BRAVÄČAN 2

Štvrťročník pre občanov horehronskej obce Braväcovo

JÚn 2018

ROČNÍK VIII

Schválená dotácia 100 tis. EUR na zateplenie
Materskej školy Braväcovo

Obec Braväcovo podala dňa 29.03.2018 žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond MŽP
SR na projekt: Rekonštrukcia MŠ Braväcovo,
zníženie energetickej náročnosti verejných
budov L4, vo výške 161 517 EUR.
Na základe rozhodnutia ministra ŽP SR nám
bola schválená dotácia vo výške 100 tis. EUR
so spoluúčasťou obce 5 % zo schválených prostriedkov. Tieto schválené finančné prostriedky môžu byť použité len na presne stanovené
účely týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti budovy, čo znamená výmenu okenných

otvorov, výmenu exteriérových dverí, zateplenie budovy. Je to pre nás potešujúca správa,
že môžeme pokračovať v rekonštrukcii tejto
budovy, aj keď len čiastočnej, nakoľko celkový
projekt rekonštrukcie je za cca 350 tis. EUR.
V týchto dňoch sa práve na riadiacom orgáne SIEA (Slovenská inovačná energetická
agentúra) rozhoduje o tomto celkovom projekte v rámci výzvy z eurofondov OPKZP-PO4-SC431-2017-19, zameraného na zníženie
energetickej náročnosti, ktorý sme podávali
vlani 28. júna 2017. V prípade schválenia toh-

Bielohandeľské kultúrne
združenie Bukovinka

Vás pozýva

na XVII. ročník

Folklórneho festivalu
na Bielych Handľoch
13. - 14. júla 2018

Braväcovo
- amfiteáter

to projektu budeme robiť celkovú rekonštrukciu budovy. Ak nám však tento projekt na SIEA
neschvália, budeme pokračovať v rekonštrukcii podľa rozsahu schválených prostriedkov
z Environmentálneho fondu vo výške 100 tis.
EUR, so spoluúčasťou obce 5 %, prípadne aj
vo väčšom rozsahu z vlastných prostriedkov.
O tom, či budeme zvyšovať rozsah rekonštrukcie, bude rozhodovať Obecné zastupiteľstvo Braväcovo.
Peter Baliak – starosta obce

Piatok 13. 7. 2018
18.00 hod. Otvorenie festivalu
18.10 hod. Folklore ensémble MLODZI KREBANE
vystúpenie zahraničného hosťa festivalu z Poľska
19.45 hod. Ľudová hudba Martiny Bobáňovej
21.00 hod. „Ženský zákon“
- predstavenie ODS „Paravany“ zo Slovenskej Ľupče

Sobota 14. 7. 2018
14.00 hod. Krojovaný sprievod obcou Braväcovo
15.30 hod. „Kde bolo tam bolo...“
- vystúpenia detských folklórnych súborov
17.00 hod. „Čierno - Biele Handle“
- vystúpenie speváckych súborov a skupín z Bielych a Čiernych Handlí
19.30 hod. „Na zdravie na Braväcom“
- vystúpenie folklórnych skupín z Liptovskej Tepličky, Poník a z Braväcova
21.00 hod. „Poklona vôni domova“
- profilový program folklórneho súboru Partizán zo Slovenskej Ľupče
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Ako nakladať s odpadmi
Naši
jubilanti
v obci Braväcovo

