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Kalendár podujatí 2014
 

Apríl 
  Veľkonočné tradície 
  Maľované kraslice a veľkonočná výzdoba 
  kde: JELŠOVSKÝ KLUB 
  kontakt: caladi@centrum.sk 
 

  Maľované vajíčko 
  Veľkonočné tvorivé dielne 
  kde: ZŠ s MŠ Čakajovce 
  kontakt: www.cakajovce.sk 
 

30.4.  Fándlyho memoriál 
  Súťaž v recitácii poézie a prózy 
  kde: Kultúrny dom v obci Alekšince 
  kontakt: www.aleksince.sk, www.zsaleksince.edupage.org 
 

Máj 
8.-11.5. Umelecký workshop a remeselné tvorivé sympózium Cesty vody 
  Cesty k sebe 
  Finalizácia a prezentácia umeleckých diel umiestnených v šiestich 
  RADOŠINKA, folkórno-kultúrne podujatie, tvorivé dielne, remeselný jarmok
  kde: Hruboňovo 
  kontakt: www.radosinka.sk 
 

30.5.  Protidrogový deň 
  Deň detí 
  kde: Areál MKK Alekšince 
  kontakt: www.aleksince.sk, www.zsaleksince.edupage.org 
 

31.5.  Deň detí 
  Športovo-zábavné popoludnie, opekačka 
  kde: Športový areál v obci Čab 
  kontakt: www.obeccab.sk 
 

31.5.  Deň detských snov a radostí 
  Popoludnie pri príležitosti dňa detí 
  kde: futbalové ihrisko v obci Nové Sady 
  kontakt: www.novesady.sk 
 

Jún 
  Spievaj že si spievaj 
  Súťaž žiakov SZUŠ Evy Pacovskej 
  kde: Kultúrny dom v obci Čab 
  kontakt: www.obeccab.sk 
 

  Tradícia Jánskej noci 
  Spoločenské podujatie pri Poľovníckej chate v spolupráci s OÚ
  kde: JELŠOVSKÝ KLUB, Jelšovce 
  kontakt: caladi@centrum.sk, www.jelsovce.sk 
 

  Výročie obce Lukáčovce 
  750. výročie najstaršej písomnej zmienky obce Lukáčovce 
  kde: Lukáčovce 
  kontakt: www.lukacovce.sk, sona.szalaiova@gmail.com 
 

  Deň detí a otcov - Deň boja proti drogám 
  Športovo-zábavné popoludnie a opekačka 
  kde: Športový areál OFK Čakajovce 
  kontakt: www.cakajovce.sk 
 

  Tri prúty Kráľa Svätopluka 
  Kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti 1120. výročia pamiatke smrti kráľa 
  kde: Kultúrny dom v obci Čakajovce 
  kontakt: www.cakajovce.sk 
 

14.6.  Deň otcov 
  Kolky, kop na malú bránku, zápas otcovia proti synom, Guláš cup
  kde: Šurianky 
  kontakt: www.obecsurianky.sk 
 

Júl 
  Guláš Cup 
  kde: Lukáčovce 
  kontakt: www.lukacovce.sk, sona.szalaiova@gmail.com 
 

  Spievajte si s nami 
  7.ročník folklórnych slávností 
  kde: Kultúrny dom v obci Čakajovce 
  kontakt: www.cakajovce.sk 
 

5.7.  Oslavy obce – 9. ročník 
  kde: Športový areál v obci Čab 
  kontakt: www.obeccab.sk 
 

August 
9.8.  Letná slávnosť 
  Slávnosť hudby, tanca, spevu a príjemnej zábavy 
  kde: park pri Obecnom úrade v Nových Sadoch 
  kontakt: www.novesady.sk 
 

9.8.  Dožinky 
  kde: Šurianky 
  kontakt: www.obecsurianky.sk 
 

16.8.  Letné slávnosti 
  kde: Šurianky 
  kontakt: www.obecsurianky.sk 
 
 

