
Akce v roce 2009 v regionu MAS podpořené MAS Brána do Českého ráje 

výše podpory: 5 000 Kč/ akci, celkem 52 000,- Kč 

Název akce pořadatel Místo a termín konání Charakteristika akce 

Mikulášské slavnosti KIS Lomnice nad 

Popelkou 

6.12.2009, Husovo 

náměstí Lomnice 

Adventní jarmark, 

řemeslné dílničky, 

pásmo pohádek pro 

děti, kulturní program, 

příjezd Mikuláše 

Předvánoční trhy MěKS Nová Paka 28.11.2009 – 

Masarykovo náměstí 

Nová Paka 

Předvánoční trhy 

s živým betlémem, 

řemeslnými stánky, 

rozsvícení vánočního 

stromu, kulturní 

program, ohňostroj 

Vánoce přicházejí… Obec Libuň 5.-6.12.2009, 

sokolovna, kostel 

Vánoční výstava 

výrobků žáků a 

Mamince, betlémů a 

výrobků vztahující se 

k vánoční době, 

rozsvícení vánočního 

stromu, dílničky pro 

děti, koncert v kostele 

Vánoční koncert 

v kostele sv. 

Bartoloměje 

Městys Pecka 8.12.2009, kostel sv. 

Bartoloměje 

Koncert ve spolupráci 

s KS Harant Pecka s, 

vystoupení dívčího 

pěveckého sboru 

z Nové Paky 

Adventní odpoledne 

pro důchodce 

Obec Jinolice 21.11.2009 Posezení s důchodci, 

kulturní program, 

dárkové balíčky, 

občerstvení 

„Advent S…“ Město Lázně Bělohrad 29.11.2009 Koncert komorního 

souboru SYRINX            

- hudba a recitace  

Adventní koncert a 

setkání u vánočního 

stromu se seniory  

Obec Zámostí - Blata 5.12.2009 v hospodě v 

Blatech 

Posezení se seniory a 

následně pro širokou 

veřejnost , koncrt 

Smíšeného pěveckého 



sboru Iambus 

Staročeské vánoce – 

tentokrát na téma:“V 

babiččině kuchyni od 

Tří králů do Vánoc“ 

Obec Tatobity 11.12.2009 restaurace 

u Studničků 

Posezení s besedou 

s ředitelkou Muzea 

Českého ráje v Turnově 

PhDr Vladimírou 

Jakouběovou, 

představení nové 

knihy, hudba, 

občerstvení 

Předvánoční 

protáhnutí 

MC Maminec, o.s. 

Libuň 

12.12.2009 sokolovna 

Libuň 

Cvičební bloky pro 

různé věkové skupiny, 

soutěže s cenami 

Společné rozsvícení 

třetí adventní svíce 

Obec Nová Ves nad 

popelkou 

12.12.2009 náves . 

Nová Ves n. P. 

Setkání na návsi, 

rozsvícení třetí 

adventní svíce, 

vystoupení dětí, 

příchod Mikuláše, 

výstava betlémů 

Závody v bruslení Hokejováý klub 

Lomnice nad Popelkou 

 

7. – 12.12.2009 Závody žáků základních 

škol v bruslení, ceny 

Adventní koncert a 

rozsvěcení vánočního 

stromu 

Město Rovensko pod 

Troskami 

29.11.2009, sál radnice Koncert žesťového 

kvintetu, vystoupení 

dědí ZŠ 

Předvánoční posezení 

na téma sbírání 

panenek a jejich 

opravy 

Jarmila Novotná, Holín 

Karolína Levová, 

Jinolice 

19.11.2009, ObÚ Holín Jak začít sbírat, kde 

získat informace, 

materiály, opravy 

posezení s 

občerstvením 

Vánoční koncert ZŠ a MŠ Lužany 21.12.2009 Vánoční koncert žáků 

základní školy 

 


