
 17. travnja (srijeda) 
18:00   Solnice - polaganje cvijeća na spomen obilježje antifašizma za Dan 
                           oslobođenja Hreljina u Drugom svjetskom ratu 
18:30  Dom Hreljin - svečana priredba povodom Dana oslobođenja Hreljina 

20. travnja (subota)
9:00  Jog Lonja - Ženski Boćarski turnir
21:00 Pizzeria Na Piketu - tanci pod kostanji uz svirku T.S. CRESCENDO

23. travnja (utorak) - JURJEVA
10:00  Dječji vrtić - otvorenje izložbe "Zavičaj i Uskrs" - izložba se može pogledati
        do 26.04. svaki dan od 10:00 - 16:00 sati
10:30  Crkva Sv. Jurja - Sveta misa
18:00  Crkva Sv. Jurja - svečana Sveta misa, predvodi Vlč. Dino Rupčić
19:30  Dom Hreljin - mala sala - otvorenje izložbe u organizaciji Ženske Klape
                                  Hreljin pod nazivom "Naših prvih dvajset let"

24. travnja (srijeda)
 9:00  Dječji vrtić - druženje djece i umirovljenika na temu "Igre nekad i sada" 

25. travnja (četvrtak)

DANI HRELJINA 2019.

 16:00  Dječji vrtić - uređenje dvorišta vrtića, zasađivanje sadnica,sudjeluju djeca,
                                 roditelji i zaposlenici vrtića 

26. travnja (petak)
 9:30  Dječji vrtić,Placa - "Homo si hodit" od place do Gradine

27. travnja (subota)

  9:00  Igralište Lonja - "Jurjevski Kotlić" - natjecanje u kuhanju lovačkog gulaša
10:00  Igralište Lonja -"Jurjevska placa"
16:30  Igralište Lonja - Nk "Naprijed" - Nk "Nehaj"
19:30  Dom Hreljin - koncert ženske klape hreljin "Naših prvih dvajset let"
21:00  Barutana - veselica uz T.S. Žažara
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