SPOLEK PŘÁTELÉ VRBENSKA
VÁS ZVE NA

VÁNOČNÍ STEZKA
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PUTOVÁNÍ VÁNOČNÍM ČASEM
A ČESKÝMI TRADICEMI

každou adventní neděli
Zkraťte si čekání na Vánoce
s našimi adventními stezkami,
které jsou protkány tajenkou.
Stezky jsou čtyři
jako 4 neděle zbývající do Vánoc.
Více se dozvíte
v Informačním centru Vrbno.

neděle

5.12. 2021

Vánoční království na nám. Sv. Michala
/budova bývalého gymnázia/

14 – 18 hod
Vánoční jarmark
Vystoupení dětí z MŠ
Dlouhonozí andělé na chůdách
Taneční skupina žen DAMBRA
Dětská taneční skupina RYA
Největší adventní věnec a kašna s překvapením
Velký vyřezávaný Betlém s ponocným
Čokoládový strom v pohádkovém lese
Mikulášská divadelní nadílka
Vánoční pošta s přáním Ježíškovi
Vánoční tvoření s dětmi
Hledání štěstí ve vlašském ořechu
Vánoční cukrárna
Vánoční bazar hraček a knih

Podrobný program bude zveřejněn v novinách Vánočního království, který bude zdarma rozdán všem do schránek.

VÁNOČNÍ STEZKA
ZVEME DĚTI A RODIČE NA PUTOVÁNÍ VÁNOČNÍM ČASEM
A ČESKÝMI TRADICEMI

Období čtyř neděl před vánočními svátky.
Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce.
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PROROKŮ
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ANDĚLSKÁ
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památka na proroky,
kteří předpověděli
Ježíšovo narození

vítá Ježíše
na tomto světě

adventní neděle

adventní neděle

SVÍCE
PASTÝŘSKÁ

SVÍCE
BETLÉMSKÁ

připomíná Krista
jako starostlivého
pastýře

představuje
Ježíšovi jesličky

1. ADVENTNÍ NEDĚLE

2. ADVENTNÍ NEDĚLE

3. ADVENTNÍ NEDĚLE

4. ADVENTNÍ NEDĚLE

28. 11. 2021

5. 12. 2021

12. 12. 2021

19. 12. 2021

• cíl u Vánočního stromu
města
Stezka proroků, jinak
nazývaná také železnou,
kdy zapálíme svíci naděje.
Tři komety s písmeny
tajenky hledejte na
Nádražní ulici
(od lékárny – k vánočnímu
stromu města)

• cíl Vánoční království
u kostela
Stezka betlémská, také
zvaná bronzová, kdy
zapálíme svíci lásky.
Tři komety s písmeny
tajenky hledejte u kostela
(kašna – Vánoční
jarmark – Ježíškova pošta)

• cíl v MŠ Jesenická
Stezka pastýřská, také
zvaná stříbrná, kdy
zapálíme svíci radosti.
Tři komety s písmeny
tajenky hledejte na
Jesenické ulici
(od TIC – Dřevokombinát
– MŠ Jesenická)

• cíl v MŠ Ve Svahu a KIV
města
Stezka andělská, také
zvaná zlatá, kdy zapálíme
svíci míru.
Tři komety s písmeny
tajenky hledejte na ul.
Sadová a Nové Doby
(od Knihovny – MŠ Ve
Svahu)

Zkraťte si čekání na Vánoce rodinnou odpolední procházkou vánočně vyzdobenými ulicemi Vrbna pod
Pradědem. Každá adventní stezka má svůj cíl a je protkána úkoly s tajenkou pro děti i rodiče.
Adventní stezky jsou čtyři, jako čtyři neděle zbývají do Vánoc. Symbolicky jsou pojmenovány podle
jednotlivých svíček na adventním věnci.

Otevírací doba TIC:

zky“ si vyzvednete
Před zahájením „Vánoční ste
centru u pošty PUTOVNÍ
v Turistickém informačním
áte označit vstupním
„KARTIČKU“, kterou si nech
žete ponechat na památku
razítkem. Kartičku si pak mů
te
ormačním centru se dozví
vrbenského adventu. V Inf
putování.
vše potřebné k vánočnímu

Vaším úkolem je najít cestou tři stanoviště
(komety) s písmeny tajenky, ty si zapsat do
kartičky, a proto si s sebou vezměte tužku.
V cíli stezky pak tajenku vyluštíte a zapíšete
si jméno adventní svíčky.
Nemusíte mít strach, že stanoviště tajenky
nenajdete, stačí se jen dobře dívat kolem sebe
a nalézt BLIKAJÍCÍ ŽLUTOU KOMETU.

Stezkou se můžete projít ka
ždou adventní neděli,
vždy od 15 do 18 hod.
Poslední stezka 19. 12. 20
21, je odpoledne
od 15 hodin časově obohace
na atraktivním
vánočním programem pro
děti ve středisku
KIV (Střecha):

v týdnu 22. - 26. 11.
v sobotu 27. 11. 	
v neděli 28. 11. 	

9:00 – 14:00 hod
9:00 – 13:00 hod
14:00 – 16:00 hod

V cíli každé stezky si nezapomeňte od pořadatelů
nechat označit razítkem putovní kartičku.
Je to důležitá podmínka pro Vaše přihlášení se
do závěrečného losování o hodnotné vánoční ceny.
Losování proběhne 19. 12. 2021. Děti, které
absolvují všechny čtyři stezky a budou mít
orazítkovanou putovní kartičku všemi razítky
(jedno vstupní a čtyři cílové), zařadíme do
vánočního losování.
Pořadatelům předáte své losovací číslo (příloha
kartičky).
15 – 18 hod
15 – 18 hod
16 – 18 hod
17:30 hod
		

program ve „Střeše“

vánoční FOTOKOUTEK - Stř
echa
Andělská pohádka Divadlo
Praha - Střecha
losování loterie „Vánoční
stezky“ 			
na zahradě MŠ

Na první adventní stezku k rozsvícení stromu města si vezměte s sebou lampión, baterku či lucerničku
a vydejte se na ni před setměním. Kromě toho můžete pomoci připravit také zvířátkům vánoční nadílku,
vezmete‑li s sebou na první stezku k vánočnímu stromu města 28. 11. 2021 taky něco na zub pro lesní
zvířátka – nejlépe kaštany, ale mohou to být např. i jablíčka, kukuřice, mrkev nebo tím, co doma najdete.
U vánočního stromu získáte také cílové razítko a sladkou odměnu.
V cíli každé stezky dostanou děti teplý čaj a na památku vánoční baňku s názvem adventní svíčky.

VHÁLEDNEJOŠTCĚ E
STÍ

„Toulky česko-polskými tradicemi“
Spolek Přátelé Vrbenska, Město Vrbno pod Pradědem, Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno,
MŠ Jesenická a MŠ Ve Svahu.

