1.12.2012

od 14.00 hodin v Pensionu "Jitka"
VÁNOČNÍ DÍLNA

v

sobotu 1. prosince 2012 pro vás přichystala Místní knihovna
VÁNOČNÍ
DÍLNU pod vedením Ing. Marcely Jiráskové. Přicházet
můžete kdykoli po 14.00 hodině do Penzionu Jitka v Šimonovicích, kde
budeme tvořit vánoční dekorace (andílky, rybičky, věnečky). Z důvodu
přípravy
materiálu
je nutné se předem přihlasit
e-rnailern na:
knihovna simonovice@centrum.cz nebo telefonicky na: 607 765 113 do
28.11.2012.
Předpokládané ukončení akce přibližně v 17.00 hodin.
(Doporučujeme pracovní oděv).

2.12.2012

ť~

9.12.2012

od 16:00 hodin u Obecního úřadu v Šimonovicích
SLAVNOSTNÍ nozsvtcaat VÁNOČNÍHO STROMU
Letošní adventní období v Šimonovicích zahájíme v neděli 2.prosince
2012 v 16.00 hodin již tradičně před Obecním úřadem rozsvícením
vánočního stromu. Uvítáme od dětí vlastnoručně vyrobené ozdoby,
kterými budou moci náš vánoční strom ozdobit. Vánoční koledy v podání
žáku ZUŠ Liberec si jistě nejen všichni rádi poslechneme, ale hlavně
také zazpíváme. Pásli ovce Valaši, Nesem Vám noviny a Vánoce, Vánoce
přicházejí, to jsou 3 koledy, které bychom si společně zazpívali. Texty si
můžete zopakovat na www.simonovice.cz. Perníčky a horký čaj dostanou
děti zdarma. Pro dospěláky bude pro zahřátí připraveno za drobný peníz
svařené víno a čaj. Budete mít také možnost zakoupit si drobné dárečky
z keramiky. A děti, nezapomeňte si přinést zvonečky, abychom za jejich
zvonění pozvali Ježíška do Šimonovic a přivítali blížící se Vánoce.

Od 14.00 hodin v hospůdce "U Potůčku"
LOUTKOVÉ DIVADLO "KOZLÍK"
V neděli 9. prosince 2012 od 14.00 zveme všechny naše děti na
loutkovou pohádku s veselými písničkami a spoustou legrace s názvem
"lak šel kozlík do světa" (cca 45 min.)

Od 15.00 hodin bude navazovat
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA - s dětskou

diskotékou,
koledami,
básničkami, tanečním vystoupením dívek ze skupiny TAKT. Mikuláš už
chystá nadílku pro hodné děti a na ty zlobivé se už těší čertíci.

Případní laskaví sponzoři vánočních akcí nechť, prosím, kontaktují
OÚ Šimonovice na tel.: 482 317 915. Děkujeme.

