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Nové kroužky pro předškolní děti
Začínáme 14.3.2013. Místo konání kroužků
pro děti – nově zrekonstruovaný sál vedle
restaurace v Útušicích. Samostatný vchod z boku budovy.
Kroužek CVIČENÍ S DĚTMI pod vedením Kateřiny Sikstové:
Cvičení pro děti od 2,5 let bez doprovodu rodičů.
Za použití nejrůznějších sportovních pomůcek, veselých písniček a
říkanek si děti protáhnou celé tělo, zlepší
hrubou motoriku a učí se spolupráci
v kolektivu.
Nebude chybět opičí dráha, hraní a dovádění.
Zápis 14. března 2013 v 18.00 hod (po hodině
cvičení)
nebo na e-mailu: MarikovaMarcela@seznam.cz
Cena kroužku 450,- Kč – cena zahrnuje 16 návštěv, vždy každý
čtvrtek, březen až červen, od 17.00 hod do 18.00 hod.
VÝTVARNÝ KROUŽEK, dočasně pod vedením Marcely Maříkové:
Výtvarný kroužek pro děti od 3 let bez doprovodu rodičů.
Se zaměřením na procvičování jemné a hrubé motoriky.
Budeme vyrábět drobnosti pro radost, tvořit z různých materiálů
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za pomoci různých technik a pomůcek. Budeme procvičovat
fantazii a kreativitu.
Zápis 14. března 2013 v 18.00 hod (po hodině cvičení).
Cena kroužku 450,- Kč – cena zahrnuje 16 návštěv, vždy každé
úterý, březen až červen, od 17.00 hod do 18.00 hod.
M. Maříková

Velikonoční akce pro všechny zájemce o tvoření
Přijďte si vyzkoušet práci
s pedigem a uplést si košíček na
velikonoční vajíčka.
Vhodné pro úplné začátečníky,
dospělé i školní děti.
Kdy?
22. března v 17 hodin
Kde?
V klubovně SDH Útušice
Za kolik? 90,- Kč (cena za materiál na 1 košík)
Co s sebou? Starý ručník, zahradnické nůžky, šídlo (pokud doma
máte).
Z důvodu objednávání materiálu je nutné se závazně přihlásit a
zaplatit do čtvrtka 14. března 2013 v úředních hodinách na OÚ.
Můžete si zde i prohlédnout košíky, které budeme plést.
Na setkání se těší Petra Finková

Jarní úklid obce
Zveme všechny, kteří mají chuť pomoci, na
jarní úklid obce Útušice v sobotu 23.3.2013 od
9:30 hodin.
S sebou koště, hrábě nebo lopatu. Zametání
štěrku bude provedeno frézou, jedná se tedy o
zametení míst, kam se fréza nedostane.
V Robčicích zorganizuje brigádu místostarosta
obce, pan Josef Nosek.
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Děkujeme A. Kocourková

Pohádka pro děti

Výstava ke 30. výročí uzavření školy v Útušicích
Na podzim letošního roku chystám výstavu k 30. výročí uzavření
školy v Útušicích. Už na podzim loňského roku jsem od Vás
získala fotografie ze života škol v obci. Obracím se ještě jednou s
prosbou: prosím - proberte Váš fotografický archiv a najděte vše,
co se týká školy základní a mateřské v obci Útušice. Jste-li
ochotni materiál zapůjčit pro výstavu - prosím, jakkoli mě
kontaktujte. Jedná se o fotografie, sešity a učebnice, hračky, které
se používaly do roku 1983. Čím starší - tím lepší. Předem děkuji.
A. Kocourková
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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 osobně popř. telefonicky (tel.č. 377 916 205)
do 27. března 2013.
Kominické služby budou následně poskytovány
ve dnech 3. – 5. dubna 2013.
L. Haišmanová

Mateřská škola Štěnovice
Den otevřených dveří v mateřské škole se uskuteční 18. března
2013. V době od 6 do 10 hodin a od 14.45 do 16 hodin si mohou
děti pohrát se svými budoucími „spolužáčky“ a s rodiči si
prohlédnout prostory mateřské školy.
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2013/2014 se bude konat
3. dubna 2013 od 8 do 12 hodin a od 14 do 18 hodin.

Společenská kronika
V BŘEZNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Ulč Jaroslav
Robčice
Brantlová Václava Útušice
Oliberius Miloslav Útušice
ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ÚTUŠICE PŘEJÍ OSLAVENCŮM VŠE
NEJLEPŠÍ, HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.
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