
Program osláv – Necpaly 
 

 26. apríla 2015 – nedeľa 

10.40 h. Procesia od kríža pri „Rajčuli“ ku kaplnke 
11.00 h. Svätá omša pri kaplnke 
15.00 h. Veselo s Necpalankou  
zábava na parkovisku pri Mäsiarstve u Borku,  
pri nepriaznivom počasí v kultúrnom dome 
 

 28. apríla 2015 – utorok 

15.00 h. Slávnostné odhalenie informačnej 
                tabule Necpál – pri cintoríne 
16.30 h. Vernisáž výstavy Necpaly (ne)zabudnuté 
                Kultúrny dom v Necpaloch 
                Výstava bude otvorená do 2. mája 
                denne od 10.00 – 17.00 h. 
 

 30. apríla 2015 – štvrtok 

18.30 h. Stavanie mája – od Pavla Bátoru ku kaplnke – 
v spolupráci s Denným centrom Necpaly 
 

 1. mája 2015 – piatok  

oficiálna časť programu  
13.30 – 14.00 h. Spevácka skupina Dúbrava 
14.00 h. Otvorenie osláv, privítanie hostí  

- Príhovor primátorky mesta 
- Pohľad do histórie obce 
- Odovzdávanie ocenení mesta 
- Hudobné vystúpenie Tibora Trna – člena                      

Štátnej filharmónie Košice  
- Predstavenie doterajších richtárov 
- Privítanie hostí z družobných Necpál pri Martine 
- Uvedenie knihy Necpaly (ne)zabudnuté do života 
- Vstup speváckej skupiny Dúbrava 

16.00 h. Necpalské šúľance – súťaž družstiev  
17.00 h. DUO BAND – Žiar nad Hronom  
18.00 h. FATRAN – folklórny súbor z Martina 
19.00 h. Poluvská muzika – ľudová hudba 
20.00 h. Nečakané prekvapenie PrDrTr  
20.30 – 22.00 h. Veselo s Necpalankou 

 
 

 2. mája 2015 – sobota 

11.00 h. Necpaly deťom 

súťaže a atrakcie pre deti, maľovanie na tvár,                  
animácie, aktivity, vystúpenia 

13.00 h. Vystúpenie detí zo Základnej školy 
               v Necpaloch 

13.45 h. Vystúpenie detí z Materskej školy 
               v Necpaloch 

14.00 h. Slávnostný nástup a otvorenie 
                turnaja v bezkontaktnom futbale 
                – predstavenie družstiev, sľub 

14.25 h. REPKA – deti zo Spojenej základnej školy 

14.35 h. Spevácka skupina Trávniček  

                Malá Lehôtka 

15.20 h. REPKA – deti zo Spojenej základnej školy 

15.30 h. Materské centrum SLNIEČKO – Žabník 

15.45 h. FS Bukovec – Diviaky nad Nitricou 

16.30 h. Organizovaný pokus o Necpalský rekord v počte ľudí 

                pískajúcich pesničku – Kohútik jarabý 

                Meranie intenzity (decibelov) pískania 

17.00 h. David Petráš – „Hluchý a slepý“ 

17.15 h. Cimbalika – ZUŠ Prievidza 

18.00 h. Vyhlásenie výsledkov  
                futbalového turnaja  

18.30 h. Hudobná skupina LUMARO  

19.30 h. TOMBOLA 

20.00 h. Opäť niečo nečakané 

20.15 – 22.00 h. Koncert skupiny ELEKTRIC 

 

 
 

 3. mája 2015 – nedeľa 

13.00 h. Necpalské heligónky 

13.30 h. Jar k nám prišla – Materská škola Žabník 

14.00 h. FS Košarinka – Temeš 

15.00 h. SUBINA + hostia – ZUŠ Prievidza 

16.00 h. Mužská spevácka skupina JASS 

17.00 h. David Petráš – „Hluchý a slepý“ 

17.15 h. Cimbalika – ZUŠ Prievidza 

18.00 h. DÚBRAVA spevácka skupina Necpaly 

19.00 h. Už čakané prekvapenie 

19.10 h. FINÁLE S NECPALANKOU 

20.00 h. Záver a nástup všetkých organizátorov, 

              poďakovanie 

 

 

Sprievodné podujatia 

počas celého víkendu 1. – 3. máj 

prezentácia ľudových umelcov, ručných prác, 

miestne gastronomické špeciality, podujatia pre deti, 

maľovanie na tvár, občerstvenie, 

hudobné vystúpenia, 

športové súťaže, atrakcie 

 

 



Počas celého víkendu sa môžete tešiť na stretnutia 

s rodákmi a priateľmi, ponúkneme Vám 

občerstvenie, guláš, miestne špeciality. 

 

Súčasťou podujatia sú ukážky ručných prác, výroby 

medovníkov, remeslá, čaká Vás bohatá tombola, 

darčekové a spomienkové predmety, 

či nová kniha o Necpaloch. 

 

Nechýbajú ani súťaže – v piatok súťaž družstiev 

v príprave šúľancov, v sobotu si zmerajú sily 

športové družstvá v bezkontaktom futbale. 

 

Spoločne si zapískame Kohútika jarabého! 

 

Pre deti sú hlavne v sobotu pripravení animátori 

z CVČ Prievidza s rôznymi aktivitami a súťažami, 

maľovanie na tvár a sladké odmeny. 

 

Počas celých osláv sa budú na pódiu striedať 

účinkujúci rôznych žánrov, od detí, 

folklórnych súborov až po modernú hudbu tak,  

ako sú uvedení v programe. 

 

Priatelia, nenechajte si ujsť príležitosť zúčastniť 

sa prvých osláv výročia niekdajšej 

obce Necpaly nad Nitrou pri príležitosti 

660. výročia prvej písomnej zmienky o obci.  

 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli dobrou radou, 

ochotnou rukou, umom, materiálne a finančne.  

ĎAKUJEME, PRÍĎTE MEDZI NÁS! 

 
 

* * * * * * * * * * * 

V stánkoch vás čakajú mnohé prekvapenia, 

ukážky, ochutnávky a spomienkové predmety.  

Do súťaží je možné sa prihlásiť osobne, telefonicky 

či elektronicky. Podrobnosti a všetky bližšie informácie, 

fotografie a iné detaily podujatia nájdete na stránke 

www.necpalypd.sk 

 

TEŠÍME SA  

NA STRETNUTIE S VAMI! 
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