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Milí spoluobčania,
blíži sa koniec roka a väčšina z nás si tak spätne rekapituluje, aký bol ten „jeho“ rok, či počas
neho dosiahol, čo chcel, či bol prínosný, či nie.
Obec Brvnište sa v tomto roku chopila viacerých príležitostí, resp. výziev, v rámci ktorých
sme sa zapojili do rôznych projektov. Väčšina je zatiaľ vo fáze projektových dokumentácií,
verejných obstarávaní, ktoré sú náročné predovšetkým na čas a „papierovačky“.
Jedným z projektov je „Vybudovanie verejného vodovodu“ v našej obci. Problém pitnej
vody je celosvetový a z roka na rok je jej menej a menej . Voda ako základná zložka pre život
je bohatstvo, ktoré je veľmi vzácne. Hoci väčšina rodinných domov na našej obci má studne s pitnou vodou, neplatí to
pre každého. Preto, aby mali všetci naši občania prístup k tej najzákladnejšej zložke, zapojili sme sa do „Výzvy na
vybudovanie verejného vodovodu“. Brvnište je ako jediná obec na doline bez verejného vodovodu. Po prieskumných
vrtoch a po hľadaní vhodného zdroja vody je projekt momentálne vo fáze vypracovania projektovej dokumentácie.
Veríme, že ho dotiahneme bez vážnejších komplikácií do úspešného konca.
Aktuálne prebiehajú verejné obstarávania na rekonštrukciu materskej školy pod názvom projektu „Zníženie energetickej
náročnosti verejných budov-MŠ v obci Brvnište. Realizácia rekonštrukcie prebehne v priebehu budúceho roka.
Časovo náročnejším projektom je vybudovanie zberného dvora v našej obci. Aktuálne prebiehajú verejné obstarávania.
S realizáciou by sa malo začať na jar budúceho roka.
Tento rok sme pokračovali v asfaltovaní našich miestnych komunikácií (MK), konkrétne sa asfaltovalo na MK „Kongo“,
MK „KOVO – Garáže“, MK pred domom smútku a MK za poštou. V roku 2017 plánujeme asfaltovať aj v ďalších
častiach obce.
Nezabudli sme ani na tých najmenších. Novinkou v našom Brvništi je vybudované detské ihrisko na priestranstve pred
obecným úradom. Dúfame, že sme potešili detičky a veríme, že ho budú v plnej miere využívať.
Minuloročné vybudovanie verejnej kanalizácie prinieslo so sebou pre vlastníkov nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú
odpadové vody, aj povinnosť pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu. Doteraz ešte niektorí túto povinnosť
ignorovali. V súvislosti s touto témou chcem apelovať na dodržiavanie zákona o vývoze splaškových odpadový vôd zo
žúmp, ktoré majú vplyv na kvalitu spodnej vody.
Pokračovanie na strane č.2
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Pokračovanie príhovoru zo strany č.1
Chcela by som poukázať na problém vandalizmu, ktorý v našej obci už dlhšiu dobu
pretrváva. Posprejované smetné koše, popísané zastávky, viaceré krádeže... Ale dosť už bolo
negatívneho...
Verím, že vôľa a snaha zveľaďovať a podporovať našu dedinku, v ktorej žijeme je silnejšia.
Na záver Vám želám, milí priatelia, požehnané a pokojné vianočné sviatky a aby ste
v zdraví, dobrej nálade, v kruhu svojich najbližších úspešne ukončili rok 2016, aby ste
načerpali energiu do ďalšieho roka a aby ste sa vždy tešili na nový deň .

Ing. Dagmar Mikudíková, starostka obce

Toto nás trápi....
Pri prechádzke našou dedinou vidíme okrem krásnej prírody aj to, čo pre naše oči nie je priveľmi vábivé. Odpad,
čierne skládky....
Toto nás trápi....Vás nie?

