29. ročník Celoslovenské poľovnícke slávnosti – Dni svätého
Huberta v BETLIARI, 7.9.2019
Vážená poľovnícka aj nepoľovnícka verejnosť,
srdečne Vás pozývame na Celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni sv. Huberta, ktoré sa uskutočnia dňa 7. septembra (sobota)
2019 v areáli Slovenského národného múzea - Múzeum Betliar
Vzhľadom na už avizovanú rekonštrukciu nádvoria Múzea vo Svätom Antone, sme
presunuli slávenie sviatku všetkých poľovníkov do nových priestorov parku SNMMúzea Betliar, kde sme pre Vás na jednodňovom podujatí pripravili nasledovný
program:
08:30 – 09:00 Slávnostný sprievod
09:00 – 10:00 Svätohubertovská omša
10:00 – 10:30 Slávnostný ceremoniál otvorenia Dní sv. Huberta (Hymna SPK
v podaní sólistu Opery SND Otokara Kleina so sprievodom lesných rohov)
10:30 – 11:15 Odovzdávanie rezortných vyznamenaní Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zaslúžilým pracovníkom lesného
hospodárstva na úseku poľovníctva
Odovzdávanie medaily sv. Huberta
11:15 – 12:30 Vyhlasovanie výsledkov súťaží: Poľovníctvo vo fotografii –
celoslovenská súťaž, Poľovnícky nôž 2019, Naj brada, Majstrovstvá Slovenska o
najkrajší poľovnícky šperk 2019, Naj klobúk
12:30 – 12:45 Krst knihy - Ľudovíta Šurina - Les plný spomienok
13:00 – 13:45 Majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov I. časť
13:50 – 14:40 Majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov II. časť
14:40 – 15:15 Majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov III. časť
15:25 – 16:30 Vyhodnotenie ankety Poľovník roka 2018
16:30 – 16:50 Vyhodnotenie M SR vo varení gulášu
16:50 – 17:15 Vyhodnotenie M SR vo vábení jeleňov
18:00
Koncert - NOCADEŇ a neskôr voľná zábava!

Sprievodné podujatia:
9:00 – 19:00 Prehliadka kaštieľa Betliar so stálou expozíciou - Múzeum
Andrássyovcov v priestoroch bývalých apartmánoch grófskej rodiny,
prehliadka za poplatok 8 €
Park
7:30 – 11:00 Hubertovská kvapka krvi – dobrovoľné darcovstvo návštevníkov
slávností
8:30 – 17:00 sa v areáli parku uskutočnia:
Ukážky sokoliarstva – Sokoliari sv. Bavona pri ZŠ M. Hella Štiavnické Bane,
Lesná pedagogika - náučný a zážitkový chodník
Ukážky streľby z lukov a historických kuší
Atraktívny rybolov
Majstrovstvá Slovenska vo varení guľášu
Propagačný stánok Klubu chovateľov československého vlčiaka
8:30 – 13:00 Hádzanie flinty do žita
10:30 – 13:00 sa uskutočnia Špeciálne výstavy:
Alpského jazvečíkovitého duriča, CAC
Slovenských hrubosrstých stavačov, CAC
Slovenských kopovov, CAC
Slovenských čuvačov (bez CAC) a
Klubová výstava tatranských duričov, (bez CAC)
Kaštieľ
8:30 – 17:00
Víťazné fotografie česko-slovenskej súťaže Zlatý jeleň Slávy Štochla 2019
Výstava fotosúťaže Poľovníctvo vo fotografii 2019
Výstava šperkárov a nožiarov
Vstupné:
Dospelí a mládež nad 15 rokov: 3 €
Dôchodcovia: 1 €
ZŤP a deti do 15 rokov: zdarma
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ. Slovenský poľovnícky zväz.

Situácia usmerňovania dopravy a záchytných parkovísk
v Betliari 7.9.2019

VÝZVA
Vážení spoluobčania,
v súvislosti
s potrebou
zabezpečenia
bezpečnosti
a plynulosti cestnej dopravy vrátane bezpečnosti chodcov
v našej obci pri organizovaní 29. ročníka Celoslovenských
poľovníckych slávností – Dní svätého Huberta
v BETLIARI v sobotu 7.9.2019, sa obraciame na Vás
s naliehavou požiadavkou, aby všetci majitelia a držitelia
osobných motorových vozidiel na uliciach Pokroku, Novej,
Cintorínskej, Okružnej, Šafárikovej, Kaštielnej, Lesnej a na
Nám. J. Pavlíka najneskôr v piatok podvečer preparkovali
svoje vozidlá do dvorov tak, aby tam zotrvali až do soboty
večera (okrem nevyhnutných výjazdov k zásobovaniu).
Veríme, že pochopíte potrebu zabezpečenia plynulosti
cestnej premávky v našej obci počas uvedeného dňa, kde sa
očakáva účasť 6 000 – 10 000 návštevníkov a okolo 1 000
osobných motorových vozidiel, a prispejete tak aj Vy
k zdarnému priebehu tohto celoslovenského podujatia.
Ing. Ľubomír Zatroch, starosta
Podrobnejšie informácie a mapu dopravného značenia nájdete na
obecných stránkach: www.obecbetliar.sk

Legenda:
P1 a P2 - PARKOVANIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV (P1 Lúčky nad Domom smútku,
(P2 pri hospodárskom dvore PD Gem. Poloma)
P3 - PARKOVANIE PRE KYNOLÓGOV, KTORÍ SA ZÚČASTNIA VÝSTAV PSOV (pri
futbalovom ihrisku)
VIP 1, 2, 3 - PARKOVANIE S PARKOVACOU KARTOU

