Pelikán
ročník 2015
Milí spoluobčania,
prežívame najkrajšie sviatky roka. Čas pokoja a radosti, čas tej
čarovnej zmesi vianočných kolied a vône kapustnice, čas rodinnej
súdržnosti, čas, kedy si pripomíname narodenie Ježiša Krista.
Nech už pre vás Vianoce znamenajú čokoľvek, prajem Vám, aby ste
si ich vychutnali v príjemnej vianočnej atmosfére so svojimi
najbližšími.
Úprimne Vám prajem šťastné a veselé, požehnané sviatky plné
hojnosti a predovšetkým pokoja.
Keď sa pomaly obzerám za rokom 2015, hodnotím ho ako úspešný
rok. Spoločne sa nám podarilo zrealizovať rozpracované projekty,
odviesť kus práce, napr.na odvodnení v obci, vykonať úpravy na cintoríne, dobudovať štvrtú
autobusovú čakáreň, upraviť priestory v kultúrnom dome pre kultúrne zložky. Taktiež sa upravili
priestory pred domom smútku, zrealizoval sa Územný plán obce a mali sme možnosť stretnúť sa na
pekných kultúrnych podujatiach. Preto mi dovoľte, aby som využila túto príležitosť a čo
najsrdečnejšie sa poďakovala všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k rozvoju našej malebnej
obce. Všetkým, ktorí venovali svoj drahocenný čas a energiu našej obci.
Do nového roku Vám želám všetko najlepšie. Nech Vás spoločné chvíle, strávené počas vianočných
sviatkov s Vašimi najbližšími naplnia silou a pozitívnou energiou do ďalších dní prichádzajúceho
roka. Nech rok, 2016 je pre Vás rokom plným zdravia, šťastia, hojnosti a ľudského porozumenia.
Ing. Dagmar Mikudíková
starostka obce

Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci
Brvnište
Dňa 15.novembra 2014 si občania okrem starostky
Obce Brvnište zvolili aj 9 poslancov obecného
zastupiteľstva. Podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení je obecnému zastupiteľstvu vyhranené
právo rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť
základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v
spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada
verejnosti).
Poslanci obecného zastupiteľstva v našej obci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mgr. Nadežda Babiarová
Dagmar Bednárová
Štefan Francisty
Mgr. Ľubica Hároníková
Pavol Háronik
Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík
Pavol Miniarík – zástupca starostky
Štefan Zelenák

Poslancom bol pridelený jeden volebný obvod
(rozdelený podľa čísiel domov), ktorý budú počas celého
volebného obdobia 2014 – 2018 monitorovať. Občania
môžu svoje požiadavky, resp. dotazy
smerovať
k poslancovi, ktorý spadá do ich volebného obvodu.
Minimálne raz štvrťročne budú tieto požiadavky zo strany
občanov odprezentované poslancami na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva.
Volebné obvody poslancov OZ Brvnište
2014-2018
Číslo domu

Meno, priezvisko poslanca

1-66 a 602
67-133
134-200
201-267

Mgr. Ľubica Hároníková
Pavol Háronik
Dagmar Bednárová
Mgr. Nadežda Babiarová

268-334
335-401
402-468 a 605

Štefan Francisty
Pavol Miniarík
Ing. Peter Melicherík

469-535
536 – 610

Peter Holiš
Štefan Zelenák

- Komisia pre školstvo.:
o predseda: Mgr. Ľubica Hároníková
o členovia: Mgr. Nadežda Babiarová, Dagmar
Bednárová
- Komisia pre šport:
o predseda: Štefan Zelenák
o členovia: Ing. Peter Melicherík, Pavol Háronik,
Štefan Francisty
- Komisia ochrany vereného poriadku:
o predseda: Pavol Miniarík
o členovia: Štefan Francisty, Štefan Zelenák
- Finančná komisia:
o predseda: Jana Brezničanová
o členovia: Ing. Andrea Nemčíková, Mgr. Nadežda
Babiarová

Povodeň
Dňa 20.mája 2015 bol v našej obci vyhlásený III. stupeň
povodňovej aktivity na vodnom toku Papradňanka a jej
prítokoch, ktorému predchádzal pretrvávajúci prívalový
dážď s krupobitím.
Prítoky Papradňanky sa vybrežili a voda zaplavila priľahlé
pozemky a pivnice domov. V obci bolo viacero kritických
miest, kde boli spôsobené značné škody:







Lokalita „pod cintorínom“
Lokalita pod Bukovinou – prívalový dážď zobral
cestu, ktorú bude treba nanovo vybudovať v celej
je šírke a dĺžke
Lokalita smer ošipárne
Lokalita „Poliaškov“
Lokalita pri starom ihrisku

Nielen cez deň, ale aj počas noci boli v pohotovosti
členovia DHZ Brvnište, dobrovoľníci a krízový štáb.
Pani starostka, Ing. Dagmar Mikudíková, chce touto cestou
poďakovať predovšetkým členom DHZ Brvnište, ktorí
túto situáciu zvládli výborne.

V priebehu nasledujúcich dní sa z miestnych komunikácií
Na prvom zasadnutí Obecného zastupiteľstva boli
postupne odstraňovali naplavené konáre, stromy, kamene,
zriadené nasledovné komisie v zložení:
nánosy blata a odstránila sa aj betónová skruža, ktorú voda
spriečila a znemožňovala tak riadny prietok vody. Pri
- Stavebná komisia:
odstraňovaní škôd bola použitá technika a samozrejme
o predseda: Pavol Miniarík
ruky dobrovoľníkov a pracovníkov menších obecných
o členovia: Ing.ViliamLejčík, Ing. Eva Janičíková
služieb.
- Komisia pre kultúru:
o Predseda: Peter Holiš
o členovia: Štefan Francisty, Dagmar Bednárová

Opakujúce sa prívalové dažde sú pre nás výstrahou,
a preto sme sa tento rok zamerali na budovanie

odvodnenia v obci, aby sme predišli škodám na majetku objavujú zložky, ktoré je možné odseparovať, čím
občanov. Dúfajme, že sa podobná situácia už nebude zbytočne navyšujeme váhu smetí a predražujeme ich
opakovať.
vývoz na skládku.
Úsporu môže obci priniesť separovaný zber. Pri poctivom
separovaní sa dá dramaticky znížiť tonáž odpadu, za
uloženie ktorého na skládke platíme. Hmotnosť materiálu
ukladaného na skládke má vplyv aj na výšku poplatkov za
komunálny odpad. Celkový objem odpadu za rok sa delí
počtom obyvateľov, čo tvorí podklad pre stanovenie výšky
poplatku budúci rok.
Nedá mi nespomenúť ani neporiadok v lesoch po chotári.
Zdá sa, že vyniesť do kopcov plnú fľašu alebo zopár
plechoviek piva sa nikomu nelení. Zobrať ich už naspäť
prázdne je však nad jeho sily.
Keďže častým problémom je nesprávne odseparovaný
odpad na zberných miestach, uvádzame niekoľko
pravidiel pre jeho správne triedenie:
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky,
kartóny, papierové obaly a pod. chodí štvrťročne meniť
firma za toaletný papier. Termín býva vždy vyhlásený
obecným rozhlasom.
Do zeleného kontajnera je potrebné vhodiť: Nevratné
obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo,
sklené črepy a pod. Nevhadzuje sa: porcelán, keramika,
autosklo, zrkadlá, TV obrazovky a pod.

Odpadové hospodárstvo

V igelitových vreciach sa odovzdávajú: PET fľaše od
nápojov (ich objem je potrebné najskôr znížiť napr.
zošliapnutím, stlačením), obaly z jogurtov, vrecká, fólie,
polystyrén a pod.