Vzhľadom na to, že problém s triedením komunálneho odpadu stále pretrváva, znova sa vraciame k problému
odpadového hospodárstva. Ľudia si neuvedomujú, že venovať pozornosť triedeniu odpadu má dopad nielen na životné
prostredie, ale v konečnom dôsledku aj na ich peňaženky. Čím viac netriedeného komunálneho odpadu produkujeme
a vhadzujeme do smetných nádob, tým sa obci zvyšujú náklady na vývoz odpadu a obec nemá inú možnosť, ako zvýšiť
poplatok za TKO. Obec pri určovaní výšky poplatkov musí dodržiavať pravidlo, ktorým vybraná výška poplatkov
pokrýva výšku nákladov na vývoz.
Občania často pre nedostatok miesta v popolnici, vyhadzujú plastové vrecia plné odpadu, ktorý sa dá ešte
vyseparovať. Za každé jedno vrece vyvezené naviac platí obec dodávateľovi rovnakú sumu, ako za vývoz jednej
popolnice.
Separovať, separovať, separovať.... je to jediný spôsob ako predísť spomínaným nákladom a pomôcť životnému
prostrediu. Je iba na nás, ako sa k tomuto problému postavíme. Budeme sa snažiť o krajšie a čistejšie okolie okolo nás
alebo z neho spravíme jedno veľké smetisko?
-OcÚ-
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Obec Brvnište – letmý pohľad z Prima banky
na vývoj hospodárenia obce v posledných rokoch
Pekným príkladom pozitívneho vývoja hospodárenia v uplynulých 5 rokoch je obec Brvnište v Papradňanskej
doline.
Obec sa pred 5 rokmi obrátila na Prima banku (vtedy ešte Dexia banka) so žiadosťou o úver vo výške 200 tis.
€. Banka, predtým ako schválila tento úver, dlho zvažovala, či ísť do tohto obchodu, či nenastanú problémy pri splácaní
úveru, či bude obec schopná plniť si svoje záväzky apod. Finančná situácia obce bola zložitá, obec sa omeškávala
s platbami pre svojich obchodných partnerov.
Dnes je situácia diametrálne odlišná. Z bankového úveru je viac ako polovica splatená, obec si plní všetky svoje
záväzky načas, v ratingovom hodnotení zo strany banky nastalo zlepšenie o niekoľko stupňov. Len za posledné 3 roky
sa prevádzkový cash-flow viac ako zdvojnásobil, čo v ľudskej reči znamená, že obci zostalo v roku 2015 na použitie
viac ako dvakrát toľko peňazí ako pred 3 rokmi. Na základe toho sa môže obec bez obáv zapájať do projektov
spolufinancovaných zo zdrojov EÚ, riešiť si aj iné svoje priority, kde nie je možná podpora vo forme dotácií a grantov,
uchádzať sa o úver apod. Po takomto pozitívnom vývoji v hospodárení obce, banka nebude mať žiadny problém
uspokojiť aj prípadnú dvojnásobnú potrebu úveru pre obec v porovnaní s objemom spred 5 rokov.
Ing. Dušan Maček, riaditeľ regionálneho obchodného centra Prima banka Slovensko, a.s.

Vzácnosť v našej obci?

To, že sú skameneliny veľmi veľká
vzácnosť, vie asi každý, ale viete o tom, že
sa nachádzajú aj neďaleko Brvnišťa?
ČO SÚ TO TIE SKAMENELINY?
Skameneliny sú skamenené zbytky tiel
kedysi žijúcich organizmov, živočíchov
alebo ich odtlačky, poprípade stopy, ktoré
sa zachovali z minulých geologických dôb
až do súčasnosti.

ODLIATOK Z ULITY
MEGASLIMÁKA ALEBO Z MILIÓN
ROKOV STARÉHO AMONITU?
Práve amonity sú tie skameneliny, ktoré sa vyskytujú na neďalekom brale. Vyznačujú sa stočenou schránkou, ktorá sa
podobá na o niečo zväčšenú ulitu slimáka. Amonity boli najkrajšie a najrozšírenejšie bezstavovce v druhohorách.
AKO SA DOSTAŤ NA MIESTO VÝSKYTU?
Z obce Brvnište pôjdete k miestnej farme a od nej smerom doprava po panelovom chodníku až po jeho koniec. Odbočíte
doľava, prejdete cez mostík, pričom pred sebou uvidíte malý kopec s krížom. Podídete ku kopčeku bližšie a zdola jeho
ľavej strany pôjdete až pokiaľ neuvidíte ružovkastý vápencový odkryv.
Autori: Nina Harušincová, Veronika Hlaváčová, Lucia Juhásiková
3

Kultúrne akcie v našej obci v roku 2016
Fašiangy 5. - 6. február 2016
Tak ako každý rok, tak aj tohtoročné fašiangové slávnosti začali už
v piatok tradičnou zabíjačkou a výrobou rôznych zabíjačkových špecialít.
V sobotu nechýbal fašiangový sprievod masiek po celej obci, ktorý
sprevádzala ľudová hudba. Pani starostka Dagmar Mikudíková vo svojom
príhovore privítala všetkých občanov aj vzácnych hostí a poďakovala sa
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní tohto ročníka.
Tento rok nás navštívil aj predseda TSK Jaroslav Baška, starosta obce
Dohňany Ing. Milan Panáček, riaditeľ sociálnej poisťovne Ing. Rastislav Hulínek..
Počas celého fašiangového popoludnia nám spoločnosť robila aj regionálna
televízia TV Považie. Záznam z nášho podujatia si môžete pozrieť aj v archíve Tv
Považie alebo na internetovej stránke obce www.brvniste.sk v sekcii Podujatia.
O kultúrnu vložku sa postarali naši chlapci z FS Bukoviny, fašiangové slávnosti
zakončila FsK Podžiaran pochovávaním basy.
Predveľkonočné popoludnie - 20. marec 2016
Víkend pred Veľkou nocou patril kultúrno-spoločenskému podujatiu
venovanému tejto téme. Okrem veľkonočných dekorácií,
krásnemu vystúpeniu detí zo ZŠ s MŠ Brvnište, predaja
vyradených kníh a občerstveniu boli hlavne pre deti
pripravené tvorivé dielne. Ďalšia skvelá akcia sa vydarila
na výbornú 

