OBEC DOBRÉ VYDÁVÁ

doberské

vánoční noviny
2022 – Dobré – kamenice – hlinné – rovné

premiéra dokumentu

balkánské peřiny
a cestovatelská beseda

• Jasanky a obec Dobré Vás
pátek
srdečně zvou na cestovatelskou besedu a premiéru filmu Balkánské Peřiny.
od 1800
• Durmitor, Prokleté hory
a Plitvická jezera na jasankách
z Dobrého.
• Akce se koná v pátek 25. listopadu
od 18. hodin v doberském „Pentagonu“.
• Vstupné zdarma.

25. 11.

rozsvícení vánočního stromu
• V krátkém kulturním programu od 1700 vystoupí
na place u kostela žáci z mateřké i základní školy.
• Doprovodný program bude probíhat v budově
prvního stupně základní školy od 1530 do 1700.
Budou zde probíhat adventní trhy a také tu
najdete tradiční cukrářskou dílnu – děti
si tu budou moci ozdobit perníček.
• Občerstvení naleznete před hospodou
- klobásy, gulášová polévka, svařák,
medovina a další lahodné nápoje.
• Tuto akci pro Vás připravila obec Dobré
ve spolupráci s SDH Dobré, ZŠ a MŠ Dobré.
• Sponzory této akce jsou Skupina ČEZ
a Finger Servistransport.

26. 11.

DOBRé
od 1530

dárek
pro
haničku
doberská hospoda
aneb živý betlém

otevírací doba 2022

• pátek 25. listopadu od 1700 do 2400

• sobota 26. listopadu od 15 do 24
00

00

• pátek 2. prosince od 1700 do 2400
• pátek 9. prosince od 17 do 24
00

00

• sobota 17. prosince od 1700 do 2400

• čtvrtek 22. prosince od 1700 do 2400
Omezenější provoz je z důvodu konání
různých soukromých akcí během prosince.

mikulášská návštěva
Jestli chcete, nebo už nutně musíte přivítat
ve Vaší domácnosti Mikulášskou bandu
s čerty a andělem, kontaktujte nás na telefonních číslech uvedených níže.

2. 12.
kamenice, rovné,
hlinné
tel.: 723 565 743

5. 12.
Dobré
tel.: 720 268 911

sobota

17. 12.
od 1800

• Divadelní spolek F. A. Šubert
Dobruška Vás srdečně všechny zve na
divadelní adventní hru Dárek pro Haničku aneb živý
Betlém. Přijďte si užít vánoční atmosféru.
• Představení se uskuteční v sobotu 17. prosince
na sále obecní hospůdky v Dobrém od 18. hodin.
• Vstupné 80 Kč pro dospělé a 30 Kč pro děti.

čas vánoc
přichází k nám

10.-11. 12.
kamenice

• Již čtvrtý ročník VÝSTAVY BETLÉMŮ, kterou pořádá Spolek Lišáka
z Kamenice, a která se stala již kamenickou tradicí.
• Slavnostní ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU A BETLÉMU od
Josefa Lady v životní velikosti proběhne v sobotu v 1800 za doprovou
vánočních písní dechové hudby VALANKA.
• Ti nejmenší se také mohou opět těšit na Ježíškovu poštu, kterou
najdou v místním kadeřnictví Lenka.
• Nebudou chybět vynikající klobásy ani gulášová polévka, pochutnáte
si také na domácím svařáku a medovině.
• Otevírací doba výstavy: sobota 1400 až 1900, neděle 1000 až 1500
• Vstupné dobrovolné.

tipy na výlety

půlnoční mše

v kostele sv. petra a pavla v dobrém

Vyjděme ze svých domovů
a putujme k Betlému,
abychom se spolu s pastýři
poklonili narozenému dítěti,
Bohu, který se z lásky
k nám stal člověkem.

v období adventu

štědrý den
sobota

24. 12.
1530

vánoční koncert
v kostele sv. petra a pavla v dobrém
• Přijďte se zaposlouchat
do vánočních koled a písní
do našeho malebného
kostela v Dobrém.
• Vstupné dobrovolné
• Výtěžek bude putovat
na charitativní účely
Dobrého anděla.

