OBEC POVRAZNÍK
Hodnotiaca správa o realizovanom projekte
Za pomoci poslancov BBSK sme mohli v našej obci uskutočniť projekt pod názvom:
,,Deň obce Povrazník, stretnutie rodákov a oslavy 90. výročia založenia DHZ
Povrazník“.
BBSK patrí poďakovanie za podporu projektu, ktorého cieľom je zachovanie
ľudových tradícií a kultúrneho dedičstva v našej obci, ako i v celom našom regióne a
v samosprávnom kraji.
Za pomoci BBSK sa nám podarilo zorganizovať ďalší ročník tohto pekného
kultúrneho podujatia. Bolo to stretnutie generácií, bývalých občanov a ľudí, ktorí majú
vrúcny vzťah k našej dedinke a radi sa k nám vracajú. Úvodná časť osláv patrila
hasičom. Oslavy 90. výročia DHZ sa začali slávnostným sprievodom obcou, na
ktorého začiatku išla naša (stále funkčná) staručká ručná striekačka z roku 1929
ťahaná koňmi. V sprievode boli hasiči z DHZ Povrazník, DHZ Ľubietová, DHZ
Strelníky a DHZ Hiadeľ. Počas slávnosti boli hasičom z Povrazníka odovzdané stuhy
za vernosť, ocenenia za príkladnú prácu a ďakovné listy. DHZ Povrazník dostal od
Územnej organizácie DPO SR v Banskej Bystrici ocenenie v podobe plakety s
poďakovaním za dlhoročnú prácu v požiarnej ochrane.
Hasiči, občania a hostia si spoločne pozreli bohatý kultúrny program, porozprávali sa,
zaspomínali si na časy minulé, zaspievali si a zabavili sa. Počas celého popoludnia
prebiehal sprievodný program. Boli to ukážky tradičných remesiel, prehliadka
obecného múzea, historickej a súčasnej požiarnej techniky, poľnohospodárskej
techniky. Novinkou bola aj prehliadka poľnohospodárskych traktorov z našej obce.
Súčasťou sprievodného programu boli ďalej i prezentácia fotografií zo života obce
a hasičov, súťaže pre deti a dospelých, občerstvenie v podobe gulášov, baraních
hŕč, klobás, domácich koláčov a množstva iných dobrôt. Všetci zúčastnení si prišli na
svoje.
V kultúrnom programe si mohli pozrieť detí zo susednej MŠ Strelníky, ktorých
program je každoročne súčasťou nášho podujatia.
Ďalej vystúpil Matej Macko z Ľubietovej na akordeóne, jubilant Ján Palovič z Poník
(dlhoročný tanečník SĽUKu) a zrejme najväčší obdiv a uznanie si vyslúžili
heligonkárky z Kysúc, sestry Bacmaňákové.
Na záver programu vystúpila ĽH Dominika Václava, ktorí vytvorila neopísateľnú
atmosféru. Tá musela potešiť srdce každého priaznivca folklóru. Mnohí z prítomných
sa pripojili do spoločného spevu a tanca.

BBSK sa podieľal na tejto kultúrnej akcii sumou 1500 €, za čo mu patrí poďakovanie.
Obec Povrazník sa podieľa na tejto kultúrnej akcii finančným a materiálnym
zabezpečením.
Vynaložené finančné prostriedky boli správne využité, o čom svedčia spokojné
ohlasy nielen našich občanov, ale i návštevníkov obce, ktorí sa zúčastnili tohto
kultúrneho podujatia.

