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Obecní úřad Dolní Pěna
Vás zve

na vystoupení pěveckého sboru Smetana z Jindřichova Hradce
Sbormistři: Věra Kadičová, Vladimír Bartoš, Štěpán Štrupl
Klavírní doprovod: Štěpán Štrupl
V programu zazní mimo jiné:
Bartniansky: Tebe Poem
W. A. Mozart: 2 Nocturna
Z. Trska: Ave Maria
Ant. Tučapský: Okolo Třeboně
E. Presley: Can´t Help Falling in Love
úterý 27.6.2006 v 19.30 hod.
Kaple Nejsvětějšího srdce páně v Dolní Pěně
Vstupné dobrovolné. Vaše příspěvky budou použity na zvelebení kaple.

O Pěveckém sboru Smetana Jindřichův
Hradec: Počátky sborového zpívání v
Jindřichově Hradci spadají do roku 1861.
Nejdříve zpívali muži a ženy zvlášť, po spojení
obou pěveckých těles převzal sbor v roce 1924
jméno Smetana – podle skladatele, který v
dětství žil v J. Hradci. V 50. letech 20. století
účinkovali zpěváci v amatérském tělese zvaném
Jindřichohradecká opera.
Repertoár sboru je různorodý: skladby
chrámové i světské autorů 16. - 20. století i
úpravy lidových písní. Některé skladby zpívají
ženy samostatně. Sbor účinkuje ve městě i
blízkém okolí, udržuje přátelské styky se sbory v
Kamenici nad Lipou, Buštěhradu, Sezimově
ústí, v Č. Budějovicích i v Rakousku. Všechny

koncerty uskutečňuje sbor bez nároku na
finanční odměnu. Sbor je členem Unie českých
pěveckých sborů.
O kapli: Kaple Nejsvětější srdce Páně v Dolní
Pěně je postavena v novorománském stylu,
pochází z 19. století. Není památkově chráněná,
ale jedná se o hlavní architektonickou
dominantu obce.
O tomto koncertě: Zveme všechny občany i
přátele Dolní Pěny k večernímu červnovému
setkání na návsi. Využijte této jedinečné
příležitosti k návštěvě naší kaple, která se pro
tuto příležitost po dlouhé době opět otevírá
veřejnosti. Přejeme pěkný kulturní zážitek.

Plánované akce na období červenčervenec 2006
(zejména, ale nejen pro děti)

i nadále pilně cvičit - účastnit malého
vystoupení v rámci programu festivalu pod
vedením dirigenta Romana „Jacka“ Urbana.

Neděle 18.6. 2006:

Neděle 2.7. 2006:

Návštěva včelařské farmy pana Šímy
Sraz všech zájemců v neděli 18.6.2006 v 9.15 u
Obecního úřadu. Následuje návštěva včelařské
farmy pana Šímy s prohlídkou a odborným
výkladem. Zvány jsou nejen děti, ale i ostatní
zájemci o život a chov včel.

Neděle 25.6.2006:

Cyklistický výlet na letiště v Jindřichově Hradci
Sraz v 9.30 před Obecním úřadem v Dolní Pěně.
Pojedeme na společný cyklovýlet na letiště, kde
budeme mít ojedinělou možnost prohlídky řídící
věže a letadel s odborným výkladem. Pro velmi
odvážné zájemce bude možnost zakoupení
vyhlídkového letu. Na výlet zveme i rodiče dětí,
nebo ostatní vášnivé cyklisty. Pokud se někdo
chce na letiště dopravit jinak, např. vlastním
autem a zúčastnit se společné prohlídky, je také
vítán.
Sobota 1.7. 2006 :

Rock Open Air festival v areálu Fruka.
Festival se sice nekoná v Dolní Pěně, ale děti z
naší bubenické skupiny se budou – pokud budou

Vítání prázdnin v
Dolní Pěně
Začátek ve 13 hodin
na dětském hřiště nad
návsí. Pořádá Sbor
dobrovolných hasičů a
Obecní úřad Dolní Pěna. . Na programu
dětského dne jsou dětské soutěže, kácení máje,
divadlo, oheň a opékání špekáčků. Občerstvení
zajištěno.
Sobota 15.7.2006:

4. Dětské rybářské závody v Dolní
Pěně o pohár starosty obce
Obecní úřad Dolní Pěna zve všechny holky a
kluky do 15 let a
příznivce rybářského
cechu.
Sraz účastníků ve
13:00 hod. u rybníka
v jahodových polích
za hospodou. Chytá
se na jeden prut,
jednonávazec a jednoháček. Návnada a nástraha
libovolná.
Petrův zdar!

