Občina Luče v sodelovanju z društvi in krajani prireja

46. LUČKI DAN

5. – 9. avgust 2015

46. LUČKI DAN – PROGRAM PRIREDITVE
SOBOTA, 1. avgust 2015
08.00 Planinski pohod na Lepenatko v organizaciji Planinskega društva Luče. Zbirno
mesto na avtobusni postaji v Lučah, 5 ur hoje, malica pri Gričarju in organiziran
prevoz nazaj do Luč. Prijave najkasneje do četrtka, 30. julija 2015. Info in prijave:
PD Luče – 041/577-783, TIC Luče – 03 839 35 55

PONEDELJEK, 3. avgust 2015
15:00 Otvoritev teniškega turnirja za moške in ženske pri Okrepčevalnici Logar v Krnici,
finale v soboto, 8. avgusta 2015; info in prijave: Monika – 031/411-460

SREDA, 5. avgust 2015
15.00 Turnir mešanih dvojic v odbojki na mivki pri Okrepčevalnici Logar v Krnici; info
in prijave: Monika – 031/411-460
19.00 Potopisno predavanje - Tomo Petek v kulturni dvorani
21.00 Predstava »Z lesom v svet« pred Juvanovo hišo; KUK Potovke, KD Solčava,
Zavod Poseben dan in združeni kulturniki ZSD

ČETRTEK, 6. avgust 2015
10.00 Srečanje upokojencev ZSD v organizaciji DU Luče na prireditvenem prostoru
19.00 Osrednja proslava ob občinskem prazniku s podelitvijo občinskih priznanj v
kulturni dvorani
21.00 Koncert skupine Čedahuči na šolskem igrišču, v primeru slabega vremena na
prireditvenem prostoru
21.00 Predvajanje alpinističnega filma »Vstaja v dolini« pri Igli

PETEK, 7. avgust 2014
08.00 3-dnevni planinski pohod »Po mejah Občine Luče« v organizaciji Gorniškega kluba
Luče, zbirno mesto in zaključek pohoda na Volovljeku, približno 10 ur hoje/dan;
info in prijave: Tonč – 031/333-776
16.00 Nogometni turnir veteranov (Železna Kapla, Šenčur, Šmartno, Solčava, Luče)
pri Gričarju; info in prijave: Beno – 031/396-639
16.00 Nogomet na milnici na šolskem igrišču, info in prijave: Andraž – 040/426-629
18.00 Rokometna tekma »stari – mladi« na šolskem igrišču; info in prijave:
Marjan – 031/772-487
20.00 Modna revija, kolekcija pomlad-poletje – Timotej Rosc v kulturni dvorani
21.00 »Rock žur« s skupinami Zmelkoow, Happy Band in Prismojeni profesorji bluesa
na prireditvenem prostoru

46. LUČKI DAN – PROGRAM PRIREDITVE
SOBOTA, 8. avgust 2015
08.00 Turnir v malem nogometu za moške na šolskem igrišču; info in prijave:
Andraž – 040/426-629
09.00 Turnir v namiznem tenisu v šolski telovadnici; info in prijave: Patrik – 051/632-618
09.00 Dan odprtih vrat v Čebelarskem centru Luče med 9. in 12. uro
10.00 Ustvarjalne delavnice za otroke na zgornji vasi pri kmečki tržnici, v primeru
slabega vremena v kulturni dvorani; info in prijave: Adrijana – 031/229-494
10.00 Turnir v balinanju pri Okrepčevalnici Logar v Krnici; info in prijave:
Monika – 031/411-460
13.00 »Vlcersko tekmovanje« na Hočevarjevi njivi; info in prijave: Toni – 041/755-378
16.00 Turnir v ulični košarki na košarkarskem igrišču; info in prijave: Jože – 041/944-177
17.00 Družabno popoldne z ljudskimi godci in pevci ter vlcerske igre pri vlcerski bajti v
organizaciji DU Luče
18.00 Sv. maša z rogisti v čast zavetniku lovcev sv. Hubertu v farni cerkvi ter
otvoritev lovske razstave v lovskem domu
19.00 Humoristični skeč mladinske sekcije KUD Raduha na zgornji vasi pri kmečki tržnici,
v primeru slabega vremena v kulturni dvorani
20.15 »Vrnitev žalik žena v vas Luče« pri Juvanovi hiši
20.30 Pohod z baklami po Breznici, zbirno mesto pred Juvanovo hišo
21.00 Zabavni večer z ansamblom Akordi na prireditvenem prostoru

NEDELJA, 9. avgust 2015
07.00
09.00
10.00
11.00
17:00

Budnica po vasi v izvedbi Godbe Zgornje Savinjske doline
Pritrkavanje iz farnega zvonika in streljanje z možnarji pri Streljarnici
Sv. maša s procesijo v čast farnemu zavetniku sv. Lovrencu v farni cerkvi
Prireditev »Od štanta do štanta« s prikazom starih običajev in navad po vasi
5. Festival narodno-zabavne glasbe Luče 2015 na prireditvenem prostoru

OSREDNJI PRIREDITVENI PROSTOR JE POD ŠOTOROM

LEPO VABLJENI!

