Vážení spoluobčané,
i pro letošní rok jsme ve spolupráci obce Korozluky a Sportovně
kulturního klubu Korozluky, z.s. pro Vás připravili přehled kulturních a
sportovních akcí, které v naší obci plánujeme uspořádat v roce 2019.
Bližší informace k jednotlivým akcím (program, čas zahájení) budou
zveřejněny vždy před konáním akce na stránkách obce, příp. stránkách
partnerů.
Současně budeme rádi za jakékoliv další náměty/přání na akce a výlety
v průběhu celého roku, které pro vás rádi v rámci možností
uspořádáme.
Těšíme se na Vaši účast a společné zážitky na akcích.

Obec Korozluky
www.korozluky.cz

www.skk-korozluky.cz

BŘEZEN
9.3.
24.3.

Oslava MDŽ (obec)
Stolní tenis pro děti a mládež - jarní miniturnaj
(SKK)

DUBEN
20. 4.

Velikonoční dílna – vítání jara v Korozlukách (SKK)

30. 4.

Stavění máje + pálení čarodějnic (obec)

ČERVEN
1.6.

MDD - herní a sportovní odpoledne pro děti a mládež
+ kácení máje + taneční zábava
(obec, SKK)

15. 6.

Výlet pro děti a rodiče k MDD (obec)

SRPEN
31. 8.

Korozlucká oslava (obec, SKK)
Koroběh
XVI. ročník turnaje v nohejbale - o pohár starosty
Taneční zábava

ZÁŘÍ
21. 9.

Korozlucká udice – podzim (SKK)

28. 9.

Koroolympiáda 2018 (SKK)

ŘÍJEN
27. 10.

Dýňování a hodování (SKK)

LISTOPAD
2. 11.

Korodrakiáda

30. 11.

Vánoční dílna (SKK)

(SKK)

PROSINEC
1. 12.

Rozsvícení vánočního stromu, mikulášská nadílka (obec)

13. 12.

Setkání „nejen“ seniorů (obec)

15. 12.

Stolní tenis pro děti a mládež – vánoční miniturnaj
(SKK)

26. 12.

Vánoční turnaj ve stolním tenise (obec) - muži

29. 12.

Vánoční turnaj ve stolním tenise (obec) – ženy

31. 12.

Silvestr 2019

Aktuální informace - upřesnění programu, datum a čas konání,
doplnění akcí - sledujte na stránkách obce www.korozluky.cz v sekci
Kultura/Sport a v kalendáři akcí.

Sportovní, volnočasové aktivity - pravidelné tréninky SKK:
Tenis - hřiště
Rybářský kroužek
Stolní tenis - sál OÚ
Házená-atletika - hřiště
Nohejbal – hřiště / hala Bečov v zimě
Volejbal – hřiště / hala Bečov v zimě
- aktuální informace (místo konání, termíny, změny) najdete na
webových stránkách www.skk-korozluky.cz v sekci sportovní
akce/tréninky

Individuálně je občanům obce k využití:
Sportoviště - tenis, florbal, míčové hry
Použití hřiště - rezervace: A.Bibeňová, tel. 732686305
Obecní úřad - sál, klubovna
Použití prostor - rezervace: obec@korozluky.cz
Knihovna, veřejný internet (budova OÚ)
Provozní doba: čtvrtek 15 – 18 hod.

