Pozvánka - Chorušická pouť 2012
SOBOTA 4. srpna 2012
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Zahájení pouťového turnaje 3 členných družstev v nohejbalu – kurt u Vraných

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chorušicích:
poutní mše svatá ke cti Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chorušicích

Zahájení výstavy s názvem „Chorušické
nebe“, věnované světcům-ochráncům Chorušic – možnost zhlédnutí detailů restaurovaných soch sv. Filipa
Benicia a sv. Františka z Paoly na průčelí kostela, seznámení návštěvníků s celkovou ideovou symbolikou
výzdoby poutního chrámu, výstavu uvede v 10.15 a znovu pak v 15.30.hod autor, historik Mgr Dušan
Foltýn

Zahájení provozu atrakcí a stánků
Budova obecního úřadu: slavnostní a veřejné ukončení realizace projektu rekonstrukce budovy OU –
výstava o historii a současnosti budovy, prohlídky prostor budovy OU,
13.30 – seznámení návštěvníků s průběhem a důvody rekonstrukce objektu OU, představení architektů,
možnost diskuze s architekty – uvede zástupce obce Chorušice
Prodejní výstava ručně malovaného skla, Ivany Vorlíčkové,
Budova čp.99 - mateřská školka – možnost prohlédnutí nově zřízených prostor MŠ
11.30 areál 1.zemědělské a.s. Chorušice - zahájení , přivítání návštěvníků a krátké představení a ukázky
plemenných zvířat , představení aktivit zemědělské společnosti, komentář k současnosti českého
12.00 zemědělství ( program dle zájmu návštěvníků, cca 1 hod )
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podium na návsi u hostince

PŘÍVORANKA

koncert dechové hudby

se vzpomínkou na chorušického rodáka, skladatele Emila Štolce
Sál hostince :
Pouťová taneční zábava
k tanci a poslechu hraje hudba Tomáše Kindla, pořádá SDH Chorušice

Večerní provoz atrakcí
OHŇOSTROJ – náves , připraveno ve spolupráci s provozovatelem atrakcí
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Náves: Zahájení provozu atrakcí a stánkového prodeje
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chorušicích výstava s názvem „Chorušické nebe“, věnovaná
světcům-ochráncům Chorušic – možnost zhlédnutí detailů restaurovaných soch sv. Filipa Benicia a sv.
Františka z Paoly na průčelí kostela, seznámení návštěvníků s celkovou ideovou symbolikou výzdoby
poutního chrámu, autor, historik Mgr Dušan Foltýn
areál 1.zemědělské a.s. Chorušice - zahájení , přivítání návštěvníků a krátké představení a ukázky
plemenných zvířat , představení aktivit zemědělské společnosti, komentář k současnosti českého
zemědělství ( program dle zájmu návštěvníků, cca 1 hod )
Budova obecního úřadu: slavnostní a veřejné ukončení realizace projektu rekonstrukce budovy OU – výstava
o historii a současnosti budovy, prohlídky prostor budovy OU,
13.00 – seznámení návštěvníků s průběhem a důvody rekonstrukce objektu OU, představení architektů,
možnost diskuze s architekty – uvede zástupce obce Chorušice
Budova čp.99 – mateřská školka – otevření nově zřízených prostor MŠ

14.00 Podium na návsi u hostince :

koncert skupiny CLAYMORE, gaelic –rock,
skvělé zaaranžování rockového srdce ve spojení s pravými skotskými dudy v několika provedeních,
Kostel Nanebevzetí Panny Marie: tradiční koncert varhanní a duchovní hudby –
16.30
P.Strakoš,varhany, D.Skařupa,trubka, zpěv, J.Kurečková,zpěv,
L. Hniličková,zpěv, Veronika Střálková, housle
17.30 Závěr pouti
Obec Chorušice děkuje všem sponzorům a partnerům
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