
Na zborovských slávnostiach
bude veľká zábava a veselo
l POČASnastávajúcehovíkendubude
vZborovenadBystricouveselo. Ko-
najú sa tamtotiž dvojdňovéZborov-
ské slávnosti.
ZBOROV NAD BYSTRICOU.
Obec Zborov nad Bystricou
pozýva nielen obyvateľov
Zborova nad Bystricou, ale aj
z okolitých miest a obcí na
Zborovské slávnosti, ktoré
budú 13. a 14. septembra v
Zborove nad Bystricou v Sta-
viskách.

Počas prvého dňa slávností
bude dedinou znieť hlas heli-
góniek. V programe Heligón-
ka v srdci Zborova sa pred-
stavia šikovní muzikanti,
ktorí milujú spomínaný hu-
dobný nástroj a v hre naň sú
jednotkami.

O 18. 15 h vystrieda tóny
heligóniek rock. Na pódium
vystúpia kapely Polaris, Ar-
zén, T.O.R. band a zaspieva aj
Marián Čekovský.

Ani nedeľné slávnosti ne-
budú za sobotným progra-
mom v ničom zaostávať. Ot-
voria ich o 10. 00 h slávnost-

ným sprievodom obcou. O 10.
30 h bude slávnostná sv. om-
ša v Kostole Sedembolestnej
Panny Márie. O 14. 00 h otvo-
renia folklórne slávnosti. Vy-
stúpia v ňom Bystrická kas-
ňa, FS Račan z Oščadnice, FS
Bystrica z Novej Bystrice, FS
Zborovanka, FS Kýčera z
Ochodnice, FS Radôšťan z
Radôstky, Detský folklórny
súbor Slniečko zo Starej Bys-
trice a mandolínové zosku-
penie Žiarinka. V rámci ne-
deľného programu odovzdá
starosta obce Juraj Hlavatý
ocenenia za záslužnú prácu a
životné dielo.

Na dvojdňových slávnos-
tiach nebude chýbať ani
sprievodný program, teda
tradičný jarmok, na ktorom
sa odprezentujú umeleckí
remeselníci a hodová kuchy-
ňa.
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Zborov nad Bystricou
Počas nasledujúceho víkendu bude v obci veselo.
FOTO: (AO)

Heligónkari

Svätá omša
Otvoria ňou nedeľný program Zborov-
ských slávnosti. FOTO: (AO)

Arzén
Môžu sa tešiť aj fanúšikovia
tejto skvelej kapelky. FOTO: (AO)

Atrakcie
Nielen malých zaujmú kolotoče či iné hodové
atrakcie. FOTO: (AO)

Folklórne slávnosti otvoria v nedeľu
Program
Organizátori pripravili pestrý ho-
dový program. FOTO: (AO)

Marián Čekovský
Publikom zabaví tiež famózny
Marián Čekovský. FOTO: (AO)
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