SOBOTA 2. 3. 2019 od 10:00 v Nevřeni
Masopust
Nenechte si ujít tradiční Masopust, každoročně
pořádaný nevřeňskými hasiči.
Sraz masek je v 9.30 hodin u Centra, průvod masek vychází kolem 10.00 hodin ve směru
Branka, Kopec, Vrchy,Dolina. Vyhrávat na cestu bude jako vždy hudba pana Želinského.

PÁTEK 8. 3. 2019 OD 18:00 v Centru Caolinum
Oslava Mezinárodního dne žen
Každá žena na eMDéŽet dostane v CCN květ 😊
Srdečně zveme všechny ženy i s jejich doprovodem na oslavu
Mezinárodního dne žen do Centra Caolinum Nevřeň.
Příjemný večer se sousedy a známými Vám zpestří malé
pohoštění, speciální nápojová nabídka pro dámy a samozřejmě
darovaná květina.

PÁTEK 15. 3. 2019 od 20:00 v Centru Caolinum
Tradiční vepřové hody
..aneb přijďte se skvěle pobavit a dobře najíst
Srdečně zveme všechny příznivce dobrého jídla - přijďte
ochutnat domácí zabijačkové speciality a tradiční české
koláče a buchty. Připravena bude i bohatá zabijačková tombola.
K tanci a poslechu zahraje oblíbená DUO Taurus, máte se na co těšit…

Vstupné: 250Kč
NEDĚLE 24. 3. 2019 od 16:00 v Centru Caolinum
Pohádky z kufru
aneb Jak to bylo s Palečkem a Smolíčkem
Oblíbené divadlo Jitule a Dadule uvede své další krásné
a především velice zábavné představení pro všechny malé
i velké a jejich rodiče. Přijďte si užít spoustu legrace 😊

Vstupné dobrovolné

PÁTEK 29. 3. 2019 od 19:00 v Centru Caolinum
Zpívaná s MHS
Srdečně zveme nejen příznivce country na příjemný večer se
skupinou Momentální hudební sdružení- Petr Kratochvíl,
Michal Man a další. Zpívaná, tanec a spousta zábavy na Vás
již čeká..
Vstupné dobrovolné
Připravujeme v dubnu 2019:
6. 4. 2019 Tradiční velikonoční jarmark
10. 4. 2019 Cestovatelská beseda Martina Šíla- S batohem mezi lvy
20. 4. 2019 Nevřeňský obecní bál
30. 4. 2019 Májka

Příspěvkový program “BENEFIT 62+“ pro rok 2019
Občané obce Nevřeň starší 62 let mohou se slevovou kartičkou čerpat příspěvek ve výši 1.000 Kč dle
vlastního výběru na kteroukoliv akci pořádanou Obecním úřadem Nevřeň, Knihovnou Nevřeň nebo
příspěvkovou organizací Centrum Caolinum Nevřeň na území obce i mimo území obce. Občané se sníženou
pohyblivostí a senioři z Nové Hospody si mohou objednat odvoz na akci a zpět na tel. č. 725 424 716,
377 958 283. Vstupenky na akce je možné si vyzvednout předem v Centru Caolinum po předložení slevové
kartičky, kam bude zapsána čerpaná částka. Vstupenky je možné výjimečně také telefonicky zarezervovat,
budou připraveny na jméno u vstupu (v tomto případě je pak nutné mít kartičku s sebou). V případě
jakýchkoli dotazů jsme Vám k dispozici na telefonních kontaktech 725 424 716, 377 958 283 nebo na obecním
úřadě v úředních hodinách.

Akce mohou být aktualizovány, proto nás pravidelně sledujte na internetových stránkách
nebo na Facebooku.
Nechcete přijít o akce konané v Centru Caolinum Nevřeň? Přihlaste se k odběru newsletteru
na www.centrumcaolinum.cz.
Doporučujeme si rezervovat vstupenky na akce v Centru Caolinum Nevřeň osobně,
e-mailem nebo telefonicky.
tel: 727 979 345, e-mail: info@centrumcaolinum.cz www.centrumcaolinum.cz
www.nevren.cz

