2022.
OPĆINA DEKANOVEC
KALENDAR DRUŠTVENIH, KULTURNIH,
VJERSKIH I ŠPORTSKIH DOGAĐANJA

SIJEČANJ
VELJAČA
FAŠNIK
26.02.2022.
(organizator Općina Dekanovec)
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 Dekanovca.

OŽUJAK
MEĐUNARODNI DAN ŽENA
8.03.2022.
Okrugli stol o temi „Položaj žene u suvremenom društvu“
PROŠTENJE (blagdan Sv. Josipa – Jožefovo)
19.03.2022.
Tradicionalno slavlje zaštitnika župe u Dekanovcu.
NASTUP LIMENE GLAZBE DEKANOVEC

TRAVANJ

USKRS
17.04.2022.
Povodom uskrsnih blagdana Općina Dekanovec organizira izložbu prigodnih ručnih
radova, a tradicionalno nastupa i Limena glazba Dekanovec.
OBILJEŽAVANJA DATUMA ROĐENJA
28.04.2022.
KANTORA FLORIJANA ANDRAŠECA
PROJEKT „FLORIJAN I JA“
(organizator PŠ „Florijana Andrašeca
Dekanovec)
Svestrani skladatelj, pučki pjesnik, kipar, orguljaš i osnivatelj brojnih udruga na području
općine Florijan Andrašec sinonim je za Dekanovec. Svake godine obilježava se godšnjica
njegovog rođenja uz prigodan kulturni program kod brončanog kipa u središtu
Dekanovca. Učenici PŠ „Florijana Andrašeca“ Dekanovec i matične škole OŠ Domašinec
predstaviti će projekt „Florijan i ja“.

SVIBANJ

MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA
1.05.2022.
(organizatori Općina Dekanovec, Limena
glazba Dekanovec i KUU „Florijan Andrašec“
Dekanovec.
Uz nagovještaj jutra tradicionalno nas očekuje budnica Limene glazbe Dekanovec po
ulicama Dekanovca, a kasnije i druženje uz obalu rijeke Mure koja svake godine okuplja
mnoštvo mještana i posjetitelja.
DAN OPĆINE DEKANOVEC
13.05.2022.-15.05.2022.
(organizator Općina Dekanovec)
Općina Dekanovec, najmanja jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, utemeljena je 13.
svibnja 1997. Ove godine obilježavamo 25 obljetnicu.
RAFTING
svibanj 2022.
Tradicionalni rafting na rijeci Muri je sportsko-rekreacijska manifestacija s rekreacijskim
karakterom kojoj je cilj promicanje prirodnih ljepota rijeke Mure i razvoj turizma u
samom Dekanovcu. Rafting se održava na 20-ak kilometara dugoj trasi, a kod ribičke
kućice SRD „Mura“ brojne će posade ugostiti članovi dekanovskih udruga.

LIPANJ
TIJELOVO
16.06.2022.
PROŠTENJE (blagdan Sv. Antuna – Jantunovo) 19.06.2022.
Tradicionalno slavlje župnog zaštitnika.
MEĐUNARODNI SPUST MURSKIH LADJI
lipanj 2022.
Brojne posade iz četiri zemlje dolaze u Međimurje na tradicionalni spust murskih ladji. Na
zaustavnom punktu u Dekanovcu družimo se s gostima iz Austrije, Slovenije, Mađarske i
Hrvatske. Veseli ugođaj upotpunjujemo zvucima naše limene glazbe i ručnim radom naših
udruga.

SRPANJ

NOGOMETNI TURNIR ULICA
srpanj 2022.
(organizator NK „Mladost“ Dekanovec)
Svaka dekanovska ulica sa svojom nogometnom ekipom nastupa na turniru ulica.
Zaljubljenici u nogomet ponovno će uživati u majstorijama naših sumještana. U prvom
planu je druženje i sloga među mještanima i posjetiteljima.
OBILJEŽAVANJE OBLJETNICE SMRTI
9.07.2022.
KANTORA FLORIJANA ANDRAŠECA
(organizator Općina Dekanovec)
MEMORIJALNI TURNIR KRISTIJAN ZORČEC
srpanj 2022
(organiaztor NK „Mladost“ Dekanovec)
Turnir se održava u spomen prerano preminulog sumještanina Kristijana Zorčeca,
istinskog zaljubljenika u ljepotu nogometne igre. Na turniru sudjeluje nekoliko
nogometnih klubova iz raznih dijelova Međimurja. U sklopu turnira održano je i prigodno
druženje mještana i posjetitelja.

KOLOVOZ

NATJECANJE U GAĐANJU GLINENIH
kolovoz 2022.
GOLUBOVA
(organizator LD „Fazan“ Dekanovec Podturen)
Lovačko društvo „Fazan“ ponovno je domaćin prvenstva Međimurske lige strijelaca u
gađanju glinenih golubova – trap/lovački parkur. To će ujedno biti i kvalifikacije za
reprezentaciju Lovačkog saveza Međimurske županije koja će se natjecati na državnom
prvenstvu. Prigoda je to da bolje upoznamo izrazito zanimljivu i dinamičnu olimpijsku
disciplinu u streljaštvu.
RIBIČKO NATJECANJE
kolovoz 2022.
(organizator SRD Mura Dekanovec)
SRD Mura Dekanovec organizira ribičko natjecanje kod ribičke kućice na rijeci Muri.

