Program oslav 120. výročí založení SDH Troubky,
735 let od 1. zmínky o obci Troubky a sjezdu rodáků
Sobota 13. 8. 2016:
11 hod.
slavnostní schůze SDH Troubky a zástupců sborů a okolních obcích
13 hod.
zahájení oslav
13,30 hod. slavnostní průvod s hudbou k soše sv. Floriána, kladení věnce a zasazení lípy k 120. výročí založení sboru u pomníku padlých
14 hod.
přivítání hostů
14:15 hod. mše svatá u kaple v Troubkách
- slavnostní žehnání praporů obou sborů SDH, žehnání hasičské zbrojnice a hasičského auta SDH Troubky
16 hod.
ukázka zásahu profesionálních hasičů z Kroměříže
16,30 hod. ukázka „Králičí hop“
Doprovodný program od 12 do 18 hodin:
- výstava fotografií obce s názvem „Naše obec dříve“
- prohlídka kronik a dalších archiválií v prostorách OÚ
- možnost shlédnout otevřenou hrobku MEE ve Zdislavicích
- výstava veteránů
- výstava dřívější a současné hasičské techniky na parkovištích v obci Troubky
- výstavka mysliveckých trofejí
- občerstvení v podobě místních specialit zajišťují místní myslivci
19:30 hod. pokračování oslav v Háji u sv. Anny tradičním Hasičským candrbálem se Zdounečankou, DJ Frantou a soutěží o ceny

Během slavnostní mše i v průběhu celého odpoledne a večera bude hrát dechová hudba Zdounečanka.
Parkování bude na vjezdech jednotlivých domů, odstavných plochách v obci a na komunikaci mezi obcemi Troubky a Zdislavice,
která bude v době oslav neprůjezdná (od 12,45 hodin do 19 hodin). K parkování příjezd od Zdislavic.

Všichni jsou srdečně zváni.

SDH TROUBKY pořádá

SDH TROUBKY
a
OBEC TROUBKY-ZDISLAVICE
pořádají

oslavy 120. výročí založení SDH Troubky
v sobotu 13. srpna 2016 od 19:30 hodin

a sjezd rodáků

v Háji u sv. Anny v Troubkách.

v sobotu 13. srpna 2016.
K tanci a poslechu hraje
Zdounečanka a DJ Franta.

Bohatá soutěž o ceny, občerstvení zajištěno.
Akce se koná za každého počasí.

Vstupné dobrovolné.
Srdečně zvou pořadatelé.

