OBČINSKA

OBVESTILA

AVGUST 2015
Spoštovane občanke in občani!
Če je bilo lansko poletje hladno in deževno, to zagotovo ne bo veljalo za letošnje poletje. Kljub vsemu pa
ekstremne vremenske razmere in vročinski rekordi ne bodo vplivali na pravočasno dokončanje dveh letošnjih
največjih medobčinskih investicij. Na izgradnjo drugega dela kanalizacije v Malih Braslovčah ter na obnovo
transportnega vodovoda v Grajski vasi.
Pred vrati pa je tudi že tradicionalni, 53. Dan hmeljarjev, ki naznanja začetek obiranja hmelja po vsej dolini.
Vljudno vas vabim na osrednjo prireditev, ki se bo odvijala na drugo nedeljo v avgustu na prireditvenem
prostoru v Braslovčah. Seveda lepo vabljeni tudi na ostale spremljajoče prireditve.
Branimir Strojanšek
Župan

SOBOTA, 1. avgust

Planinsko društvo Dobrovlje Braslovče vabi na POHOD V KARNIJSKE ALPE –
TROGHOFEL (2279m). Informacije na tel. 041 771 134, Franci Kumer.

SOBOTA, 1. avgust,
ob 17. uri

PGD Braslovče vabi na 4. GASILSKO TEKMOVANJE s starimi ročnimi in motornimi
brizgalnami in pokalno tekmovanje Savinjsko Šaleške regije pri Gasilskem domu
Braslovče. Informacije na tel. 041 873 896, Rudi Sedovšek.

SREDA, 5. avgust

Planinsko društvo Dobrovlje Braslovče vabi na POHOD PO SAVINJSKI PLANINSKI POTI.
Informacije na tel. 041 570 151, Jože Marovt.

PETEK, 7. avgust,
ob 20. uri

Športno društvo Monotheist v sodelovanju s skupino mladi za Braslovče vabi na prireditveni
prostor Braslovče na ROCK HMELJARJEV. Nastopajo lokalne skupine: Never Shaved, Cid
Control, Under cover, Stone Orange, DB virus. Kontaktna oseba Urh Pantner, tel. 041 298
634. Informacije na fb strani mladi za Braslovče.

SOBOTA, 8. avgust,
ob 7. uri

Ribiška družina Šempeter vabi na ribnike Preserje na RIBIŠKO TEKMOVANJE za pokal
»hmeljske kobule«. Informacije na tel. 041 570 151, Zdenko Mak.

SOBOTA, 8. avgust,
ob 10. uri

Športno društvo Savinja Letuš vabi na športno igrišče Letuš na TURNIR TROJK V
KOŠARKI za pokal »hmeljske kobule«. Informacije na tel. 041 278 520, Robi Dimec.

SOBOTA, 8. avgust,
ob 10. uri

Šahovski klub Braslovče vabi na prireditveni prostor v Braslovče na 2. ŠAHOVSKI TURNIR
za pokal »hmeljske kobule«. Informacije na tel. 040 648 069, Ivana Flander.

SOBOTA, 8. avgust,
ob 11. uri

Mladi za Braslovče vas, v sodelovanju s ŠD Monotheist, vabijo, da se jim tudi letos
pridružite na VODNIH IGRAH ob Braslovškem jezeru, kjer bodo otroke zabavali z raznimi
delavnicami, animacijami in igrami. Za malo starejše pa so pripravili nastop akrobatske
skupine Grabit. Dogajanje bo potekalo okvirno do 17. ure.

PETEK in SOBOTA,
7. in 8. avgust

ŠD Braslovče vabi na igrišča pri DTV Partizan na TURNIR DVOJIC V ODBOJKI NA MIVKI
za moške in ženske za pokal »hmeljske kobule«.
Program turnirja:
petek 7.8. ob 18. uri turnir za ženske (odprta kategorija)
sobota 8.8. ob 10. uri turnir za fante U13 (letnik 2003 in mlajši)
ob 12. uri turnir za fante U15 (letnik 2001 in mlajši)
ob 14. uri turnir za člane (odprta kategorija)
Informacije in prijave do zapolnitve prostih mest na tel. 070 881 023, Sandi Fužir. Startnina
15 EUR na ekipo.