Obec Braväcovo na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f/ a § 6
ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o odpadoch“) vydalo Všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej tiež ako
„VZN“).
č. 01/2016, v ktorom vymedzilo
práva a povinnosti orgánov obce,
pôvodcov a držiteľov odpadu v
oblasti nakladania so všetkými odpadmi.
Pripomeňme si, že na území
obce Braväcovo je potrebné podľa
tohto VZN nakladať so separovanými odpadmi takto.
Separovaný odpad
Zelené kontajnery na sklo –
rozmiestnené na stanovištiach
v obci, alebo triediť do jutových
vriec v domácnosti, zvoz podľa
harmonogramu vykonáva obec
Patrí tu neznečistené biele i farebné sklo, rozbité i vcelku, všetky
druhy sklenených fliaš. Fľaše pred
separovaním zbavíme zátok, kovových uzáverov, kovových prúžkov
okolo hrdla, kovových a plastových fólií.
Medzi separované sklo nepatria: porcelán, sklo s drôtenou
vložkou, zrkadlá, televízne obrazovky, žiarovky a výbojky, mliečne
a kombinované tabuľové sklo, varné a mliečne sklo, sklobetónové
tvárnice.
Modré kontajnery na papier
- rozmiestnené na stanovištiach
v obci, alebo sústreďovanie papiera individuálne v domácnosti,
výmena za hygienické prostriedky
( toaletný papier, servítky).
Patrí sem novinový, knižný a
písací papier, obálky, neznečistené papierové obaly a vrecúška
z potravín, napr. krabičky z čajov,
syrov, dezertov, krabice z pracích
práškov, obaly z múky a pod., papierový odpad z kancelárie, kartónové krabice. Separovaný papier
by nemal obsahovať kancelárske
kovové spony.
Medzi zberový papier nepatria: viacvrstvové obaly napr. Tetra
Pak, Pure Pak, Elo Pak z mlieka,
džúsov, vína a ďalších nápojov (tieto obaly sa skladajú z niekoľkých
vrstiev rôznorodého materiálu),
tvrdé väzby kníh, asfaltové papiere
a lepenky, preklepové papiere tzv.
kopiráky.
Kartónové obaly z rôznych
výrobkov, napr. obaly zo zakúpenej elektroniky, nevhadzujte
do nádob na zmesový odpad!

Zbytočne tým zapĺňate úžitkový objem kontajnera. Kartonáž
rozrežte na menšie kusy a vhoďte
do kontajnera na papier, alebo vymeňte za hygienické prostriedky.
Žlté kontajnery na PET fľaše, viacvrstvové kombinované
obaly, kovové obaly a zmiešané
plasty - rozmiestnené na stanovištiach v obci, alebo triediť do plastových vriec v domácnosti, zvoz
podľa harmonogramu vykonáva
zberová spoločnosť.
Patria sem:
PET fľaše (plastové nevratné
fľaše) z nápojov, minerálok a pod.
Plastové fľaše z jedlých olejov musíme pred separovaním dobre vymyť horúcou vodou. Plastové fľaše
je potrebné pred hodením do kontajnera stlačiť (zošliapnuť).
Viacvrstvové
kombinované
obaly z džúsov, mlieka, niektorých
druhov vína a pod. Obaly opláchneme zvnútra vodou a pred vhodením do kontajnera stlačíme.
Kovové obaly – čisté obaly z potravín, hliníkové alebo kovové,
napr. plechovky od piva, konzervy
z kompótov, mäsových alebo zeleninových výrobkov.
Zmiešané plasty – obaly z čistiacich a umývacích prostriedkov.
Nepatria tu obaly z pohonných
a mazacích hmôt.
Do žltého kontajnera nepatria:
polystyrén, znečistené tégliky od
nátierok, masla, jogurtov, mliečnych výrobkov. Fľaše od motorového a prevodového oleja separujeme na čerpacích staniciach
pohonných hmôt.

Drevený odpad, starý nábytok, odoberá obec Braväcovo a to
pristavením
veľkoobjemových
kontajnerov z určených stanovíšť
v pravidelných intervaloch ( čas
a miesto oznámené v miestnom
rozhlase).
Drobný stavebný odpad – DSO.
V prípade menšieho množstva
DSO, odviesť na vlastné náklady
na skládku SEKOLÓG s.r.o. Brezno,
resp. skládku stavebného odpadu
spoločnosti ROLTA s.r.o. Brezno.
V prípade väčšieho množstva
DSO (búracie práce, veľké rekonštrukcie rodinných domov)
objednať prostredníctvom obce
veľkoobjemový kontajner, ktorá
zabezpečí pristavenie kontajnera,
ako aj odvoz a uloženie na skládky
v Brezne, po vykonaní služby zaplatiť stanovenú cenu za uloženie
DSO a odvoz.
Dôrazne upozorňujeme všetkých občanov na zákaz vyvážať
a ukladať DSO svojvoľne v okolí
obce, nakoľko je to protizákonné!

