KALENDÁR PODUJATÍ AUGUST 2014
Kultúrno- spoločenské:
„NA MIJAVE NA RÍNEČKU“
Zabudnuté pohľady na mestečko slovom i obrazom
Kedy? 1.8. 2014 o 19:00 hod.
Kde? Námestie M. R. Štefánika Myjava
Prezentácia historického okruhu mestom v rámci projektu Spoznávame
krásy našich regiónov. V programe budú účinkovať Myjavskí heligonkári.
Pozývajú Vás mesto Myjava a Kopaničiarsky región – Miestna akčná
skupina.
Súťaž vo varení gulášu
Kde? 2. 8. 2014 od 10.00 hod.
Kde? Námestie M. R. Štefánika Brezová pod Bradlom
Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s Dobrovoľným hasičským
zborom Brezová pod Bradlom vyzýva všetkých, ktorí chcú využiť svoje
kulinárske umenie, aby sa prihlásili na 0. ročník súťaže vo varení gulášu o
putovnú varešku.
Prezentácia knihy Partizáni a Slovensko
Kedy? 4.8.2014 o 17:00 hod.
Kde? v kaviarni Domu kultúry Javorina Stará Turá
Prezentácia je spojená s besedou s autormi a recenzentom knihy –
významným historikom PhDr. Janom Rychlíkom, DrSc. z Karlovej
univerzity v Prahe.
Čaro bonsajov a premeny dreva
Kedy? 8. 8. 2014 od 10:00 do 19:00 hod.
9.8.2014 od 9:00 do 15:00 hod.
Kde? v Dome kultúry Javorina Stará Turá
Výstava bonsajov a výrobkov z dreva.

Remeslá našich predkov
Kedy? 8. 8. 2014
Kde? Námestie slobody Stará Turá
10. ročník tradičného podujatia Remeslá našich predkov. Bohatá ponuka
remeselných výrobkov s ukážkami práce košikárov, rezbárov,
keramikárov, kováčov, tkáčiek, paličkáriek. Pre deti sú pripravené tvorivé
dielne a lukostreľba.

Poďakovanie za úrody
Kedy? 9. 8. 2014
Kde? Padelky a Gazdovský dvor, Turá Lúka
Podujatie zamerané na prezentáciu tradičných žatevných prác spojené
s vystúpením folklórnych kolektívov.
Oblastná výstava psov všetkých plemien o pohár starostu
Kedy? 9.8.2014
Kde? Obecný športový areál Krajné
Detský kútik s množstvom súťaží pre najmenších a maľovaním na tvár.
Jazda na koňoch pre deti aj dospelých. Vstupné a všetky atrakcie zdarma.
„Muziganské Priepasné“
Kedy?14.-17.8. 2014
Kde? obec Priepasné
Verejné podujatie prezentujúce hudobný a tanečný folklór z prihraničnej
oblasti. Podujatie nadväzuje na hudobné a tanečné worshopy.
Letné šlágre
Kedy? 17. 8. 2014 o 17,00 hod.
Kde? Prírodný amfiteáter Trnovce v Myjave
Príďte stráviť príjemné popoludnie v peknom prostredí pri hudbe
v podaní hudobných zoskupení Kysucký prameň, Vonička v- band a Duo
Jamaha. Predpredaj vstupeniek v hodnote 6 € v kancelárii Kultúrneho
domu Samka Dudíka.
Kultúrne leto v Bzinciach pod Javorinou
Kedy? 17.8.2014 o 15:00 hod.
Kde? amfiteáter pri obecnom úrade
V programe vystúpia Senickí heligónkári a spevácky súbor Dolinka
z Hrušového.
Čamprla a Guláš fest
Kedy? 23.8.2014
Kde? Športový areál Kostolné
Súťaž v hre „ Čamprla“, ktorá sa kedysi hrávala pri pasení kráv, husí či
kôz a Guláš fest –súťaž družstiev vo varení gulášu spojená
s ochutnávkou a vyhodnotením najlepšieho gulášu.
Koncert Mariána Čekovského
Kedy? 30.8.2014 o 18:00 hod.
Kde? prírodný amfiteáter pod vrchom Roh
Vstupenky je možné zakúpiť na obecnom úrade v Ľubine, na obecnom
úrade v Bzinciach pod Javorinou a obecnom úrade v Moravskom
Lieskovom.
Vstupné 7€

Rozlúčka s letom
Kedy? 31.8. 2014 o 15:00 hod.
Kde? Námestie slobody v Starej Turej
Na podujatí bude uvedený do užívania verejný knižný box.

Športové:
Turnaj starých pánov o pohár starostu obce
Kedy? 2.8 .2014 o 14:00 hod.
Kde? obec Bzince pod Javorinou
Organizuje Podjavorinský športový klub v spolupráci s Obcou Bzince pod
Javorinou. Súčasťou turnaja je súťaž v kopaní jedenástok. Zabezpečené je
občerstvenie, aktivity pre deti, bohatá tombola.
Brezovská špacírka
Kedy? 2.8.2014 o 9:30 hod.
Kde? na námestí pred Mestským úradom
Turistické združenie Brezová pod Bradlom Vás srdečne pozýva na 2.
ročník turistického pochodu. Trasy: dlhšia- 40 km, kratšia- 15 km.

Košarišská jedenástka
Kedy? 9.8.2014 o 11:00 hod.
Kde? Košariskách
Futbalový turnaj amatérov, súťaž v kopaní jedenástok, súťaž o najlepšieho
brankára a súťaž v jedení šúľancov.

Autobusové zájazdy Domu kultúry Javorina:
Tropicarium Budapešť- 16. 8. 2014
Poplatok za dopravu a vstupné: 25,- €
ZOO Lešná - 17.8. 2014
Poplatok za dopravu: 8,- €
Agrokomplex Nitra - 23.8.2014
Poplatok za dopravu: 9,- €
Medzinárodný záhradnícky veľtrh Tulln (Rakúsko)- 30. 8. 2014
Poplatok za dopravu + vstupné: 25,- €