NEDELJA, 9. avgust,
ob 15. uri

Turistično društvo Braslovče vabi na prireditveni prostor Braslovče na osrednjo prireditev ob
53. DNEVU HMELJARJEV s Savinjskim oktetom in osrednjimi gosti ansamblom
MODRIJANI. Informacije na tel. 031 896 938, Branko Ribizel.

SREDA, 12. avgust,
od 15. do 17. ure

PGD Trnava organizira PREGLED GASILNIH APARATOV med 15. in 17. uro pred
gasilskim domom v Trnavi. Informacije na tel. 041 873 952, Simon Brdnik.

SOBOTA, 15. avgust,
ob 20.30 uri

PGD Gomilsko vabi na NOČNO ČLANSKO TEKMOVANJE v sklopu lige GZ Žalec.
Tekmovanje se bo odvijalo na nogometnem igrišču Gmajna. Za hrano in pijačo bo
poskrbljeno! Prijave ekip in informacije na tel. 041 576 178, Simon Lončar.

SOBOTA, 22. avgust,
ob 21. uri

Prosvetno društvo Braslovče vabi na prireditveni prostor Braslovče v KINO POD
KOZOLCEM. Na sporedu bo slovenski celovečerec z naslovom Razredni sovražnik. Film
je povzet po resničnih dogodkih in je postavljen v eno izmed slovenskih srednjih šol, kjer
dijaki nikakor ne morejo sprejeti metod in zahtev novega učitelja nemščine. Njihov odnos se
zaostruje iz dneva v dan. Ob samomoru sošolke pa se življenja dijakov in učitelja za vedno
spremenijo. Spoznanje, da zadeve niso tako črno – bele, pa pride prepozno…

SOBOTA, NEDELJA
22. in 23. avgust

Planinsko društvo Dobrovlje Braslovče vabi na POHOD V DOLOMITE – MONTE
CRISTALLO. Informacije na tel. 031 834 878, Petra Kumer Lesjak.

SOBOTA 29. avgust,
ob 15. uri

Prostovoljno gasilsko društvo Braslovče vabi na TRADICIONALNO 21. GASILSKO
TEKMOVANJE za prehodni pokal »hmeljske kobule« in memorial Žiga Rožiča, ki je
hkrati tudi 6. tekmovanje v članski ligi GZ Žalec. Na tekmovanju bodo sodelovale ekipe
gasilcev in gasilk iz bližnje in daljne okolice. Tekmovanje bo pri gasilskem domu v
Braslovčah. Vse dodatne informacije na tel. 041 783 709, Danijel Pantner.

NEDELJA, PONEDELJEK

Planinsko društvo Dobrovlje Braslovče vabi na POHOD NA TRIGLAV. Informacije na tel.
031 690 916, Stanko Križanec.

30. in 31. avgust

Informacije o spremembah prireditev in morebitnih novih prireditvah najdete na spletni strani www.braslovce.si.

OSTALA OBVESTILA
OBVESTILO KRAJEVNEGA ODBORA PARIŽLJE- TOPOVLJE
KO Parižlje - Topovlje obvešča svoje krajanke in krajane, da lahko svoje pobude in vprašanja o aktualnih zadevah za
območje krajevnega odbora Parižlje - Topovlje posredujejo na elektronski naslov: koparizlje.topovlje@gmail.com
Lahko jih kontaktirate tudi osebno in sicer:
Sabina Žolger, predsednica KO, in Martin Tkavc, podpredsednik
Člani KO: Nika Udrih, Ida Čremožnik, Jasmin Padžić, Primož Emeršič, Pavlina Irman, Darko Bršek, Nejc Passero,Taja
Steblovnik, Borut Vrščaj, Vlado Božič, Vini Mežnar, Sašo Drešček in Domen Marovt.

VABILO
Turistično društvo Braslovče vabi na

53. DAN HMELJARJEV
ki bo v nedeljo, 9. avgusta 2015, s pričetkom ob 15. uri
na prireditvenem prostoru v Braslovčah
Osrednji del prireditve bo oznanila tradicionalna slavnostna povorka,
ki se bo vila ob 15. uri skozi trg Braslovče do prireditvenega prostora.
Po primopredaji starešinstva in predstavitvi novega hmeljarskega
starešine in princese boste lahko uživali ob zabavnem programu
ter izvirnih in šaljivih hmeljarskih tekmovanjih.
Zaplesali boste lahko ob zvokih Savinjskega kvinteta,
osrednji gost prireditve pa bo ansambel Modrijani.

