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PROGRAM PRIREDITEV SEPTEMER 2019 

Petek, 6. 9. 2019                                                                   

ob 16. uri: medvaški turnir vasi KS Črešnjevec v odbojki na odbojkarskem  igrišču na Črešnjevcu – organizator DU Črešnjevec  in KS 

Črešnjevec (v primeru slabega vremena  bo turnir v  telovadnici Osnovne šole dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec);   

Sobota,  7.  9. 2019     

ob 7. uri: tekmovalno ribiško druženje na ribniku Farovec  - organizator DI Črešnjevec                                  

ob  9. uri: medvaški turnir vasi KS Črešnjevec v malem nogometu na šolskem igrišču ob  OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec  - organizirata 

ŠD Črešnjevec in KS  Črešnjevec (žrebanje ob 8.45 uri; v primeru slabega vremena bo turnir v telovadnici Osnovne šole dr. Jožeta Pučnika 

Črešnjevec.) 

ob 14. uri: kolesarski izlet krajanov Krajevne skupnosti Črešnjevec - organizirata ŠD in KS Črešnjevec (zbor udeležencev ob 13.45 uri pri 

Domu kulture na Črešnjevcu) - zaključek pri kozolcu na Pretrežu.    

Nedelja,  8. 9. 2019:  

Ob 8. uri: rekreativni tek po vaseh Krajevne skupnosti (zbor udeležencev pri Domu kulture na Črešnjevcu ob 7.45 uri) 

Sreda,  11.  9. 2019  

ob 17. uri: otvoritev 5. samostojne likovne razstave in podelitev značk članom likovne sekcije za 5. letno delo v likovni  sekcije KUD 

Štefan  Romih  Črešnjevec v Domu kulture na Črešnjevcu; 

ob 19. uri: predavanje prof. Srečka Štajnbaherja o preteklosti, sedanjost in prihodnosti KS Črešnjevec v Domu kulture na Črešnjevcu;                                               

Četrtek, 12.  9. 2019  

ob 15. uri: kratka predstavitev LD Črešnjevec in pohod krajanov s Črešnjevca preko Pretreža v Farovec, organizira DU Črešnjevec (zbor 

pri Lovskem domu na  Črešnjevcu); 

Petek, 13. 9. 2019     

ob 18. uri: večer ljudskega petja  v  Domu kulture na Črešnjevcu - organizira  Društvo invalidov Črešnjevec; 

Sobota, 14. 9. 2019      

od 10. ure dalje: otroški živžav (trampolini, napihljive blazine na šolskem igrišču),  panoramska vožnja z vlakcem  po naši krajevni 

skupnosti (2 vožnji, in sicer 10. in 11.30 izpred OŠ);   

od 13. ure dalje: Kamišibaj pod češnjami 

ob 15. uri:  kuhanje obare v kotličkih pri odbojkarskem igrišču (organizatorji Vaški odbori); 

ob 17.30 uri: položitev venca pri spomeniku žrtvam NOB pri Osnovni šoli dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec; 

ob 19. uri: zaključna prireditev s kulturnim programom,  podelitev priznanj KS in pokalov za osvojena mesta v odbojki, nogometu in 

ribarjenju, v telovadnici Osnovne šole dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, takoj po končani prireditvi koncert v kulturnem domu narodno 

zabavnega ansambla  Krjavelj in druženje krajank in krajanov ob dobrotah Aktiva kmečkih žena  Črešnjevec in razglasitev zmagovalne 

vaške ekipe  in pokušnja  obare. 

Nedelja, 15. 9. 2019       

ob 13. uri: sveta maša v cerkvi Sv. Mihaela na Črešnjevcu; po zaključeni sveti maši vožnja z vlakcem in ogled krajevne skupnosti. 

ob 15.30 uri: srečanje starejših krajank in krajanov v Kulturnem  domu na Črešnjevcu, v organizaciji Krajevne organizacije RK, DU 
Črešnjevec  in KS Črešnjevec.        
 

Organizacijski odbor:  Franc Podgrajšek, predsednik Sveta KS Črešnjevec 


