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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Srdečně zveme děti i dospělé na tradiční
rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční
v neděli 1. prosince 2019 od 17.30h na návsi
v Útušicích.
Menu: vánoční koledy, rozsvícení vánočního
stromu
s odpočítáváním,
psaní
Ježíškovi,
ochutnávka vánočního cukroví, pro zahřátí čaj
i svařáček ☺.
POZOR ZMĚNA: novinkou od letošního roku je podávání teplých
nápojů pouze ve skle – nápoje budou podávány ve zdobeném
hrnku proti záloze ve výši Kč 100,-. Při jeho vrácení bude záloha
konzumentovi vrácena. Plastové kelímky již nebudou k dispozici.
Ing. Václav Fink

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Zveme
všechny
neregistrované
zájemce
a sportovní nadšence na turnaj ve stolním
tenise, který se koná v sobotu, 30. listopadu
2019 v sále hostince Útušice. Prezentace 9.00h
– 10.00h, zahájení turnaje v 10.00h.
Vít Kocourek
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MEFISTO
Oznamujeme všem, kteří se přihlásili na zájezd do Prahy, divadla
Hybernia – na muzikál Mefisto dne 16. listopadu 2019, že odjezd
autobusu je v 10.50h z Robčic a v 11.00h z Útušic.
Anna Kocourková

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Obecní úřad Útušice zajišťuje i pro letošní
Vánoce
prodej
vánočních
stromků.
Ze
sortimentu nabízíme – stejně tak, jako
v loňském roce – pouze smrk a ještě v omezeném
množství. Proto bude možné objednat na
každou rodinu žijící v obci pouze 1 ks.
Cena za smrk Kč 100,-/ks včetně DPH. Zájemci
se mohou přihlásit na zdejším obecním úřadu
do 4. prosince 2019.
Obecní úřad Útušice srdečně zve na

VÁNOČNÍ POŘAD
s Petrem Jančaříkem a jeho hosty – Václavem
Berkou – emeritním sládkem, Janem Holíkem
– hercem, Libuší Škvařilovou – trenérkou
házené. Pan Berka a paní Škvařilová
v letošním roce vstoupili do Dvorany slávy
Plzeňského kraje. Zábavný večer se koná
v pátek 13.12.2019 od 19.00h
v sále restaurace Útušice.
Ing. Václav Fink

BIOLOGICKÝ ODPAD
Upozorňujeme na změnu v systému komunitního kompostování v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2019, kterou se
stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce, bude
služba likvidace biologického odpadu rostlinného původu zajišťována
do budoucna, počínaje letošním rokem, celoročně v obvyklých časech:

Útušice, sobota od 13:30h do 15:00h, pozemek za sálem;
Robčice, sobota od 15:30h do 16:30h, vedle budovy hasičské
zbrojnice.
Ing. Václav Fink
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VÁNOČNÍ TELEFON ROCK
Zveme Vás na rockovou zábavu se skupinou Telefon rock, která se
koná v sobotu, 21. prosince 2019 od 20.00h v sále restaurace
Útušice. Vstupné Kč 100,-.
Miroslav Vránek
hostinec Útušice

MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL
V předvečer svátku sv. Mikuláše, 5. prosince,
bude již tradičně obcházet Mikuláš ve společnosti
anděla a čertů rodiny s dětmi. V Útušicích
začnou Mikuláš s doprovodem chodit v 16.30h,
v Robčicích v 17h
– od této doby ať rodiče
trpělivě vyhlíží jejich příchod (kontaktní osoba
pro Útušice p. Vojtěch Mareš, pro Robčice p.
Tomáš Beran a p. Jiří Vlček ml.).

POZVÁNKA
Zveme Vás na Adventní koncert pěveckého ženského sboru
Carmina z Přeštic, který se koná v sobotu, 30. listopadu 2019 od
17.00h v kostele sv. Prokopa ve Štěnovicích. Vstupné je
dobrovolné.
MUDr. Jiří Albrecht Štěnovice

30. VÝROČÍ UDÁLOSTÍ LISTOPADU 1989
Významný milník československých dějin, 17. listopad 1989, si
Plzeň připomene celodenním happeningovým programem. Několik
míst v centru města, která různým způsobem připomenou události
listopadu 1989, propojí Cesta svobody.
Stěžejní lokalitou se stane Anglické nábřeží, kde bude po celý den
otevřena Plzeňská kavárna. Ta se stane zajímavým a příjemným
zázemím pro rozmluvy s hybateli tehdejších plzeňských událostí,
projekce dokumentů a hudební vystoupení. Akce vyvrcholí zatím
blíže nespecifikovanou performancí v 17.11 hodin právě v blízkosti
Anglického nábřeží.
Svoji roli v programu sehraje bývalé sídlo Krajského výboru KSČ
na Americké 42, které se zcela výjimečně otevře v jeho dolních
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prostorách. Obsadí je umělecké aktivity tvůrců narozených po roce
1980 s důležitým přesahem na aktuální otázky dneška, jako je
svoboda, respekt k odlišnostem nebo klimatická hrozba, a to
v režii centra pro kulturní a sociální projekty Johan. Návštěvníci
se mohou těšit na výstavy, interaktivní divadelní inscenace,
písničkářské komorní koncerty nebo uvedení hry Bezstarostnost
polského divadla Wegajty Bestroska.
více na www.plzen.eu

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU PLZEŇ
První adventní neděli se na náměstí Republiky rozzáří vánoční
strom, zcela v novém hávu s moderními prvky dekorativního
osvětlení. Otevře tradiční adventní čas v kulisách trhu
s předvánoční atmosférou. Program, který rozsvícení vánočního
stromu bude předcházet, zahájí vánočně laděné vystoupení
dechového Junior orchestru, po němž se představí pěvecký sbor
Pilsen Voice a malý lidový soubor Plzeňský MLS. Po svátečním
slově biskupa Tomáše Holuba a primátora Martina Baxy
i samotném rozsvícení stromu se otevře Vánoční muzikálové nebe
v podání členů muzikálového souboru Divadla J. K. Tyla.
Programem provází moderátor Stanislav Jurík.

Společenská kronika
V LISTOPADU A PROSINCI SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
GÖTTINGEROVÁ Libuše
KOUKOLÍK František
PEROUTKOVÁ Helena
DUNA Josef
KEHÁR Miroslav

Útušice
Útušice
Útušice
Útušice
Útušice

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