Stavanie mája - 30. apríl 2016
Ako by to vyzeralo, keby aj naše malé Brvnište nemalo v centre obce postavený máj.
Naši statní chlapi a mládenci sa postarali o to, aby sme sa mali aj my čím pýšiť po
doline. O občerstvenie bolo postarané a dobrú náladu ľuďom spríjemnila FSk
Bukoviny.
Deň matiek – 8. máj 2016
Mamy, babky a prababky sa stretli u nás v kultúrnom dome pri príležitosti ich sviatku – Dňa matiek. Všetkým
mamičkám a babičkám sa na úvod prihovorila naša pani starostka a po príhovore ich čakalo milé vystúpenie, ktoré si
pripravili detičky z materskej školy a žiaci zo základnej školy. Každá mama mohla byť hrdá na svoje dieťa, pretože to
bol naozaj pekný kultúrny zážitok. Na znak úcty a uznania dostali mamičky a babičky od pani starostky a poslancov OZ
kvietok.
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MDD - 1.6.2016
Tento rok sa spojili ZŠ s MŠ Brvnište, Obecný úrad Brvnište a DHZ Brvnište a pre naše detičky zorganizovali MDD
v našej obci. Dňa 1.6.2016 (v stredu) prišli do areálu školy naši hasiči so svojou technikou, ktorá sa deťom veľmi páčila,
okrem toho sme spoločne zbúrali máj pred obecným úradom a pre deti boli pripravené rôzne športové hry na ihrisku
v areáli ZŠ. Deti si odniesli sladkú odmenu a veríme, že aj dobrú náladu 
20.Brvništské hody 4.6.-5.6.2016
20. Brvništské hody sa tento rok niesli v duchu 20.výročia posvätenia
nášho kostolíka. Sobotný program bol sústredený v Kostole
najsvätejšieho srdca Ježišovho, kde okrem hudobno-slovného pásma
v podaní Fsk Bukoviny a členov farnosti, mala príhovor aj pani starostka
Dagmar Mikudíková a vystupoval tu aj známy nevidiaci spevák Marián
Bango. V nedeľu po hodovej svätej omši bol pre našich občanov
pripravený ďalší program. Navštívil nás aj predseda TSK Jaroslav Baška,
ktorý
na
úvod
povedal pár
slov, po ňom vystúpili hasiči so svojimi požiarnymi útokmi,
dychová hudba Mošteňanka a hudobná skupina EMINENT.
TSK podporil tento ročník hodových slávností sumou
1500,- Eur. Nechýbal dobrý guľáš, placky od našich hasičov
a rôzne sprievodné podujatia. V piatok, predvečer hodov, sa

v Múzeu historickej školy konalo podujatie Vesmírne kométy
pri príležitosti 100.výročia narodenia Dr. Ľudmily
Pajdušákovej a jej pôsobenia na meštianskej škole v Brvništi.
Večer sa mohli občania zabaviť na živom koncerte VILA
a JARA v spolupráci s ČUM dzviadlom Brvnišče.
Tohtoročné hody sú za nami a tešíme sa na budúci rok...
Veterán Tour Manín 2016 – 11.6.2016
Klub historických vozidiel Považie organizoval v sobotu 11.júna 2016
už jubilejný X. ročník Veterán Tour Manín – Spanilá jazda. Tento rok
sa po prvýkrát historické
vozidlá zastavili aj v našej
obci, a to na priestranstve
pred obecným úradom. Bolo
sa na čo pozerať. Krásne
historické „kúsky“ so svojimi
majiteľmi prilákali veľa
zvedavcov. Našich hostí sme
ponúkli krúpnou babou,
koláčmi a samozrejme pálenkou . Veríme, že sme zanechali dojem a
„Veteráni“ nás navštívia aj nabudúce.
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Rozprávková cesta – 14.8.2016
Počas prázdnin, jednu peknú slnečnú augustovú nedeľu, sa deti ale aj dospelí preniesli na okamih do rozprávky. Konal
sa tretí ročník Rozprávkovej cesty v našej obci. Tentokrát bola pre naše detičky pripravená trasa s rozprávkovými
bytosťami na hornom konci obce. Kráľ s kráľovnou privítali na začiatku všetkých zúčastnených, počas prechádzky
rozprávkovým lesom sa deti stretli s Patom a Matom, Prasiatkom a myškou, Vlkom a Červenou Čiapočkou, Čertom
a sedliakom, Ježibabou a Ježidedom, Macom čo veľa maškrtil, Muchou, Vílou a muchotrávkami. Na záver deti
vyslobodili krásnu princeznú z rúk zlého Černokňažníka. Na konci rozprávkovej cesty a konala spoločná opekačka.

