Milí rodáci, sympatizanti obce, vážení priatelia,
blíži sa čas, kedy naša dedinka oslávi krásnych 640 rokov prvej písomnej zmienky o obci
Nižná Olšava. Pri tejto príležitosti sa na Vás obraciame touto formou, aby sme tak umožnili
posunutie informácií o tejto udalosti čo najširšiemu okruhu tých, ktorí sú akýmkoľvek
spôsobom spojení s obcou Nižná Olšava.
Snahou starostu obce a poslancov OZ je, počas týchto osláv zorganizovať stretnutie
rodákov našej obce – pospomínať si, aké to bolo v čase, keď tu vyrastali, keď sa tu ešte
schádzali so svojimi priateľmi, známymi a rodinami.
Častokrát pre vzdialenosť a čas sa tieto kontakty prerušili.
Zároveň Vás rodákov a bývalých občanov a sympatizantov našej obce chceme
všetkých pozvať na Slávnosti folklóru, ktoré sa budú konať
30. júla 2022/ sobota/
na trávnatom ihrisku od 15. 00 hodiny stretnutie rodákov naplnené športom,
spevom, spomienkami z mladosti a to všetko spojené s besedou so samosprávou obce
pri dobrej opekačke a občerstvení.
31.7.2022 / nedeľa/
11.00 hod. Slávnostná svätá omša a krojovaný sprievod obcou
/spieva Hanka Servická /
14.00 hod. 1. ročník „Deň remesiel“ / Amfiteáter Nižná Olšava /
16.00 hod. Festival tradičnej ľudovej kultúry/ Amfiteáter Nižná Olšava /
a to všetko pri príležitosti 640. výročia prvej písomnej zmienky o obci Nižná Olšava.
Na tomto podujatí
sa zíde väčšina Nižnoolšavčanov, pozvaných hostí,
predstaviteľov vedenia okresu a mikroregiónu Ondava, predstaviteľov PSK, rodákov
obce, a to za prítomnosti Vás, vzácnych pozvaných hostí.
Programom nás počas dvoch dní budú zabávať:
Folklórna skupina OLŠAVČAN, Ľudová hudba ČAVARGOŠ, speváčka ľudových
a duchovných piesní HANKA SERVICKÁ, hudobno spevácke zoskupenie IVKA a JANKO
JANÍČKOVCI / ĽH DRIBNA/, Folklórny súbor KAPUŠANČAN, spevácke trio LABIRSKI
BEŤARE, Ľudová hudobno spevácka skupina Milana Rendoša-Železiar.
Ľudový rozprávač Jožko JOŽKA nás prevedie celým festivalom, nakoľko má na starosti
hovorené slovo a zábavu publika, čiže nás všetkých zúčastnených.
Tešíme sa na Vás.
S úctou
Ing. Igor Madzin
starosta obce
v.r.

