2.-3.12.2017 – Vánoční výstava - vánoční dekorace a ozdoby, adventní věnce,
keramika, medové království, Betlémy, dřevěné i šité dekorace,
korálky, ukázky řezbářského řemesla, ruční malování baněk, vystoupení žáků
ZŠ Skalička(sobota), vystoupení dětí z MŠ(neděle), dílničky a další. Otevírací
doba: So 13-19hod, Ne 13-17hod. Vánoční krčma i Peklo budou otevřeny.
5.12.2017 – Mikulášská nadílka na výletišti za sokolovnou. Začátek
v 17hod. Vystoupení dětí ze ZŠ Skalička, nadílka s Mikulášem a čerty,
možnost svezení na koňském povoze, svařák, čaj …Nadílkové balíčky
doneste nejpozději do úterý 5.12.2017 do 15.hod na OÚ Skalička, velkým
písmem a čitelně označené.
6.-7.12.2017- Svařákové podvečery u sokolovny – setkání u dobrého
svařáčku, odpočinek od předvánočního shonu. Začátek vždy v 17 hod.
7.12. 2017 Minikoncert manželů Blahových z Loukova - proběhne v rámci
svařákových podvečerů u sokolovny. Začátek po 17 hod.
9.12.2017 – Adventní zájezd do Rakouska – romantické údolí Wachau
12. a 14.12.2017- Svařákové podvečery u sokolovny – setkání u dobrého
svařáčku, odpočinek od předvánočního shonu. Pro malý zájem zrušeno.
13.12.2017 – Česko zpívá koledy - již pátým rokem se zapojíme do celostátní
akce. Sraz 17.45 hod u Betléma (Lesní kaple), abychom si spolu s celým
národem zazpívali koledy. Texty koled zajištěny. Na zahřátí hlasivek bude připraven svařáček!
17.12.2017 – Adventní koncert. Vystoupí Chrámový sbor Hustopeče
n. Bečvou a Žesťový kvintet. Začátek v 17hod v sokolovně. Vstupné dobrovolné.
21.12.2017 – Roráty- adventní mše – začátek 9:30 hod v Lesní kapli. Vánoční
přání dětí ze ZŠ Skalička seniorům.
26.12.2017 – Štěpánský hon
26.12.2017 - Tradiční Kulečníkový turnaj a turnaj v šipkách v Hospůdce u
Bagarů. Začátek v 9 hod.
30.12.2017 – Předsilvestrovský pochod – tradiční a oblíbená procházka po
okolí Skaličky pro všechny věkové kategorie.
6.1.2017 – Novoroční výšlap na Helfštýn
Podrobnosti o všech připravovaných akcích sledujte na plakátech, na webu
a Facebooku Skaličky a z hlášení místního rozhlasu.