Odpadové hospodárstvo v našej obci patrí k oblastiam,
v ktorých je stále čo zlepšovať. Neustále sa stretávame Vrecia na separovanie si môže každý občan vyzdvihnúť na
s dôkazmi nedisciplinovanosti niektorých občanov pri OÚ Brvnište.
narábaní s odpadom. Dôkazom môže byť situácia na
Nevhadzuje sa: Novodurové rúrky, obaly od nebezpečných
miestach určených k zberu separovaného odpadu.
látok, ako napr. motorových olejov, chemikálie, farby a
Na mieste, kde patria plastové fľaše nájdeme vrece plné pod.
použitých jednorazových detských plienok, netriedený
odpad a podobne. Samozrejme vrecia cez noc roztrhajú Do kontajnera na kovové obaly sa vhadzujú: kovové obaly,
túlavé zvieratá, potkany a ostatné dokončí vietor. Situácia konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové
sa opakuje na zberných miestach po celej dedine. Stav pod plechovky. Kovové obaly a kovy je taktiež možné odniesť
futbalovým ihriskom len ilustruje celú situáciu. Okolo do zberní kovov, príp. do zberných dvorov. Nápojové
kontajnerov sa pomaly rozrastá skládka, ktorú si mnohí kartóny od mliečnych výrobkov, džúsov a pod. (ich objem
pamätáme z časov detstva. Vyhodený nábytok, odpad je potrebné najskôr znížiť napr. zošliapnutím, stlačením).
všetkého druhu rozhádzaný po okolí kontajnerov, kopy Nevhadzuje sa: Kovové obaly kombinované s iným obalom,
stavebného odpadu, ktorý mohol radšej poslúžiť na napr. obal zo zubnej pasty.
spevnenie vymletých ciest v chotári, tvoria nedôstojnú
kulisu pre víkendové športové popoludnia. Naše futbalové
tímy reprezentujú obec na dobrej úrovni, čo si však o nás
pomyslia hostia na zápasoch...
Aj keď pomaly svitá na lepšie časy, ešte stále máme
nedostatky v samotnom separovaní odpadu. Pri vreciach
s PET fľašami sa objavujú sklá z áut, tvrdé plasty, ktoré
tam nepatria a pod. V smetných nádobách sa tiež často

Výber poplatok EUR
Rok Poplatok/osob Poplatok/osob
a
a
trvalý pobyt bez tr.pobytu
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

11,61
11,61
11,61
11,61
13,00
13,00
13,00

13,00
13,00
13,00
13,00
14,00
13,00
13,00

Plán

Skutočnosť

Náklady na vývoz
TKO
Plán
Skutočnosť

Úspora/Zvýš.nákladov/+
k predch.roku v EUR

11 618,00
11 835,00
12 989,00
13 700,00
15 600,00
15 600,00
16 000,00

11 835,00
10 391,00
14 700,00
14 249,00
15 006,36
15 247,96
18 400,00

18 589,00
19 800,00
15 000,00
19 200,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00

19 785,00
21 276,00
18 709,00
20 807,00
18 989,09
19 052,43
20 221,30

1 491,00
-2 567,00
2 098,00
-1 817,91
63,34
1 168,87

Zhruba v polovici minulého roku zmenený dodávateľ
služieb na odvoz TKO. V zmluve dohodnuté výhody
oproti predchádzajúcemu zmluvnému vzťahu: vývoz
veľkokapacitných kontajnerov:4vývozy v jarnom období
a 4 vývozy v jesennom období zdarma /zaplatíme iba za
uskladnenie odpadu/.

rozvoja. Zaoberá sa celým katastrálnym územím obce,
určuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania a
funkčného využívania územia, technického vybavenia,
dopravy, ochrany životného prostredia, historických
a kultúrnych hodnôt v nadväznosti na území obce.
Definuje, čo sa môže na danom území obce stavať a
J.P. ml., zdroj: OÚ Brvnište, zelený bod.sk realizovať.
Dôvodom obstarania územného plánu v našej obci je
skutočnosť, že doteraz platný územný plán bol
vypracovaný v roku 1984 s následnými početnými
zmenami a doplnkami a je značný časový odstup od
vypracovania ÚPN.

Oznam pre občanov

Rozhodnutie o obstaraní Územného plánu obce Brvnište
vyplynulo z potreby zabezpečiť koncepčný rozvoj obce pre
Oznamujeme občanom, že:
celé katastrálne územie. V riešení nového Územného plánu
 od 01.01.2016 budú platné nové VZN k dani obce Brvnište budú zapracované všetky jestvujúce štúdie
z nehnuteľností a VZN o poplatku za tuhý spolu so súčasnými požiadavkami, čím vznikne nová
územnoplánovacia dokumentácia.
komunálny odpad.
 Rozhodnutia na rok 2016 o dani z nehnuteľnosti Etapy spracovávania územného plánu obce:
a poplatku za tuhý komunálny odpad bude  Prieskumy a rozbory obce - mapuje sa komplexne
občanom doručený na protipodpis v priebehu
jestvujúci stav na území obce.
 Zadanie pre spracovanie územného plánu- základné
mesiacov marec – apríl 2016.
úlohy, ktoré je potrebné riešiť v územnom pláne obce.
 V roku 2016 sa bude v prípade neuhradenia dani
 Koncept územného plánu obce - rieši úlohy definované
z nehnuteľností a poplatku za tuhý komunálny
v zadaní.
odpad v zmysle nariadenia zo štátu vyrubovať aj  Návrh územného plánu obce- výsledok prerokovaní
úrok z omeškania.
konceptu ÚPN obce.
 Čistopis územného plánu obce– obsahuje konečný
návrh územného plánu obce a základnú koncepciu
rozvoja obce po schválení obecným zastupiteľstvom .

