
Advent ve Zdechovicích
Vážení spoluobčané, rok 2017 se pomalu ubírá ke svému vrcholu, ruku v ruce s blížícím se 

adventním obdobím - toť časem příprav na vánoční svátky. Také letos budete mít příležitost 
jak možnému stresu a napětí, které bohužel s tímto časem přicházejí, ulevit a jak se na chvíli 

zastavit a nasát tu pravou adventní atmosféru klidu, pohody a očekávání. Přinášíme vám bohatý 
kulturní program, který pro vás připravily místní organizace ve spolupráci s obcí Zdechovice.   

Za všechny pořadatele a obec Zdechovice jste srdečně zváni!

1. 12. 2017 Pá 17:30 rozsvěcení vánočního stromu 
+ malý kulturní program

areál nového obecního 
úřadu čp. 5

2. 12. 2017 So 10:30 Mikulášská besídka pro děti  
vč. divadélka

sál - hostinec U zámku

2. 12. 2017 So 17:30 rozsvěcení vánočního stromu 
+ malý kulturní program

Morašice - náves 

4. 12. 2017 Po 15:30 Balónkové odpoledne  
- koncert žáků a výtvarná dílna

podkrovní ateliér ZŠ 
+ areál ZŠ

6. 12. 2017 St 16:30 Den úcty ke stáří 
- tradiční podvečer pro zvané

sál - hostinec U zámku

8. 12. 2017 Pá 18:00
Děti rozdávají aneb krůček za 
krůčkem
- koncert žáků školy s Lídou Heligerovou

sál - hostinec U zámku

13. 12. 2017 St 18:00 Česko zpívá koledy prostranství u vánoč. stro-
mu a mariánského sloupu 

18. 12. 2017 Po 17:30 Zpívání Ježíškovi 
- koncert Filharmonie Pardubice + žáci ZŠ

kostel sv. Petra a Pavla  
Zdechovice

21. 12. 2017 Čt  18:00 KANTOŘI ve vánoční kavárně  
vánoční koncert

sál - hostinec U zámku

24. 12. 2017 Ne 21:00 Mše půlnoční kostel sv. Petra a Pavla 
Zdechovice

31. 12. 2017 Ne 10:00 tradiční silvestrovský hokejbal, 
ženatí vs. svobodní - sport. utkání

kurt na sídlišti

5. 1. 2018 Pá 10:00 Tříkrálová sbírka

6. 1. 2018 Po 10:00
Tříkrálový běh parkem 
-  optimistické a pohodové vyběhnutí do 

nového roku s dobrou náladou

zámecký park - pro  
všechny zájemce

V případě změn v programu, budou informace upřesněny obecním rozhlasem.

Pro zájemce - v pátek 26. 1. 2018 - ZŠ Zdechovice pořádá zájezd na muzikál „Muž se železnou maskou“ 
do Divadla Broadway v Praze. Více informací na kontaktech ZŠ Zdechovice.


