sobota 25. června

neděle 26. června

10.00

10.00

		

sraz rodáků v sále Víceúčelového zařízení obce Kuchařovice
(uvítání, prezentace obce ve fotografii, beseda a vzpomínání s rodáky)

11.00 - 12.00 prohlídka významných objektů - základní škola, kaple

		

mše svatá za rodáky a občany obce Kuchařovice
v kapli sv. Floriána

		

sv. Floriána, hasičská zbrojnice

13.00 - 14.00 ukázka výcviku SDH Kuchařovice na novém hřišti

13.30
14.00

přivítání čestných hostů

14.00

		
		

14.15
14.35
15.00
		

15.30
		
		

16.00
		
		

slavnostní zahájení oslav výročí obce v čele se zástupci spolků
a organizací, položení věnce u pomníku obětem první a druhé
světové války
slavnostní proslovy

		
15.30
		

zahájení zábavného odpoledne na návsi u víceúčelového
zařízení
divadlo pro děti - Řád červených nosů se představí
s divadlem „Letem světem s malým ptačím kabaretem“

vystoupení žáků Základní a Mateřské školy Kuchařovice

Oslavy zahájí cimbálová muzika Líšňáci.

předání významných ocenění zastupitelům zakládajících
samostatnou obec Kuchařovice

Od 14.00 projížďka po vsi Ekobusem a drožkou taženou koňmi

zahájení výstavy fotografií a retro výstavy, nákup
upomínkových předmětů četba z knihy o Kuchařovicích
a farní kroniky v sálu víceúčelového zařízení
vyjížďka Ekobusem po obci s exkurzí na meteorologickou
stanici
vyjížďka koňskou drožkou pohled na obec ze západní strany

20.00 - 21.00 ukončení programu
Volná prohlídka budovy školy, hasičské zbrojnice a kaple sv. Floriána.
Doprovodné programy pro děti/malování na obličej, prodej balónků, hry...
Po celou dobu programu hraje hudební skupina SKALÁCI.
Prodejní stánky s občerstvením.
Nabídka:
Spolek kuchařovických vinařů prodej vín od místních vinařů
Sbor dobrovolných hasičů prodej občerstvení

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI A DĚTI SAMOTNÉ

U mateřské školy: retro soutěže (skákání přes gumu, mikádo, skákání panáka, skládání puzzle, nebe, peklo ráj, cvrnkání kuliček atd.)
Víceúčelové zařízení: řezbářská show motorovou pilou, keramická dílna,
3D výrobky
PROGRAM PRO DOSPĚLÉ

Volný program: posezení při hudbě, prohlídka interiéru školy, hasičské
zbrojnice, kaple
Nabídka stánků s vínem od místních vinařů, občerstvení k vínu, pivo z pivovaru Hnanice, výrobky z chráněných dílen Znojmo, sladké občerstvení,
SDH Kuchařovice občerstvení (klobása, maso).
Další doprovodné akce: slosovatelná soutěž „Poznáš svoji obec“, nákup
upomínkových předmětů.
Další doprovodné akce:
- slosovatelná soutěž „Poznáš svoji obec“
- nákup upomínkových předmětů

