25 godina postojanja

Dani općine Brdovec 2018.
i blagdan Svetog Vida, zaštitnika Župe Brdovec
25. svibnja 2018. u 18,00 sati

14. lipnja 2018. u 20,00 sati

Međunarodni dan muzeja, Muzej Brdovec
Predavanje Plovidba kroz antiku (Krunoslav Zubčić)

Svečano obilježavanje 25. godišnjice postojanja
Općine Brdovec i sjednica Općinskog vijeća
uz nastup violončelistice Ane Rucner
u Mačkovcu, Wedding Resort Corberon, Prigorje Brdovečko.

30. svibnja 2018. od 19,30 sati

Komemoracija za Vladimira Malekovića
povodom 15. godišnjice smrti
u dvorani Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu,
- organizira Udruga likovnih i književnih stvaralaca
»Vladimir Maleković«

15. lipnja 2018.

10,00 sati - Polaganje vijenaca i odavanje
počasti poginulim hrvatskim braniteljima.
19,00 sati - Župna crkva u Javorju - sveta misa
povodom blagdana Sv. Vida, zaštitnika Župe

25. - 27. svibnja 2018.

Turnir momčadi mjesnih odbora općine Brdovec.
Početak u petak, 25.5.2018. u 19:30 sati na malonogometnom
igralištu u Drenju, završetak u nedjelju, 27.5.2018. od 20,00 sati
02. lipnja 2018. od 13,00 sati

Proslava Međunarodnog dana rijeke Save,
na obali Save u Drenju Brdovečkom - Prukva
Rafting regata Prukva – Medsave,
uz bogat kulturno-umjetnički program
- organizator Turistička zajednica Savsko-sutlanska dolina i brigi.
06. - 08. lipnja 2018.
Natjecanje mjesnih odbora u njihovoj uređenosti
- ocjenjivanje!
08. - 09. lipnja 2018.
Turnir veterana momčadi mjesnih odbora općine Brdovec,
domaćin Mjesni odbor Ključ Brdovečki.
Početak u petak, 08.06. u 18,00 sati
na nogometnom igralištu u Ključu Brdovečkom.
09. lipnja 2018. u 17,00 sati
Dječji susreti u organizaciji KUD-a Mihovil Krušlin
„H našemu dvorišću“ - Šenkovec

18. lipnja 2018.

18,00 sati - Udruga Ivana Perkovca, Panel - rasprava:
Europska godina kulturne baštine
"Deset godina zaštite ikavske kajkavštine"
Opća pučka škola Šenkovec, Zagrebačka 44

16. lipnja 2018.
Javorje - prostor Sajmišta, kraj župne crkve
13,00 sati - natjecanje ekipa mjesnih odbora i gostiju u
pripremanju gulaša
15,30 sati - ocjenjivanje pripremljenog gulaša uz zabavni
program
17,00 sati - kulturno-umjetnički program u organizaciji
KUD-a Januševec – Dan folklora.
20,00 sati - otvorenje fan-zone za praćenje nogometne
utakmice Svjetskog prvenstva, Hrvatska - Nigerija.
20,15 sati - dodjela nagrada po natječaju za najljepše uređen
mjesni odbor.
23,00 do - zabavni program u velikom šatoru uz bogatu
02,00 sata gastronomsku ponudu.
Nastupaju: Jole i Siniša Žunec.

Nedjelja, 17. lipnja 2018.
od 10,00 sati - Biciklijada općine Brdovec - start u Javorju (odmor u Harmici), a završava u Lovačkom
domu „Srnjak“ u Prudnicama, uz veliku feštu za sve sudionike uz jelo (srneći i ﬁš) s kojim
časte LD „Srnjak“ i ŠRU „Štuka“ te piće po popularnim cijenama, uz nastup muzičkog sastava.
19,00 sati - Kino-dvorana Brdovec, kazališna predstava za djecu „Regoč“ u izvedbi Udruge „Drinčani“

