
       KALENDÁR PODUJATÍ SEPTEMBER 2016 

 

Motorákom do Karpát 

Kedy? 03.09.2016 

Kde? Brezová p. Bradlom 

Kyvadlová jazda špeciálne vypraveným vlakom na trase 

Jablonica – Brezová pod Bradlom. Odvoz na Dni obce 

v Jablonici. Jazda historickým vlakom zloženým 

z motorového vozňa M 262.007, dvoch osobných prívesných 

vozňov a služobného vozňa na prepravu bicyklov. 

 

 

Rugged Race Extreme 

Kedy? 03.09.2016 o 9:30 hod.  

Kde? Stará Myjava (Skiland) 

Unikátny prekážkový beh na trati s dĺžkou 7 km. Registrácia 

možná online na www.rugged.sk alebo na mieste. 

 

 

Slávnosti dňa obce  

Kedy? 03.09.2016 od 10:00 hod. 

Kde? Bzince pod Javorinou 

Tradičný jarmok so stánkami a občerstvením. Kultúrny 

program – DH Javorinka, Kysucká vrchárska heligónka, DH 

Bukovčanka, spevácky súbor Dolinka, tanečná zábava so sk. 

Kamasi. 

 

 

   

Rozlúčka s letom 

Kedy? 04.09.2016 o 15:00 hod. 

Kde? Námestie slobody, Stará Turá 

Kultúrne podujatie Nadácie Život. Koncert pre deti Hudobný 

kalendár, Ukáž čo vieš, alebo aké šikovné sú staroturianske 

deti, ľudová hudba Šramel. Tvorivé dielne a zábavno-náučné 

aktivity pre deti. 

 

 

 

 



 

Odber krvi  

Kedy? 07.09.2016 8:00 - 10:00 hod. 

Kde? DK Javorina, Stará Turá 

Národná transfúzna služba Trenčín pozýva dobrovoľných 

darcov na darovanie krvi. 

 

 

Spomienka obetiam holokaustu 

Kedy? 10.09.2016, 13.09.2016 o 10:00 hod. a 18:00 hod., 

18.09.2016 o 15:00 hod. a 16:30 hod. 

Kde? KD Samka Dudíka, Myjava 

Zájazd do Osvienčimu (10.9.2016), film Nickyho rodina 

v kine Primáš (13.9.2016), Kajúcne bohoslužby za holokaust 

(18.09.2016), odhalenie pamätnej tabule na mieste bývalej 

myjavskej synagógy v nádvorí niekdajšej Myjavskej banky 

(18.09.2016). 

 

 

Jááánošííík po tristo rokoch 

Kedy? 10.09.2016 o 20:00 hod. 

Kde? amfiteáter pod vrchom Roh (Lubina) 

Divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla. 

Hrajú: Stanislav Štepka, Svätopluk Malachovský, Michal 

Kubovčík a ďalší. 

Vstupné: 15 €  

 

 

Dni sliviek  

Kedy? 10.09.2016 o 11:00 hod. 

Kde? Gazdovský dvor, Myjava - Turá Lúka 

Ochutnávka destilátov, varenie slivkového lekváru či 

slivkových gúľ, škola varenia nielen pre deti, odborné 

prednášky o správnej príprave ovocného kvasu, o výrobe 

pestovateľských destilátov a s tým súvisiaca legislatíva, 

premietanie etnografických filmov a kultúrny program (ĽH 

FSk Kýčer z Turej Lúky, Heligonkári z Prietrže). 

 

 

 



  Varenie slivkového lekváru 

Kedy? 12. – 16.09.2016 

Kde? Gazdovský dvor, Myjava - Turá Lúka 

Výchovno-vzdelávacie podujatie. Tradičné varenie slivkového 

lekváru je spojené s rozprávaním o ovocinárskych tradíciách 

na kopaniciach, školou tanca, spevu a tradičným 

občerstvením. 

Vstupné: 1,50 € 

 

 

Kopaničiarska desiatka 

Kedy? 17.09.2016 od 9:00 hod. 

Kde? Mestský úrad Myjava 

7. ročník bežeckých pretekov o pohár primátora. Beh žiakov a 

žiačok (300 m a 600 m) a dospelých podľa vekových kategórií 

(3,3 km, 6,6 km a 10 km). Akcia má charitatívny rozmer a bude 

zameraná na podporu občianskeho združenia Deťom z lásky. 

Vystúpi Natália Hatalová a Ivan Jakeš. 

 

Kollárovci  

Kedy? 22.09.2016 o 18:00 hod. 