Odpad zo zelene (bioodpad).
Podľa zákona o odpadoch je od
1.1.2006 zakázané zneškodňovanie, t. j. spaľovanie alebo skládkovanie, biologického odpadu, ktorý
je súčasťou komunálneho odpadu.
V obci Braväcovo máme vytvorené
podmienky jeho zhodnocovanie,
zapožičaním kompostérov do každej domácnosti, ktorá o to požiadala. Dávame do pozornosti občanom, ktorí si kompostér ešte od
obce nevyžiadali, že je tu možnosť
dodania. Niektorí občania komSeparovanie ostatných zložiek postujú odpad zo zelene vo vlastodpadu v Obci Braväcovo
ne zhotovených kompostoviskách
priamo na svojich pozemkoch.
Kovový šrot ukladáme do veľkokapacitného kontajnera pri sklade Dôrazne upozorňujeme všetOH ( bývalá garáž nad 9. bytovou kých občanov na zákaz vyvážať
jednotkou). Celoročne kovový šrot a ukladať biodpad svojvoľne
vykupujú špecializované zberne v okolí obce, nakoľko je to prov Brezne.
tizákonné !
Odpadové olovené akumulátory (autobatérie) odovzdáva- Konáre z orezu ovocných
me v špecializovaných zberniach a okrasných stromov :
v Brezne.
Zhodnotiť v domácnosti zoOdpadové suché galvanické štiepkovaním, resp. posekaním na
články (batérie) odovzdávame menšie kúsky a použiť ako palivo
do malých červených kontajnerov v kotloch na pevné palivo, prípadumiestnených v predajniach spot- ne využiť služby spoločností, ktoré
rebnej elektroniky a vo veľkoploš- vykonávajú štiepkovanie lesných,
ných predajniach, prípadne na resp. poľnohospodárskych plôch.
Obecnom úrade v Braväcove.
Nepoužité lieky je podľa zákona Dôrazne upozorňujeme všetč. 140/1998 Z. z. potrebné odo- kých občanov na zákaz vyvávzdať do ľubovoľnej lekárne v oko- žať a ukladať konáre svojvoľne
lí obce.
v okolí obce, nakoľko je to proŽiarivky odovzdávame na vyhlá- tizákonné !
sené zberné miesta v čase zberu.
Vyradené elektronické zariadenia, zber v pravidekných interPeter Baliak – starosta obce
valoch odoberá obec.

V druhom štvrťroku tohto kalendárneho roka sa pekného
životného  jubilea dožili niektorí naši občania. K ich sviatku im v mene obce i kolektívu
redakčnej rady srdečne blahoželáme.
55 rokov
Peter Ľupták
Miroslav Farárik
Ladislav Libič
75 rokov
Mária Bútorová
95 rokov
Anna Libičová
(ZCh)

DEŇ
MATIEK
Druhá májová nedeľa už tradične patrí mamám. Tento rok
sme si Deň matiek pripomenuli 13. mája oslavami v obci pri
tejto príležitosti a vzdali hold
a úctu matkám našej obce počas
programu, ktorým sprevádzala
Gitka Libičová. Oslávenkyniam
sa prihovoril aj starosta obce Peter Baliak, ktorý im poprial veľa
zdravia, šťastia a spokojnosti.
Slávnosť spestrili žiaci Základnej školy v Beňuši s programom
Stavanie májov a deti materskej školy s programom o jari
a mamkách. Škôlkari na záver
obdarovali svoje mamičky vlastnoručne vyrobeným darčekom
a všetky mamičky odišli zo slávnosti so sladkou odmenou, ktorú
im pripravila Obec Braväcovo.
(MM)