Územný plán obce Brvnište
ÚZEMNÝ PLÁN (ÚPN) je jeden z najdôležitejších
rozvojových dokumentov obce. Dá sa povedať, že spolu
s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
patrí medzi hlavné koncepčné materiály jej ďalšieho

Zadanie, koncept a návrh územného plánu obce sa
prerokoval s občanmi obce, s orgánmi štátnej správy,
zainteresovanými orgánmi a organizáciami. Každý
mohol dať v rámci prerokovania daného procesu svoju
písomnú pripomienku, s ktorou sa obec spoločne so
spracovateľkou zaoberali a písomne oznámili
zamietnutia požiadaviek.
Zdroj: internet, Návrh ÚP obce Brvnište.

Kultúrne podujatia počas tohto roka

Za pekné podujatie možno poďakovať Petrovi Holišovi,
Dagmar Bednárovej, Mgr. Anne Pobočíkovej a pani
starostke Ing. Dagmar Mikudíkovej, ktorých zásluhou sa
v našej obci
beseda uskutočnila. Pre milovníkov knihy a pekného slova
pripravujú aj ďalšie besedy. V minulosti rečou povestí sa
Fašiangy v Brvništi
v tejto knižnici prihovoril aj spisovateľ Štefan Meliš. Tak
Obecný úrad Brvnište a ČUM dzivadlo Brvnište pripravili nech sa pekné zvyky uchovávajú ďalej.
pre občanov Brvnište fašiangové oslavy, ktoré začali už 13.
Božena Dobrovičová
februára tradičnou zabíjačkou. Podujatie pokračovalo 14.
februára varením kapustnice a každoročným pochodom Stavanie mája
masiek cez dedinu. Večer sa všetci stretli v sále kultúrneho
domu, kde si mohli zatancovať zapojiť sa do bohatej Dňa 30. apríla 2015 sa zišli občania Brvnišťa na
tomboly. Celá akcia bola spojená s ochutnávkou priestranstve pred obecným úradom Brvnište, aby
zabíjačkových špecialít, šišiek, chleba s masťou a cibuľou a spoločne postavili máj pre všetky dievčatá v obci a zároveň
tak znova oživili tradície.
krúpnej baby.
V.Labudíková

Pani starostka Mgr. Dagmar Mikudíková všetkých
srdečne privítala prípitkom, ktorý každému osobne
naliala. Všetci zúčastnení si mohli pochutnať na
klobáskach a prežiť príjemné slnečné popoludnie
v spoločnosti svojich priateľov. Do nálady hrala folklórna
skupina Bukoviny.
V.Labudíková

Srdce pre mamu

Predveľkonočné popoludnie

„Mama, to je slovo radosti,
mama, to sú starosti,
mama, ktorá deti má,
mama, tá sa o ne postará,
mama je len jediná,
mamu každý spomína.
Foto: Mgr. Lucia Šištíková Mama, to je naša viera,
mama, tá nikdy v srdciach nezomiera.“

V nedeľu, 22. marca 2015 sa zaplnila sála Kultúrneho
domu Brvnište zvedavými návštevníkmi. Všetko naokolo
hýrilo pestrými farbami a vôkol znela hudba folklórnej
skupiny Bukoviny. Svojim programom prišli všetkých
potešiť deti zo Základnej školy s materskou školou
Brvnište. Celé popoludnie bolo spojené s výstavou
a predajom rôznych veľkonočných dekorácií, pletením
korbáčov
pre
chlapcov
a naopak
maľovaním
veľkonočných vajíčok pre dievčatá.

