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KOMINICKÉ SLUŽBY – nabídka pro občany
Obecní
úřad
Útušice
nabízí
všem
zájemcům
o čištění, prohlídku a revizi komínů možnost zajištění
těchto služeb. Požadavek nahlaste telefonicky na
telefonním čísle 377 916 205, popř. mailem na adresu
obec@utusice.cz do 15. dubna 2021.
Ludmila Haišmanová

PORAŽENÍ „VÁNOČNÍHO STROMU“
Již několik let jsme na zastupitelstvu hovořili o problému s vánočním
stromem. Tento byl vysazen po dokončení stavby hostince a nyní byl již
tak velký, že byl problém s jeho zdobením. Na zastupitelstvu jsme tedy
rozhodli o jeho poražení s tím, že uvidíme, jak budou vypadat další
smrky. Po poražení „vánočního stromu“ jsme zjistili, že ostatní stromy
mají od země do cca 2 m všechny větve uschlé. Proto jsme se rozhodli
i pro jejich poražení. Na jejich místě vysadíme strom nový, který budeme
na vánoce zdobit.
Ing. Václav Fink

ODPADKOVÉ KOŠE
Na základě podnětů mnoha občanů rozhodli zastupitelé o osazení
odpadkových košů v Útušicích i Robčicích. Součástí košů budou
i držáky s pytlíky na psí exkrementy. Objednané pytlíky jsou vyrobeny
z kukuřičného škrobu a jsou biologicky rozložitelné. Doufáme, že by se
tím mohl vyřešit problém se psími exkrementy, které se v současné
době povalují podél všech cest. Žádám majitele psů, aby po svých
mazlíčcích uklízeli, protože rozhodně není nic příjemného, přinést si
z procházky na botě takovýto dar. Ještě horší je to v případě dětí.
Koše budou vyváženy společností AVE společně se svozem
komunálního odpadu. V současné době je máme objednané, jakmile
budou dodány, osadíme je po obci.
Ing. Václav Fink
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KNIHOVNA ÚTUŠICE
Oznamujeme všem zájemcům z řad čtenářů, že
z důvodu
přetrvávajícího
nouzového
stavu
je
knihovna Útušice otevřena pouze v režimu výdejního
okénka. Knihy je potřeba předem objednat na
telefonním čísle 775 723 123. Poté si je můžete
vyzvednout každý čtvrtek od 17 hodin do 17.30 hodin
venku před budovou knihovny. Stále platí nabídka
dovozu titulů, které se právě v naší knihovně
nenachází, z knihovny z Dobřan (pokud je tam mají).
Kateřina Marunová

VODNÍ NÁDRŽ ÚTUŠICE
Po již mnohokrát ohlášeném zahájení stavby malé vodní nádrže
v Útušicích se toto skutečně blíží. Z ministerstva zemědělství jsme
dostali potvrzení o přidělení dotace ve výši 4 mil. Kč. Výběrové
řízení na dodavatele stavby, které proběhlo ve druhé polovině
loňského roku, vyhrála společnost Stavmonta s.r.o. za cenu 7,18
mil Kč včetně DPH. Stavba bude zahájena v nejbližší době a bude
dokončena v letošním roce.
Ing. Václav Fink

ŽÁDOST O POMOC PŘI ÚKLIDU OKOLÍ OBCE
Při procházkách okolí obce jste si jistě všimli odpadu, který se na
mnoha místech válí – plastové lahve, plechovky, obaly od jídla ….
Několik občanů, kterým toto není jedno, nás již oslovilo s tím, že
tento odpad odklidí, pokud by dostali možnost jej někam uložit
a případně i nějaké rukavice nebo pytle. Někteří toto již dělají.
Jsem moc rád, že se takoví lidé najdou. Chci jim tímto poděkovat.
Pokud by i někdo z vás ostatních chtěl udělat cokoli pro úklid
našeho okolí, kontaktujte nás prosím, připravíme pro vás
rukavice, pytle nebo tašky a domluvíme se, kam odpad uložit.
Ještě jednou moc děkuji všem, kterým toto není lhostejné.
Ing. Václav Fink
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ŠTĚPKOVAČKA A KONTEJNERY
NA BIOLOGICKÝ ODPAD
Jak jsme vás již informovali, rozhodli jsme se zakoupit štěpkovač
a kontejnery na biologický odpad. V rámci výběrového řízení zvítězila
společnost Ekoplast CZ s.r.o s nabízenou cenou 566 700,- bez DPH.
Kontejnery budou určeny na větve a ostatní biologický materiál.
Zakázka bude spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí v rámci 150. výzvy
částkou 619 979,80 Kč.
Ing. Václav Fink

