Zmluva č. 394/2016/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016

Hodnotiaca správa 460. výročie založenia obce Breziny
Tak ako každá obec aj obec Breziny si váži svojich predkov. Preto sa každých desať
rokov konajú slávnosti k príležitosti prvej zmienky o obci. Je pre nás cťou organizovať
podujatie, ktorého cieľom je uctiť si pamiatku našich predkov. Podujatím vyjadrujeme úctu
k našej histórii, spájame obyvateľov obce, novousadlíkov so starousadlíkmi.
Cieľovou skupinou nášho projektu sú všetci obyvatelia našej obce, pozvaní rodáci,
hostia. Realizáciou projektu sa náš cieľ splnil. Podujatia sa zúčastnilo vyše 400 ľudí.
Z rôznych kútov Slovenska prišli rodáci, ich potomkovia, hostia. Sme radi, že pozvanie prijali
aj poslanci NR SR, poslanci BBSK, zástupcovia samosprávy, starostovia obcí.
Vynaložené finančné prostriedky z dotácie BBSK ale aj vlastné finančné prostriedky
sme použili hlavne na propagáciu podujatia, technické zabezpečenie, kultúrny program,
občerstvenie. Vytvorili sme detskú zónu, ktorá potešila naše deti. Prebiehali tu súťaže, tvorivé
dielne, k dispozícii pre najmenších bol skákací hrad, cukrová vata, popcorn, jazda na koňoch.
Na základe žiadosti o sponzorovanie podujatia nám finančne prispeli sponzori VSK
Minerál Košice a Cesty Nitra. Ceny do tomboly a podporu podujatia vecnou formou sme
získali od sponzorov nie len z našej obce. Poďakovanie patrí pani Ivane Cimermanovej,
pánovi Milanovi Grajciarovi a firme Gurmán, pánovi Jánovi Bahýľovi, Jozefovi Frlajzovi so
synom. Prispel aj pán Silvester Buda zo Sielnice, Jozef Kubinec zo Sliača a Zvolenský
ženský klub.
Svojou obetavou prácou pri príprave podujatia prispeli aj občania našej obce.
Poďakovanie patrí pani Anke Vajsovej, Danke a Lucke Hybskej, PhDr. Danke Vargovej.
Všetkým kuchárom pod vedením pána Jána Oravca, ktorí pripravili obed pre množstvo hostí,
obyvateľov, priateľov, za vynikajúci guľáš veľmi pekne ďakujeme.
Pod vedením našej najmladšej pani poslankyne Ing. Tatiany Ponickej pripravila naša
mládež kultúrny program. S piesňou a harmonikou prešli všetky kúty našej obce a pozývali
občanov na podujatie. V kultúrnom programe vystúpili aj so svojim príspevkom. Táničke
Ponickej patrí veľká vďaka za celý kultúrny program, výber účinkujúcich.
Slovensko je aj kresťanskou krajinou, naši občania sú katolíckeho a evanjelického
vierovyznania. Ekumenická pobožnosť, ktorú celebrovala zborová farárka z Dobrej Nivy
Mgr. Jarmila Zajíčková a Mgr. Ján Čáby, senior ZVS, zahájila oslavy 460. výročia prvej
zmienky o našej obci. Počas pobožnosti sa po celej obci niesli piesne, ktoré s láskou spievali
členky spevokolu Efata z Ostrej Lúky.

Na pokojný priebeh podujatia dozerali pod vedením pána Ivana Kováča aj
usporiadatelia z radov našich občanov páni Peter Kováč, Štefan Bučko, Alexander Didi
a Adam Rigo, za ich prácu im tiež veľmi pekne ďakujeme.

Podujatie podporené Banskobystrický samosprávnym krajom sa vydarilo. Všetci
odchádzali spokojní tešiac sa na ďalšie stretnutie.
Propagáciu podujatia sme zverejnili plagátmi v obci ale aj v okolitých obciach, kde
žijú naši rodáci. Z podujatia je vyhotovený audiovizuálny záznam, na ktorom je spropagovaný
Banskobystrický samosprávny kraj ako hlavný podporovateľ projektu.
http://breziny-460.webnode.sk/

Za poskytnutú dotáciu sa chceme touto cestou poďakovať samosprávnemu kraju.

Ondrej Frlajs, v.r.
starosta

V Brezinách dňa 23. 8. 2016