BRAVÄČAN
Uznesenia
z plánovaného zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Braväcovo
konaného dňa 31.05.2018
Uznesenie č. 14/31/05/2018
Obecné zastupiteľstvo obce
Braväcovo
1. Berie na vedomie
správu o výsledku kontroly
hlavnej kontrolórky
2. Schvaľuje
informáciu o plnení uznesení

Braväcovo, v prospech AGB Beňuš, družstvo, IČO: 00220451,
ktorý je výlučným vlastníkom
nehnuteľnosti zapísanej na LV
286, k.ú. Braväcovo, parcela KN E
4454, orná pôda o výmere 1086
m2 a nehnuteľnosti
zapísanej na LV 569, k.ú. Braväcovo, parcela KN E 4453, orná
pôda o výmere 924 m2.
Uznesenie č. 15/31/05/2018
Obecné zastupiteľstvo obce 2. Schvaľuje
zriadenie vecného bremena na
Braväcovo
dobu neurčitú. Vecné bremeno
1. Schvaľuje
delegovaného zástupcu zria- prechádza aj na právnych náďovateľa do Rady školy pri Ma- stupcov obce Braväcovo a AGB
terskej škole Braväcovo
Beňuš, družstvo.
Mgr. Adriana Gašperanová
Uznesenie č. 19/31/05/2018
Uznesenie č. 16/31/05/2018
Obecné zastupiteľstvo obce
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo
Braväcovo
1. Berie na vedomie
1. Schvaľuje
stanovisko hlavného kontrolóuzatvorenie zmluvy na výro- ra k návrhu záverečného účtu za
bu internetovej stránky obce rok 2017
Braväcovo a jej spracovanie so 2. Berie na vedomie
spoločnosťou WEBYGROUP s.r.o., správu nezávislého audítora z
Zvolen
overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2017
Uznesenie č. 17/31/05/2018
3. Schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo obce správu nezávislého audítora z
Braväcovo
overenia ročnej účtovnej závier1. Schvaľuje
ky za rok 2017
Zvýšenie platu starostu obce o 4. Schvaľuje
10 % s účinnosťou od 1.6.2018
zostatok finančných operácií
vo výške 43400,56 € na tvorbu
Uznesenie č. 18/31/05/2018
rezervného fondu
Obecné zastupiteľstvo obce
Braväcovo
Uznesenie č. 20/31/05/2018
1. Schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo obce
zriadenie vecného bremena na Braväcovo
pozemku – parcela KN E 6548/1, 1. Berie na vedomie
ostatné plochy o výmere 216 správu starostu obce
m2, vedeného na LV 487, k.ú.

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ sú zverejnené na úradnej
tabuli v obci (po dobu 15 dní od podpísania starostom obce a overovateľmi), na internetovej stránke obce: http://www.bravacovo.sk/
v časti „Dokumenty“, a sú k dispozícii k nahliadnutiu aj na Obecnom
úrade v Braväcove v úradných hodinách. Zvukové záznamy zo všetkých rokovaní OZ je možné nahrať záujemcom na vlastné externé
zariadenie (USB kľúč) v úradných hodinách Obecného úradu.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú v zmysle § 12, ods. 9., Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zásadne verejné (okrem výnimky uvedenej v menovanom odseku). Z tohto dôvodu, chceme osloviť všetkých občanov,
aby sa viac zaujímali o dianie v obci a zúčastňovali sa na zasadnutiach OZ, svojimi podnetmi, názormi a pripomienkami by mohli prispieť k zlepšeniu života v našej obci.
(ZCh)
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SPEV A SENIORI ALEBO
SENIORI A SPEV