Uvítanie detí do života – 24.9.2016
Narodenie dieťaťa je jedna z najkrajších vecí v kolobehu života, a preto „Uvítanie detí do života“ venované najšim
najmenším občanom je aj jednou
z najmilších podujatí, ktoré naša obec
organizuje. Dňa 24.9.2016 sme
v obradnej sieni na Obecnom úrade
v Brvništi privítali až 13 našich
najmenších spoluobčanov, z toho 5
dievčat a 8 chlapcov – Torda
Miroslav, Jágrik Nikolaj, Bubelová
Patrícia, Kvasnica Nikolas, Stanislav
Peter, Zela Milan, Truchlík Viktor, Čukanová Monika, Vaštíková Alica,
Kostková Júlia, Pavlík Juraj, Bleau Zaira Louise, Svítek Tobias. Mamičky sa zapísali do Pamätnej knihy obce Brvnište
a pani starostka im odovzdala Pamätný list. Nechýbal ani kvietok pre mamičky a obálka s finančným príspevkom.
Podujatie spríjemnili básňami žiačky zo ZŠ.
Posedenie so seniormi – 22.10.2016
Staroba, jeseň života. Symbolicky sa s týmto obdobím spája mesiac
október. Ani tento rok sme nezabudli na našich seniorov a jednu
októbrovú sobotu sme pre nich pripravili príjemné posedenie
s občerstvením, ktoré bolo spojené aj s kultúrnym programom v podobe
vystúpenia známej hudobnej skupiny EMINENT. Účasť bola vysoká,
babky a dedkovia „klebetili“, popíjali, spievali a kto mal chuť aj
tancoval  Pani starostka spolu s niektorými poslancami OZ sa starali
o pohostenie našich seniorov. Po tomto príjemnom podujatí
pokračovala s hudobnou skupinou EMINENT aj tanečná zábava pre
verejnosť. Tancovalo sa až do skorého rána 
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Mikuláš – 4.12.2016
Pod okienkom z večera, ktosi ťuká - nazerá. Biela brada až po pás, jaj veď je to
Mikuláš! Aký by to bol december, keby našu obec nenavštívil Mikuláš. Jeho
úlohou bolo okrem rozdávania sladkostí aj rozsvietiť vianočný strom na
priestranstve pred obecným úradom. Úlohu zvládol výborne, stromček rozsvietil
„pomocou pekného ohňostroja“. V sále kultúrneho domu detičky zaspievali
a zarecitovali Mikulášovi a on ich odmenil sladkou odmenou.
Vianočný punč – 11.12.2016
Nedeľa 11. decembra sa niesla v znamení blížiacich sa Vianoc.
Zamestnanci OcÚ a poslanci OZ pripravili pre obyvateľov Brvnišťa
stretnutie pri „Vianočnom punči“. Súčasťou tohto kultúrneho podujatia
bolo vystúpenie detí z MŠ, žiakov zo ZŠ a folklórnej skupiny Bukoviny.
Celou sálou rozvoniaval sladučký vianočný punč, ktorý mohli návštevníci
ochutnať zdarma. Pre deti bola pripravená čokoládová fontána s ovocím, na
ktorej si pochutnávali nielen tí najmenší, ale aj dospelí. Samozrejme
nechýbali ani vianočné oblátky a perníčky.
-OcÚ-

Klub slovenských turistov Brvnište
Začal by som vydareným tohtoročným výstupom na Kriváň
vo Vysokých Tatrách, kde sa zišla výborná partia ľudí v počte 62.
Samotný Kriváň zdolala 40-tka z nich. Počasie bolo nádherné, tak sa
dalo obdivovať aj okolité štíty a krásna tatranská príroda. Na
spiatočnej ceste bola výborná nálada v autobuse s doprovodom gitary,
harmoniky a spevu.
Dňa 27.augusta 2016 sa konala ďalšia turistická akcia, a to
Túra na Téryho chatu, ktorá podobne ako Výstup na Kriváň dopadla
na výbobnú.
Veľmi sa vydaril aj Silvestrovský výstup (2015) na Bukovinu, kde si našlo cestu veľa priaznivcov tohto
podujatia. Prišlo 532 ľudí. Varila sa výborná kapustnica, boli pekné ceny, bohatá tombola a zaujímavý program. Ako
vždy to výborne moderoval dlhoročný člen KST Brvnište Janko Žbodák za asistencie predsedu klubu.
Náš klub organizoval aj ďalšie výborné akcie ako napr. minuloročný výstup na Kôprovský štít vo Vysokých
Tatrách alebo Jánske opekanie a grilovanie v Hlbokom pri stavnici , ktoré sa konalo 25.6.2016.
Z ďalšej našej činnosti by som spomenul čistenie potokov v našej obci, studničiek a vyčistenie stavnice
v Hlbokom pri ihrisku, kde sa spravila pekná rozprávková cesta, z ktorej mali najväčšiu radosť deti. V budúcnosti by sa
nám snáď podarilo postaviť rozhľadňu na vhodnom mieste, odkiaľ by bol výhľad na pekné okolie našej obce. KST
Brvnište sa veľmi teší na ďalšie turistické akcie a potulky po našom nádhernom Slovensku.
Predseda KST – Brvnište
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DHZO BRVNIŠTE
Od posledného vydania Pelikána už prešiel nejaký ten čas, a život sa hýbe aj v našom hasičskom zbore.
Priblížime sme si činnosť za nedávne obdobie.
Ako iste všetci viete, pred rokom nám odovzdal pán Minister Kaliňák zrepasovanú cisternu Tatra T-148 CAS
32 6×6, posádka 1+2 ,(6600lvody), ktorá je už ,našťastie, zaradená vo výjazde a je neoceniteľným pomocníkom, či už
pri zásahu alebo v inej nápomocnej činnosti pre našich spoluobčanov (čistenie studní a pod...).
Výjazdov, našťastie, nebolo veľa, čo je dobre a svedčí to aj o dobrej prevencii pred nimi. No od začiatku nového roka,
už dva a to na prevádzke firmy Femada v Papradne a pri
požiari kotolne Domova dôchodcov tiež v Papradne.
Vykonávame aj cvičenia a metodickú prípravu. Ako jedni
z mála zo širokého – ďalekého okolia máme zriadenú aj
protiplynovú službu a teda môžeme zasahovať aj
v uzatvorených priestoroch vďaka dýchacím prístrojom.
15.februára sa traja členovia našej jednotky zúčastnili
cvičenia v „dýchačákmi“ v polygone na SŠPO V Žiline.
Výcvik sme už absolvovali 2. krát a je ho potrebné vykonať
raz za rok. Po zaradení vozidla Tatra do výjazdu sme 27.
februára urobili školenie a cvičenie s vozidlom Tatra.
Jednalo sa najmä o obsluhu cisterny.

