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Seleštianska mládež ako to bývalo aj po
iné roky svojpomocne a vlastnoručne
pripravila silvestrovskú zábavu no
tentoraz z podporou klubu politickej
strany SMER-SD.

SELEŠŤIANSKY SILVESTER
2006
Nie každý si asi vie predstaviť čo
všetko obnáša naplánovať a pripraviť
akciu podobného rázu od zabezpečenia
paliva na kúrenie, cez spropagovanie až
po samotnú výzdobu. No som rád, že sa
nám to spoločnými silami podarilo pekne
zorganizovať. Samotný nápad a podnet
bol v mojej hlave už od jesene ale
presvedčenie prišlo začiatkom decembra
keď mi Mário Kamas povedal: spravme
to! A už to začalo. Zvolalo sa stretnutie
a šli sme do toho.
Zábava začala 31.12.2006 (v nedeľu)
o 20.00
hod.
v kultúrnom
dome
V Seleštanoch.
V kachliach
praskal
ohník,
všade
rozvoniavala vôňa chlebíčkov, pečiva
a zákuskov občas sa to prelínalo z vôňou
dobrého vínka. Do toho všetkého nám
hrala muzika od Dj Mischka (Mišo Kováč
zo Seleštian) a atmosféru dotváralo
striedanie a odraz farebných svetiel.
Účasť bola nemalá, ba nad naše
očakávania. Príjemne sa tu zabávali
nielen Selešťanci ale aj Záhorčania a
dokonca nás navštívil aj náš novozvolený
pán starosta PaeDr. Branislav Kázmer,
ktorý nám zaželal šťastný nový rok a
zatancoval tanec. Ako odbila polnoc,
zazneli novoročné vinše, šampanské
sťaby potokom tieklo a to všetko
sprevádzal hodinový ohňostroj a výbuchy
petárd. Napriek obrovskej hmle to bol
nezabudnuteľný zážitok. Zábava mohla
pokračovať ďalej až do rána, kedy sme si
až naozaj uvedomili, že rok 2006 je už za
nami. Veríme že sa takto stretneme aj

o rok a tak dobre sa dokážeme zabaviť
aj pri ostatných akciách v priebehu
roka.
Marek Hodási

Fašiangy
Fašiangy máme pomaly za sebou,
možno že si mnohí z vás ani
neuvedomili, že nejaké fašiangy vôbec
sú.
No niektoré obce v okrese si
fašiangové tradície zachovávajú a na
posledný fašiangový víkend si pripravili
rozne akcie. Tak je to aj v Plachtinciach
– v Dolných i Stredných. V Stredných
Plachtinciach si pripravili na 17.
februára fašiangový kultúrny program,
na ktorom okrem domácej folklórnej
skupiny Bažalička vystúpil i náš

Radosník. Radosník sa ukázal s novým
programom- „Obrazy vianoc“- v ktorom
scénicky zobrazil zvyky od Lucie do
Štefana. Bolo to po prvýkrát, čo
Radosník nacvičil divadelný program.
Po vystúpení sa Radosník presunul do
Dolných Plachtiniec, kde už len ako
diváci sme sa zúčastnili ochutnávky vín.
Naše krojované dievčatá, ženy i chlapi
však vzbudili takú pozornosť, že keď
zahrala
živá
muzika
z Vígľaša
a Radosník
sa
schytil
tancovať
fotoaparáty divákov len tak cvakali.
Mnohí si nenechali ujsť príležitosť
ochutnať niektoré z 300 vín, ktoré boli
ponúkané na ochutnávke.
Marcela Jánošíková

Ročník IV.
RADOSNÍK
vystúpil na
fašiangy
v Plachtinciach
s novým /po
prvýkrát
divadelným/
programom
„OBRAZY
VIANOC".
Viac sa
dočítate na
strane 8.
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