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Aktiven dan brezplačno – pridite in preizkusite
Center starejših Horjul v zgodnji jeseni odpira svoja vrata in navezuje stike z lokalnim okoljem. 10. oktobra
ob 9.30 vas vabi na dan odprtih vrat. Predstavili vam bomo program Aktiven dan – socialnovarstveni
program, namenjen dvigu kakovosti ž...
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Imate novico dogodek ? Bi radi o tem obvestili občane?
Več info na 01 620 88 17 ali na podpora @ mojaobcina.si.
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Center starejših Horjul v zgodnji jeseni odpira
svoja vrata in navezuje stike z lokalnim okoljem.
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Dodaj dogodek

Dodaj novico

10. oktobra ob 9.30 vas vabi na dan
odprtih vrat. Predstavili vam bomo program

Aktiven dan – socialnovarstveni program ,
namenjen dvigu kakovosti življenja najstarejše
skupine prebivalstva , ki še biva v svojem

domačem okolju. Pridite in izkusite, kakšen je
lahko aktiven dan. V okviru akcije Ustavi se !
vam Prva podarja brezplačno udeležbo na
delavnici Aktiven dan , ob koncu obiska pa
boste prejeli tudi praktično darilo. Začeli bomo

kavo , končali pa s kosilom ob 12.30.
Vmes boste telovadili in naredili nekaj
koristnega za izboljšanje spomina in
splošnega počutja. Prijave zbiramo do vključno 5. oktobra. Prijaviti se je mogoče osebno
na recepciji Centra starejših Horjul , po telefonu 01 7591 300 ali po elektronski pošti
info.horjul @ deos.si.
s
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Vam v avtomobilu sveti opozorilna
lučka za napako ? Pri Avtotim ,
popravilo vozil , Dejan Osredkar s.p.
s sodobno opremo odpravljamo
avtodiagnostiko za večino vozil na tržišču. 041 344
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NE ZAMUDI VEČ NOBENE POMEMBNE NOVICE ALI DOGODKA IZ TVOJEGA
Naroči se na brezplačno tedensko e-izdajo in bodi na tekočem o dogajanju

KRAJA ! x
v tvoji občini Horjul !
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Soglašam s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti
100 % skrbno bomo varovali vašo zasebnost in odjavili se boste lahko kadarkoli

!

Komentiraj novico

Za

V prvi razred 36

otrok

komentiranje morate biti prijavljeni. Še nimate uporabniškega imena in gesla? Registrirajte se !

Častnemu občanu
Francu Golcu v slovo
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