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ÚTUŠICE ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
Vzhledem k nepříznivé situaci, kdy se omezují akce ve vnitřních
prostorách, zvu všechny zájemce na procházku obcí s průvodním
povídáním o historii naší vesnice. Sraz je v sobotu 3.října 2020
v 15 hodin na cestě do Robčic u Šimků. Roušky prosím s sebou.
Anna Kocourková, kronikářka

DIVADLO PRAHA
Obec Útušice se rozhodla zrušit plánovaný zájezd na divadelní
představení do divadla Broadway v Praze na muzikál Kat Mydlář. Toto
představení se mělo konat 10. října 2020. Důvodem zrušení je
současné situace nemoci Covid-19 a hygienická opatření proti jejímu
šíření. Všem účastníkům, kteří si již vstupenky vyzvedli, bude
navrácena zaplacená částka.
Divadelní představení zatím zrušeno není, a proto pokud někdo projeví
zájem, může si vstupenku ponechat. Dopravu si ale bude muset každý
zajistit individuálně. V takovém případě pak bude zájemci navrácena
poměrná část za dopravu.
Vstupenky prosím vracejte v úředních hodinách na obecním úřadu.
Ing. Václav Fink

NABÍDKA SLUŽBY PRO OBČANY
DŮCHODOVÉHO VĚKU
Jelikož se situace ohledně nemoci Covid-19 zhoršuje, nabízíme
zájemcům z řad občanů důchodového věku zajištění nákupu v místní
prodejně Útušice. Kdo by měl o tuto službu zájem, ať zavolá na obecní
úřad nebo kontaktuje mne nebo místostarostu obce. Na způsobu
nákupu, jeho předávání a platbě se poté dohodneme.
Ing. Václav Fink
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VODOVOD ROBČICE
Jak jsme již v minulém čísle informovali, stavba vodovodu již byla
dokončena. Kdo má zájem odebírat vodu a má již vybudované
napojení mezi vodoměrnou soupravou a nemovitostí, nahlásí toto
na Obec Útušice, podepíšete dodatek smlouvy o dodávce vody
a odvádění odpadních vod a tím bude přípojku moci využívat.
Zástupce obce poté provede otevření šoupěte na hlavním řadu.
Ing. Václav Fink

CVIČENÍ ŽEN
Zahájení cvičení žen vedené p. Marií Bečváříkovou se
odkládá na příznivější dobu. Termín bude včas
oznámen.
Anna Kocourková

ZBYTKY POTRAVIN
Již rok umožňujeme na všech stanovištích
separovaného odpadu sběr zbytků potravin pro
všechny, kdo je nemohou využít pro domácí zvířata.
Jsou k tomu určeny zelené nádoby. Děkujeme všem,
kteří je využívají a přispívají tak k bezproblémovému
chodu čistíren odpadních vod! Zároveň vás prosíme,
abyste zbytky potravin vkládali do nádob bez
jakýchkoliv obalů. Děkujeme!
Josef Nosek

SVATEBNÍ FOTOGRAFIE
Před třemi lety proběhla v obci výstava svatebních fotografií našich
občanů u příležitosti Srazu rodáků. Prosím
všechny, kteří uzavřeli sňatek od roku 2017
a chtějí se zařadit do "útušického svatebního
průvodu", aby věnovali nebo zapůjčili k ofocení
své svatební foto do obecního archivu. Nejstarší
svatební snímek máme z roku 1920. Naši
potomci se jistě rádi po létech podívají, jak to
maminkám či babičkám, tátům nebo dědečkům
na té svatbě slušelo! Fotografie můžete předat
přímo kronikářce nebo je nechat na obecním
úřadu. Děkuji.
Anna Kocourková
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ČINNOST SDH ROBČICE ZA ROK 2019 – dokončení
z minulého čísla
Něco málo o naší výjezdové jednotce
Naše výjezdová jednotka měla v roce 2019 celkem 15 členů, z tohoto
počtu jsou řádně proškoleni 1 velitel jednotky, 2 velitelé družstev,
3 strojníci a 3 členi jako obsluha motorové pily. V průběhu roku jsme
nechali zhotovit nové pojištění osob v rámci výjezdové jednotky. Dne
19. ledna jsme se zúčastnili velitelského dne na stanici na Slovanech.
Dne 12. dubna proběhlo ve večerních hodinách prověřovací cvičení
formou ostrého výjezdu, 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
lesa ve Štěnovickém Borku. Dne 2. června v 17.41 hodin byl naší
jednotce vyhlášen poplach požár lesa nebo lesního porostu mezi
Štěnovicemi a Robčicemi. Při průzkumu lesa byla naše jednotka
odvolána operačním střediskem – jednalo se naštěstí o planý poplach.
Dne 6. srpna v 17.58 hodin byl naší jednotce vyhlášen poplach,
a to na technickou pomoc-odstranění nebezpečných stavů – Útušicemi
se několikrát za sebou prohnal velký přívalový déšť. Naše jednotka na
místě zásahu pomáhala s úklidem bahna společně s místními
jednotkami Útušic a Štěnovic. 23. listopadu od 8.00 hodin se u nás
v Robčicích konal velitelský den na téma Radioprovoz.