Aj takto by sme mohli nazvať podujatia, ktoré sa konali v májových
dňoch v Revúcej a Pohronskej Polhore. Na regionálnej prehliadke v
Revúcej dňa 3. mája sa predviedlo 12 súborov a speváckych skupín.
Domom kultúry sa niesli piesne ľudové, hymnické, chrámové, ukrajinské, ale aj skladby vlastnej tvorby. Za okres Brezno sa tento rok
prehliadky zúčastnila aj naša spevácka skupina „Jeseň života“ pri
ZO JDS Braväcovo , „Bacúšan senior“ z Bacúcha a „ Nádeje „ Závadka nad Hronom. Plná sála spevákov a divákov povzbudzovaním a
potleskom prispela k srdečnej a veselej atmosfére celého podujatia.
Na záver prehliadky dostali skupiny ďakovné listy a podujatie sme
zakončili seniorskou hymnou „ Zahučali hory.....“
Ďalším podujatím pre našu spevácku skupinu bola Okresná prehliadka speváckych skupín a sólistov seniorov na XVII. ročníku v obci
Pohronská Polhora. Už po druhýkrát sa stretli v plnej kinosále spevácke skupiny a jednotlivci zo ZO JDS Bacúcha, Brezna, Braväcova, Dolnej Lehoty, Hronca, Jasenia, Michalovej, Polomky, Podbrezovej, Pohronskej Polhory, Valaskej a Závadky n/Hronom. Po úvodných
príhovoroch a kultúrnom programe žiakov základnej umeleckej
školy so svadobnými piesňami a hrou Martina Tesáka na fujare, sa
začala prehliadka skupín. Programová paleta vystúpení bola naozaj
pestrá od ľudovej až po vlastnú tvorbu. Tak ako minulý, aj tento ročník bol pripravený na veľmi dobrej úrovni, za čo patrí vďaka vedeniu
Obecného úradu v Pohronskej Polhore, organizačnému výboru a
moderátorke p. Pindiakovej.
Anna Libičová
ZO JDS
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OSLOBODENIE ÚDOLIA HRONA
OSLOBODENIE BRAVÄCOVA - 29. JANUÁR 1945

Pamätný deň obce Po prelomení nemeckej
obrany na hrebeni Duklianskeho priesmyku
Karpatsko- duklianskou operáciou 6. októbra
1944 vojská Červenej armády a 1. československého armádneho zboru prekročili hranicu a vstúpili na československé územie. S
bojmi o Karpaty je spojený i začiatok priameho oslobodzovania Slovenska. Prvou oslobodenou obcou na východe bola obec Kalinov.
Boje na území Slovenska trvali 7 a pol mesiaca, do konečnej porážky nemeckých okupantov a dňa víťazstva 8. mája 1945. Oblasť územia Horehronia bola oslobodzovaná v rámci
Západokarpatskej útočnej operácie vojskami
2. a 4. ukrajinského frontu. Prebiehala od 12.
Januára do 1. marca 1945. Prostredníctvom
tejto operácie bolo oslobodené celé údolie
Hrona. Len oslobodenie Telgártu si vyžiadalo
životy 103-tri vojakov a partizánov. 260 domov obce bolo vypálených. Okolo 20 rodín
bolo presťahovaných do opustených domov
v Mníšku nad/ Hnilcom. Vojská osloboditeľov
Červenej armády, po porážke nepriateľského
odporu v Čiernom Balogu a pri obci Michalová, mali od južného smeru k Breznu cestu
voľnú. Nepriateľské jednotky, ktoré kládli
odpor postupujúcim vojskám z východu, od
Dobšinej, museli urýchlene ustupovať, lebo
im hrozilo nebezpečie obkľúčenia. Pred postupujúcou armádou sa Nemci 27. januára
1945 dali na ústup, smerom na Brezno. Takto
boli postupne oslobodzované horehronské
obce Telgárt, Červená Skala, Pohorelá, Heľpa, Závadka, Polomka, Bacúch Beňuš, Braväcovo, Podholie, Srnkovo, Filipovo, Bujakovo,
po Brezno. 29. januára si obyvatelia Bacúcha
uľahčene vydýchli, keď videli posledných
Nemcov utekať pred sovietskymi a rumunskými vojakmi. V noci z 29. na 30. januára 1945
zostala v Beňuši len hŕstka nemeckých vojakov. Ako hovorí kronika: „ Ráno 30. januára
podpálili na dolnom konci vlastné auto naložené mínami a odišli. Po sebe zatarasovali
cestu odstreľovanými stromami. Vyhadzovali
mosty a okolie zamínovali. Poodstreľovali te-

