KOLEDAR DOGODKOV, PRIREDITEV IN OBVESTIL V OBČINI POLJČANE – SEPTEMBER 2021
DATUM

URA

1. 9. 2021
do
10. 9. 2021

zjutraj in
opoldne

14. 9. 2021

16.30

21. 9. 2021

od 9.00
do 10.00

NAZIV PRIREDITVE/DOGODKA

KRAJ

ORGANIZATOR

PRVI ŠOLSKI DAN - ŠOLSKA PROMETNA SLUŽBA. Člani ZŠAM Poljčane
POLJČANE
ZŠAM POLJČANE in OSNOVNA
bodo vsak dan bdeli nad prometnim režimom v centru Poljčan in
ŠOLA POLJČANE
pomagali omogočiti otrokom varno pot v šolo. Vse voznike opozarjamo
na skrajno previdnost.
OTVORITEV NOVEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA PRI OSNOVNI ŠOLI KAJETANA IGRIŠČE PRI OSNOVNI ŠOLI OSNOVNA ŠOLA POLJČANE IN
KOVIČA POLJČANE
OBČINA POLJČANE
LJUDSKA UNIVERZA SLOVENSKA BISTRICA ORGANIZIRA SVETOVALNI
RAZVOJNI CENTER NARAVE LJUDSKA UNIVERZA
KOTIČEK V RAZVOJNEM CENTRU NARAVE POLJČANE, v okviru katerega
SLOVENSKA BISTRICA
nudijo informacije o brezplačnih tečajih tujih jezikov ali računalništva,
srednješolski izobrazbi v programu trgovec, ekonomski tehnik ali strojni
tehnik, o osnovni šoli za odrasle in drugo. Vabljeni!
OBVESTILA

Župan in Občinska uprava Občine Poljčane želimo vsem šolarjem prijeten in varen pričetek šole ter obilo učnih uspehov v šolskem letu 2021/2022.
V mesecu maju je bilo ustanovljeno Društvo tehnične dediščine Poljčane, katerega glavni namen je ohraniti vsaj del že pozabljene tehnične kulturne dediščine in jo
ohraniti za rodove, ki prihajajo za nami. V okviru društva sodelujejo lastniki starodobnih vozil, zbiratelji znamk, razglednic, denarja ipd. Veseli bodo vsakega novega
člana, ki ima podobne interese in željo po ohranjanju tovrstne dediščine. Predstavitev društva z vožnjo starodobnikov po poteh naše občine bo v soboto 2. 10.
2021. Več informacij o društvu in delovanju dobite pri predsedniku društva, g. Andreju Samastur na kontaktu 051 311 096.
Vabimo vas, da ob sobotnih dopoldnevih obiščete lokalno tržnico z obogateno ponudbo domačih izdelkov na stojnicah. Tržnica je odprta vsako soboto med 8.00 in
9.30. Vabimo tudi nove ponudnike da se predstavijo s svojimi izdelki. Informacije o uporabi stojnice tržnice dobite na Občini Poljčane.
VPIS V KARATE 🥋 ŠOLO. SKIF Karate - do Klub Poljčane s centralnim sedežem v Tokyu na Japonskem z 20 letno tradicio aktivnega delovanja v občini Poljčane in
rednim sodelovanjem z najvišjimi Japonskimi mojstri VABI K VPISU v mesecu septembru oz. do zapolnitve prostih mest. Treningi bodo potekali po novem načinu
učenja v manjših skupinah. Takšen način omogoča dosledno in hitrejše utrjevanje vseh motoričnih gibalnih tehnik. Veščina daje dosledna spoštovanja vseh pravil in
popolno samozavest nasploh v življenju. Program dela je začrtan z izpitnimi programi do mojstrskega nivoja. Priporočilo za vpis je od 6 leta starosti, prav tako pa je
sistematsko učenje KARATEJA zelo koristno za vse starostne kategorije ne glede na spol.
Pogovor in predstavitev o načinu dela za nove člane oz. starše otrok je možen kadarkoli pri Alešu Kavkler 🥋 mojster Karateja 4. DAN lic. Inš.
Tel. 051 388 485, skif.karate32@gmail.com VABLJENI!
Vinogradniško sadjarsko društvo Poljčane v mesecu septembru organizira predavanje na temo Priprava na trgatev vinskega letnika 2021. Predavala bo mag. Tadeja
Vodovnik Plevnik iz KGZ Maribor. Termin bo objavljen naknadno na spletni strani društva.
Kontakt za objavo dogodka: jelka.hribernik@poljcane.si

Za točnost informacij odgovarja prijavitelj dogodka.

CEPLJENJE PROTI COVID-19
Zaščitimo sebe in svoje bližnje pred okužbo in dolgoročnimi posledicami COVIDA-19. Cepiva so varna in preizkušena. Stranski učinki so blažji in krajši kot posledice
bolezni. Le z zadostno precepljenostjo bomo ustavili epidemijo in ponovno zapiranje družbe. Za cepljenje v naši občini so v mesecu septembru na voljo naslednji
termini:

Četrtek, 2. 9.2021
Četrtek, 9. 9. 2021
Četrtek, 16. 9. 2021
Četrtek, 23. 9. 2021
Četrtek, 30. 9. 2021

od 15. do 16. ure
od 13. do 14. ure
od 13. do 14. ure
od 15. do 16. ure
od 13. do 14. ure

Cepljenje bo potekalo na lokaciji: Razvojni center narave, Bistriška c. 68, Poljčane. Na voljo bo cepivo Pfizer.
PLANINSKO DRUŠTVO POLJČANE ORGANIZIRA
4. 9. 2021

POKOJIŠČE - VERD, (E7), 4 ure

Mally

11. 9. 2021

OLŠEVA 1929 (prečenje), (RSPP), 6 ur

Blažič

18. 9. 2021

ČEMŠENIŠKA PLANINA (1120 m) - LIMOVCE, (S, KM, Z, TV), 5 ur

Gajšek, Pirš, Aber, Pegan

25. 9. 2021

PREČENJE: LOPATNIK (2012) - KRNIČICA (2142) - SREDNJI VRH (2134), 7 ur

Kovačič

25. 9. 2021

KOŠENJAK (1522 m) (K, Pot čez Kozjak), 5 ur

Perko, Zamuda, Kavkler

Planinsko društvo Poljčane si pridržuje pravico, da zaradi objektivnih razlogov izleta ne razpiše, spremeni smer ali datum, ga odpove ali razpiše dodatnega, zamenja vodjo in/ali pomočnike ter doda pomočnike.
Objavljeni dogodki se lahko fotografirajo in snemajo. Z udeležbo soglašate, da se vas sme fotografirati ali posneti in posnetek objaviti na spletnih straneh, v drugih tiskovinah in na družabnih omrežjih. Namen snemanja
je dokumentiranje aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih.

Kontakt za objavo dogodka: jelka.hribernik@poljcane.si

Za točnost informacij odgovarja prijavitelj dogodka.