Touto básňou a krátkym príhovorom privítala pani
starostka Ing. Dagmar Mikudíková 10. mája 2015 všetky
mamičky a babičky sediace v obecenstve v sále Kultúrneho
domu Brvnište. K ich dňu im prišli s láskou zaspievať
a zarecitovať detičky z MŠ a žiaci zo ZŠ Brvnište, ktoré
mamám a babkám zatancovali, zaspievali krásne piesne,
zahrali na harmonike, na gitare, dokonca aj na píšťalke. Po
vystúpení detí bola každá mama a babka obdarovaná
kvetinou,
ktoré
rozdávali
poslanci
Obecného
zastupiteľstva Brvnište spolu s pani starostkou.
V.Labudíková

V.Labudíková

Beseda v knižnici

Deň detí v Brvništi

Piatkové upršané popoludnie v posledný marcový týždeň
bolo chladné a neútulné. V Brvništi sa však v miestnej
knižnici stretli zapálené srdcia pre knihu a pekné slovo.
Tamojší čitatelia privítali na besede spisovateľku Boženu
Dobrovičovú – Záriečsku. Pri čítaní jej povestí sa starší
i mladší vrátili do čara večerov, keď sa na dedinách
stretávali ľudia na páračkách peria a rozprávali si
zaujímavé príbehy. Pekným slovom potešili i mladí
a žiačka Anetka Nemčíková zarecitovala vlastnú báseň.

Za krásneho letného počasia, dňa 30.mája 2015 privítala
starostka našej obce deti aj rodičov na oslavách Dňa detí
v sále Kultúrneho domu Brvnište. Celou akciou sprevádzal
deti aj dospelých poslanec obecného zastupiteľstva Peter
Holiš.
Na úvod sa deti spoločne rozcvičili. Na plátne im cviky
predcvičovala známa detská postava Fíha Tralala.
V ďalšom bode programu si deti zahrali rôzne spoločenské
hry, kreslili si a spoločne sa zabávali. Neskôr si zatancovali

na detskej diskotéke a spolu s hasičmi strávili zopár veselica, kde hrali do tanca Ľubomír Turcer v spolupráci s
napínavých chvíľ. Hasiči im ukázali, ako sa hasí a deti si Michalom Holišom.
mohli vyskúšať sedenie v hasičskom aute. Po tejto ukážke
spoločne zbúrali máj a deti sa vrátili späť na diskotéku.
V.Labudíková

Foto: Mgr. Lucia Šištíková

Foto: Mgr. Lucia Šištíková

„19. Brvništské hody“
V dňoch 13.-14. júna 2015 sa v našej obci konali
„19.Brvništstké hody“, ktoré pripravila obec v spolupráci
s POS v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti
TSK.
Tento rok sa hody začali neoficiálne už v piatok, 12. júna
2015, a to výstavou detských prác žiakov Základnej
umeleckej školy Imra Weinera Kráľa Považská Bystrica,
ktorej tvorcami boli deti z pobočky Brvnište. Ďalším
bodom programu bol koncert „Napnuté struny“, ktorý sa
konal pod holým nebom až do neskorej noci.

Hodová nedeľa začala posvätením budovy Obecného
úradu Brvnište a následne sa všetci presunuli do Kostola
najsvätejšieho srdca Ježišovho na Slávnostnú hodovú
omšu. Počas horúceho počasia nás trošku schladili naši
hasiči. Predviedli nám ukážky zo svojej činnosti.
Predstavili sa miestni hasiči, deti aj starí páni DHZ z celej
našej doliny. Záverečnou bodkou hodových slávností bolo
vystúpenie country skupiny ALABAMA z Praznova.
Tohtoročné„19.Brvništské hody“ podporil veľký počet
návštevníkov svojou účasťou. Výborný guľáš, chutné
zemiakové placky, krúpna baba, šišky, zákusky od našich
obyvateľov a miestnych hasičov ulahodili našim
chuťovým pohárikom.
„Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým našim
sponzorom a ľudom, ktorí sa akoukoľvek pomocou
podieľali na príprave a organizácii tohto kultúrneho
podujatia“ hovorí Ing. Dagmar Mikudíková.
V.Labudíková

Slávnostné uvítanie detí do života
Tak ako to už v poslednom období býva tradíciou, sa aj
tento rok uskutočnilo „Slávnostné uvítanie detí do života“.
Dňa 19. septembra 2015 sme v našej obci privítali našich
najmladších obyvateľov. Spolu bolo pozvaných šesť
novorodeniatok s rodičmi.
Foto: Mgr. Lucia Šištíková