legrafické stĺpy. Vyhodili i most ponad Hron z
Beňuša do Pôbišova. Takto chceli znemožniť
postup osloboditeľom. V to ráno bolo všetko
na nohách. Muži, ženy s čakanmi i lopatkami
a s povozmi išli odstraňovať prekážky z cesty,
aby mohli vítať víťaznú Sovietsku armádu,
ktorá nám priniesla oslobodenie. Zavial nový
duch. Občania sa dobrovoľne podujali stavať
mosty a pomáhať, kde bolo treba. Nebolo tu
badať nútenú prácu, akú vyžadovali Nemci
- zákopy a protitankové prekážky. Čoskoro
sa objavili aj naši chlapi - partizáni. Prvého
februára , krátko popoludní , vošla do obce
smerom od Polomky hliadka oslobodzovacej armády, dvaja vojaci rumunskej armády
s pekným huňatým bielym psom. Aj vojaci
mali na sebe biele maskovacieho plášte k
snehu. Po celej dedine bolo srdečné vítanie,
pohostenie a želanie šťastnej cesty. Vtedy
ešte netušili, že títo hrdinovia o malú chvíľu
zaplatia životom. Pred Beňušskou boli prepadnutí nemeckou guľometnou paľbou z
kopca Beľuška pri Filipove. Jeden z nich na
mieste zomrel a druhý, ťažko ranený, bol
prevezený do školy vo Filipove, kde zakrátko
zomrel a bol pri škole aj pochovaný. S vojakmi padol aj ich verný druh - pes. Zakrátko sa
obec naplnila rumunskými a sovietskymi
vojakmi. Nemci ustúpili postupne až nad
Brezno. „ Barbarstvo a skaza nemeckých vojakov neobišli ani Braväcovo. Tak, ako v Gašparove bola vypálená hájovňa, horárom tam
bol SAJDOCH i v Braväcove Nemci vypálili
hájovňu. Bývala v nej mladá horárka s otcom
a svojou materou. Jej muž bol horárom. Až
tretí deň, keď konečne odišli Nemci, po vyhorení hájovne do tla, boli nájdení, skosení
samopalom otec Ján Poliak, 65 ročný a dcéra
Marta, mladá horárka HOLEKOVÁ. V hájovni
uhoreli 3 ranení partizáni, ktorých tam ukrývali. Zastrelený bol jeden Nemec pri prestrelke s partizánmi. Po vojne im obec Braväcovo
dala na pamiatku v blízkosti hájovne postaviť
pamätník. Po opustení Beňuša sa ustupujúci
nemeckí vojaci zastavili v Brezne. V kronike