Kde? DK Javorina, Stará Turá 

Koncert hudobnej skupiny Kollárovci. 

Vstupné: 9 € a 10 € 

 

 

 

 

Metodika výučby ľudového tanca 

Kedy? 23. – 25.09.2016 

Kde? KD Rudník 

 Metodický seminár zameraný na najnovšie poznatky z 

metodiky výučby ľudových tancov, informácie o vývoji 

tanečných tradícií, motivike a priebehu tancov, princípoch, 

vnútornej štruktúre a ekológii ľudových tancov, využitie 

informácií pri tvorbe metodiky, osobné konzultácie, hudobno-

tanečné väzby a spôsob komunikácie tanečníka s kapelou 

počas tanečnej zábavy pri ĽH Petra Obucha z Piešťan. 

 

 



Beh Dubníkom 

Kedy? 24.09.2016 o 10:00 hod. 

Kde? vodná nádrž Dubník, Stará Turá 

Mesto Stará Turá, bežecká skupina toRun a MC Žabka 

srdečne pozývajú na beh v krásnom prostredí okolo vodnej 

nádrže. Fit beh (2,5 km okruh), toRun Desiatka (10 km,4 

okruhy). Registrácia účastníkov od 8:00 hod. 

Registrácia online na stránke www.staratura.sk – 5 €, na 

mieste – 7 €.  

 

Michalský jarmok 

Kedy? 24.09.2016 od 9:30 hod. 

Kde? Nám. M. R. Štefánika, Myjava 

XII. ročník Michalského jarmoku s množstvom predajných 

stánkov, jarmočné atrakcie, žrebovateľné jarmočné mýto, 

bohatý sprievodný kultúrny program, Kopaničiarske 

majstrovstvá v jedení slivkových gulí. Vystúpi: Coverage 

a Myjavská cimbalovka. 

  

 

Foto Fest 

Kedy? 24.09.2016 od 9:00 hod. 

Kde? pred KD Samka Dudíka, Myjava 

Prezentácia fotiek počas Michalského jarmoku. Vyhodnotenie 

najkrajších fotografií. Každý súťažiaci získa zaujímavý 

darček. 

 

 

 

    Kopaničiarska oblastná výstava zvierat  

Kedy? 23.09.2016 (14:00-18:00 hod.), 24.09.2016 (8:00-

15:30 hod.) 

Kde? Nám. M. R. Štefánika (za ev. kostolom), Myjava 

Široká paleta čistokrvných plemien zvierat - holuby, hydina, 

králiky, malý hospodársky dobytok, exotické vtáctvo. 

Kvalitné chovné zvieratá sa budú dať aj kúpiť.  

   Vstupné: dospelí a deti nad 10 rokov - 1 €  

 



Lipácky blšák 

Kedy? 25.09.2016, 13:00-18:00 hod. 

Kde? Hotel Lipa, Stará Turá 

Kúpa, predaj, výmena pokladov z pivníc, hand made 

výrobkov, zberateľských predmetov, platní, hudobných 

nástrojov. Predávajúci sa musia registrovať, kupujúci majú 

vstup voľný. 

 

 

Štyria na kanape 

Kedy? 28.09.2016 o 19:00 hod. 

Kde? KD Samka Dudíka, Myjava 

Bláznivá komédia o peripetiách rozpadu manželstva. Hrajú: 

Petra Polnišová, Henrieta Mičkovicová, Emil Horváth, 

Richard Stanke, Ľuboš Kostelný, Michal Kubovčík. Autor 

divadelnej hry: Marc Camoletti. 

    Vstupné: v predpredaji 14 €, pred predstavením 17 € 

 

 

Nízkotučný život (nejem, nežijem, nemilujem) 

Kedy? 30.09.2016 o 19:00 hod. 

Kde? DK Javorina, Stará Turá 

Divadelné predstavenie – komédia. Autorom a režisérom je 

staroturiansky rodák Viliam Klimáček. Účinkujú P. Polnišová, 

V. Horján, Z. Mauréry alt. A. Vargová, D. Abrahámová, Z. 

Šebová. 

 Vstupné: 12 € a 14 € 

Kačacie a husacie hody v Hoteli Lipa  

Kedy? celý mesiac september a október 

Kde? Hotel Lipa, Stará Turá 

Kuchári Hotela Lipa pripravili v mesiacoch september 

a október kačacie a husacie špeciality – pečená kačica 

s dusenou kapustou, husacia pečeň a chutný burčiak. 

 

 

 

 

Sledujte aktuálne podujatia aj na Facebooku - Turistické informačné 

centrum Myjava 