23.apríla sme absolvovali Okrskové taktické cvičenie v Stupnom, kde sme robili diaľkovú dopravu vody
k požiarisku. Tretí rok po sebe sa nám podarilo v rámci okrsku dopraviť diaľkovo vodu z mašiny do mašiny až k ohňu.
Pomaly prichádza aj letné obdobie a s ním aj sezóna hasičského športu. Vlani sa družstvo mužov prihlásilo ako
účastník Severoslovenskej hasičskej ligy, no podarilo sa nám aj získať ligové kolo, takže náš Memoriál Vlada Jágrika
mal s ligovou príslušnosťou o to väčší šmrnc a po desiatich rokoch sa konala opäť hasičská liga v našej obci. V ligovej
tabuľke sme skončili predposlední, nedarilo sa nám podľa predstáv, tento rok sa budeme snažiť počínať si lepšie, sme
ešte mladý mančaft, ktorý sa stále zbeháva dokopy. Zopárkrát sme vystrčili rožky a skončili sme umiestnení na súťažiach
v prvej desiatke, čo je taký priemerne dobrý výsledok, keďže konkurencia je aj 30-40 mužských družstiev. Podarilo sa
nám aj zvíťaziť na súťaži v obci Makov. Takisto tam zvíťazili aj naše ženy. Tým sa podarilo umiestniť v kategórii
dorastenky na okresnej súťaži v Podvaží na druhom mieste. Nesmieme zabudnúť ani na družstvo žiakov, ktoré obsadilo
na okresnej súťaži plameň 3.miesto celkovo a v disciplíne požiarny útok boli najlepší. Toľko pripomenutie minulého
ročníka. Čaká nás ročník 2016, kde opäť bude Brvnište na ligovej mape.
Okrem činnosti zásahovej a športovej sa naša organizácia podieľa každoročne v obci na kultúrno spoločenských
akciách. Sv. Florián, ukážky deťom na MDD, Stavanie a búranie mája, fašiangy, Končinový ples v družobnej obci
Hovězí a samozrejme Brvništské hody. Každému je známe, že hasičské kabáče rozvoniavajú centrom obce, zároveň
robíme aj mini súťaž pre žiakov a starých pánov pred Obedným úradom. Na MDŽ sme pripravili pre naše členky,
manželky a matky hasičov pozornosť a poďakovanie formou kvetu. Chceme sa poďakovať za podporu všetkým našim
priaznivcom, partnerom a najmä Obecnému úradu, Zväzu lesomajiteľov a TJ Slovanu Brvnište.
D. Šamaj
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Výber z podujatí spolku Rotarvak, n.o.
 Spomienkový večer - Na 3. júna 2016 spolok Rotarvak, n.o. pripravil v spolupráci s Astronomickým ústavom
Slovenskej akadémie vied, Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici, Astronomickým klubom Juraja
Bardyho, ZŠsMŠ a obcou Brvnište pri príležitosti 100. výročia narodenia významnej slovenskej astronómky
Ľudmily Pajdušákovej, ktorá učila na meštianskej škole v Brvništi spomienkový večer.
Z pravidelných aktivít spolku vyberáme aspoň nasledovné:
 Vybudovanie múzea - spolok zavŕšil prvú etapu obnovy drevenej budovy starej školy v Rydzove na Pukánke,
postavenej svojpomocne občanmi v roku 1873 na urbárskom pozemku, ktorú má spolok v prenájme od Farského
úradu v Papradne a jej zaregistrovanie v Muzeologickom kabinete Slovenského národného múzea ako
„Múzeum Historická škola v Brvništi - Dom tvorivosti, zručnosti a tradičných remesiel“. Podľa zistení je
celoslovensky jedinečnou obnovenou školskou budovou na pôvodnom mieste slúžiacou pre výchovné a kultúrne
aktivity. Podarilo sa nám mediálne prezentovať jedinečnosť školskej budovy v televízii Markíza 8.9.2014 a to
v hlavnom večernom spravodajstve a v denníku SME a v ďalších médiách.
 Spolok otvoril počas 18. Brvništských hodov dňa 21. júna 2014 Ľudovú knižnicu a pomenoval ju po jej zakladateľoch
učiteľoch Jánovi a Júlii Koraušovcoch, ktorí v roku 1919 kúpili prvé knihy z výťažku divadelného predstavenia
nacvičeného so žiakmi školy. Bol to významný počin, pretože v tej dobe ešte ani väčšie mestá nemali verejné
knižnice. Učitelia Koraušovci boli oddanými knihovníkmi až do svojej smrti. Žiaľ, z pôvodných kníh sa nezachovala
ani jedna. Ľudová knižnica učiteľov Koraušovcov (ĽKUK), obnovená spolkom Rotarvak, n.o. v pôvodnej
miestnosti starej školy bola zaregistrovaná na Ministerstve kultúry SR a je súčasťou Múzea Historická škola Brvnište