Pokračovalo sa v sobotu, 13. júna 2015, na priestranstve
pred obecným úradom za krásneho letného počasia.
Hodovú sobotu odštartovala dychová hudba POVAŽSKÁ
VESELKA z obce Plevník-Drienové, po ktorej vystúpení
všetkých návštevníkov privítala slávnostným príhovorom
naša pani starostka Ing. Dagmar Mikudíková. Program
pokračoval vystúpením hudobnej skupiny PROGRES, detí
Materskej školy,
žiakov Základnej školy v Brvništi,
folklórnej skupiny Bukoviny a večer sa začala Hodová

Na úvod slávnosti matrikárka Mgr. Viera Jurdíková
predstavila pani starostke najmladšie brvništské ratolesti
a požiadala ju o slávnostný príhovor. Po príhovore pani
starostka Ing. Dagmar Mikudíková každej mamičke
odovzdala pamätný list, kvietok a darček vo forme
peňažnej hotovosti a popriala im a ich deťom veľa zdravia.
Na záver sa mamičky podpísali do pamätnej knihy.
Spestrením slávnostného uvítania bolo vystúpenie žiačok
zo základnej školy, ktoré básňou a piesňou dotvárali
atmosféru tohto podujatia.

Už teraz sa tešíme na budúci rok a pevne veríme, že Stretnutie s Mikulášom
prírastkov v našej obci bude ešte o niečo viac ako to bolo
Predvečerom dňa 5.decembra 2015 aj našu obec navštívil
tento rok.
Mikuláš. Tento rok sa netradične zahájilo stretnutie
Veď čo je najkrajšie v živote? Dať niekomu dar ŽIVOTA.... s Mikulášom na priestranstve pred obecným úradom.
Dôvodom bolo Mikulášove prekvapenie v podobe
rozsvietenia vianočného stromu pred obecným úradom.
Stretnutie ďalej pokračovalo v sále kultúrneho domu, kde
detičky recitovali Mikulášovi básničky a on ich za odvahu
so svojimi pomocníkmi odmenil chutnými sladkosťami.
Na záver stretnutia potešil detičky a rodičov Vilko Lejčík,
ktorý spestril Mikulášsky program svojím krátkym
vystúpením v podobe spevu a hre na gitare. Deti sa aj
spoločne naučili a zaspievali si vianočnú pieseň a so
sladkými odmenami sa pobrali domov vyložiť si čižmičky
Foto: Mgr. Lucia Šištíková
do okna, aby ani ich domčeky večer Mikuláš neobišiel.

„Mesiac úcty k starším“
Október - symbol jesene, je mesiacom, keď príroda naberá
na svojej kráse svojou farebnosťou. Je ako dôchodkový vek
– jeseň života, životné obdobie, ktoré so sebou prináša
dozrievanie múdrosti, skúsenosti, ale aj radosti a bolesti.
Úcta, láska a porozumenie, by sa mali premietať v
každodennom živote každého človeka. A ešte viac v živote
človeka, ktorý už prešiel kus cesty životom. Tento mesiac,
viac ako inokedy prejavujeme vďačnosť starkým, ktorí si
zaslúžia našu pozornosť a úctu. Vekom nadobudli
skúsenosti, ktoré nám odovzdávajú.
V nedeľu 25.októbra 2015 naša obec pripravila tak ako
každý rok tradičné stretnutie našich seniorov pri
príležitosti mesiaca úcty k starším. Po prívetivom
príhovore pani starostky našich občanov zabávala počas
posedenia hudobná skupina Kozovanka z Bratislavy. Pre
každého
zúčastneného
bolo
pripravené
chutné
občerstvenie a darčekové poukážky.