46. LUČKI DAN – PRIZORIŠČA
1.
−
−
−
−
−

OSREDNJI PRIREDITVENI PROSTOR – Hočevarjeva njiva
Srečanje upokojencev Zgornje Savinjske doline
»Vlcersko tekmovanje«
Rock žur - Zmelkoow, Happy Band in Prismojeni profesorji bluesa
Zabavni večer z ansamblom Akordi
Festival narodno-zabavne glasbe Luče 2015

2. BELMONDOVE DOBROTE
− ponudba hrane in pijače
3. SLADKI BUTIK
− prodaja sladoleda
4.
−
−
−

KULTURNA DVORANA LUČE
potopisno predavanje - Tomo Petek
osrednja proslava ob občinskem prazniku s podelitvijo priznanj
modna revija, kolekcija pomlad-poletje - Timotej Rosc

5. OKREPČEVALNICA KOVAČNICA
− ponudba hrane in pijače
6. LOVSKI DOM
− ogled lovske razstave, v soboto od 15. do 20. ure in v nedeljo od 8. do 16. ure
7. DELAVNICA ŠLANGER
− razstava in prodaja ročno izdelanih lesenih predmetov, vsak dan med 10. in 19. uro
8. HOKEJSKA KLET (Avžlakov kevder)
− predstavitev in-line hokeja, možnost »streljanja na gol« za obiskovalce
− ponudba hrane in pijače
9. FARNA CERKEV SV. LOVRENCA
− sv. maši v čast farnemu zavetniku in zavetniku lovcev, pritrkavanje iz farnega zvonika
10. STRELJARNICA – STRELSKO DRUŠTVO MOŽNAR
− obuditev starega običaja streljanja z možnarji
11. SMUČARSKO TEKAŠKO DRUŠTVO in SMUČARSKI KLUB LUČE
− razstava na temo smučanja in prikaz izdelovanja lesenih smuči - Jani Slemenšek
− ponudba hrane in pijače
12. GOSTILNA PR' LAMPI
− ponudba hrane in pijače
13. AKTIV KMEČKIH ŽENA
− prikaz izdelave masla v pinji, pokušina in prodaja domačih jedi in pijač: kruh, pecivo,
obrnenik, skuta in sir, suhomesnati izdelki, mošt, borovničevec
14. KMEČKA TRŽNICA
− ustvarjalne delavnice za otroke, razstava in prodaja unikatnih izdelkov
− humoristični skeč mladinske sekcije KUD Raduha

15. ČEBELARSKO DRUŠTVO
− čebelarska razstava in pokušina medenih pridelkov
− ponudba hrane in pijače
16. FRANC STRMČNIK
− razstava in prodaja unikatnih lesenih izdelkov
17. MARJETA FALE
− prikaz postopka filcanja in prodaja filcanih izdelkov
18.
−
−
−

JUVANOVA HIŠA
predstava »Z lesom v svet«
dnevi odprtih vrat od četrtka do nedelje med 11. in 20. uro; vodeni ogledi ob 11. in 18. uri
nedelja – bolšji sejem, ponudba hrane in pijače

19. PERICE
− prikaz pranja in sušenja perila po starem, brezplačna »žajfa« za obiskovalce
− pokušina domačih dobrot
20.
−
−
−
−

DRUŠTVO UPOKOJENCEV (vlcerska bajta)
družabno popoldne z ljudskimi pevci in godci, vlcerske igre
manjša razstava vlcerskega orodja in opreme iz življenja vlcerjev v bajti in pred njo
predstavitev starega orodja in opravil: predenje, štrikanje volne, pletenje košev in košar,
klepanje srpov in kos, …
ponudba in prodaja domačih dobrot, organizirana "taksi služba z lojtrnikom"

21. OSNOVNA ŠOLA BLAŽA ARNIČA
− razstava pomladno-poletne kolekcije - Timotej Rosc, v soboto in nedeljo med 15. in 20. uro
22. ŠOLSKA TELOVADNICA
− turnir v namiznem tenisu
23.
−
−
−

ŠOLSKO IGRIŠČE
koncert skupine Čedahuči
rokometna tekma »stari – mladi«
nogomet na milnici, mali nogomet za moške, turnir v ulični košarki

24. ČEBELARSKI CENTER
− dan odprtih vrat: ogled centra in vzreje matic kranjske sivke, pokušina medenih dobrot
25. BAR IGLA
− alpinistični film »Vstaja v Dolini«
26. OKREPČEVALNICA LOGAR
− turnir mešanih dvojic v odbojki na mivki, teniški turnir, turnir v balinanju
− ponudba hrane in pijače
27. GRIČAR
− nogometni turnir veteranov: Železna Kapla, Šenčur, Solčava, Šmartno, Solčava, Luče
28. SNEŽNA JAMA
− ogled jame med 9. in 17. uro (voden ogled vsake dve uri)

LEPO VABLJENI!