– Dom tvorivosti, zručnosti a tradičných remesiel. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo za prítomnosti vnučky
učiteľov Koraušovcov a jej syna, ktorí prišli na pozvanie spolku Rotarvak, n. o. opäť do Brvnišťa a zúčastnili sa ako
hostia na hodoch v Brvništi. Kultúrny program obohatil V. Lejčík, hrou na gitaru, ktorý bol prvým darcom
historických kníh pre knižnicu. ĽKUK daroval pán spisovateľ Štefan Meliš 300 kníh z vlastnej knižnice, aby boli
prístupné pre občanov a návštevníkov Brvnišťa a z vďaky za jeho dar bol v knižnici zriadený knižný kútik Svet kníh
Štefana Meliša.
 Píšťalkárske Brvnište – za účelom obnovenia povedomia o jedinečnej tradícii výroby píšťal a fujár a hre na nich
v Brvništi a predovšetkým o typickej rífovej píštale vyrábanej iba v Brvništi Jánom Fortuníkom a pokračovateľmi
Pobočíkovcami, ktorí nadviazali na majstrovstvo starého otca a strýka vo výrobe nástrojov ľudovej kultúry
jedinečnej pre Brvnište a preslávili ich nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Brvnište prostredníctvom
vychýrených píšťalkárov vstúpilo do histórie tradičnej ľudovej hudby na Slovensku a zaslúži si, aby sa na to
nezabudlo a každoročne na folklórnom podujatí sme si pripomínali túto celoslovensky významnú tradíciu o čo sa
pokúsil spolok už šiestimi úspešnými ročníkmi.
 Brvništské jablko tradične s prof. Ivanom Hričovským je regionálna výstava a súťaž o najkrajšie jablko
a najchutnejší výrobok z jabĺk - zámerom verejno-prospešnej činnosti spolku je zdôrazniť nutnosť zachovať staré
krajové a miestne odrody jabĺk s unikátnymi vlastnosťami, ktoré by nemali vyhynúť, ale mali by sa chrániť, ako
národné poklady. Motto Brvništského jablka, krajovej regionálnej výstavy a súťaže o najkrajšie jablko
a najchutnejší výrobok y jabĺk: „Krajové pôvodné odrody jabloní podjavorníckych dolín treba pestovať a chrániť
ako národný zlatý poklad (MJ)“.
 Fotografia je zrkadlom do minulosti - stála výstava obľúbená obyvateľmi Brvnišťa zachovaných historických
fotografií Ľudovíta Šištíka a dokumentárnych fotografií Lucie Šištíkovej o akciách spolku a spolkom zozbieraných
dobových historických fotografií od občanov.
 Včelárska nedeľa v spolupráci s miestnou včelárskou bunkou vedenou F. Jurdíkom – každoročné podujatie
regionálneho významu zamerané na zvýšenie pozornosti a zdôraznenie významu činnosti včelárov – symbolicky
práve v starej škole, v ktorej sa včelám venovala vždy osobitná pozornosť. Včielky boli považované za pedagogicky
vhodný príklad pracovitosti, usilovnosti, svornosti, lásky k rodičom, domovu a vlasti. O včelárenie bol vždy medzi
učiteľmi, ktorí pôsobili v starej škole, veľký záujem. Pri organizovaní podujatia pomáha nestor
považskobystrického včelárstva Alexander Čelko svojimi prednáškami zameranými na históriu včelárstva na
Slovensku.
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 Beseda v spolupráci s Považskou knižnicou o tvorbe dizajnéra Tomáša Kompaníka a jeho knihe AHA, ktorá
je v zbierkovom fonde Ľudovej knižnice učiteľov Koraušovcov k nahliadnutiu. Čitatelia sa v nej môžu oboznámiť
s tradičnými výšivkami z 8 krajov Slovenska zobrazených optikou súčasného grafického dizajnu. Tomáš Kompaník
na besede vedenej Andreou Smolkovou zdôraznil, že knihou chcel pripomenúť výnimočnosť tradičného
slovenského remesla, konkrétne ornamentiku ľudových výšiviek a ukázať ich nadčasovosť v spojení so súčasnými
trendmi v grafickom dizajne.
Medzi ďalšie mimoriadne významné akcie patria Veľkonočné
zvyky a tradície, O histórii a školstve v Brvništi so
spisovateľom
Štefanom
Melišom,
či
obnovenie
betlehemskej tradície vianočného vinšovania, driapania
peria a iné, ako bol nezabudnuteľný prvý ročník country
a folkového
festivalu
pod
Holým
vrchom
v novovybudovanom amfiteátri na nádvorí starej školy.
Rotarvak, n.o.