KALOVÁ KONCOVKA ČOV
Také jsme vás informovali o rozhodnutí zakoupit zahušťovač kalu
(kalovou koncovku) na ČOV. Zakoupeno bude mobilní zařízení, které
bude sloužit pro obě naše čistírny. Kaly se pak nebudou muset převážet
v tekuté podobě na likvidaci na čistírnu do Plzně, ale budou odvodněny
tak, že se budou v kontejneru převážet k likvidaci na kompostárnu na
Vysokou. Nejlepší nabídku podala společnost Asio TECH, spol. s.r.o.
s nabídkovou cenou 1 451 771,- Kč bez DPH. Zakázka bude
spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životní prostředí v rámci 126. výzvy částkou
1 332 605,35 Kč.
Ing. Václav Fink

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH ÚTUŠICE
Rok 2020 se ukázal být oproti ostatním dosti odlišný. Samozřejmě za to
může koronavirová krize, která zachvátila svět a dotkla se tak i našeho
jinak klidného údolí. Na začátku roku však ještě nic nenapovídalo tomu,
že dopady krize budou nakonec tak markantní. V rámci volebního období
nastala zásadní změna v postu starosty sboru, kde se rozhodl rezignovat
Martin Benda, který nás poctivě a velmi pečlivě vedl posledních několik
let. Za jeho činnost mu tímto velmi děkuji. Zrušen musel být plánovaný
hasičský bál, dětský den, zrušeno bylo i cvičení našeho zásahového
družstva, naštěstí ale jejich sil nebylo nikde zapotřebí, neboť jsme letos
nezaznamenali ani jeden zásah. Naše nové zásahové vozidlo spolu
s novým zásahovým vlekem si tak na ostrý výjezd budou muset ještě
počkat.
Během léta došlo k mírnému uvolnění. Využili jsme tak mezery mezi
závody, prosekali cestu k řece a 22. srpna pořádali koncert skupiny
Telefon Rock. Chtěl bych zdůraznit zejména činnost Vojty Mareše, který
se v organizaci angažoval nejvíce. Dále bych rád poděkoval panu Kafkovi
z Útušic, který nám poskytl vynikající zázemí pro bar. S příchodem
podzimu jsme pak pořádali sběr šrotu a elektroodpadu. Za zapůjčení
nákladního vozidla mnohokrát děkujeme Martinovi Tomrlemu. Společně
s našimi spoluobčany a sborem dobrovolných hasičů z Robčic jsme také
pomáhali sázet stromky v linii směřující od bývalé střelnice směrem
k cestě na Šlovice.
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Nyní už však o naší sportovní činnosti. Po krátké přestávce po posledních
závodech nás náš věrný trenér Zdeněk Dědek vytáhl do okolní krajiny
sbírat kondici formou stále se prodlužujících běžeckých etap. Důvod tak
brzkého začátku trénování byl jasný – v roce 2019 jsme zaznamenali
historicky nejhorší výsledek během celé doby našeho působení. Ze
Západočeské hasičské ligy jsme si odnesli pouhých 10 bodů, což je
obrovský rozdíl oproti výsledku z roku 2018, kdy jsme měli bodů 105.
S příchodem zimy se běhání venku stalo nemožné. Přesunuli jsme se tedy
do prostorů sálu místního hostince a pokračovali s trénováním tam.
Kromě toho se někteří členové přidali do směsice běžců ze
Západočeské ligy a zaplatili si trenéra na atletickém stadionu na
Skvrňanech, kam pak chodili de facto až do konce jara. Na zimní
přípravě jsme se tedy snažili nic nepodcenit.
S prvními jarními paprsky jsme připravili sportovní náčiní a vydali se na
naše cvičiště u řeky. Velkou starost nám činila naše nová sportovní
mašina, jejíž financování z přibližně dvou třetin hradila obec Útušice
a z jedné třetiny pan Martin Tunkl, který je naším dlouholetým
sponzorem a kterému rozhodně patří velký dík. Mašina nestála vůbec
malé peníze, neustálé problémy se spolehlivostí, kvůli kterým jsme často
jezdili za výrobcem s reklamací, nám tedy příliš na dobré náladě
nepřidávaly.
Tou dobou se začala naplno projevovat jarní koronavirová krize. Mnoho
závodů ligy se rušilo, a jak bude situace vypadat v následujících dnech,
