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V mesecu novembru se bodo v Dutovljah zvrstili naslednji dogodki in prireditve:

V petek, 7. novembra ob 18 uri bo Petkov veÄ•er posveÄ•en 100 letnici zaÄ•etka I. svetovne vojne. Prireditev nosi
naslov: Dutovlje in okolica v letih 1914 do 1954. Tega dne bo najprej v popoldanskem Ä•asu polaganje venca na
voja&scaron;ko pokopali&scaron;Ä•e iz I. sv. vojne v Dutovljah ob prisotnosti Veleposlanika Republike ÄŒe&scaron;ke. Ob
18. uri bo v galeriji BunÄ•etove domaÄ•ije otovoritev razstave, ki prikazuje Dutovlje z okolico v Ä•asu po tem zaÄ•etku vojne
vse do leta 1954. Otvoritev bo spremljal bogat kulturni program. Pokrovitelj prireditve je Å¾upan obÄ•ine SeÅ¾ana g. Davorin
TerÄ•on.
Gradivo in zgodovinska priÄ•anja je zbral SreÄ•ko RoÅ¾e, lastnik Voja&scaron;kega muzeja v Lokvi, ki je tudi avtor razstave.
V torek 11. novembra ob 17. uri bomo praznovali Martinovo z blagoslovom vin v sodÄ•kih Dru&scaron;tva vinogradnikov in
vinarjev Krasa, Konzorcija kra&scaron;kih pridelovalcev terana, Å½upanovega vina, vina zadruge Vinakras in dutovsko
vino v sodÄ•ku TuristiÄ•nega dru&scaron;tva Kras. Martinovanje bo spremljal zabavni kulturni program ob degustaciji
leto&scaron;njega vina in peÄ•enem kostanju.
V petek, 14. novembra ob 18. uri bo petkov veÄ•er namenjen vsem, ki radi prisluhnejo potopisnim predavanjem. Gostili
bomo motorista Ireno in Igorja Birso iz Branika, ki sta letos potovala z motorjem v Iran. Predavanje nosi naslov: Potovanje
z motorjem - Iran, deÅ¾ela prijaznih ljudi.

V petek dne 21. novembra ob 18.00 uri vas vabimo na predavanje Å½ivljenje je gibanje, ki bo potekalo v BunÄ•etovi domaÄ•iji
v organizaciji Socialno varstvenega zavoda Dutovlje in s sodelovanjem TuristiÄ•nega dru&scaron;tva Kras. Predavala
bo Loredana Kralj. Govora bo o &scaron;portu, gibanju, igri in rekreaciji.

Loredana Kralj je diplomirala na visoki &scaron;oli za telesno vzgojo v Bologni in se v Padovi in Franciji dodatno
izpopolnjevala za delo na podroÄ•ju psihomotorike. Izpopolnjevala se je tudi na Pedago&scaron;ki fakulteti v Ljubljani
&ndash; smer specialna in rehabilitacijska pedagogika in v razliÄ•nih alternativnih metodah za ohranjanje zdravja. Na
tekmovalni ravni se je ukvarjala tudi z odbojko in z atletiko. Poglabljala se je tako teoretiÄ•no kot tudi praktiÄ•no v delo
psihomotoriÄ•nih dejavnostih otrok s posebnimi potrebami. Å½e vrsto let ima svojo ambulanto, kjer izvaja psihomotoriko za
otroke (skupine in posameznike), obÄ•asno vodi psihomotoriko v vrtcih in osnovnih &scaron;olah ter delavnice za odrasle.
Dolgo let se je ukvarjala tudi s psihomotoriÄ•nim delom v vodi, kjer je delala z dojenÄ•ki in njihovimi star&scaron;i, otroki ter
otroki s posebnimi potrebami. Za sabo ima tako dolgoletne izku&scaron;nje z delom z osebami preko celega
Å¾ivljenjskega obdobja.

Tema Å½ivljenje je gibanje se bo nadaljevala &scaron;e v sredo, dne 26. novembra ob 17. uri, ko bo izpred Socialno
varstvenega zavoda Dutovlje noÄ•ni rekreativni pohod v dveh teÅ¾avnostnih stopnjah, ki se bo zakljuÄ•il ob 18.15 uri na
igri&scaron;Ä•u pri Osnovni &scaron;oli Dutovlje z druÅ¾enjem in pogostitvijo. Na pohod so vabljeni stanovalci, zaposleni,
prijatelji in va&scaron;Ä•ani.
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5. Dne 28. novembra ob 18. uri bo v BunÄ•etovi domaÄ•iji zelo zanimiv Petkov veÄ•er, kjer bomo gostili g. Petra Å½mavca, k
bo opisal svoje otro&scaron;tvo, odra&scaron;Ä•anje in &scaron;olanje v pripovedi, ki nosi naslov: Moja zgodba ukradenega
otroka. VeÄ•er
pripravlja TD Kras v sodelovanju s Krajevno organizacijo borcev za
vrednote NOB Dutovlje. Peter je zanimiv in odkrit sogovornik, ki je
kljuboval mnogim Å¾ivljenjskim preizku&scaron;njam in pomagal ter uÄ•il
&scaron;tevilne mlade ljudi, ki so ga spo&scaron;tovali in vzljubili.
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