Pozvánka

INFORMÁTOR

Sbor Dobrovolných Hasičů
v Albrechtičkách si Vás dovoluje pozvat na tradiční

Obec Albrechtičky

Listopad
Rozsvícení vánočního stromu
Vážení spoluobčané,
v letních měsících doznal prostor u pošty obměny,
při které byl zřízen přechod pro chodce, byla
obnovena zídka u kříže, točna autobusů a také
zeleň. Součásti této nové zeleně je i živý smrk,
který by měl nám a budoucím generacím sloužit
jako vánoční strom.
Zveme Vás tímto na první rozsvícení vánočního
„stromu“
v sobotu 1.12.2012 v 17 hodin.

Která se koná v pátek 30.11.2012 od 17.00 hodin
v malém sále Kulturního domu

Program SDH na příští rok
Občerstvení zajištěno
Těšíme se na Vaši účast.

Bude připraveno horké občerstvení a vystoupení.

Pozvánka
Mikulášská besídka
Ochotnický divadelní soubor, organizace Junák ve
spolupráci s Obecním úřadem pořádají
ve středu 5. prosince v 16. 00 hod. v Kulturním domě
„ M I K U L Á Š S K O U B E S Í D K U“
na které bude sehrána divadelní pohádka

O čertovském křesle

Zveme všechny do IC - Dřevěnice v Albrechtičkách na
Prodejní výstavku Advent 2012
která se koná v sobotu 1.12.2012 od 9.00 do 16.00 hodin
v neděli 2.12.2012 od 9.00 do 16.00 hodin
v pondělí 3.12.2012 od 9.00 do 12.00 hodin
K zakoupení : adventní věnce, vánoční dekorace,
svíce, květiny, výrobky z perníku a jiné drobnosti.
Připraveny budou domácí zákusky, koláče i svařák.

Besídku navštíví Mikuláš, andělé a čerti.

Na Vaši návštěvu se těší pořadatelky.
Těšíme se na Vaši účast.

Vstupné dobrovolné

Reklama

Reklama

Vánoční sbírka ošacení

Pozvánka

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky

ZŠ a MŠ Albrechtičky zvou širokou veřejnost na tradiční
předvánoční Ježíškovu dílnu, kde si
každý za poplatek 20 Kč může sestavit a dotvořit originálního
andělíčka.
Přijďte v sobotu 8. prosince 2012 v době od 10 - 17 hod. do IC
v Albrechtičkách.

a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Součástí této dílny bude i výstava vánočních
stromečků z různých materiálů dětí ZŠ a MŠ,
ukázky vánočních přání a ozdob vyrobených
technikou pergamano.
Celá tato akce je doplněna prodejní výstavou
bižuterie paní Dáši Granatierové.
Připraveno je i malé občerstvení. Přijďte se
inspirovat a užít si předvánoční atmosféru.
Společenská rubrika

Sbírka se uskuteční :

B l ah o p ř e j e m e

dne:

6.12.2012 a 7.12.2012

čas:

V provozních hodinách obecního úřadu

V měsíci listopadu 2012 slaví své životní jubileum

místo:

Kulturní dům

Paní Emílie Šajtarová - 70let
Paní Miroslava Sklenáková – 751et
Paní Zdenka Urbánková – 75 let

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.

Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203
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