nebylo vůbec jasné. Nakonec se liga zkrátila na pouhých 6 závodů, které
probíhaly během letního uvolnění opatření. Časy dosažené na tréninku
nebyly rozhodně špatné a výkonnostně jsme se vůbec nemuseli stydět, na
první závody ligy konané 11. 7. v Horní Kamenici jsme tedy jeli s velmi
vysokou morálkou, byť ne v plné síle, neboť jeden z našich proudařů
nemohl přijet.
Během našeho útoku probíhalo vše učebnicově, po zaznění výstřelu hoši
rychle smontovali vedení do mašiny a poslali vodu klukům dopředu.
Bohužel, oba proudaři místo přesného míření dávali přednost zalévání
trávy místního fotbalového hřiště. Proto se časomíra zastavila až na
hodnotě 18:98, která znamenala dvanácté místo. Hned další den ve
Štítarech ale byla možnost pro zlepšení. To však nemělo přijít, potíže na
trojáku způsobily čas 21:28 a 14. místo.
Na začátku srpna následovala smršť tří závodů v Zahorčicích, Mochtíně
a Mokrouších. Stačila ale zamotaná hadice do trojáku, dvojnásobné
pochybení proudaře na základně a domů jsme jeli se třemi neplatnými
pokusy. Poslední kolo Západočeské ligy se konalo až na konci srpna, měli
jsme tedy spoustu času se zamyslet a posbírat zkušenosti mimo ligu.
První možnost jsme měli hned první týden po závodech, kdy kluci ze
sousedních Robčic pořádali závody v rámci ligy okrsku. Jak už bývá mezi
našimi obcemi tradicí, i letos jsme přijeli ve velkém stylu – tentokrát
v nafukovacích bazénech umístěných na korbě nákladního vozidla.
Konečně jsme zaběhli podařený útok s časem 15:56, kterým jsme
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vybojovali první místo. Pro čtenáře, kteří nejsou úplně seznámeni
s požárním sportem, jen zmíním, že okrsková liga se běhá na o 20 metrů
kratší dráze a na dva pokusy.
Za 2 týdny pak mělo přijít finále Západočeské hasičské ligy v Žákavé.
I přes nepřízeň počasí ale byla zadní část vedení opět našroubována
bezchybně. Problém nastal vepředu, kde voda z jedné proudnice šla
mnohem později než z druhé, takže jsme trefili střed terče až v čase
21:57. Co tedy říci ke shrnutí sezóny. Měli jsme obrovský problém časy
z tréninků přenést do závodů, kde jsme měli problémy hlavně se stálostí
výkonů. Hlavní příčinou byla asi přemotivovanost napravit předchozí rok.
Jak ale říká Sir Michael Caine ve filmu Batman začíná: „Proč padáme,
pane? Abychom se naučili znovu zvednout.“ Plány na tento rok jsou
jasné. Ne opravit časy za každou cenu, ale najít znovu ten hlad po
úspěchu, který způsobil, že jsme v roce 2018 dokázali zaběhnout časy,
díky kterým jsme nejednou stáli na stupních vítězů. Už v těchto dnech
tedy možná během procházky po obci spatříte naše chlapce, jak opět
trénují na další sezonu.
Na konec bych rád věnoval pár řádků činnosti, která nás čeká v tomto
roce. Jakožto dlouholetí účastníci Západočeské hasičské ligy jsme se
přihlásili o pořadatelství závodů. Žádost byla na schůzi žadatelů přijata,
proto bych Vás všechny rád pozval na naši hasičskou louku, kam se 24.
července sjedou ty nejlepší týmy ze západních Čech. Zejména bych chtěl
vyzdvihnout aktivitu Tomáše Skaly, Míry Brože a Patrika Göttingera, kteří
si pořádání vzali pod svá křídla.
Samozřejmě bych chtěl poděkovat i ostatním členům sboru, kteří svou
činností přispívají k jeho úspěšnému fungování. Nic takového by ale
nebylo možné bez štědrých příspěvků našich sponzorů. Tímto bych chtěl
jim a zejména pak obci Útušice a panu Tunklovi mockrát poděkovat.
Závěrem bych poděkoval rodinám našich členů, které nám dovolují trávit
čas u činností týkajících se hasičů. Vážení spoluobčané, přeji Vám všem
pak opožděně vše nejlepší do nového roku, pevné nervy, a hlavně pevné
zdraví.
Ing. Pavel Vrba, starosta sboru dobrovolných hasičů Útušice

