
Poèet parkovacích míst je omezen (parkování v areálu KM Vlèice, 

na obecních pozemcích na okrajích obce). Zmìna programu vyhrazena.

pøipomínka 10-ti let od vysvìcení obecního praporu

Sobota 7.9.2013
et od vysvìcení obecního praporu

Sobota 7.9.2013
Poøádá Obecní úøad Vlèicee

DEN OBCE VLÈICEDEN OBCE VLÈICEDEN OBCE VLÈICE

  

Skákací hrad, balónky a pískovištì pro dìti.

Ohòostroj.

Po celou dobu odpoledního programu zajištìno obèerstvení.

www.ou-vlcice.cz

Dopolední program:

Odpolední program:  Fotbalové høištì

Podium pøed Obecním úøadem

Volnì zpøístupnìny budou:

- budova Obecního úøadu - prohlídka kotelny

- budova Základní a Mateøské školy (v ZŠ ukázka zbraní a trofejí MS Vlèice)

- hasièská zbrojnice SDH Vlèice - ukázka hasièské techniky

- vìž kostela sv. Vojtìcha - nádherný a nevšední pohled na celou obec 

  a panorama Krkonoš

- prostranství pøed kostelem - ukázka techniky spolku Samohyb Vlèice

13:00 - slavnostní zahájení 

          - turnaj v minikopané družstev

          - fotbalový zápas místních mužstev ,,svobodní vs zadaní"

14:00 - ukázka hasièského útoku sportovních oddílù 

            a zásahové jednotky SDH Vlèice

16:00 - Jan Vanèura a skup.  host Irena Budweiserová

18:00 - vystoupení souèasných i bývalých žákù školy J.A.Komenského Vlèice

19:00 - Silový trojboj - exhibice borcù tohoto sportu za úèasti mistrù svìta

20:00 -  - show složená z hitù Abba, Boney M a dalších

22:30 - Kodiak rock - známé i ménì známé hity k tanci i poslechu

PLAVCI

JAM & BAZZAR
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Vlèice 201, 542 41 Vlèice u Trutnova