Malé finančné okienko
Vybrané rozpočtové výdavky
Asfaltovanie
Autobusová čakáreň - "Salaj"
Verejné priestranstvo - Dom smútku
Detské ihrisko
Budovanie vodného zdroja
Dopravné zrkadlá

83 330,83 €
3 966,35 €
19 200,19 €
5 200,00 €
20 374,26 €
1 684,80 €

Schválené pre zložky
Požiana ochrana - DHZ Brvnište
TJ Slovan Brvnište
Fsk Bukoviny
Klub slovenských turistov Brvnište
CYKLO TEAM Brvnište
Slovenský zväz chovateľov Brvnište
Karate klub Brvnište
ČUM Dzivadlo Brvnište
Spoločenstvo EMAUZY

7 000,00 €
8 500,00 €
600,00 €
200,00 €
800,00 €
200,00 €
1 500,00 €
500,00 €
100,00 €
-OcÚ-
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Okienko do histórie

Potok hojnosti
Naša obec, vtedy osada, vznikla v 16. storočí valašským osídľovaním na území chotára Veľkej Jasenice. Patrila
považskému panstvu. Volala sa Brwnisste. Najstarší záznam o obci je v súpise daní na panstve Podmanických z roku
1546. Obec mala 9 domov, v ktorých bývali valasi. V roku 1 598 mala už 30 domov. Valasi boli pastieri. Prichádzali po
hrebeňoch hôr a pasúc svoje stáda prenikali do riedko obývaných, alebo pustých oblastí. Postupne splynuli s domácim
obyvateľstvom. V Papradne sídlil valašský vojvoda a do jeho právomoci patrilo aj Brvnište. Zo začiatku panstvo
poskytovalo valachom privilégiá v úľavách poddanských dávok. Domáci obyvatelia ale museli plnili feudálnemu
panstvu tieto dávky. Časť valachov sa začala zaoberať prácou na poliach vo vyšších horských polohách. Začal sa tu
sťahovať a usídľovať aj slovenský ľud, ktorý utekal pred feudálnym útlakom. Rozširovaním osád vznikajú kopanice a
kopaničné hospodárstva. Začali klčovať lesné plochy, čím vznikali kopanice s novou poľnohospodárskou pôdou – pôda
na obrábanie a na pasenie. V chotári budúcej dediny vznikali dvory ( pľace ), ako samostatné osídlené jednotky a často
niesli meno prvého osadníka. Volali sa aj podľa toho, čo sa tu robilo, alebo vyrábalo.
„Ej pomaly ovečky,
krížom cez tie hory,
pomaly sa paste,
nezlámte si nohy.“
„Pasieme sa pasieme,
veľa mlieka vám dáme,
pomaly nás zavracajte,
veľký pozor na nás dajte!“
Dobre sa pasie ovečkám pri piesňach malých pastierov. Pasú s na lúke, okolo kríčkov pod lesom. Omamujúca vôňa
kvetov v trávnatom poraste ich privoláva na chutnú hostinu. Chlapci pobehujú okolo a dávajú pozor, aby sa stádu nič
nestalo. Vedia, že je to najcennejšie pre ich rodiny v tomto hornatom kraji. S prichádzajúcim večerom zháňajú ovce do
osady.
Zrazu skríknu od strachu, zastanú a obzerajú dvoch chlapov, ktorí skočili medzi nich. Na krik pribehnú k pastierom ich
otcovia, ktorí klčovali na kraji hory.
„Ak potrebujete pomoc, pomôžeme vám, ak nie, choďte ďalej,“ prehovorí k nim Jano, ktorého vrchári považujú za
svojho vodcu.
“ Sme hladní a unavení. Keď nám dáte najesť a niekde prespať, pôjdeme hneď za svitania ďalej,“ odpovedá jeden z nich.
„Hory sú zradné, sliedi v nich divá zver a snoria zbojníci,“ pokračuje.
„Tak zostaňte, rozdelíme sa s vami aj s tým málom, čo máme“, pozýva ich Jano.
Pečený ovsený posúch sa veru zadŕha tulákom v krku a nepomáha ani kozie mlieko spláchnuť ich dlhodobý hlad.
Jano im dovolil prespať v ohrade pri ovciach.
„ Aspoň vás budú ovce hriať a psi strážiť,“ povedal so smiechom a odišiel do chalúpky. Nedobre veru spal. Každú
chvíľu sa započúval do tmy, či nebuntoší tá čudná návšteva. A keď sa svetlo začne predierať krajinou, ide skontrolovať
ovce a ich spoluspáčov. Tu sa krajinou ozve krik a buchot sekery. To Jano zúri a hnevá sa sám na seba, že veril tulákom
-zlodejom. V ohrade chýbalo niekoľko oviec a časť oviec ukradli aj niektorým ďalším osadníkom.
