
Advent ve Zdechovicích

V případě změn v programu budou informace 
upřesněny obecním rozhlasem.

30. 11. 2018 Pá 17:30
Děti rozdávají aneb hity století…  
-  koncert žáků školy, vystoupí Lída 

Heligerová a Miloš Dvořáček
sál - hostinec U zámku

30. 11. 2018 Pá cca 
19:15

Lampionový průvod  
-  po skončení koncertu Zdechovice

30. 11. 2018 Pá 19:30 rozsvěcení vánočního stromu  
+ malý kulturní program, občerstvení areál obecního úřadu čp. 5

3. 12. 2018 Po 16:30
Den úcty ke stáří 
-  tradiční podvečer pro zvané, hraje Duo 

Melodik
sál - hostinec U zámku

5. 12. 2018 Pá 15:30
Balónkové odpoledne  
-  vystoupení žáků školy v atelieru ZŠ,  

v 16.30 vypouštění balónků

podkrovní ateliér ZŠ 
+ areál ZŠ

12. 12. 2018 St 18:00 Česko zpívá koledy 
- tradiční celostátní zpívání koled 

prostranství u vánoč. stro-
mu a mariánského sloupu

13. 12. 2018 Čt 16.30  Betlémské zpívání 
-  vystoupí Aneta + Kája a děti ZŠ Zdechovice

kostel sv. Petra a Pavla 
Zdechovice

20. 12. 2018 Čt 18:30 KANTOŘI ve vánoční kavárně  
- vánoční koncert sál - hostinec U zámku

22. 12. 2018 So 18:30 Živý betlém  
- předvánoční setkání u betlému areál obecního úřadu čp. 5

24. 12. 2018 Po 21:00 Mše půlnoční kostel sv. Petra a Pavla 
Zdechovice

31. 12. 2018 Po 13:00 tradiční silvestrovský hokejbal,  
ženatí vs. svobodní - sport. utkání kurt na sídlišti

5. 1. 2019 Po 10:00
Tříkrálový běh parkem 
-  optimistické a pohodové vyběhnutí 

do nového roku s dobrou náladou

zámecký park - pro  
všechny zájemce

Vážení spoluobčané, pomalu otáčíme poslední listy kalendáře roku 2018.  
S krátícími se dny roku se nezadržitelně blíží období příprav a očekávání na svátky,  

pro mnohé ty nejvýznamnější, svátky vánoční. Období, kdy bychom všichni měli využít 
příležitostí jak ulevit každodennímu stresu a napětí, jak se na chvíli zastavit a přijmout tu 

pravou adventní, předsváteční atmosféru klidu, pohody a porozumění.  
I letos jsme pro Vás připravili bohatý adventní kulturní program.   

Za všechny pořadatele, místní organizace a obec Zdechovice jste srdečně zváni!
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