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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE ÚTUŠICE
Vás srdečně zve na tradiční

HASIČSKÝ BÁL

SOBOTA 12. BŘEZNA 2022

Program:

velký sál hostince v Útušicích

půlnoční překvapení hasičů

Hraje: FORTUNA

hasičské štěstí

Začátek: 20:00 hod.

překvapení pro dámy

Vstupné: 150 KČ

Předprodej vstupenek v úterý 8. 3. 2022 v 18:00hod. v klubovně místních
hasičů (za obchodem).

KOMINICKÉ SLUŽBY – nabídka pro občany
Obecní úřad Útušice nabízí všem zájemcům
o čištění, prohlídku a revizi komínů možnost zajištění
těchto služeb. Požadavek nahlaste osobně, telefonicky
(tel.č. 377 916 205), popř. mailem (obec@utusice.cz)
do 20. března 2022.
Ing. Václav Fink
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VELIKONOCE
Kovidová doba nám v hodně směrech
omezovala tradiční akce. Snad letošní
jaro

bude

příznivější.

Blíží

se

velikonoce.
Chceme

navázat

na

velikonoční

rachtání z roku 2019. Letos tyto jarní
svátky proběhnou od 14. do 18. dubna.
Svoláváme tedy setkání kluků, kteří mají zájem chodit rachtat: na
středu 6.dubna 2022 v 17 hodin na obecním úřadu.
Rachtat se chodí: ve čtvrtek 14.4. v 18 hodin, v pátek v 7 hodin, ve
13 a v 18 hodin. V sobotu od rána chodí koledníci popřát hezké
svátky. Při všech pochůzkách půjdou kluci v doprovodu dospělé
osoby. Je třeba mít svoji vlastní rachtačku, obec zakoupila dva
rachtací tratárky a dvě velké rachtačky, o které se děti vystřídají.
Anna Kocourková

KROUŽEK STOLNÍHO TENISU PRO DĚTI
Zveme všechny děti, které si
chtějí

vyzkoušet

zahrát

stolní

tenis, aby se dostavily ve čtvrtek
17. března 2022 od 17.30h do
18.30h do víceúčelového sálu
v Útušicích.
V případě Vašeho zájmu by pak kroužek probíhal vždy ve čtvrtek
od 17.30h do 18.30h pod vedením Víta Kocourka.
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Ing. Václav Fink

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ U KURTŮ
Jak jsme již informovali, na jaře bude vybudováno víceúčelové
hřiště na pozemku vedle kurtů v Útušicích.
Velikost hřiště bude 33x17,5 m s povrchem z umělé trávy.
Oplocení bude ve spodní části ze dřeva a v horní části budou sítě.
Na obou stranách budou brány na fotbal, uprostřed bude možno
osadit sloupky pro síť na tenis, nohejbal nebo volejbal.
Na jedné straně hřiště bude osazen koš na basketbal.
Náklady na výstavbu budou 3 134 024 Kč včetně DPH. Obec
obdržela dotaci od MMR ve výši 1 814 792 Kč.
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HŘIŠTĚ V ROBČICÍCH
Koncem loňského roku začala rekonstrukce hřiště v Robčicích
u koupaliště. Starý betonový povrch byl odvezen, byly provedeny
drenáže a na nich je již nový povrch z písku. Rozměry hřiště jsme
zvětšili na 11x 22 m. Cena za tuto akce byla 434 213 Kč.

VÝMĚNA STŘECHY ČP.29 ÚTUŠICE
V současné době již probíhá výměn krovu a střešní krytiny na
domě čp. 29 v Útušicích. Výměna krovu a tašek na sousední
stodole proběhla v minulých letech. Celý objekt slouží jako zázemí
pro

údržbu

obce.

Náklady

v letošním

roce

dosáhnou

výše

639 866,- Kč včetně DPH. Od KUPK jsme obdrželi dotaci ve výši
450 000,- Kč.

Společenská kronika
V ÚNORU SLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
MILFAIT Ivan
Útušice
RŮT Josef
Útušice
V BŘEZNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
ALBLOVÁ Marie
Útušice
KOKOŠKA Milan
Útušice
JUNKOVÁ Jaroslava
Útušice
PROKEŠOVÁ Ivana
Útušice

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