NEDĚLE 2. 12. 2018 sraz v 16:00 u Centra Caolinum
Rozsvícení vánočního stromečku a adventní průvod světýlek
Srdečně Vás zveme na tradiční akci Rozsvícení vánočního stromečku
a průvod světýlek, abychom oslavili první adventní neděli
letošních Vánoc.
Průvod světýlek vyjde v 16.00 od Centra Caolinum Nevřeň,
společně dojdeme na náves ke kapličce, kde na nás již bude čekat
nazdobený stromeček. Program na návsi zahájíme kolem 16.30 hod.
Rozsvícení vánočního stromečku bude doprovázeno vystoupením
dětí ze Základní školy Chotíkov, zpíváním koled a vůní čaje a svařeného vína…
SOBOTA 8. 12. 2018 od 16:00 v Centru Caolinum
Mikulášská nadílka s čertovskou diskotékou
Srdečně zveme všechny malé čertíky a andílky s jejich rodinou na
Mikulášskou nadílku s čertovskou diskotékou. Čeká Vás spousta
soutěží a legrace... a možná přijde i Mikuláš s Andělem a Čertem,
proto si pro ně nezapomeňte připravit nějakou krásnou básničku
nebo písničku :-)
Vstupné dobrovolné
STŘEDA 12. 12. 2018 od 18:00 v Centru Caolinum
Česko zpívá koledy s Deníkem
Pojďme si společně zpříjemnit adventní čas a připojit se již
k sedmému ročníku akce Česko zpívá koledy.
Společně si zazpíváme koledy a strávíme krásné
předvánoční odpoledne.
PÁTEK 21. 12. 2018 od 19:00 v Centru Caolinum
Vánoční zpívaná se skupinou MHS
Srdečně zveme na příjemný přátelský večer plný koled
a country se skupinou MHS, Michalem Manem
a jejich kamarády.
Můžete se těšit i na soutěž o NEJ vánoční cukroví, proto
neváhejte a přineste i Vy sladké k ochutnávce ☺
Vstupné dobrovolné

NEDĚLE 24. 12. 2018 sraz 12:45 u mostu v Nevřeni
Štědrodenní procházka za zvířátky
Přidejte se k nám i Vy a Vaše děti, a pojďte si zkrátit čekání
na Ježíška štědrodenní procházkou do lesa. Nezapomeňte
mňamky s sebou, ať mají zvířátka radost.
Sraz je, jako každý rok, u mostu v Nevřeni.

NEDĚLE 24. 12. 2018 od 21:30 náves u kapličky
Štědrovečerní setkání u kapličky
Srdečně Vás zveme na již tradiční štědrovečerní setkání
u kapličky. Přijďte si popovídat a strávit sváteční chvíle
s přáteli a sousedy, zapálit si svoji svíčku ve vánočně
vyzdobené kapličce a užít si příjemnou atmosféru
posledních hodin Štědrého dne.

Přejeme Vám klidný a příjemně prožitý adventní čas
a krásné vánoční svátky….
Příspěvkový program “BENEFIT 62+“ pro rok 2019
Občané obce Nevřeň starší 62 let obdrží i pro rok 2019 slevovou kartičku, se kterou mohou čerpat
příspěvek ve výši 1.000 Kč dle vlastního výběru na kteroukoliv akci pořádanou Obecním úřadem
Nevřeň, Knihovnou Nevřeň nebo příspěvkovou organizací Centrum Caolinum Nevřeň na území obce
i mimo území obce. Občané se sníženou pohyblivostí a senioři z Nové Hospody si mohou objednat
odvoz na akci a zpět na tel. č. 725 424 716, 377 958 283. Vstupenky na akce je možné si vyzvednout
předem v Centru Caolinum po předložení slevové kartičky, kam bude zapsána čerpaná částka.
Vstupenky je možné výjimečně také telefonicky zarezervovat, budou připraveny na jméno u vstupu (v
tomto případě je pak nutné mít kartičku s sebou). V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám k dispozici
na telefonních kontaktech 725 424 716, 377 958 283 nebo na obecním úřadě v úředních hodinách.
Kartičky budou všem včas doručeny. Program schválilo zastupitelstvo obce dne 21.11.2018.

Akce mohou být aktualizovány, proto nás pravidelně sledujte
na internetových stránkách nebo na Facebooku.
Nechcete přijít o akce konané v Centru Caolinum Nevřeň?
Přihlaste se k odběru newsletteru na www.centrumcaolinum.cz
Doporučujeme si rezervovat vstupenky na akce v Centru Caolinum Nevřeň
osobně, e-mailem nebo telefonicky.
tel: 727 979 345, e-mail: info@centrumcaolinum.cz
www.centrumcaolinum.cz www.nevren.cz

