
PROGRAM PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU
DUPLEŠKEM TEDNU 2014

PETEK, 20.6.2014
ob 9.00 uri: otvoritev objekta in kegljaški turnir

Zgornje podravske pokrajinske zveze Maribor, pri Režijskem obratu v Sp. Dupleku (DU Duplek)

SOBOTA, 21.6.2014
ob 9.00 uri: Dupleški dan nogometa 2014, pri OŠ Duplek (organizator: NK Duplek)

ob 9.00 uri: teniški turnir - posamezniki, teniška igrišča v Sp. Dupleku (Organizator: Teniško društvo občine Duplek)
ob 20.00 Vurberški festival, grad Vurberk (organizator: Turistično društvo Vurberk)

NEDELJA, 22.6.2014
ob 15.00 uri: Dupleški dan nogometa 2014, pri OŠ Duplek (organizator: NK Duplek)

TOREK, 24.6.2014
ob 17.00 uri: Športna noč v Koreni (tekmovanje trojk v odbojki, kegljanje, gasilski piknik ), igrišče v Zg. Koreni pri gasilskem domu (organizator: Športno 

društvo Korena 201, PGD Korena)

SREDA, 25.6.2014
ob 9.00 uri: pohod po Zg. Dupleku, zbirno mesto: motoklub Zg. Duplek (organizator: TD občine Duplek in OZSČ Maribor)

ob 14.00 uri: konjeniška prireditev, pri gostišču Valerija (organizator: Konjeniško društvo prijateljev konj Duplek)

ČETRTEK, 26.6.22014
ob 17.00 uri: tekmovanje v streljanju, OŠ Dvorjane (organizator: DU Duplek)

ob 18.00 uri: fotografska razstava:Toscana, Knjižnica Duplek (razstavlja Sašo Korošec)
ob 20.00 uri: S pesmijo in plesom na vasi, šotor pri dvorani v Sp. Dupleku (organizator:Glasbeno društvo »Fantje izpod Vurberka«)

PETEK, 27.6.2014
ob 18.00 uri: Akademija lepote (ličenje in friziranje v živo, FASHION SHOW), šotor pri dvorani v Sp. Dupleku

od 20.00 ure naprej: DJ, zabava s skupino  Čuki, šotor pri dvorani v Sp. Dupleku

SOBOTA, 28.6.2014
ob 9.00 uri: teniški turnir- dvojice, teniška igrišča v Sp. Dupleku (organizator: Teniško društvo občine Duplek)

ob 14.00 uri: otvoritev prenovljenih skakalnic za smučarske skoke, Jablance (organizator: Športno društvo Jablance)
ob 17.00 uri:  vlečenje vrvi med vasmi  in kuhanje enolončnice, pri dvorani v Sp. Dupleku

od 20.00 ure naprej : DJ, zabava z Viktorji in Rebeko Dremelj

NEDELJA, 29.6.2014
ob 10.00 uri: maša ob krajevnem prazniku »voroško«

Po maši sprevod prisotnih gostov, starodobnih vozil  in društev na prireditveni prostor, kjer bo podelitev priznanja Zlati grb občine Duplek, razglasitev 
športnika, športnice in ekipe Občine Duplek za leto 2013, podelitev priznanj drugim uspešnim športnikom ter  drugim zaslužnim občanom.

ob 11.00 uri: razstava opreme Slovenske vojske ter enot civilne zaščite in gasilcev, predstavitev poklica vojak, pri pošti  v Sp. Dupleku
ob 11.00 uri: razstava starodobnih vozil, za gostiščem Valerija (organizator DOTKD Oldtimer Duplek)

ob 11.00 uri: degustacija vin in domačih dobrot, dvorana Sp. Duplek 
ob 13.00 uri: šahovska simultanka na zelenici pri pošti v Sp. Dupleku (organizator: šahovski krožek OŠ Korena)
ob 14.00 uri: srečanje invalidov, krvodajalcev in starejših, Kulturni dom Vurberk (organizator: KO RK Vurberk)

ob 14.00 uri: nogomet na napihljivi zračni blazini, parkirišče pri trgovini Jager
ob 16.00 uri: prireditev za otroke (žongler, poslikava obraza, ustvarjalna delavnica, lutkovna predstava “Pod medvedovim dežnikom”),  

šotor pri dvorani v Sp. Dupleku
ob 17.30 uri: predstavitev športnih dejavnosti: ples, zumba, aikido, judo, karate,  šotor pri dvorani v Sp. Dupleku

ob 18.00 uri: ansambel Nova pot, šotor pri dvorani v Sp. Dupleku
ob 23.00 uri: zaključek občinskega praznika z ognjemetom

V nedeljo, 29. junija 2014 bodo na prireditvenem prostoru napihljiva igrala za otroke.
Od četrtka, 26. junija 2014 do nedelje 29. junija 2014 bo spremljevalna prireditev Lovska razstava v Lovskem domu v Ciglencah, od 9.00 do 18.00 ure.

V soboto, 28. junija in nedeljo, 29. junija 2014 bosta spremljevalni prireditvi:  
Razstava malih živali (v posebnem razstavnem prostoru) in Tržnica, pri dvorani v Sp. Dupleku


