná kvůli špatné viditelnosti, a to dělalo problém i ostatním
závodníkům. I po takovéto větší chybě jsme nakonec obsadili celkové druhé
místo!!! 29. 9. jsme vyrazili na poslední soutěž, která se konala
v Nezvěsticích o pohár starosty obce, kde se běží první kolo na 3B úzké
a druhé kolo na 2B úzké. Již první kolo se nám moc nevydařilo a po
rozpojeném spoji mezi prvním a druhým béčkem jsme zaběhli tedy neplatný
pokus. Za trest jsme se vydali zpět do hasičárny, kde jsme štípali a skládali
dřevo do dřevníku, které se rozřezalo předešlý víkend.
Ještě něco málo o výjezdové jednotce
Naše výjezdová jednotka měla v roce 2018 celkem 14 členů, z tohoto počtu
jsou řádně proškoleni 1 velitel jednotky, 2 velitelé družstev, 3 strojníci a
3 členové jako obsluha motorové pily. Členové absolvovali odbornou
přípravu v předepsaném počtu hodin a dále absolvovali povinné zdravotní
prohlídky v řádných termínech.
20. 1. jsem se osobně zúčastnil velitelského dne na stanici na Slovanech. Do
vybavení výjezdové jednotky byly pořízeny nové protiřezné návleky pro
bezpečné řezání motorovou pilou, které by měly zamezit následným úrazům.
Tyto návleky ihned vyzkoušeli naši členové, a to Jiří Vlček ml. a Ivo Jelínek,
jelikož se účastnili základního kurzu obsluhovatel motorové pily v jednotce
požární ochrany, a to v předepsaných 64 hodinách vypsaného kurzu.
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Členové tento kurz zdárně zakončili celkovým testem a praktickou
zkouškou. V březnu jsme zažádali o krajské dotace pro výjezdovou
jednotku, letošní rok nám byl přidělen příspěvek 22272,-, z obdržených
peněz jsme zakoupili 1ks nové zásahové proudnice C 52, 2x polohovací
opasek, 2x lano, 3x hadice B75 a 3x hadice C52. Dne 24. 3. jsme se
společně s Jiřím Vlčkem a Tomášem Beranem zúčastnili Velitelského dne na
Drahotíně. 14. 4. byl naší jednotce vyhlášen poplach. Po příjezdu na místo
události se zjistilo, že se jedná o prověřovací cvičení. 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 pravého tubusu tunelu Valík
a nacvičovala se dálková doprava od řeky až k samotnému tunelu, kde stály
cisterny na doplňování vody, zúčastnily se všechny sbory našeho 5. okrsku
a HZS Slovany a Přeštice. Vše trvalo zhruba 1 hodinu a na konci cvičení
proběhlo vyhodnocení. 20. 4. se členové výjezdové jednotky sešli u místního
rybníka, kde je nainstalovaný nadzemní hydrant z obecního vodovodu. Zde
si všichni vyzkoušeli, jak se hydrant pouští, aby ho byli připraveni použít při
nejhorší situaci. 11. 11. jsme se zúčastnili velitelského dne v Nebílovech,
kde nás proškolil Pavel Barák z vodní záchranné služby na téma
zdravověda. Školení bylo zajímavé a odnesli jsme si z něho opět nové
poznatky i do soukromého života. Ke konci pozvánka pro všechny občany
Robčic a Útušic na plánované akce pořádané SDH Robčice na letošní rok.
13. 7. zahraje ve večerních hodinách u místního koupaliště skupina Katr.
27. 7. od 12:00h budeme pořádat hasičské závody v požárním sportu, které
se budou konat na nově vzniklém cvičišti za Karlem Beranem směrem na
Útušice. Poslední akcí letošního roku budou tradiční rybářské závody 31.8.
od 6:00h.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům za podporu sboru,
a to jmenovitě firmám: Atega, Balsen, Hakon, Pajmaj, 7D Internet, Kopta
reality, Gruko-top, Zdeněk Hukr, Josef Hodek, panu Jaroslavu Ulčovi za
zapůjčování techniky při brigádách a Obci Útušice za finanční a technickou
podporu Sboru.
Radek Růt

Společenská kronika
V ČERVNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
HOUŠKA Václav
JUNEK Jiří ml.
FEKL Josef
NAAROVÁ Jarmila

Útušice
Útušice
Robčice
Útušice
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Obec ÚTUŠICE
Útušice 59, 33209 Štěnovice
ODEČET VODOMĚRŮ
Dle platných smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod bude všem
vlastníkům nemovitostí v obci Útušice vystavena na počátku července
faktura za vodné a stočné. Pro vystavení faktury je nutné zjistit stav
vodoměru u všech nemovitostí. Žádáme vás proto - stejně jako v loňském
roce – o provedení odečtu stavu vodoměru a zapsání tohoto stavu
s ostatními údaji do přiloženého formuláře. Formulář je možno stáhnout
i na www.utusice.cz. Odečet proveďte přesně ke dni 30.6.2019 a doručte
jej zpět na obecní úřad nejpozději do 8.7.2019 (osobně nebo mailem:
obec@utusice.cz). Děkujeme za spolupráci.
Pozn.: žádáme vás o vrácení formuláře i v případě, že vodu neodebíráte (s
nulovým stavem vodoměru či informací o tom, že vodoměr nemáte).
Ing. Václav Fink, starosta obce

……………………………………………………………………………………………………………
(zde odstřihnout)

Odečet stavu vodoměru ke dni 30.6.2019
– obecní vodovod Útušice
Jméno a příjmení:
.………………………………………………………………..
Adresa odběrného místa:
…………………………………………………………………
Stav vodoměru: ……………………………………………….m3
Nemovitost má vodoměr: ANO/NE(*)

Datum : …………………

Podpis: …………………………..

(*) nehodící se škrtněte
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