
U příležitosti  slavnostního  spuštění  nových  věžních  hodin  na  kostele  sv.  Kateřiny 

ŽaKO o.s. pořádá                                     

 

 

Program u kostela sv. Kateřiny - 15.00 – 17.00 hodin 

  SLAVNOSTNÍ PŘÍJEZD svaté Kateřiny na koni s doprovodem, předání klíče od kostela 

  PŘEDVÁNOČNÍ TRH  - prodej výrobků s vánoční tématikou. Výrobky věnovali senioři DS  Lampertice, 

DS Trutnov, klienti Barevných domků, SKAUTI, šikovné ruce místních holek, ZUŠ Trutnov. Výtěžek 

z prodeje bude věnován do veřejné sbírky. Děkujeme za podporu, vážíme si jí. 

  OBČERSTVENÍ – horká medovina, groček, čaj, káva…. 

  VYSTOUPENÍ  PĚVECKÉHO SBORU v kostele s kouzelnou atmosférou při světlech svíček 

  VIDEOPROJEKCE na stěnu kostela – fotografie, video 

  VYJÍŽĎKA V KOČÁŘE s koňmi po vsi 

  REPRODUKOVANÁ HUDBA 

  PRVNÍ ODBÍJENÍ NOVÝCH HODIN V 16.00 

  OHŇOSTROJÍČEK 

Program v restauraci FONTÁNA – 17.00 – 00.00 a déle 

  VÝSTAVA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ 

  BOHATÝ RAUT 

  DRAŽBA GRAFICKÝCH PRACÍ od dětí ze ZUŠ Trutnov. Výtěžek z prodeje bude věnován do veřejné 

sbírky. 

  ZÁBAVA S ŽIVOU HUDBOU k poslechu i tanci – Merely Wild (www.merelywild.cz) 

  COUNTRY TANEČNÍ VYSTOUPENÍ – hosté z Trutnova  

  DOBRÉ JÍDLO A PITÍ 

 

Přijeďte se dobře pobavit kousek za Trutnov, do malé vesnice Zlatá Olešnice ve směru na Bernartice. Akce 

se koná za každého počasí. Nebojíme se deště, sněhu, slunce ani tmy. Zahřát se můžete dobrými moky 

nebo přímo v hospodě u kamen.                                                                                                                                         

 
Autobusová spojení                                                                                                                                           

Odjezdy z Trutnova aut. nádr.                                                                   Odjezdy ze Žacléře                                                              

směr  Žacléř přes Bernartice! 

       14:15 hod.                                                                                                        13:08 hod. 

       16:15 hod.                                                                                                        15:08 hod. 

       18:15 hod.                                                                                                        17:08 hod. 
  
Na podporu realizace projektu NOVÉ HODINY PRO KATEŘINU a k účelům dalších rekonstrukcí kostela sv. Kateřiny 

ve Zlaté Olešnici, byl vytvořen transparentní účet veřejné sbírky – č.ú. 240 031 5465/2010 

Podrobné informace o celé realizaci najdete na stránkách www.zako.jex.cz nebo na facebooku – ŽaKO. 
Za případné finanční dary děkujeme 

Jménem občanů Zlaté Olešnice a ŽaKO o.s., Eva Kmiećová 

hodin

http://www.zako.jex.cz/

