Huslenky oslaví šedesát let samostatnosti
Huslenky/ Šedesát let samostatnosti své obce si brzy
připomenou obyvatelé Huslenek. A slavit se bude ve velkém
stylu. Téměř týdenní program odstartuje v neděli 30. srpna
otevřením zrekonstruované budovy mateřské školy. V pondělí
v sedmnáct hodin se v tamní základní škole uskuteční
vernisáž výstavy Okolo Huslenek a o minulosti obce promluví
historik Ladislav Baletka. Galerie v Huslenkách bude od
úterka patřit myslivcům. „Výstavou si připomeneme šedesát
let mysliveckého sdružení Kátlina,“ informoval předseda
sdružení Pavel Kocurek.
Milovníci vážné hudby se mohou těšit na zajímavý koncert.
„Uskuteční se ve čtvrtek v evangelickém kostele od osmnácti
hodin,“ upřesnila Denisa Halašová z organizačního výboru.
Součástí pátečního programu oslav bude tentokrát i další
ročník hudebního festivalu Valašský čagan, který vypukne
večer. Letos na podiu v krytém letním areálu Rybníček
vystoupí skupiny Midnight Blue, Dareband, ČADI a jako
hostitelé domácí formace STRAM.
„V sobotu se přesuneme na hřiště TJ Sokol Huslenky, kde se
bude konat hlavní program,“ zve starosta obce Oldřich
Surala. „Den plný zábavy, která potrvá až do noci, zahájíme
ve třináct hodin. Hned poté se představí děti z naší mateřské
školky a po nich nastoupí vycházející hudební hvězdy, dětská
hudební skupina Poškoláci,“ přiblížil. Ještě před oficiálním
zahájením se ale na nedaleké střelnici uskuteční střelecký
turnaj O pohár starosty, který pořádá myslivecké sdružení
Kátlina.
Nebudou chybět ani soutěže. Napětí slibuje hlavně plánovaný
turnaj fotbalistů Huslenek, Hovězí, Zděchova a slovenské
Jasenice. Svoji ukázku předvedou i složky Integrovaného
záchranného systému.
Nepřetržitý proud zábavy, v němž nebude chybět vystoupení
folklorních souborů Ovčák (Hovězí) a Dúbrava (Slovensko),
zpestří i kouzelník a mistr úniku Miroslav Svoboda. „V
podvečer opět zahraje skupina Dareband, jejíž vedoucí Jirka
Václavík pochází právě z Huslenek. Před setměním pak začne
country taneční zábava s kapelou Nová míle a sobotní
program vyvrcholí ohňostrojem,“ prozradil Oldřich Surala.
Dodal, že děti se mohou těšit na kolotoče a vyjížďky na
koních. Pro gurmány pak pořadatelé připraví speciality
z udírny a zvěřinový guláš.