pondělí

26. 12.

od 1500

novoroční vycházka

ke kaštánku

hlinné
1. 1.
2023

Sraz v neděli 1. ledna
2023 ve 13 hodin
u bývalé školy
v Hlinném. S sebou
něco pro ptáčky
a zvířátka. Těšíme
se na Vaši účast.

bližší informace na
samostatných plakátech
akcí, změna programu vyhrazena

TŘEBECHOVICKÉ MUZEUM BETLÉMŮ
• Třebechovický Proboštův betlém je jediným
betlémem v České republice prohlášeným za
národní kulturní památku. Celý betlém včetně
mechanismu byl vytvořen ze dřeva před více než sto lety. Na ploše
6,9 x 1,9 x 2,2 metry se nachází více než 2 000 vyřezávaných dílů.
• Otevírací doba: pondělí: zavřeno, úterý-neděle 900-1200/1230-1630
• Vstupné: dospělí 100 Kč, senioři 60 Kč, děti 30 Kč
ADVENT VE SKUHROVSKÉ ŠKOLE
• Spolek rodičů a přátel dětí ve spolupráci se ZŠ Skuhrov nad Bělou
pořádá tradiční advent ve škole.
• Akce se koná v neděli 27. listopadu 2022 od 13. hodin.
• Nabídka převážně vánočního zboží včetně prodeje knih. V průběhu
akce vystoupí žáci školy s hudebním programem.
NEJVÍCE OSVĚTLENÝ DŮM V CHOTOVICÍCH
• Rozsvící se každý den od první adventní neděle do Tří králů
od 1630 do 2200 hodin.
• Adresa domu: Chotovice 25, 570 01 Litomyšl
VÁNOČNÍ JARMARK NA ZÁMKU V OPOČNĚ
• Jarmark proběhne 3. prosince v době od 1000 do 1700 hodin s možností
prohlídky zámeckých interiérů v adventním pojetí. Bývalá zámecká
kuchyně v přízemí zámku pozve k návštěvě a zhlédnutí vánoční
výzdoby „podzámčí“.
• Dozvíte se, jak se slavil advent mezi šlechtou a poddaným lidem, které
postavy jsou s vánočními svátky spojeny. Jaké byly lidové zvyky, kdo
byl sv. Ambrož, sv. Lucie, sv. Barbora a jiní.
VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI
• Ukázky výroby perníků tlačených do forem, malovaných perníčků
a ozdob ze slámy.
• Kulturní vystoupení během víkendových dnů 26.–27. 11. a 3.–4. 12.
• Mikulášská obchůzka se uskuteční v sobotu 3. prosince.
• V neděli 4. prosince vyvrcholí Vánoce na Veselém Kopci tradičním
adventním jarmarkem.
ROZHLEDNA NA VELKÉ DEŠTNÉ
• Na vrcholu Velké Deštné stávala dřevěná rozhledna ve tvaru
pyramidy, která roku 2003 prošla rekonstrukcí a v roce 2010 byla ze
dne na den stržena a rozřezána. V sobotu 26. 10. 2019 byla na vrcholu
hory otevřena rozhledna Velká Deštná vysoká 19 metrů ocelové
konstrukce obložené dřevem.
ROZHLEDNA NA ŠIBENÍKU U NOVÉHO HRÁDKU
• Rozhlednu na vrcholu Šibeníku postavil městys Nový Hrádek, který pro
jej výstavbu využil vysloužilý tubus větrné elektrárny.

tříkrálová sbírka
sobota 7. ledna 2023

farní charita

dobruška

• Koledníci dnes, stejně jako
kdysi, šíří mezi lidmi boží
požehnání a poselství milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro lidi v nouzi.
• Tříkrálová sbírka je též svátkem
solidarity. Pro koledníky i dárce
představuje unikátní příležitost k tomu
začít nový rok dobrým skutkem.

pohodové vánoční svátky a šťastný nový rok

