Pozvánka na adventní a novoroční akce v Krásně
1. 12. 2019 - 16.00 hod. - Adventní koncert ZUŠ – kostel Svaté Kateřiny
- 17.15 hod. - Rozsvícení vánočního stromu na Náměstí – svařák a čaj zdarma
4. 12. 2019 - 16.00 hod. - „Mikuláš na Mikuláši“ – Pojďme společně opět po roce vyprovodit
sv. Mikuláše na cestu naším krajem. Podle starých legend na tuto cestu vycházel právě od hory
Krudum, na jejímž úpatí archeologové odkryli zbytky raně gotického kostela zasvěceného
právě sv. Mikuláši. Letošní vyprovázení navíc bude o to symboličtější, že proběhne na svátek
sv. Barbory, patronky horníků. A právě havíři jsou dalšími postavami, které se vyskytují v
legendách z tohoto místa. Právě v kostele sv. Mikuláše totiž jednou za rok vystupují z hlubin
mrtví havíři.... ale o tom více až na místě. Jinak Vás tradičně čeká slovo duchovního, zazní
písně v podání skvělého Loketského pěveckého sboru Cubitus.
Občerstvení je zajištěno v
režii Loketských městských lesů. A samozřejmě přijde i sv. Mikuláš, anděl a čert. Parkování
pro odvážné kousek od kostela nad Hruškovou, pro méně odvážné na Hruškové. Pěšky poté
cca 15 min. ke kostelu. (akce Krásnem spolupořádaná)
5.12. 2019 - 16.00 hod. - „Mikuláš na faře“ - Slavná „čertovská“ parta z Krásna letos nebude
procházet městem, ale bude vás očekávat na dvoře penzionu „Fara“. Od 16.00 začne
předvánoční dětská dílnička v restauraci penzionu se zdobením vánočního stromu. V 17.15
očekáváme příchod družiny sv. Mikuláše s andělem a čerty. Čeká na Vás návštěva pekla
i
nebe. Mikulášskou nadílku označenou celým jménem dítěte případně s sebou, či doručit
předem. Občerstvení i pekelné nápoje zajištěny…..
7.12. 2019 - 15.00 hod. - Mikulášská nadílka pro děti s diskotékou J. Němce - sál KD.
21.12. 2019 - 15.00 hod. - Adventní koncert na velkém sále kulturního domu
15.00 – 16.00 Vystoupení pěveckého kvarteta Vocal band
s doprovodnou kapelou Henry band
16.15 – 17.00 Pěvecký sbor „Cubitus“ z Lokte
17.15 – 18.00 Setkání u vánočního stromu. Podávat se bude
sváteční zelňačka, svařené víno a čaj

28. 12. 2019 - 15.00 hod. - Vánoční turnaj ve stolním tenise – sál kulturního domu
(dětský turnaj od 13,00 hodin)

30. 12. 2019 - 15.00 hod. - Dětský maškarní Silvestr
21.00 hod. - Pozor, tentokrát „Maškarní“ oldies diskotéka pro všechny
generace. Masky zdarma, ostatní vstup 100,- Kč.
11. 01. 2020 – Šipkový turnaj - 3. Ročník „Memoriálu Štefana Kalbáče“
Jménem města Krásna a všech, kteří se na organizaci jednotlivých akcí budou podílet
(za což jim předem velmi děkuji ), Vás srdečně zve Josef Havel.

