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Dragi Dekanovčani!

Ivan Hajdarović, načelnik

Iza nas je još jedna uspješna godina u kojoj smo iznova dokazali da zajedno možemo učiniti velike stvari.
Pokazali smo da znamo okupljati ljude, da znamo biti dobri domaćini
svim našim gostima, da cijenimo sve naše kulturne i povijesne vrijednosti i da marljivo radimo na dobrobit svih mješana, a posebice budućih
naraštaja.
Sve dosadašnje aktivnosti idu dalje, ali ćemo se isto tako potruditi da
zbivanja u našem mjestu budu još brojnija i kvalitetnija.
Želja nam je da naš zajednički, predani rad prepoznaju mnoge županijske
i državne institucije, te da nas shodno tome podrže u svemu dobrome
što radimo.
Ovom prigodom se želim zahvaliti svima, od onih najmlađih žitelja Dekanovca, pa do najstarijih. Bez vaše potpore i razumijevanja, bez vaše
pohvale i kritike, savjeta i prijedloga, zbivanja u Dekanovcu nebi imala
nikakvog smisla.
Stoga Vas srdačno pozivam na aktivnu suradnju u organizaciji i realizaciji svih projekata i programa u ovoj godini, te Vam ujedno predstavljam
kalendar događanja u Dekanovcu tijekom 2015. godine. Budimo i dalje
zajedno!
Vaš načelnik, Ivan Hajdarović

VELJAČA
• Fašnik – 8. veljače
Fašnik u Dekanovcu okuplja šarenilo velikih i malih maškara. Uz djecu vrtićke i školske dobi,
u fašničkoj povorci sudjeluju članovi dekanovskih udruga te gosti iz susjednih općina.
…Tu za repu, tu za len, tu za masno zelje….
– odjekuje ulicama Dekanovca uz tradicionalnu pratnju Limene glazbe Dekanovec.

OŽUJAK
• Međunarodni dan žena - 8. ožujka
Okrugli stol o temi
„Položaj žene u suvremenom društvu“

• Proštenje – 19. ožujka
(blagdan Svetog Josipa - Jožefovo)
Anda, Sveti Jožef, lilijan čistoče,
Denes puk krščanski, moliti te hoče!

• Nastup Limene glazbe Dekanovec

TRAVANJ
• Uskrs – 5. travnja
Povodom uskrsnih blagdana Općina Dekanovec
organizira izložbu prigodnih ručnih radova, a tradicionalno nastupa i Limena glazba Dekanovec.

• 3. glazbena večer kantora
Florijana Andrašeca – 26. travnja
Nakon samo dvije godine organizacije ove kulturne manifestacije, možemo se pohvaliti velikim priznanjem. Naše nastojanje da na imenu Florijana
Andrašeca izgradimo prepoznatljivost Dekanovca dalo je vrijedne rezultate. Naime, ovogodišnja
glazbena večer održat će se u sklopu proslave
Dana Međimurske županije. Glazbenu večer od
prošle godine financijski podupire i Ministarstvo
kulture RH. Izvođači nastupaju u pratnji Međimurskog simfonijskog orkestra “Florijan Andrašec”.

• Obilježavanje datuma rođenja
Florijana Andrašeca – 28.travnja
Prije 127 godina rodio se u Dekanovcu jezero
mešter, čuveni pučki pjesnik, skladatelj i orguljaš
Florijan Andrašec. Uz prigodan kulturni program
kod brončanoga kipa u središtu Dekanovca,
učenici PŠ Dekanovec i matične škole predstavit će u Domu kulture projekt “Florijan i ja”.

Glazbena večer kantora

Florijana Andrašeca

SVIBANJ
• Međunarodni praznik rada – 1. svibnja
U sklopu proslave Praznika rada, u Dekanovcu nas s prvim trenutcima jutra ponovno očekuje neizostavna budnica Limene glazbe Dekanovec, a kasnije piknik koji na prekrasnoj i
čistoj obali Mure okuplja sve više naših mještana i posjetitelja.

• Dan općine Dekanovec – 13. svibnja
Dana 13. svibnja 1997. godine utemeljena je najmanja jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj – općina Dekanovec. Ove godine proslavit ćemo 18. rođendan, iako smo na temelju naših postignuća već odavno punoljetni.

• Rafting kup Mura 2015.
Krajem svibnja tradicionalno se održava rafting na rijeci Muri. Riječ je o turističkoj, sportsko-rekreacijskoj i edukacijskoj manifestaciji s ciljem promicanja prirodnih ljepota rijeke
Mure i njene obale koja se proteže Međimurjem. U Dekanovcu će i ovaj put biti jedna od
postaja 20-ak kilometara dugog raftinga. Kod ribičke kućice ŠRD „Mura“ brojne će posade
po 14. put ugostiti članovi vrijednih dekanovskih udruga.

LIPANJ
• Proštenje – 14. lipnja (blagdan Svetog Antuna - Jentuonovo)
Denes, sveti Antun, krščanstvo te moli,
Da nam buš vu pomoč, kad bumo v nevolji!