Vrchári sa rozbehli po okolitých horách, no oviec ani zbojníkov nenašli. I vyčítali Janovi prečo ich prichýlil. V ohrade
mu zostalo pár oviec a niekoľko kôz. Vďaka nim a troche ovsa z malého poľa prežil zimu so ženou aj so synmi.
Ľudia v osade začali bočiť od Jana. Nemohli mu zabudnúť,“ že pre jeho dobrotu, prišli skoro na žobrotu.“
Po čase sa s niekoľkými vrchármi dohodol, že pôjdu hľadať nové miesto , ktoré bude pohostinnejšie a cez ktoré bude
zurčať potok. Horu vyklčujú, a tak získajú väčší kus pôdy na obrábanie aj na pasenie. Potok dá život novej úrode
a napojí ľudí aj zvieratá. Tak sa dohodli a tak aj urobili.
Jano sa s chlapmi neukázali niekoľko dní. A keď prišli za rodinami, zobrali si iba poživne a zasa odišli. Dreli od rána
do večera. Vyrubovali stromy, kliesnili ich a brvná ukladali na kopy. Vykopané korene pálili, zeminu zarovnali a
pomaly pribúdal kúsok ku kúsku rovnej zeme a pribúdali aj kopy brvien.
„Kto tu cez noc klčoval a nové brvná naukladal? „ pýtajú sa chlapi v jedno ráno, keď prišili na kraj hory.
Nikto nevedel , čo na to povedať. Odteraz, každé ráno pribúdal ďalší a ďalší kúsok vyklčovanej zeme. Aj sa potešili,
aj sa zľakli a hútali, od koho sa im dostáva takejto pomoci. Rozhodli sa, že všetci zostanú na noc medzi brvnami
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a odhalia, kto im tak veľmi pomáha. Vydržali ticho sedieť do pol noci. Zrazu sa okolo nich začal vznášať tajomný
a opojný spev, ktorý ich hojdal, mámil a uspával. V sne započuli smiech, škrekot, buchot a naraz veľké ticho.
Z opojenia ich prebralo až usmiate poludnie. Pole bolo zasa o kúsok väčšie aj brvien pribudlo. Vystrašení chlapi sa dali
mlčky do roboty, akoby sa hanbili, že neustriehli pomocníkov. Dohodli sa, že už nebudú rušiť tých, ktorí im pomáhajú.
A ani nemuseli, lebo už nikdy neprišli. Len veľké kopy brvien im pripomínali, že je tu niekto, komu tu bolo asi veľmi
clivo, kto sa teší z ich prítomnosti a že ich tu rád vidí.
Aby mali kde prespávať, začali si z brvien stavať malé chalúpky. V chyži vysekali otvor, aby im do nej prenikalo
trochu svetla.
„A kdeže to vy prespávate?“ spytujú sa osadníci Jana, ktorý si prišiel pre rodinu.
„To miesto vám ukáže najjasnejšia hviezda na jasnej nočnej oblohe a nájdete ho aj podľa brvien, ktoré sú tam
poukladané na kopách,“ hovorí Jano.“
„Keď pôjdete okolo, smelo sa zastavte,“ pozýva ich.
Zimu rodina prežila už v novej chalúpke. Voňala drevom, smolou a súdržnosťou celej rodiny. Po čase si sem priviedli
aj ostatní chlapi svojich príbuzných . Synovia tu pásli ovce, muži ďalej zveľaďovali polia , ženy a dievčatá kropili zem
potom a vodou z potoka. Vrchári im veru trošku závideli nového domova a tých, ktorí od nich odchádzali, odprevádzali:
“ No tak si choďte bývať k tým brvnám, medzi tie brvná, alebo do brvien!“ rozlúčili sa.
„A veru ideme do tých brvníšť!“ zvolali odchádzajúci a ani netušili, že práve dali meno svojej osade.
Prvé a dávne meno Brwnisste a terajšie meno Brvnište. Alebo to bolo inak? Alebo názov Brvnište vznikol ešte skôr?
A.Zboranová

Finančná zbierka pre našu malú občianku

KRISTÍNKU BURDEJOVÚ.
Prosíme Vás o finančnú podporu pre našu malú
spoluobčianku
Kristínku
Burdejovú,
ktorá
zo
zdravotných dôvodov potrebuje absolvovať finančne
náročné liečenie.
Tí, ktorí chcete malej Kristínke pomôcť, môžete finančne
prispieť buď do pokladničky umiestnenej na Obecnom
úrade Brvnište alebo priamo na číslo účtu rodičov
Kristínky vedený v Prima banke Slovensko, a.s.
SK85 5600 0000 0029 1657 7001
Za podporu a pomoc vopred ďakujeme

Obecný úrad Brvnište
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