OBČINSKI BAZAR
ŠPORTNI PARK LIPA ŠTORE
Četrtek, 20. junij 2019, med 10. in 17. uro

Za animacijski program, športne igre in
kulinarično noto bo poskrbljeno
OBČINA ŠTORE, LJUDSKA UNIVERZA CELJE, MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV CELJE,
ZDRAVSTVENI DOM CELJE, DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JZ ŠTAJERSKE,
REGIJSKO ŠTUDIJSKO SREDIŠČE CELJE, OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE, DOM LIPA ŠTORE,
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE, ŠD KOVINAR ŠTORE, PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA,
KORK ŠTORE, KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE, DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN KLETARJEV »POLIČ« ŠTORE,
STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE.

DOGAJALO SE BO …
•

možnost meritve sladkorja v krvi in holesterola ter meritve krvnega tlaka
•

akcija »Otroci dobrodelno zbiramo igrače«

• akcija »Knjižni bazar«
(Otroci, pozor! S sabo prinesite vsaj eno staro, a ohranjeno knjigo
in izbrali si boste lahko »novo)
•
•

predstavitev pilotnega projekta Dolgotrajna oskrba

pevska skupina Društva upokojencev Štore─ljudske pesmi 11.00
• medgeneracijsko sodelovanje z OŠ Štore 11.30
(ustvarjalne delavnice, izdelovanje voščilnic, rožic in še …)

• KOLESARSKA DIRKA 13.30–15.00
posebno vzdušje bo doprinesla že 26. kolesarska dirka Po Sloveniji,
2. etapa poteka skozi Štore (nadvoz Lipa–Mercator Štore–Svetina)
Udeleženci bazarja bomo organizirano pozdravili in navijaško
podprli kolesarje in druge spremljajoče udeležence dirke.
•

plesna skupina Malo levo, malo desno─ljudski plesi 15.00
•

kruh v obliki sončnice iz domače pekarne
(kruh sožitja, povezovanja in sodelovanja)
•
•

•

bralna urica v Knjižnici Štore 16.00
balinanje in ostale športne aktivnosti

predstavitev dela gasilcev, otroški gasilski poligon
•
•

predstavitev dela veteranov in strelcev

prikaz slikanja z usti in fotografiranje brez rok
•

•

degustacija bograča

predstavitev Konjeniškega društva Štore, konjiček poni Lili, možnost fotografiranja in
božanja
•
•

zaigrali bodo Veseli jahači

predstavitev Društva vinogradnikov in kletarjev Polič Štore, degustacija vina

VLJUDNO VABLJENI!
OBČINA ŠTORE

ČASOVNICA
LJUDSKA UNIVERZA CELJE

MEDOBČINSKO DRUŠTVO
DELOVNIH INVALIDOV CELJE
(Visoka zdravstvena šola v Celju)

•

predstavitev

•

možnost meritve sladkorja v krvi in holesterola ter
meritve krvnega tlaka

•

akcija »Otroci dobrodelno zbiramo igrače«

•

prikaz slikanja z usti in fotografiranje brez rok

•

predstavitev pilotnega projekta Dolgotrajna oskrba

•

predstavitev

PARAPLEGIKI

ZDRAVSTVENI DOM CELJE

REGIJSKO ŠTUDIJSKO SREDIŠČE

OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE

• akcija »Knjižni bazar«
(Otroci, pozor! S sabo prinesite vsaj eno staro,
a ohranjeno knjigo in izbrali si boste lahko »novo)
• bralna urica v Knjižnici Štore 16.00

ČASOVNICA
•
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE

•
•
•

pevska skupina Društva upokojencev Štore─ljudske pesmi
11.00
medgeneracijsko sodelovanje z OŠ Štore 11.30
(ustvarjalne delavnice, izdelovanje voščilnic, rožic in še…)
plesna skupina Malo levo, malo desno─ljudski plesi 15.00
kruh v obliki sončnice iz domače pekarne
(kruh sožitja, povezovanja in sodelovanja)

•

balinanje in ostale športne aktivnosti

•

kuhanje in degustacija bograča

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE

•
•
•

predstavitev društva
konjiček poni Lili, možnost fotografiranja in božanja
zaigrali bodo Veseli jahači

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR
ŠTORE

•

predstavitev dela veteranov in strelcev

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV in
KLETARJEV POLIČ ŠTORE

•

predstavitev društva in degustacija vina

PGD ŠTORE
in
PGD PROŽINSKA VAS

•

predstavitev dela gasilcev–otroški gasilski poligon

ŠD KOVINAR

KORK ŠTORE

