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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Jelikož jsou smrky u školy v Útušicích již veliké,
při velkém větru hrozí jejich vyvrácení a svými
kořeny narušují taras, bylo rozhodnuto o jejich
vykácení. Na jejich místo bude vysázena nová
vhodnější zeleň.
Florbal pro děti – pro malý zájem ze strany dětí o
nedělní dopoledne s florbalem jsou tato do
odvolání zrušena. V případě většího počtu zájemců
v budoucnosti je možno tato dopoledne opět obnovit.
Ing. Václav Fink

OHLÉDNUTÍ ZA OBECNÍM BÁLEM 2013
Obecní bál 2013 už patří minulosti. Byl to v pořadí už bál čtvrtý.
Sál i přísálí byly vyprodány - co lepšího si přát. Účastníci se dobře
bavili až do konce.
Vystoupení v úvodu - taneční škola Zdeňka
Kozelky: prostě malé slečny byly skvělé.
Vystoupení mělo švih, tempo a vyzařovalo
ohromnou radost z pohybu. V loňském roce
jsme se odvážily nacvičit půlnoční překvapení
z vlastních zdrojů. Líbilo se. A tak jsme to
zkusily letos opět.
Tempem ani švihem jsme malým tanečnicím
nesahaly ani po kotníky, ale radost na nás
určitě vidět byla. A měly jsme i trému! Děkuji
všem mladším i starším dorostenkám za
hodiny nácviku a troufnu si říci, že jsme svůj úkol splnily.
A teď už se těšíme na březnový bál hasičů!
Anna Kocourková

SPONZOŘI
Obecní úřad pořádá v průběhu roku poměrně dost akcí pro děti a
kulturních a společenských akcí pro dospělé. Jsou to akce
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finančně náročné, málokdy se vydělá, většinu z nich je třeba
doplácet. Velice si proto ceníme pomoci a srdečně děkujeme všem
sponzorům, kteří na výše uvedené akce dosud přispěli. Jsou to:
TRICER TOP s.r.o. – pan Jiří Jungman,
HAKON STEEL s.r.o. – pan Augustin Hajšman,
Mgr. Martin Tunkl,
D-PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. – Ing. Karel Nedvěd,
Písmoateliér - pan František Kříž,
PRIMA PEČIVO s.r.o. – paní Jitka Svobodová.
A protože s výše uvedenými akcemi počítáme i do budoucna,
obracíme se tímto na všechny, kteří by byli ochotni jakýmkoliv
způsobem přispět na financování akcí pro děti i dospělé. Obecní
úřad může sponzorům nabídnout vstupenky na všechny akce
zdarma a umístění informací o jejich společnosti na stránkách
obce. Samozřejmostí je reklama při samotné akci a na plakátech.
V případě, že se kdokoliv chcete podílet na sponzorství, přijďte
prosím na zdejší obecní úřad kterékoliv pondělí nebo středu v době
od 16.30h do 18.30h.
Ing. Václav Fink

OZNÁMENÍ PRO AKTIVNÍ DÍVKY A ŽENY
Od března 2013 připravujeme ve
spolupráci s Luckou Kabátovou kondiční
cvičení v kombinaci se strečinkem pro
dívky a ženy z Útušic.
Cvičit se bude v nové místnosti nad sálem.
Prohlídka nového sálu spojená s
doplňujícími informacemi a případnými
nápady od Vás proběhne v pondělí
4.3.2013 v 19.00h.
Sraz před místním hostincem.
Léto se blíží … přijďte podpořit svoje zdraví a lehce zformovat tělo
do plavek !
Těšíme se!
Marcela Maříková, Lucie Kabátová
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POPLATEK ZA ODPAD A POPLATEK ZE PSŮ
Ke dni 31.1.2013 je splatný poplatek za směsný
komunální odpad na 1. pololetí (případně na celý rok
2013) a poplatek ze psů na rok 2013. Připomínáme, že
v minulém číslu zpravodaje byl uveden ceník odpadu na
pololetí a žádáme Vás o kontrolu provedení plateb,
případně o urychlenou úhradu těchto poplatků.

KULTURNÍ AKCE ÚTUŠICE 2013
V polovině ledna nabídl obecní úřad možnost zakoupení
předplatného na kulturní akce 2013. Této možnosti využilo více
než 30 zájemců, kteří mají na tři akce roku 2013 zajištěné místo.
Připravujeme:
* březen 2013
pohádka pro děti „Není drak jako drak“
v podání divadélka KUBA
* 26. duben 2013 Dr. Ivo Šmoldas a Jiří Bláha
* 3. říjen 2013
Zdeněk Troška
OÚ Útušice ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov vyhlašují

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ









Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek)
Domácích potřeb-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek
Obuvi – veškerou nepoškozenou
Hraček – nepoškozené a kompletní
Peří, péřových přikrývek a polštářů

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola,
dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční ve dnech 25. února – 1. března 2013, v době od 7.00h –
13.00h (po. a st. též 16.30 h – 18.30h), v přízemí budovy Obecního úřadu Útušice.
VĚCI ZABALTE DO IG. PYTLŮ ČI KRABIC, ABY SE NEPOŠKODILY TRANSPORTEM.
U nás doma, nezávislý útušický zpravodaj. Vydává Obec Útušice, IČ: 00257354.
Adresa redakce: OÚ Útušice, čp. 59, 332 09 Štěnovice.
Redakční rada: Ing. V. Fink, J. Nosek, Fr. Kříž, L. Haišmanová. Evid. Č. MK ČR E 13277.
E-mail: obec@utusice.cz / www.utusice.cz
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