„Vianočný punč“
Jedno z najkrajších období počas roka je obdobie Vianoc.
Pohoda, oddych, vôňa koláčov a vianočného punču,
vianočný stromček, darčeky a stretnutia s rodinou, to je
charakteristické pre vianočné sviatky.
Ani v našej obci sme si toto krásne obdobie nenechali ujsť
a pre našich občanov sme pripravili v kultúrnom dome
„Stretnutie pri vianočnom punči“, ktoré sa konalo dňa
13.decembra 2015. Vianočnú atmosféru občanom
spríjemnil svojím vystúpením folklórny súbor Bukoviny
a tiež žiačky zo základnej školy, ktoré nám zaspievali pár
vianočných piesní. Pri tejto príležitosti sa konala aj výstava
a predaj vianočných dekorácií, perníkov, oblátkov, deti si
mohli pochutnať na čokoláde z čokoládovej fontány Kto
mal záujem, mohol sa pozrieť ako sa pečú vianočné
oblátky a v neposlednom rade bol pre našich občanov
uvarený chutný vianočný punč. Dúfame, že sa táto
vianočná tradícia zachová v našom Brvništi aj ďalšie roky.

Konalo sa v našej obci ....

Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Igor Šenitko;
predseda Krajského výboru DPO SR Michal Jurdík,
poslanci TSK Karol Janas a Igor Steiner, prednosta
Karatisti Brvnišťa úspešní na domácom turnaji
Obvodného úradu Pobažská Bystrica Jozef Smatana a tiež
V sobotu dňa 23. mája sa v dome kultúry uskutočnil už hasiči z našej družobnej obce Hovězí.
tretí ročník pohára karate – Brvnište cup 2015. Domáci
klub hostil karatistov nielen karatistov Slovenska ale aj
z Česka a z Poľska.
Som veľmi rád, že sa v našom Dome kultúry zišlo 157
karatistov z toho 204 štartov. Musím poďakovať obci, pani
starostke Ing. Dagmar Mikudíkovej a pani riaditeľke ZŠ
Ing. Miroslave Bundzíkovej, ktoré nám pomohli
s organizáciou podujatia.
V konkurencii 20 klubov sa domáci karatisti nestratili,
získali dovedna 11 medailí, z toho tri zlaté, jednu
striebornú a sedem bronzových, čo v konečnom hodnotení
klubov stačilo na celkové 4. miesto. O dve zlaté medaile sa
postarala Kristína Garabíková, ktorá zvíťazila v kata
i kumite junioriek. Tretie zlato pridal rovnako junior
Martin Macháč.

Atmosféru slávnostného podujatia nám spríjemnila
folklórna skupina BUKOVINY a dychová hudba
POVAŽANKA.

40 rokov od založenia Z.O. SZCH Brvnište
Dňa 12. – 13. septembra 2015 sa uskutočnila
v priestoroch Kultúrneho domu Brvnište okresná
výstava pri príležitosti 40. výročia založenia Z.O.
Spolu bolo vystavených 106 králikov, 43 kusov
Foto: Mgr. Lucia Šištíková
hydiny a 36 holubov.
Súťaž odštartovala disciplínou kata (zostavy techník),
pokračovala kumite (športový zápas) a vyvrcholila V jednotlivých kategóriách okrem víťazov výstavy si
kategóriou mužov bez rozdielu hmotnosti, ktorú vyhral chovatelia prebrali aj čestné ceny. Ani tento rok
Andrej Holáň zo Žiliny. Počas súťaže nám pomáhali nechýbalo ocenenie Pohár starostky obce a Víťazný
pohár mladí chovatelia. Víťazom srdečne gratulujeme
rodičia a sponzori, ktorí prispeli k veľmi dobrej atmosfére,
a prajeme všetkým chovateľom, aby sa aj naďalej
teším sa keď budeme organizovať ďalší ročník.
venovali takému krásnemu koníčku, aby sme sa na
podobných výstavách mohli stretávať aj ďalšie roky.
Organizátor a hlavný tréner klubu karate v Brvništi
Ján Garabík

Slávnostné odovzdanie hasičského vozidla
Dňa 28. júna našu obec navštívil podpredseda vlády
a minister vnútra Róbert Kaliňák, a to za účelom
Foto: Mgr. Lucia Šištíková
odovzdania kompletne zrekonštruovaného hasičského
vozidla - Tatry 148 pre našich dobrovolných hasičov.
Hlavným organizátorom tejto výstavy bol dlhoročný
chovateľ Peter Husárik, a musíme dodať, že aj tento
Na slávnostnom odovzdaní hasičského vozidla sa rok sa mu výstava opäť podarila.
zúčastnil aj predseda TSK Jaroslav Baška, generálny
sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO SR)
Vendelín Hrováth; riaditeľ Krajského riaditeľstva