• Biciklijada
Ovaj događaj okuplja mnoštvo sudionika svih dobnih skupina koji voze dionicu od središta
Dekanovca do rijeke Mure. Užitak je to za sve zaljubljenike u prirodu i zdrav način življenja.
Svake godine Općina Dekanovec organizira raznovrstan zabavno-športski program zbog
čega se sudionici tijekom čitavog dana zadržavaju u prirodi.

• 13. međunarodni spust murskih ladji – 21. lipnja
Spust murskih ladji okuplja brojne posade iz čak 4 države koje povezuje rijeka Mura. Na
zaustavnom punktu u Dekanovcu družimo se s gostima iz Mađarske, Slovenije, Austrije
i Hrvatske. Veseli ugođaj upotpunjujemo zvucima puhačkih instrumenata naše limene
glazbe, predstavljajući ujedno rad dekanovskih udruga.
Tam pri našoj staroj Muri, tam ti nekaj viek šlafuri…

SRPANJ
• Nogometni turnir ulica – 4. i 5. srpnja
Turnir okuplja nogometne ekipe dekanovskih ulica i velika je
zabava za mnoštvo obitelji okupljenih na športskim terenima.
Zaljubljenici u nogomet ponovno će uživati u majstorijama
naših sumještana. Ipak, druženje je na prvom mjestu.
Nije važno pobijediti, važno je ne izgubiti.

• Proslava 90. obljetnice DVD-a Dekanovec
- 25. srpnja
Davne 1925. godine održana je Prva glavna skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dekanovec. Među osnivačima je bio Florijan Andrašec, ujedno prvi zapovjednik.
Danas, 90 godina poslije, naši vatrogasci stručno i predano
obavljaju svoj posao. Zaštita mještana i njihovih materijalnih
dobara od požara i drugih elementarnih nepogoda temeljna
je zadaća DVD-a Dekanovec.

• Memorijalni turnir Kristijan Zorčec - 25. i 26. srpnja
Na turniru sudjeluje nekoliko nogometnih klubova iz raznih
dijelova Međimurja. Turnir se održava u spomen na našeg
prerano preminulog sumještanina, istinskog zaljubljenika u
ljepotu nogometne igre.

KOLOVOZ
• Natjecanje u gađanju glinenih golubova
– 9. kolovoza
Lovačko društvo Fazan bit će domaćin prvenstva
Međimurske lige strijelaca u gađanju glinenih golubova – trap/lovački parkur. To će ujedno biti kvalifikacije
za reprezentaciju Lovačkog saveza Međimurske
županije koja će se natjecati na državnom prvenstvu.
Prigoda je to da još bolje upoznamo izrazito zanimljivu
i dinamičnu olimpijsku disciplinu u streljaštvu.

• Koncert Limene glazbe Dekanovec

RUJAN
• Hrvatski olimpijski dan – 10. rujna
U sklopu obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana održat će se Školske olimpijske igre u
Bereku u organizaciji Područne škole Dekanovec i matične škole.
Tom će prigodom biti snimljena nova milenijska fotografija.

• Europski tjedan kretanja
Svake godine sredinom rujna obilježava se Europski tjedan kretanja. Općina Dekanovec u
suradnji s mjesnim udrugama i Područnom školom Dekanovec uključit će se u manifestaciju pješačenjem i biciklijadom, te predavanjem o važnosti kretanja za zdravlje ljudi.

LISTOPAD
• Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje
Manifestaciju će ispred Župne crkve Svih Svetih organizirati učenici i djelatnici PŠ Dekanovec i matične škole. Uz molitvu, blagoslov i simbolično blagovanje kruha zahvaljujemo
Bogu na svim plodovima, radostima i uspjesima koje nam je podario.

STUDENI
• Proštenje – 1. studenoga
(blagdan Svih Svetih)
...na tem lepim
dekanoskim gruobiču...

• Adventske radionice

PROSINAC
• Advent u Dekanovcu
Izložba adventskih vjenčića i božićnih ukrasa u
Domu kulture Dekanovec, prigodno druženje i
domjenak za posjetitelje.

• Božićno-novogodišnja priredba učenika
Područne škole Dekanovec i podjela dječjih
darova u Domu kulture
• Božićno-novogodišnji koncert Limene
glazbe Dekanovec - Dom kulture Dekanovec
Posljednjih je godina Limena glazba Dekanovec
među najvažnijim čimbenicima koji pridonose
razvoju kulturnog i društvenog života u Dekanovcu. Gotovo da nema događaja koji će proći bez
zvukova dekanovskih puhača. Iako sastavljena
od mladih ljudi, mahom učenika osnovnih i srednjih škola, Limena glazba Dekanovec iznimno je
cijenjena i vrlo afirmirana udruga na međimurskoj
glazbenoj sceni.

Organizator i pokrovitelj događanja:
Općina Dekanovec

