
 

PLÁN PODUJATÍ  

v roku 2015, 

v roku 700. výročia 

prvej písomnej zmienky 

o obci 

 

Motto jubilejného roka: „ Storočia ľudského úsilia a obety sú dôkazom životaschopnosti našej obce. 

Obyvatelia, predovšetkým mládež, nech sú hrdí na život a kultúru predkov, nech poznajú vlastnú 

históriu a kráčajúc po stopách predošlých vekov nech vidia v Chmeľnici aj svoju budúcnosť. “ 

Január 2015:   

19.1.2015 - S pátrom Michalom Zamkovským z Podolínca o misijnej práci Redemptoristov 

Fašiangový karneval v Základnej škole s materskou školou v Chmeľnici  

Február 2015:  

1.2.2015 – Hľadáme našich rodákov – výzva na webstránke, úloha pre deti a žiakov hľadať 

informácie vo svojich rodinách 

15.2.2015 o 10,00 hod– Prezentácia knihy Marta Krafčíková : Utekali, aby zostali  

Marec 2015: 

1.3. 2015 – Vyhlásenie literárnej a výtvarnej súťaže s témami:  

1) „Chmeľnica voľakedy a dnes“ 

2) „Chmeľnica očami detí“    

3) „Chmeľnica- spoločné korene - spoločná budúcnosť“ 

4) „Najvýstižnejšia fotografia o našej obci“ 

Osadenie pamätnej tabule na  hrobe učiteľa Antona Bolkaya, *17.10.1865– † 15.8.1941 

Krížová cesta po stopách odvlečenia  kňaza Štefana Putanka  

Prezentácia  kníh, publikácií,  v ktorých sa autori zmieňujú o Chmeľnici , študentských prác 

týkajúcich sa Chmeľnice ( bakalárky, diplomovky, SVOČ) 



Apríl 2015: 

Chmeľnická stolnotenisová liga 

Máj 2015                               

Staviame Máj 

Jún 2015 

1. jún 2015  Pripraviť sa, pozor štart! Športové podujatia pre najmenších 

7. jún 2015 Dni nemeckej kultúry- kultúra spišských Nemcov - XXIII. ročník 

7. jún 2015  Otvorenie výstavy: „Chmeľnica- spoločné korene - spoločná budúcnosť“ 

Z truhlice starých mám  

Júl 2015 

Poznaj svoj Chmeľnický chotár  

August 2015 

Výber momentiek z doterajších divadelných predstavení CHND 

 

29.august 2015 – 30.august 2015   Oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky  o obci Chmeľnica 

29.august 2015 

10,00 - 11,00 - sv. omša 

14,00 - 15,00 – Otvorenie osláv: „Chmeľnica- spoločné korene - spoločná budúcnosť“ 

15,00 - 17,30 – Športové popoludnie na ihrisku 

18,00 – 24,00 - PLES RODÁKOV  

30.august 2015 

10,00 -11,00 – Slávnostná sv. omša,  

12,00 - Ochutnávka miestnych špecialít, guláš- miestni poľovníci,  

Predstavenie projektu  Chmeľnická kalvária : Výstavba kaplniek - XIV. zastavení  

Vyhodnotenie súťaží a udelenie cien  

 

 

 



15,00 Kultúrny program 

 Deti ZŠ a MŠ v Chmeľnici 

 Cirkevný spevokol 

 Folklórna skupina Marmon 

 Momentka z divadelných predstavení nášho divadelného súboru 

 Zdravica uvitá z pozdravov súborov susedných obcí   

 Udelenie Dekrétu o čestnom občianstve a ocenenie osobností.  

 Vystúpenie súboru z partnerskej obce Kolonowskie 

 

18,00 Ľudová hudba ĽUBOVKA 

19,00 Koncert Hudobnej skupiny HRDZA 

 

September  2015 

Súťaž traktorov 

Október 2015 

Jeseň života - októbrový program pre dôchodcov obce 

November 2015 

Inštalácia pamätnej tabule pre ľudí z Chmeľnice, ktorí padli vo vojnách  

December 2015 

Stretnutie s Mikulášom 

Vianočná burza 

Vianočný koncert 

Poznámka: Komisia zriadená starostkou obce bude program priebežne aktualizovať  

 

 

  

 

 

 

 

 


