23.01.2022 (nedeľa)
o 14,00 hod.

Jún

Máj

Apríl

Marec

Január

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí obce Betliar
na rok 2022

Pripomenutie si 77. výročia oslobodenia obce Rumunskou armádou
23.1.1945 položením venčeka k pamätnej tabuli na budove obecného
úradu, reláciou v miestnom rozhlase a stretnutím členov ZO SZPB v Betliari
Prvé filmové predstavenie v obnovenom Kine Úsvit Betliar

01.04.2022 (piatok)

Noc s Andersenom – podujatie k Mesiacu knihy pre deti z MŠ a školákov

23.04.2022 (sobota)

Brigáda – vyčistenie okolia cyklistického chodníka v Kňazovom jarku

29.04.2022 (piatok)

Kolesománia – súťaž pre deti v jazde na odrážadlách, trojkolkách
a bicykloch na cyklistickom chodníku v Kňazovom jarku

06.05.2022 (piatok)
o 17,00 hod.

Oslavy dňa Víťazstva nad fašizmom. Stretnutie na miestnom cintoríne pri
pamätníku padlých v I. a II. svetovej vojne. Štátna hymna SR, báseň,
príhovor, položenie venca k pomníku padlým, stretnutie účastníkov osláv
s členmi SZPB v kultúrnom dome

07.05.2022 (sobota)

Vychádzka k buku (Betliarske walkerky a ZO Matice slovenskej Betliar)

08.05.2022 (nedeľa)
o 15,00 hod.

Deň matiek. Miestna oslava sviatku matiek, pozdravenie žien spojené
s kultúrnym programom, v ktorom vystúpia deti MŠ

28.05.2022 (sobota)

Výstup na Volovec – turistické podujatie

04.06.2022 (sobota)

Deň rodiny spojený s oslavami dňa detí (stanovištia, atrakcie).
Spoluorganizátori: futbalový klub, dobrovoľní hasiči, JDS

05.06.2022 (nedeľa)

Stavanie mája na námestí pred budovou obecného úradu podľa tunajších
zvykov na Rusadle, vystúpenie folklórneho súboru

25.06.2022 (sobota)

Gemerská struna – prehliadka hudobných skupín z okolia so súťažami pre
mládež

Obecné dni so stretnutím rodákov.
Podujatie k 140. výročiu narodenia Juraja Kazameka
17.9.2022 Divadelné predstavenie ACTORES v kultúrnom dome

15. – 17.09 2022

20.10.2022 (štvrtok)
o 15,00 hod.

Posedenie k Mesiacu úcty k starším.
Príhovor starostu obce, vystúpenie detí z MŠ, pozdravenie jubilantov
z obce, kultúrny program, spoločenské posedenie s občerstvením

11.11.2022 (piatok)
o 17,00 hod.

Deň vojnových veteránov – pripomenutie pri pamätníku padlých

06.12.2022 (utorok)
o 16,00 hod.

Stretnutie detí s Mikulášom v kultúrnom dome

17.12.2022 (sobota)
o 9,00 hod.

21. ročník tradičného vianočného šachového turnaja

31.12.2022 (sobota)

Rozlúčka so starým rokom, privítanie nového roka

December

September

Výročie SNP – pripomenutie si 78. výročia SNP a Dňa Ústavy SR.
Stretnutie a položenie venca pri pomníku padlých na miestnom cintoríne,
stretnutie členov ZO SPB v kultúrnom dome. O 19,30 symbolická vatra
k SNP nad Zálesákom

Okt.

27.08.2022 (sobota)
o 17,00 hod.

Nov.

August

Júl

Akcia pre seniorov (návšteva folklórneho festivalu, aktívny pobyt
v prírode, pobyt na kúpalisku)

Turistické podujatie pre rekreačných turistov s deťmi – Nízke Tatry

Vydanie dvoch čísiel obecných novín „Betliarske noviny“ a to k 30.06.2022 a k 15.12.2022.
Obsah novín podľa rozhodnutia redakčnej rady.

