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Dychová hudba Šarfianka – 2006
Dychová hudba Šarfianka svojimi aktivitami prispievala i prispieva k obohacovaniu kultúrneho
a spoločenského života v našej obci a dôstojnej reprezentácii našej obce v blízkom i širokom
okolí, ba i za hranicami našej vlasti.
V tomto roku vystupovala Šarfianka pri rôznych príležitostiach v našej obci (Deň matiek,
stavanie mája, Úcta k starším, Pamiatka zosnulých, pri svätých omšiach v kostole, ale aj pri
smutnejších príležitostiach – pri pohreboch). V čase hodov prispievajú svojou hrou k slávnostnej
atmosfére. Jednou z nových aktivít DH bola ukážka ľudovej zabíjačky, ktorá bola spojená so
zábavou .
Z mimo obecných aktivít Šarfianka účinkovala v rámci Kultúrneho leta v Bratislave,
Piešťanoch, Trnave, Modre. Zúčastnila sa hudobného festivalu v Senci. Každoročne účinkuje
Šarfianka na Veľkom letnom karnevale.
Šarfianka mala v tomto roku aj bohaté zahraničné aktivity. Viackrát účinkovala v družobnej obci
Mlynky v Maďarsku. Novinkou bolo účinkovanie Šarfianky a chrámového zboru, ktorý pôsobí pri
kostole sv. Vojtecha v Blatnom, kde sme predstavili Vianočný koncert . Na tomto koncerte bol
prítomný aj veľvyslanec SR v Maďarsku p. Migaš. Ďalej sme účinkovali na slovenskom
veľvyslanectve v Budapešti, kde p. veľvyslanec usporiadal bál pre Slovákov žijúcich pod Pilišom.
Účinkovali sme v Santove v Maďarsku na vinobraní, ktoré zorganizoval miestny podnikateľ.
Veľmi vydarenou a osožnou pre duše členov dychovky, ale aj pre ostatných občanov z Blatného
bola púť do Medžugoria. Takto prežila rok 2006 Šarfianka.
Mária Parajková
Vážení spoluobčania,
Prajeme Vám milostiplné a požehnané Vianočné sviatky.
Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a do roku 2007
Vám želáme veľa zdravia, šťastia a pokoja.
členovia dychovej hudby Šarfianka

POZVÁNKA
Dychová hudba Šarfianka Vás pozýva na Vianočný koncert , ktorý sa bude konať dňa
23.decembra t.j. sobota o 17,00 hod. v MKS v Blatnom . Po koncerte sa uskutoční tzv.
„ Košíkové posedenie“.
Tešíme sa na hojnú účasť !
Košíkové posedenie: každý si prinesie občerstvenie, ktorým by rád pohostil svojho priateľa ,
suseda a známeho.

