KOLEDAR DOGODKOV V OBČINI POLJČANE – AVGUST 2013
Začetniški tečaj tenisa za otroke in mladino; 05. – 09. avgust 2013
Na tenis igrišču v Zg. Poljčanah bo med 05. in 09. avgustom 2013 organiziran tečaj tenisa za otroke in
mladino. Več informacij dobite na tel. številki 051/305-674 – Marko Pongračič.

KUD-ov poletni tabor ustvarjalnih delavnic; 26. – 29. avgust 2013
Ponedeljek, 26. avgust – likovna delavnica / Torek, 27. avgust – dramska delavnica /
Sreda, 28. avgust – godba na pihala / Četrtek, 29. avgust – lutkovna delavnica
Vse delavnice so brezplačne in potekajo v Domu krajanov v Poljčanah med 16. in 18. uro. Prijavite se
lahko do 15. avgusta na naslov: KUD Janko Živko Poljčane, Bistriška c. 91a, 2319 Poljčane, ali na tel.
številki 040/522-713.

Usposabljanje za vodje; 27. – 30. avgust 2013
Ljudska univerza Slovenska Bistrica organizira 40 urni brezplačni tečaj »Usposabljanja za vodje«.
Prijave in informacije na brigita.kruder@lu-sb.si

Razstava del slikarke Andreje Strittmater; avgust, september 2013
Slikarka Andreja Strittmater je bila rojena v Poljčanah, kjer je tudi obiskovala osnovno šolo, sedaj pa
že 25 let živi v Nemčiji. Svoja slikarska dela, na katerih so izražene vsebine vesolja je razstavljala že v
številnih mestih po Evropi. Tokrat si jih lahko ogledate v prostorih Občine Poljčane. Razstava bo na
ogled predvidoma do konca septembra 2013.

V DRAVINJSKO DOLINO S KOLESOM PO KOŠARICO DOBROT
Pri Samostanu Studenice in na dvorcu Štatenberg si lahko brezplačno izposodite
kolesa za vso družino. Popeljite se po urejenih kolesarskih poteh, spoznajte naravno
in kulturno dediščino, oglejte si zanimivosti ob učnih poteh naše okolice in
odkrivajte bogato zakladnico domače kulinarike.
S kolesom se lahko odpravite po nakupu domačih izdelkov, ki jih pri lokalnih
ponudnikih najdete vsako soboto na tržnici v Poljčanah in Makolah. Sestavite si
košarico domačih dobrot po svojem okusu in spoznajte zaklade Dravinjske doline.
Informacije za izposojo koles dobite na tel. številki 040 432 810 ali 040 848 555.
Zraven koles je na voljo še oprema in kolesarske karte.

NAPOVEDUJEMO
Ponudniki, vključeni v projekt
oblikovanja blagovne znamke
so v minulih tednih zbirali
svoje produkte, ki jih bodo v
jesenskih mesecih registrirali
pod skupno blagovno znamko
»Zakladi Dravinjske doline«.

Izdaja: OBČINA POLJČANE – RCN, Bistriška cesta 68, 2319 Poljčane
Tel. 02/80 29 290, 030/612-100, E-pošta: jelka.lovrencic@poljcane.si