Organizátori podujatí si vyhradzujú právo na zmenu programu, miesta a
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25.-30.8. Letný kynologický tábor 
  Skúšky, súťaž o pohár starostu 
  kde: Areál MKK Alekšince 
  kontakt: www.mkk-aleksince.wbl.sk, www.aleksince.sk
 

30.8.  Varenie slivkového lekváru
  Ochutnávka tradičných jedál zo sliviek
  kde: Malé Zálužie 
  kontakt: ozlabut@gmail.com, www.ozlabut.webnode.sk, www.malezaluzie.sk
 

September 
  Rozlúčka s letom so slovenskou piesňou, 4. ročník
  Tradičné posedenie s ľudovou hudbou, tancom a
  a speváckych skupín z okolitých obcí
  kde: Jelšovce 
  kontakt: www.jelsovce.sk, www.radosinka.sk
 

5.9.  70. výročie SNP 
  kde: Alekšince – Kultúrny dom, CO kryt, areál ZŠsMŠ
  kontakt: www.aleksince.sk 
 

14.9.  Oslavy sv. Huberta 
  kde: Kultúrny dom v obci Alekšince 
  kontakt: www.pzaleksince.estranky.sk, www.aleksince.sk
 

Október 
  Šarkaniáda 
  Púšťanie šarkanov, stretnutie s poľovníkmi
  kde: Poľovnícka chata v Nových Sadoch
  kontakt: www.novesady.sk 
 

  Tekvicové slávnosti 
  kde: JELŠOVSKÝ KLUB 
  kontakt: caladi@centrum.sk 
 

  Veselá tekvička 
  Tvorivé dielne z darov jesennej prírody
  kde: Čakajovce 
  kontakt: www.cakajovce.sk 
 

4.10.  3. ročník Futbalového turnaja o pohár starostky obce Malé Zálužie
  kde: Multifunkčné ihrisko v obci Malé Zálužie
  kontakt: www.malezaluzie.sk  
 

11.10.  Výstava ovocia, kvetov a zeleniny z našich záhrad
  kde: Kultúrny dom v obci Malé Zálužie
  kontakt: www.malezaluzie.sk, www.ozlabut.webnode.sk
 

26.10.  Rok na dedine 
  kde: Šurianky 
  kontakt: www.obecsurianky.sk 
 

November 
  Memoriál J. Ď. Silana 
  Pripomenutie si pamiatky významného básnika
  kde: Nové Sady 
  kontakt: www.novesady.sk 
 

  Prehliadka speváckych súborov + krojovaná zábava
  kde: Kultúrny dom v obci Čab 
  kontakt: www.obeccab.sk 
 

  Drápanie peria 
  kde: Malé Zálužie 
  kontakt: ozlabut@gmail.com, www.ozlabut.webnode.sk, www.malezaluzie.sk
 

9.11.  Orechové slávnosti 
  Ochutnávka tradičných a netradičných orechových produktov, tvorivé dielne pre deti,
  vystúpenie folklórnych súborov, prednášky 
  kde: Kultúrny dom v obci Alekšince 
  kontakt: www.aleksince.sk, www.radosinka.sk
 

December 
  Vianočný koncert žiakov SZUŠ Evy Pacovskej
  kde: Kultúrny dom v obci Čab 
  kontakt: www.obeccab.sk 
 

  Tvorivé dielne 
  Vianočná výzdoba, vianočná kuchyňa, ...
  kde: JELŠOVSKÝ KLUB 
  kontakt: caladi@centrum.sk 
 

  Vianočné omrvinky 
  Výstava tradičného ľudového umenia, vianočný punč
  kde: Lukáčovce 
  kontakt: www.lukacovce.sk, sona.szalaiova@gmail.com
 

  Keď voňajú medovníčky 
  Vianočné tvorivé dielne 
  kde: Čakajovce 
  kontakt: www.cakajovce.sk 
 

27.12.  Vianočný turnaj, 12. ročník
  kde: Alekšince – Kultúrny dom, areál ZŠ s MŠ
  kontakt: www.aleksince.sk, www.zsaleksince.edupage.org
 

 

Organizátori podujatí si vyhradzujú právo na zmenu programu, miesta a dátumu konania. 
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