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MAS Hlinecko si natrénovala spolupráci a finanèní podporu v regionu
Soutìž o putovní pohár
starosty obce
Partner akce - Sbor
dobrovolných hasièù
Holetín,
Holetín-sportovní areál,
17.8.2013
od 13 do 19 hodin.
Obsah a program akce - Soutìž „O pohár starosty obce“ byla kombinací sportovních aktivit v pøírodním prostøedí a podpory zdravého životního stylu. Samotná soutìž v hasièském sportu pro
družstva mužù i žen, ale mládež z okolního regionu, byla zpestøena stanovištìm s ukázkou historické hasièské techniky s výkladem a možností vyzkoušet si práci hasièù.

Louèení s prázdninami
Partner akce - S.K. Rváèov,
Obec Vysoèina-areál S.K. Rváèov,
17.8.2013
od 14 do 22 hodin.

Obsah a program akce - Odpolední sportovnì-kulturní akce byla urèena pro širokou veøejnost. Na programu byla vystoupení loutkohercù, harmonikáøe, výtvarné koutky, fotbalové zápasy pro
družstva juniorù i mužù, vyjížïky na koni, autodráha, malováním na oblièej, velké množství her a soutìží a projekce filmu a fotografií o minulosti a souèasnosti obce Vysoèina.

Vèely zázrak pøírody
Partner akce - Medovinka,
s.r.o.,
Mìsto Hlinsko-Betlém, ZŠ
Resslova-uèebna, ZŠ Krounauèebna,
10.8.2013 od 14 do 17 hodin,
17.9.2013 od 9 do 12 hodin,
18.9.2013 od 9 do 12 hodin.
Obsah a program akce - Celkovì 3 samostatné akce byly urèeny jak pro širokou veøejnost, tak pro školní dìti. Blíže byl úèastníkùm pøedstaven “vèelí svìt“ a vèely jako zázrak pøírody s
velkým významem pro èlovìka. Na akci byly prezentovány jednotlivé vèelí produkty vèetnì ochutnávky. Vše probíhalo zábavnou formou pomocí besed, absolvování vèelí stezky, ukázky
vèelího úlu a také formou zábavné ankety, kterou si vyplnil každý úèastník projektu.

Posvícenské sportování
pro zdravý život
Partner akce - Ing. Lukáš
Hubený, Obec Vojtìchov-sál
kulturního domu, objekt
multifunkèního høištì,
Vojtìchovská rozhledna,
31.8.2013 od 8 do 16 hodin.
Obsah a program akce - Posvícenský nohejbalový turnaj urèený pro širokou veøejnost byl doplnìn o hry a soutìže s vycházkou na rozhlednu pro pøedškolní i školní mládež za doprovodu
rodièù nebo prarodièù. Dìti na jednotlivých stanovištích plnily úkoly, odpovídaly na otázky a sbíraly dílky puzzle obrázku. Dopolední pøednáška o racionálních potravinách, možnosti domácího
pìstování plodin a zpracování tìchto surovin v kuchyni pøispìla k podpoøe zdravého životného stylu našich obyvatel.

Výtvarný happening na
Betlémì
Partner akce - Gymnázium
K.V. Raise, Hlinsko,
Adámkova 55, Prostory
Gymnázia K.V. Raise,
6.9.2013 od 15 do 22 hodin.
Obsah a program akce - Vzdìlávací akce s tématem „maškar“ inspirovaná návštìvou expozice masopustních obchùzek na Hlinecku byla urèena hlavnì pro studenty a mládež. Pod vedením lektorù
jednotlivých pracovních dílen došlo k seznámení se úèastníkù s rùznými výtvarnými technikami (grafitti, keramika, malba a kresba). Vytvoøená dílka byla také vystavena ve Spoleèenském domì.

Sportuj s námi a žij
zdravì
Partner akce - HC Hlinsko,
Hlinsko-zimní stadion,
Penzion U Tvrze,
7.9.2013 od 17 do 20 hodin.

Obsah a program akce - Akce s praktickou ukázku vzorového tréninku mladých hokejistù a pøednáškou o zdravém životním stylu byla urèena hlavnì dìtem pøedškolního vìku a základních
škol a jejich rodièùm. Budoucí hokejisté a jejich rodièe se mìli možnost seznámit s podmínkami i „povinnostmi“ intenzivního sportovního zapojení svých dìtí, ke kterým patøí nejen dobrá
výstroj a správné stravovací návyky, ale i vùle, píle a disciplína.

Posvícení na Veselém Kopci
s tanci a písnìmi
Partner akce - Klub pøátel Veselého
Kopce a Betléma, Hlinsko,
Veselý Kopec-celý areál vèetnì
amfiteátru,
7.9.2013 od 10 do 15 hodin.
Obsah a program akce - Pøi pøíležitosti Posvícení na Veselém kopci mìli možnost jeho návštìvníci strávit pøíjemné odpoledne s ukázkou tradic našeho „Hlineckého“ regionu, ale i unikátních
vystoupení a prezentací tradièní kultury a lidových písní a tancù souborù nìkolika dalších spøátelených zemí.

