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LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Zveme
naše
dětičky
a
především
všechny
„dospěláky“ na již tradiční „Útušický lampioňák“.
Lampionový průvod se uskuteční 1. listopadu
2021. Sejdeme se v 17.00h před hostincem Útušice.
V případě příznivého počasí se mohou dětičky opět
těšit na buřtíky k opečení ☺.
Pokud nám počasí nebude nakloněno, termín bude změněn a nový
vyhlášen rozhlasem a zveřejněn na internetových stránkách obce.
Ing. Václav Fink

ALŠOVA SGRAFITA V PLZNI
Plzeň je po Praze nejbohatší na sgrafita Mikoláše Alše. Zvu všechny
zájemce na procházku Plzně spojenou s prohlídkou domů s touto
výzdobou ve středu 10. listopadu 2021. Pojedeme autobusem, sraz na
zastávce ve 14.20 hod. Kdo se připojí až v Plzni – sraz je v 15 hodin na
Borech u Svazáčku. Svou účast prosím potvrďte na tel. 736 409 408.
Děkuji.
Anna Kocourková

SVOZ KOVOVÉHO ODPADU
V sobotu 13. listopadu 2021 od 8:00 bude SDH Robčice provádět sběr
kovového odpadu. Kdo bude mít zájem odevzdat kovový odpad,
nachystá ho před svůj dům, odkud bude v den sběru odvezen. Před
ranní sobotní kocovinou doporučujeme kovový odpad připravit před
vrata již během pátku
Svoz platí pouze pro Robčice, děkujeme.
Radek Růt
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MOBILNÍ APLIKACE V OBRAZE
Nabízíme Vám mobilní aplikaci „V obraze“, která zajistí Vaši
informovanost o nejaktuálnějších zprávách z naší obce. Každý
z Vás může dostávat novinky a zprávy z obce přímo do svého
mobilního telefonu. Aplikace Vás upozorní na nově vložené zprávy.
Dozvíte se včas o připravovaných akcích. Můžete si prohlédnout
fotografie nebo dokumenty zveřejněné na úřední desce. Stačí si
stáhnout aplikaci podle postupu, který najdete na našich obecních
stránkách. Chceme Vás požádat, abyste pomohli stáhnout aplikaci
do telefonů svým příbuzným, případně sousedům, kteří nejsou
technicky zdatní. Mobilní aplikace V OBRAZE je pro všechny
občany zcela zdarma. Věříme, že i tímto způsobem zlepšíme
a zvýšíme Vaši informovanost v tomto složitém období.
Ing. Václav Fink

JAKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHYBÍ NA PŘEŠTICKU
A JAKÉ SLUŽBY JSOU ZAPOTŘEBÍ
To jsou témata, kterými se aktuálně zabýváme při komunitním
plánování sociálních služeb. Máme za sebou úvodní mapování
sociální situace na území Přešticka, při kterém jsme zjišťovali silné
a slabé stránky v sociální oblasti prostřednictvím rozhovorů se
zástupci samospráv, poskytovatelů sociálních služeb, dalších
institucí i prostřednictvím ankety pro veřejnost. Dále jsme se
začali scházet v pracovních skupinách u kulatých stolů
a projednáváme jednotlivé zjištěné nedostatky v sociální oblasti.
Na začátek podzimu je naplánováno setkání k tématu spolupráce
škol a neziskových organizací, které pracují s rodinami, dále nás
čeká setkání k informovanosti o sociální oblasti či další témata.
Ze setkání také vyplynulo, že bude zapotřebí důkladněji zmapovat
potřeby pečujících osob, které se často potýkají s mnoha těžkostmi
a chybějící podporou. Na podzim tedy plánujeme uskutečnit
terénní průzkum formou dotazování mezi pečujícími osobami,
které se starají o seniora či dospělou osobu se zdravotním
postižením. Pečující, kteří by měli zájem se průzkumu
účastnit, mohou kontaktovat koordinátorku komunitního
plánování Marii Hrečínovou Prodanovou na tel. č. 733 219
315, nebo e-mailem marie.hp@cpkp.cz
Pokud se zajímáte o sociální služby, které pomáhají lidem
v tíživých situacích a jejich další rozvoj, bližší informace
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o komunitním plánování sociálních služeb získáte na webových
stránkách města Přeštice, kde jsou v záložce komunitní
plánování či sociální služby pravidelně zveřejňovány pozvánky na
setkání u kulatých stolů, nebo se zde také můžete seznámit
s výsledky mapování sociální oblasti. Všechny aktivity se konají
v rámci projektu „Aktualizace komunitního střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb na Přešticku“, který je podpořen
finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci
Operačního
programu
Zaměstnanost,
registrační
číslo
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015155. Projekt realizuje Centrum
pro komunitní práci západní Čechy v partnerství s městem
Přeštice.
Lenka Červenková, manažerka projektů
Centrum pro komunitní práci západní Čechy
Americká 29, 301 38 Plzeň
www.cpkp-zc.cz