RUJAN
EUROPSKI ŠKOLSKI SPORTSKI DAN
Rujan 2022.
(organizator PŠ „Florijana Andrašeca“
Dekanovec)
Europski školski sportski dan je paneuropska inicijativa čiji je glavni cilj promocija
tjelesne aktivnosti i zdravlja među učenicima. Tijekom 120 minuta osmišljene su aktivnosti
koje jačaju duh i tijelo
BICIKLIJADA
Rujan 2022.
(organizator Općina Dekanovca)
Ovaj događaj okuplja mnoštvo sudionika svih dobnih skupina koji voze dionicu od Doma
kulture kroz naselje do obale rijeke Mure. Događaj je sportsko-rekreacijskog karaktera
kako bi se promovirao biciklizam i zdrav život. Nakon laganog bicikliranja mještani su
dočekani okrijepom uz rijeku Muru gdje se zadržavaju na druženju.
7. GLAZBENA VEČER KANTORA
Rujan 2022.
FLORIJANA ANDRAŠECA
(organizatori Općina Dekanovec i Limena
glazba Dekanovec)
„Glazbena večer kantora Florijana Andrašeca“ glazbena je manifestacija u čast i spomen
jednom od najznačajnijih pučkih pjesnika iz Dekanovca čiji zapisi narodnih pjesama a
osobito njegovo pjesničko stvaralaštvo imaju nemjerljiv doprinos u cjelokupnom
kulturnom životu Međimurja, pa i šire.
Cilj manifestacije je promicanje međimurske kulturne baštine a za tu prigodu utemeljen
je i Međimurski simfonijski orkestar „Florijan Andrašec“ koji okuplja mnoštvo mladih
glazbenika pod vještim ravnanjem magistra glazbe Danijela Požgaja. Orkestar je pratnja
svim pjevačima koji se predstavljaju publici na ovoj hvale vrijednoj manifestaciji u
Dekanovcu. Glazbena večer među prvima je prepoznata od strane Ministarstva kulture
Republike Hrvatske zbog promicanja kajkavskog narječja i kajkavske popevke koja je
svrstana na UNESCO-v popis nematerijalne kulturne baštine.
TJEDAN KRETANJA
Rujan 2022.
(organizira KUU „Florijan Andrašec“
Dekanovec)
U sklopu Europskog tjedna mobilnosti KUU „Florijana Andrašeca“ organizira tjedan
kretanja. Suradnici u provedbi biti će PŠ „Florijana Andrašeca“ Dekanovec i NK „Mladost“
Dekanovec. Cilj je kroz sport i rekreaciju potaknuti mještane na zdrav život, druženje i
boravak u prirodi. Svakog dana u tjednu mještani i posjetitelji moći će sudjelovati u
raznim sportskim aktivnostima.

LISTOPAD

DANI KRUHA
Manifestaciju će ispred Župne crkve Svih Svetih u Dekanovcu organizirati učenici i
djelatnici PŠ „Florijana Andrašeca“ 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 (blagdan Svih Svetih)
1.11.2022.
Župno slavlje na blagdan Svih Svetih.
ADVENTSKE RADIONICE
(organizira KUU „Florijan Andrašec“ Dekanovec)
FURJONOVA ZVIEZDA
studeni 2022.
(organizira Općina Dekanovec u suradnji s
Institutom Ars Musica)
O kulturnom utjecaju svestranog dekanovčanina Florijana Andrašeca dokaz je u spomen
mu koncert „Furjonova Zviezda“. Cilj projekta promocija je međimurske narodne baštine i
kulturnog nasljedstva Florijana Andrašeca. Svake godine domaćini smo jednom
pjevačkom zboru iz svih dijelova Hrvatske koji na svoj način interpretiraju Andrašecova
djela.

PROSINAC
ADVENT U DEKANOVCU
(organizira KUU „Florijana Andrašeca“
Dekanovec)
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
(organizator Općina Dekanovec i PŠ
„Florijana Andrašeca“ Dekanovec)
Božićna priredba s podjelom dječjih darova.
BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJI KONCERT LIMNE
GLAZBE DEKANOVEC – DOM KULTURE
DEKANOVEC
(organizira Limena glazba Dekanovec)
Limena glazba Dekanovec iznimno je cijenjena i afirmirana udruga na međimurskoj
glazbenoj sceni. Orkestar sastavljen od mladih ljudi, mahom učenika osnovnih i srednjih
škola okosnica je kulturnog života u Dekanovcu. Svake godine uoči Božića održava se
tradcionalni koncert na kojem uz limenu glazbu nastupaju i gostujući orkestri iz cijele
Hrvatske.

*svaki planirani događaj ili manifestacija ovisi o
preporučenim epidemiološkim mjerama

