Kalendár podujatí SEPTEMBER 2020
Kurz tradičného rezbárstva - vruborez
5.9.2020 / 9.00h – 16.00h
KD S. Dudíka, Myjava
Na kurze sa účastníci postupne oboznámia s geometriou,
kreslením a základnými vzormi drevorezby. Skúsenosti s vruborezom nie sú
potrebné. Lektorom kurzu je Dušan Budinský. Cena kurzu vrátane poplatku za
použitý materiál je 60,00 €.

Dni sliviek
12.9.2020 / 11.00h – 18.00h
Gazdovský dvor Turá Lúka

Podujatie je zamerané na problematiku a prezentáciu ovocinárstva, spracovanie
ovocia a využitie jednotlivých ovocných produktov s cieľom uchovať a revitalizovať
časť kultúrneho dedičstva, ktorá sa zaoberá problematikou tradičného ovocinárstva
a tiež ľudovej výroby destilátov v dedinskom prostredí.

Varenie slivkového lekváru
14. – 18.9.2020
Gazdovský dvor Turá Lúka
Výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti materských, základných a stredných škôl
v Gazdovskom dvore v Turej Lúke zamerané na jesenné práce spojené s varením
slivkového lekváru tradičným spôsobom a tanečnou školou.

Športový deň
5.9.2020 / od 13.00h
Ihrisko v Polianke
DHZ Polianka s obcou Polianka Vás pozývajú na Športový deň. Súťaže pre
deti, guláš, opekačka, zábava na ihrisku v Polianke. Registrácia detí od 13.00h
- 13.30h – prvých 60 detí dostane balíček.

Remeslá našich predkov
11.9.2020
Námestie slobody, Stará Turá

Pozývame Vás na remeselný jarmok! V piatok, 11. septembra 2020, opäť ožije
staroturanské námestie. Množstvo remeselníkov predávajúcich svoje
originálne, ručne robené výrobky, ľudová hudba či občerstvenie, to všetko na
Vás bude čakať na 14. ročníku podujatia REMESLÁ NAŠICH PREDKOV.

Miro Jaroš – Ťuki tour
17.9.2020 od 17.00h
DK Javorina, Stará Turá
Pozývame Vás na zábavný koncert Mira Jaroša – Ťuki tour 2020, ktorý prináša
úplne novú šou, zloženú z nových skladieb ale aj overených hitov. Vstupné:
12 €

Kollárovci
27.9.2020 od 16.00h
DK Javorina, Stará Turá
Pozývame Vás na koncert originálneho zoskupenia mladých a talentovaných
hudobníkov.
Vstupné: 16 € a 17 €

Výstava papierových modelov
zámkov a hradov
7.8. – 18.9.2020
DK Javorina, Stará Turá

Na výstave uvidíte takmer 60 modelov hradov a zámkov a ďalších
významných pamiatok Európy.

Beh Dubníkom
19.9.2020 od 9.30h
VN
Dubník 1, Stará Turá
4. ročník dobročinného behu. Štarty:
9:30 detské behy
10:30 FIT Beh (2,5km)
11:00 DAJ 5 (5km)
12:00 toRun desiatka (10km)