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ
STROMOVÍ
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele
pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční
soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a.s., nebo na něž
zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. (dále jen „zásah“).
ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU
DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU DO 15. LISTOPADU TOHOTO
ROKU. Nebude-li zásah do tohoto data proveden a bude-li ohrožena
bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je
pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a.s. oprávněn ke
vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest
a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota
bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji
ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na
dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven,
tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší
vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v PNE 33 00006. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani
větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů
a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané
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větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může
být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy,
kontaktujte nás na lince 800 850 860.
➢ U vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
▪ 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení
u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob;
▪ 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení
u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob.
Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn
při provádění zásahu je 1 m.
➢ U vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného
pásma:
▪ vedení bez izolace 7 m
▪ izolované vedení 2 m
Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn
při provádění zásahu je 2 m.
➢ U vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu
ochr. pásma:
▪ vedení bez izolace 12 m
Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn
při provádění zásahu je 3 m.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst
porosty nad výšku 3 m.

Společenská kronika
V LISTOPADU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
SUŠÁNKA Jiří
Útušice
VACIKAROVÁ Vlasta
Robčice
PEROUTKA Karel
Útušice
TOMRLOVÁ Lubica
Útušice
JANDA Jaroslav
Útušice

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ÚTUŠICE PŘEJÍ OSLAVENCŮM
VŠE NEJLEPŠÍ, HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.
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ČINNOST SDH ROBČICE ZA ROK 2020
První akce uplynulého roku byla 26. ledna výroční valná hromada
našeho sboru v hostinci Na Návsi v Útušicích. Dne 28. března se čistilo
koupaliště a k tomu přilehlá obtoková strouha. Bylo to ještě těsně před
tím, než byla veškerá naše činnost utnuta rozšířením pandemické
nemoci covid-19. Cca v polovině května, když přišlo od vlády České
republiky drobné rozvolnění opatření kvůli koronaviru, jsme opět začali
dávat do kupy cvičiště po zimní pauze. Přívoz májky z lesa k hasičské
zbrojnici byl minulý rok tzv. na tajňačku, jelikož covidové opatření nám
nedovolovalo se shromažďovat mezi sebou, ale přesto jsme tento
symbol 1. máje postavili vedle hasičárny a doufali, že ji nikdo do rána
neporazí, jelikož nemohla být z naší strany do rána hlídána.
Kvůli koronaviru musely být zrušeny také okrskové závody v klasice,
které se měly konat ve Štěnovickém Borku. Jako v předešlých
ročnících jsme se zúčastňovali západočeské hasičské ligy, která se
