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INFORMACE PRO OBČANY – listopad 2021
Advent
Vážení spoluobčané,
letošní zahájení adventu připadá na víkend 27. až 28. listopadu 2021. Máme pro
vás připraven program, který bude spojen s adventními trhy, koncertem v kostele
Nanebevzetí Panny Marie, rozsvěcením vánočního stromu, mikulášskou nadílkou
pro děti a ohňostrojem. Po skončení proběhne rozsvícení stromu v Chraštičkách.
Bohužel, vzhledem k opět se zhoršující situaci s koronavirem, nemůžeme zatím
zaručit, že plánovaný program bude možné uskutečnit. Pokud bychom museli akci
zrušit, budeme vás včas informovat. Přesto doufáme, že po loňském lockdownu
opět navážeme na zažitou tradici.
Na zadní straně tohoto zpravodaje najdete program plánované akce.
Vánoční strom
Zveme všechny občany Chraštic a Chraštiček, a hlavně děti,
na tradiční vycházku do lesa pro vánoční strom, který bude
následně umístěn na návsi v Chrašticích.
KDY: v neděli 21. listopadu 2021
SRAZ: na návsi v Chrašticích ve 12:45 hodin
Zdobení vánočního stromu
Zdobení vánočního stromu proběhne v sobotu 27. listopadu 2021 od 13:00
hodin na návsi v Chrašticích.
Mikulášská nadílka
Zveme všechny děti z Chraštic a Chraštiček na mikulášskou
nadílku, která proběhne u hasičárny na návsi v Chrašticích
v neděli 28. listopadu 2021 po adventním koncertu a rozsvícení
vánočního stromu.
Umístění reflexních prvků
V měsíci říjnu 2021 byla v obci Chraštičky instalována nová nástěnka,
na kterou byl připevněn zásobník se samolepícími reflexními prvky. V obci
Chraštice byl tento zásobník umístěn na značku u mateřské školy před
závorou. Reflexní prvky slouží k lepší ochraně při snížené viditelnosti.
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Program Adventu 2021 v Chrašticích

Čas
14:00
15:30 – 16:30
16:30
17:00
17:30

Program
Adventní trhy - Perníkářka, Vánoční ozdoby ze slámy,
Vánoční zvyky
Adventní koncert hudebního souboru Krásky v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Chrašticích
Rozsvěcení vánočního stromu
Mikulášská nadílka pro děti
Ohňostroj
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