V Brezanoch sa hodovalo na 7. ročníku HODOVÝCH SLÁVNOSTI
Sobotňajšie slnečné lúče 3.6.2017 signalizovali krásny slnečný deň, kedy Obec a
Obecné zastupiteľstvo Brezany poriadali už 7. ročník hodových slávností v obci, ktorý
sa konal na verejnom priestranstve pred Obecným úradom v BREZANOCH.
O nezabudnuteľný zážitok sa postarali organizátori, účinkujúci, prevádzkari
kolotočov a zábavných atrakcií a v neposlednom rade všetci prítomní návštevníci
podujatia.
Hodové slávností začali o 13, 00 hod. hodovou svätou omšou v kostole
zasvätenom Panne Márii Pomocnici kresťanov, ktorú celebroval p. farár Daniel Šedík
spoločne s kpl. Alojzom Mičietom, sprievod do kostola oživila ľudová hudba
Ďurčanska päťka..
Po ukončení svätej omše návštevníkov čakali pred obecným úradom kolotoče,
autíčka, rozvoniavajúci kvalitný hovädzí a držkový guláš, pečená klobása,
hamburgery, pivo. Hodové slávnosti spestrili aj predajné stánky, kde bolo možné
nákupom hračiek, upomienkových predmetov, výrobkov z vlastnej produkcie potešiť
deti, mládež, ale na svoje si prišli aj dospelí.
V rámci kultúrneho programu vystúpila ľudová hudba Ďurčanska päťka,
tanečná skupina SALVEO z Rajca a neopakovateľný zážitok bol z vystúpenia detí
v nových krojoch z Materskej školy Brezany pod vedením p. riaditeľky MŠ. Hodové
slávnosti svojím spevom obohatil folklórny súbor Tri doliny od Žiliny. Vystúpenie
účinkujúcich bolo ocenené potleskom prítomných návštevníkov.
Až z východu Slovenska z Novej Ľubovne zavítala do našej malej obce zábavná
skupina BRAVO- Nestrácaj nádej. Východniarske pesničky, zábava, humorné scénky
navodili na nejednej tvári návštevníkov podujatia úsmev, radosť, pobavenie. V rámci
svojho programu zapojili do tanca i tie najmenšie deti spoločne so svojimi rodičmi
a starými rodičmi.
Najočakávanejším bodom programu bolo vystúpenie hudobnej skupiny SVIT,
v ktorej vystúpili niektorí pôvodní členovia skupiny, dnes už viac ako 60-tnici. Ich
vystúpenie pobavilo mladých, ale najmä tých starších návštevníkov, ktorí sa pri ich
repertoári vrátili do svojich mladých čias.
Spestrením hodových slávností obce bol ohňostroj na kopci oproti centru
zábavy, ktorý, vzhľadom na bezoblačné počasie, bolo krásne vidieť aj zo susedných
obcí.
Organizátori hodových slávností v prestávkach žrebovali tombolu,
pripravených 55 cien sa žrebovaním podelilo medzi šťastlivcov z radov návštevníkov.
Do tanca a na zábavu až do ranných hodín hral DJ Šenkár, zabavili sa mladí,
starší ale aj tí najstarší občania.
Poďakovanie za priebeh 7. ročníka hodových slávností obce patrí starostka
obce,
poslancom OZ, zamestnancom obce, účinkujúcim a v neposlednom rade
občanom, ktorí sa nie malou mierou pričinili o zorganizovanie a priebeh hodových
slávností.
Všetkým zainteresovaným patrí veľké „ĎAKUJEME !!!“
OcU Brezany