běhá na 3B úzké hadice a ligy 9. okrsku. V měsíci červnu došlo
k rozvolnění covidových opatření a my mohli začít naplno trénovat.
V rámci Západočeské hasičské ligy se mělo konat celkem čtrnáct
soutěží, nakonec jsme byli rádi, že se konalo alespoň šest soutěží - opět
kvůli opatřením v celé ČR. Zúčastnili jsme se všech šesti závodů
a nakonec se 47 body obsadili krásné 7. místo. Celkově jezdilo na
závody zhruba v průměru 22 týmů. Dne 6. června jsme na místním
rybníce pořádali rybářské závody. Počasí nám přálo, ale zřejmě kvůli
ne úplně příznivým podmínkám - kvůli covidu se závodů účastnilo jen
35 chytajících. Dne 18. července zahrála tradičně u koupaliště skupina
Katr, této akce se zúčastnilo 125 lidí.
Další měsíc utekl jako nic a my pořádali 2. ročník soutěže o pohár SDH
Robčice. Soutěže se účastnilo celkem 11 družstev mužů a 4 družstva
žen, běželo se na dvě kola na 2B úzké hadice. Našemu A týmu se na
domácí půdě moc nezadařilo, zřejmě nervozita hrála hlavní roli
a s časem 16:66 jsme skončili na 5. místě. Soutěž vyhráli kluci
z Útušic a konečně pokořili naši dráhu pěkným časem. Druhé byly
Želčany a třetí Drahkov, ženy byly první ze Želčan, druhé byly
Nezvěstice a třetí Drahkov. Po ukončení soutěže se všechna družstva
rozjela domů a my se připravovali na večerní after-party, která se
mimořádně vydařila a rovnou se zde i zapíjelo narození dvou přírůstků
do rodin, a to Martina Racka a Tomáše Bartoně. Myslím si - děti budou
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do dalších let zdravé jako řípy
. Následující den probíhal náročný
úklid všeho vybavení, které bylo k závodům zapotřebí. Velké
poděkování patří sponzorům, kteří nám poskytli finanční nebo
reklamní dary na pořádání soutěže do cen.
V září jsme ještě odběhli dva závody v rámci 9. okrsku, kde jsme
skončili osmí ze 16 družstev, ale zúčastnili jsme se pouze 1/3 závodů.
V měsíci září prořezávali naši vyškolení členové výjezdové jednotky po
obou obcích suché větve ze stromů všude tam, kde bylo zapotřebí tyto
větve odstranit, aby nedošlo k nějakému úrazu při odlomení těchto
nebezpečných větví. Ve druhé dekádě září probíhaly brigády kolem
hasičské zbrojnice a přípravy dříví na novou topnou sezónu, která
z našeho pohledu ani nezačala, jelikož jsme museli všichni kvůli covidu
od užívání těchto prostor upustit a neshromažďovat se zde, jen
v nejnutnějších případech, a to k zajištění akceschopnosti techniky
k výjezdu v případě nějaké události, která naštěstí žádná k řešení
nebyla v celém roce 2020. Společně s našimi spoluobčany a sborem
dobrovolných hasičů z Útušic jsme také pomáhali sázet stromky v linii
směřující od bývalé střelnice v Útušicích směrem k cestě na Litice.
Ještě v říjnu proběhl úklid garáže po celé sezóně a zazimování veškeré
techniky. Ke konci října se nechala odvézt sportovní stříkačka na
drobnou repasi a seřízení k panu Mückovi na Moravu, jelikož
předchozí seřízení se nám moc nevydařilo. Jsme poučeni do dalších let,
komu dát stroj na seřízení a koho už vůbec neoslovovat. Všechny členy
tímto chválím a děkuji jim za účast na brigádách a všech jiných
aktivitách našeho sboru, jelikož utrhnout se z domova s nějakou tou
průpovídkou od drahé polovičky není tak jednoduché, jak se zdá, ale
bez jejich podpory bychom to taky nezvládali. Po celý rok sbíral náš
sbor elektroodpad, za minulý rok se uskutečnil jeden svoz.
Na závěr děkuji všem sponzorům za podporu sboru, bez kterých si
v posledních letech nedovedu jeho fungování představit, a to jmenovitě
firmám: Atega, Hakon, 7D Internet, Kopta-reality, Gruko-top, Zdeněk
Hukr, Koření od Antonína, Tricer-top, Vaillant, Michal Mészáros,
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.
Radek Růt
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