ČEZ DISTRIBUCE – změna způsobu oznamování
plánovaných odstávek elektřiny
V návaznosti na změnu způsobu oznamování plánovaných odstávek
elektřiny a informační kampaň „Léta s letáky končí“ bychom vás rádi
seznámili se změnami. Od 1.1.2021 se již nevylepují papírová oznámení a
přecházíme na elektronický způsob informování. Každý zákazník si může
sjednat zasílání upozornění na plánované odstávky ke svému odběrnému
místu e-mailem nebo SMS zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba. Pro
veřejnost
jsou
informace
k dispozici
také
na
stránkách
www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to nejpozději 15 dnů před konáním
odstávky.
ČEZ Distribuce, a.s., Mgr. Ondřej Horák
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DIVADLO V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Znovu připomínáme, že zájezd se koná v sobotu 31.července 2021. Kdo by
se nemohl z jakýchkoliv důvodů zúčastnit, musí za sebe sehnat náhradu
a tuto skutečnost včas ohlásit, aby to mohlo být vyřízeno v cestovní
kanceláři.
Anna Kocourková

KULTURNÍ AKCE V OBCI
Už rok trvají zákazy a omezení na všechny akce, které jsme u nás pravidelně
připravovali. Začíná doba, kdy se situace zvolna obrací k lepšímu.
Jakmile to bude možné, začneme akcemi typu " vycházka do lesa " ap.
Bude uveřejněno buď v našem zpravodaji nebo vyhlášeno rozhlasem.
Anna Kocourková

Společenská kronika
V ÚNORU a BŘEZNU SLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
DRDOVÁ Stanislava
Útušice
KRÁLOVÁ Jiřina
Útušice
RACKOVÁ Věra
Útušice
FINKOVÁ Marta
Útušice
PUCHTA Petr
Útušice
ŠERÁ Anna
Robčice
V DUBNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
JUNEK Pavel
Útušice
DOLANSKÝ Ladislav
Útušice
ALBLOVÁ Jana
Útušice
FIALA Vladimír
Útušice

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ÚTUŠICE PŘEJÍ OSLAVENCŮM
VŠE NEJLEPŠÍ, HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.
Dne 24.2.2021 oslavila 90. výročí narození paní Jiřina Sušánková,
jíž patří též naše gratulace a vzpomínka,
neboť v době tisku tohoto zpravodaje již není mezi námi…
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