
9. – 15. travnja 2014.
Program događanja

SRIJEDA, 9. 4.
17:00 – Turnir u trešeti i briškuli  

Boćarski klub „Halubjan“ 
PRoSToRIJE BoćARSkog kluBA „HAluBJAn“

18:00 – otvaranje izložbe „Animalizam“ uz prigodni program 
udruga likovnih umjetnika amatera „Braća Baštijan“ 
VTC VIškoVo - 1. kat

ČETVRTAk, 10. 4.
17:00 – Turnir u trešeti i briškuli, Boćarski klub „Halubjan“ 

PRoSToRIJE BoćARSkog kluBA „HAluBJAn“

PETAk, 11. 4.
8:30 – Sportska natjecanja umirovljenika  

udruga umirovljenika Viškovo 
Dom HRVATSkIH BRAnITElJA

17:00 – Prijem učenika osnovne škole „Sveti matej“ koji su 
postigli zapažene rezultate u nauci, kulturi i sportu 
oPćInSkA VIJEćnICA - SARšonI

19:00 – Svečana sjednica općinskog vijeća općine Viškovo 
RESToRAn „RonJgI“

SuBoTA, 12. 4.
8:00 – natjecanje u kopanju za muškarce i sjetvi sjemena za 

žene 
Delavska katedra ustanove „Ivan matetić Ronjgov“  
DolAC ISPoD oSnoVnE školE „SVETI mATEJ“

11:00 – Rekreativni maraton „oko IZVoRA RJEČInE“ 
Brdsko biciklistički klub „kvarner“ 
okupljanje sudionika od 11:00 do 12:00, 
start u 12:00 sati 
PRoSToR ISPRED STARE školE SARšonI 

12:00 – Viškovo pleše „HAPPY“ Pharrella Williamsa 
Dječji vrtić  „loptica“ 
školSko IgRAlIšTE oSnoVnE školE „SVETI mATEJ“

16:00 – 8. sportske igre  
Dječji vrtić „Zvončica“ 
školSkA SPoRTSkA DVoRAnA oSnoVnE školE 
„SVETI mATEJ“

16:00 – Pikado turnir 501 mo 
Pikado klub „nevera“ 
PRoSToRIJE PIkADo kluBA „nEVERA“, 
SuTEREn DomA mARInIćI

16:30 – Seniorska nogometna utakmica 
nk HAluBJAn – nk CRIkVEnICA 
nogomETno IgRAlIšTE „HAluBJAn“ 

19:00 – Večer čakavskih stihova i nastup mješovitog pjevačkog 
zbora kuD „Halubjan“  
matica hrvatska – ogranak Viškovo i kuD „Halubjan“ 
Dom mARInIćI

19:00 – kulTuRnA BAšTInA lIJEPE nAšE, 
kuD „Izvor“ 
Dom HRVATSkIH BRAnITElJA

nEDJElJA, 13. 4.
8:00 – 21. međunarodni boćarski turnir 

Boćarski klub „Halubjan“ 
BoćAlIšTA BoćARSkog kluBA  „HAluBJAn“, VIškoVo 
I BoćARSkog kluBA   „mARČElJI“, mARČElJI 

9:00 – „PoglED S kAmIkA“ 
Početak pohoda s parkirališta milihovo prema lončevoj 
griži

12:00 – otvorenje poučne staze na lončevoj griži i izložbe na 
otvorenom 
Predstavljanje starih alata – kavadori i klesari 
Planinarsko društvo „Viškovo“, Turistička zajednica 
Viškovo, 
udruga likovnih umjetnika amatera „Braća Baštijan“ 
mIlIHoVo – lonČEVA gRIžA

14:00 – Rođendanske „nemotarije na jogu“ 
udruga „Halubajke“ Viškovo 
BoćAlIšTE mARInIćI

14:00 – „PARIćEVAnJE DRV Po STARInSkI“ 
natjecanje u piljenju trupaca u paru, po starinski, 
s pilama „amerikankama“ 
Priprema drva, pokaz kalanja i cijepanja 
natjecanje u zabijanju čavli va cok 
udruga „marčeji“ 
STARA školA mARČElJI

14:30 – nogometna utakmica nk HAluBJAn – nk oPATIJA, 
kadeti 
nogomETno IgRAlIšTE „HAluBJAn“ 

16:30 – nogometna utakmica nk HAluBJAn – nk oPATIJA, 
juniori 
nogomETno IgRAlIšTE „HAluBJAn“

18:00 – Svečani program povodom 25. rođendana udruge 
„Halubajke“ Viškovo 
udruga „Halubajke“ Viškovo 
BoćAlIšTE mARInIćI

18:00 – kulTuRnA BAšTInA nACIonAlnIH mAnJInA 
SkD „Prosvjeta“, Pododbor Viškovo 
Dom HRVATSkIH BRAnITElJA

PonEDJElJAk, 14. 4.
10:00 – „18 mI JE goDInA TEk!“ 

„Pra priča“ gostujuća predstava Teatra oZ, 
za djecu DV Viškovo 
Dječji vrtić Viškovo 
PRoSToR DJEČJEg VRTIćA VIškoVo

17:30 – otvoreni turnir u šahu „Viškovo 2014.“ 
šahovski klub „Viškovo“ 
oSnoVnA školA „SVETI mATEJ“ 

18:00 – Polaganje vijenaca i paljenje svijeća 
- Središnji križ  
- Spomen obilježje branitelja u Domovinskom ratu 
- Spomenik u parku ispred groblja Viškovo 
- Spomenik poginulim u I. svjetskom ratu  

18:00 – Predstava odgajateljica za djecu Dječjeg vrtića Viškovo 
Dječji vrtić Viškovo  „Zeko traži mamu“ 
PRoSToR DJEČJEg VRTIćA VIškoVo

 19:00 – „SlIkI I glASI Z kASTVA“ izložba umjetničke 
fotografije autora Janija kukurina 
uz pratnju vokala grupe „YAmAS“ 
Javna ustanova „narodna knjižnica i čitaonica  
Halubajska zora“ 
SREDIšnJA knJIžnICA mARInIćI

uToRAk, 15. 4.
13:30 – otvorenje Eko-energetskog kutka općine Viškovo 

i male place „šPAJZA“ 
VRTnI CEnTAR VIškoVo

20:00 – komedija „SlADolED“ – Teatar gavran 
Javna ustanova „narodna knjižnica i čitaonica 
Halubajska zora“ i Savjet mladih općine Viškovo 
Dom HRVATSkIH BRAnITElJA


