Plán kultúrnych činností na rok 2019
dátum
podujatia Názov kultúrneho podujatia
19.1.
26.1
8.2.
9.2.
16.2.
22.2.
2.3.
marec
18.-20.3.
24.3.
29.3.
17.4.
20.4.
30.4.
30.4.
máj
12.5.
26.5.
31.5.
1.6.
jún
jún
30.6.
21.6.
júl
júl
júl
august
august

Poľovnícky ples
Farský ples
Detský karneval v KD Podhorie
Detský karneval v KD Beluša
Rodičovský ples
Detský karneval v KD Hloža
Fašiangová sobota – ochutnávka zabíjačkových špecialít, kultúrny program - fašiangové tradície
pochovávania basy v podaní detí MŠ

Literárne seansy – literárny večer pre milovníkov literatúry
Detská burza oblečenia a potrieb pre deti
Oblastná Poľovnícka výstava
Deň učiteľov – kultúrny program
Belušská kvapka krvi – mobilný odber
Beseda OZ Strážovská stopa s pozvaným hosťom
74. výročie oslobodenia obce, kladenie vencov k pamätníku padlých
stavanie mája s kultúrnym programom
Svätá omša v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov
Deň matiek - kultúrny program, divadelné predstavenie
Ľudová tradícia - váľanie májov a Hodová zábava v KD Hloža
Ľudová tradícia - váľanie májov a Májová zábava v Podhorí
Belušské rozprávkovo - zábavno-súťažný deň pre deti z obce k MDD
Deň rodiny
Športový deň, súťaž žiakov ZŠ Beluša o putovný pohár starostu obce Beluša
14. Belušský jarmok
Hudobné posedenie SZZP
Belušské kultúrne leto – koncertné vystúpenia pred OcÚ Beluša
„veterán zraz“ automobilov a motoriek
Festival „Strapec“
hasičská súťaž Slovensko-moravská hasičská liga v časti obce Podhorie
Belušské kultúrne leto – koncertné vystúpenia pred OcÚ Beluša

Organizátor
Poľovnícke združenie Hradište
Rímskokatolícka farnosť Beluša
SZŽ Podhorie
MŠ Beluša
Rodičovské združenie pri ZŠ
MŠ Beluša, Hloža
ref. kultúry, MŠ Beluša
ref. Kultúry, NTS
Materské centrum Papučka
Poľovnícke združenie Hradište
ref. kultúry
ref. kultúry, NTS
OZ Strážovská stopa
ref. kultúry
ref. kultúry, ZŠ Beluša
Pov. cementáreň a.s., OcÚ Beluša
ref. kultúry
mládež z Hlože, ref. kultúry
DHZ Podhorie
ref. kultúry, MŠ Beluša
Farnosť Beluša
ZŠ, ref. kultúry
ref. kultúry
ZO SZZP
ref. kultúry
OZ Strážovská stopa
DHZ Podhorie
ref. kultúry

17.8.
18.8.
25.8.
september
september
september
september
5.- 6.10.
19.10
26.10.
október
23.11.
november
17.11.2019
december
1.12.
6.12.
8.12.
31.12.

Hodová zábava časti obce Podhorie
Hudobné popoludnie v časti obce Podhorie
75. výročie SNP, kladenie vencov k pamätníku padlých, ukončenie Belušského kultúrneho leta
Hasičská súťaž o putovný pohár starostu obce Beluša
Svätá omša v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov
Ochotnícke divadelné predstavenie
Detská burza oblečenia a potrieb pre deti
23.Vážska výstava králikov, hydiny + výstava ovocia a zeleniny
Koncert BELUSA DEATHFEST
Ples drobnochovateľov
Kultúrny program z príležitosti mesiaca úcty k starším
23. Belušský ples
Literárne seansy – literárny večer pre milovníkov literatúry
Farské hody
Adventný koncert
Rozsvietenie prvej adventnej sviece a požehnanie adventného venca
Mikuláš v KD Podhorie
Mikulášske popoludnie pre deti z obce - na priestranstve pred OcÚ
Silvester a privítanie Nového roka na voľnom priestranstve pred OcÚ

DHZ Podhorie
ref. kultúry
ref. kultúry
DHZ, ref. kultúry
Pov. cementáreň a.s.,OcÚ Beluša
ref. kultúry
Materské centrum Papučka
ZO SZCH, ZO SZZ
OZ kultúra Beluša
ref. kultúry
ref. kultúry
ref. kultúry
Farnosť Beluša
Pov. cementáreň a.s., ref. kultúry
Farnosť Beluša, ref. kultúry
SZŽ Podhorie
ref. kultúry, ZŠ Beluša
ref. kultúry

Kultúrne podujatia pripravované v roku 2019 v obradnej miestnosti Obecného úradu
február
jún
jún
september
október
december

Uvítanie detí do života narodených v II. polroku 2018
Prijatie vychádzajúcich žiakov ZŠ Beluša starostom obce
Prijatie vychádzajúcich detí MŠ Beluša, Hloža starostom obce
Uvítanie detí do života narodených v I. polroku 2019
Stretnutie 70.,80. a 90. ročných jubilantov so starostom obce
Stretnutie darcov krvi so starostom obce-držiteľov plakety MUDr. JánskehoMUDr. Kňazovického

ref. kultúry, ZPOZ
ref. kultúry, ZŠ Beluša
ref. kultúry MŠ Beluša
ref. kultúry, ZPOZ
ref. kultúry, ZPOZ
ref. kultúry, ZPOZ

- Kultúrno-spoločenské podujatia v spolupráci so záujmovými združeniami v obci v priebehu roka
- Činnosť obecnej knižnice v rámci svojho obsahu
- Termíny jednotlivých kultúrnych podujatí sú informatívneho charakteru a môžu byť operatívne zmenené, alebo doplnené.