A nyní o našem sportovním družstvu
Naše sportovní družstvo se začalo připravovat na novou sezónu
začátkem května. Jako v předešlých ročnících jsme se zúčastnili
převážně Západočeské hasičské ligy, která se běhá na 3B úzké hadice.
Zúčastnili jsme se celkově 14 závodů v rámci této ligy. Nejlepší útok
s časem 17:92 se zrodil ve Vranovicích, pěkné bylo 5. místo ve
Štichovicích s časem 18:08. Dále byly naše výsledky velmi
nevyrovnané, jednou sedmí, pak osmí, desátí a až šestnáctí, tedy
i mimo body, jelikož se boduje do 15. místa. Po posledních závodech
v Úněticích se nám podařilo probojovat se do elitní desítky a skončili
jsme 10. z 25 družstev. Dále jsme se zúčastňovali závodů v okolí
našeho okrsku: 20. června ve Štěnovicích - O štěnovického kance.
S časem 16:66 jsme si vezli domů zaslouženě čuníka, kterého jsme
vyhráli za celkové 1. místo. Dne 22. července jsme se zúčastnili
hasičských závodů u kolegů z Útušic. Jako každý ročník i letos jsme
vymysleli originální příjezd na tuto soutěž a zapůjčili jsme si větší vlek
za auto, který se ale zapřáhl na traktor značky Fend, jenž zapůjčil na
tuto akci David Ornet. Na vlek jsme posadili naši lavici z pergoly,
nandali veškeré vybavení pro závodění a vyrazili od hasičárny směr
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Útušice. Cestu na závody jsme si velice užili a při příjezdu na místo
všichni oceňovali naši kreativitu s takovýmto stylovým příjezdem.
S časem z druhého kola 15:79 jsme na těchto závodech brali již po třetí
za sebou 1. místo. Odjezd ze soutěže byl z naší strany opět stylový, a to
na valníku taženým traktorem za velkého aplausu. Začátkem září jsme
se zúčastnili závodů v Nebílovech. Po velkém boji, kde rozhodovaly
mezi prvním a třetím místem 3 desetiny sekundy, jsme skončili na
krásném 2. místě. Dne 29. září se konala soutěž v Nezvěsticích
O pohár starosty obce, kde se běží první kolo na 3B úzké a druhé kolo
na 2B úzké. Na těchto závodech jsme se dali dohromady s kluky
z Útušic - kvůli zdravotní a pracovní indispozici nám chyběli dva lidé.
Z prvního pokusu se naše družstvo po pár chybách neprobojovalo do
finále a sezónu jsme zakončili 8. místem.

Na závěr děkuji touto cestou všem sponzorům za podporu sboru,
bez které si v posledních letech nedovedu jeho fungování
představit, a to jmenovitě firmám: Atega, Balsen, Hakon, Pajmaj,
7D Internet, Kopta-reality, Gruko-top, Zdeněk Hukr, Koření od
Antonína, Tricer-top, Vaillant, Miroslav Vránek „Restaurace Na
Návsi", pan Josef Hodek a pan Jaroslav Ulč - za zapůjčování
techniky při brigádách a Obci Útušice za finanční a technickou
podporu sboru a jednotky obce.
Růt Radek

Společenská kronika
V ŘÍJNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
VYDROVÁ Eva
Robčice
JIRÁK Jaroslav
Útušice
KUČEROVÁ Vlasta
Útušice

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