HODOVÉ SLÁVNOSTI V BREZANOCH - 9. ROČNÍK

Prvý júnový deň bol nielen sviatkom detí, ale aj dňom, kedy sa konal 9. ročník
hodových slávností obce Brezany. Pekné počasie už od skorého rána predpovedalo,
že hodové slávností budú plné slnka, čo znásobovalo náladu návštevníkov a najmä detí
počas konania slávností.
Hodové slávností začali o 13, 00 hod. hodovou svätou omšou v kostole
zasvätenom Panne Márii Pomocnici kresťanov, ktorú celebroval kpl. Róbert Hanuliak
a účastný hodov bol aj kpl. Alojz Mičieta, sprievod do kostola oživila ľudová hudba
Heligonka z Chotára.
Po ukončení svätej omše starostka obce Bc. Iveta Brezianská svojím príhovorom
slávnostne otvorila 9. ročník hodových slávností a začala sa zábava. Návštevníkov
hodových slávností prilákal na miesto konania hodových slávností rozvoniavajúci
hovädzí guláš, ktorí pripravili športovci, klobása, hamburgery, langoše, domáce zákusky
a koláče, ktoré upiekli ženy z obce a niečo aj na zapitie. 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.
Neopakovateľný zážitok mali návštevníci hodov z vystúpenia FS Rozsutec, ich,
spev sa niesol celou brezanskou dolinou, tancom rozihrali nejedny žilky v tele
návštevníkov, ďalej v rámci kultúrneho programu sa mohli návštevníci započúvať do
ľudových piesní skupiny Tri esá , pozrieť sa a zatancovať si country tanec.
Vystúpenie detí z Materskej školy Brezany pod vedením p. riaditeľky a učiteľky MŠ bolo
ocenené dlhotrvajúcim potleskom.Po západe slnka, zotmení slávnosti spestrila ohňová
šou.
V rámci slávností sa nezabudlo ani na deti, ktoré mali v tento deň sviatok MDD, v rámci
2 hodín si mohli zašantiť na šmýkacom a skákacom hrade úplne zdarma, každému
dieťaťu bol venovaný balónik v tvare zvieratka.
Nie menej očakávaným bodom programu bolo vystúpenie hudobnej skupiny
SVIT – so širokým repertoárom, svoje živé vystúpenie obohatili najznámejšími ľudovými
pesničkami posledných rokov, hrou na fujaru, známymi slovenskými a zahraničnými
skladbami. Počas ich vystúpenia tancovalo všetko, čo malo zdravé nohy, pobavilo
mladých, ale najmä tých starších návštevníkov, ktorí sa pri ich repertoári vrátili do
svojich mladých čias.
Organizátori hodových slávností v prestávkach žrebovali tombolu,
pripravených množstvo cien sa žrebovaním podelilo medzi šťastlivcov z radov
návštevníkov.
Do tanca a na zábavu až do ranných hodín hral DJ Dikant, zabavili sa mladí, ale
aj starší občania. Východom slnka už 2.6.2019 sa hodové slávnosti, ktoré budú dúfame
milou spomienkou na dobre strávený deň, ukončili.
Všetkým, ktorí sa pričinili o organizáciu a dobrý priebeh hodových
slávností patrí veľké „ĎAKUJEME !!!“
OcU Brezany