mesta sa píše: „ Pouličný boj v meste sa začal 31. januára v skorých ranných hodinách,
už predpoludním bolo mesto Brezno takmer
celé oslobodené. Nepriateľ sa však nevzdal.
Na západnom okraji mesta, pri roľníckej
škole v Banisku zaujal obranné postavenie.
Rovnako na juhozápadnom okraji chotára na
najvyššom bode - kóta Hnusnô / 750m nad
morom/ si Nemci vybudovali dômyselný systém bunkrov. Výškovú terénnu výhodu využili na 6 týždňové nemilosrdné odstreľovanie mesta delostrelectvom. Životy občanov
boli znova ohrozované, preto osloboditelia
rozhodli o úplnej evakuácii občanov mesta.
Prejavila sa veľká solidarita už oslobodených
obcí Horehronia - Polomky, Heľpy, Pohorelej,
Šumiaca, Pohronskej Polhory, ktoré od 3. do
22.marca prichýlili breznianske rodiny. V meste zostali iba rumunské a sovietske vojská a
z občanov vytvorená mestská milícia, ktorá
mala za úlohu chrániť majetok spoluobčanov, likvidovať požiare spôsobené výbuchmi delostreleckých granátov a mín, vytvárať
podmienky na úspešnú bojovú činnosť vojsk
osloboditeľov. Boje o Brezno fakticky skončili
iba 6.a 7. marca oslobodením obce Valaská.
Počas týchto šiestich týždňov padlo v Brezne
a okolí 52 sovietskych vojakov, 320 rumunských vojakov / z toho 24 dôstojníkov/ 72
miestnych občanov a iba 23 Nemcov. Obec
a ZO SZPB Valaská, na znak vďaky obnovili v
roku 2010, práve pri kóte Hnusnô pomník rumunským vojakom. Obce Horehronia, mesto
Brezno, si posledné dni januára pripomínajú
i po rokoch vojnovú históriu a vo výročné dni
oslavujú oslobodenie. Vzdávajú úctu tým,
ktorí obetovali vlastný život za našu slobodu.
Na každej našej, aj najmenšej dedinke, stoja
dnes pamätníky týchto veľkých obetí. Nikdy
nezabúdaj na svojich predkov, ktorí položili
svoj život za oslobodenie. Ich odkaz chráňme
a zachovávajme pre ďalšie generácie.
Predseda ZO SZPB Braväcovo
mjr. v. v. GAŠPPERAN Jozef

OSLAVY 73. VÝROČIA DŇA VÍŤAZSTVA
Sovieti 2. mája vztyčujú červenú vlajku nad
Reichstagom. Rusko zvíťazilo nad Hitlerovým Nemeckom za cenu nesmiernych obetí
- o život prišlo dvadsať miliónov civilistov a
osem miliónov vojakov Sovietskeho zväzu.
Hitler 30. apríla spáchal samovraždu. Posledný šéf Wehrmachtu, maršal Keitel, podpisuje
8. mája 1945 bezpodmienečnú kapituláciu
nacistického Nemecka. V tejto vojne zaplatilo životom päťdesiat miliónov ľudí, dvakrát
viac civilných obetí, než vojenských. Čelní
nacistickí pohlavári boli väznení a súdení.
Taká bola bilancia apokalypsy - pekla na
zemi, čím 2. svetová vojna v skutočnosti i

bola. Naviac 6. augusta 1945 v Hirošime a 9.
augusta v Nagasaki boli zvrhnuté dve prvé
atómové bomby v histórii a počas jedinej
sekundy zabili viac než stotisíc ľudí. Pokrokový svet oslavuje každoročne 8. mája deň
víťazstva nad fašizmom a ukončenie 2. svetovej vojny. Mier je i dnes krehký a vojna je
strašná. Nesmieme zabúdať a čeliť vojnovým
konfliktom.
V Braväcove dňa 17. júna 2018
Predseda ZO - SZPB
mjr. v. v. GAŠPPERAN Jozef
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Bukovinkári oslavovali

Pri príležitosti 25. výročia založenia Ľudovej
hudby Bukovinka a 20. výročia založenia Folklórneho súboru Bukovinka sa dňa 26. mája
2018 v priestoroch amfiteátra v Braväcove konal slávnostný program pod názvom „ Zaspomínajme si“. A veru, bolo na čo spomínať...Pred
zaplneným hľadiskom, pod skvelou taktovkou
moderátora Juraja Gašperana sme odprezentovali pestrú kyticu starších ale aj úplne nových
choreografií, ktoré osviežil tradičný „Bukovinkársky dáždik“.
Príprava takéhoto podujatia vyžaduje veľa
úsilia, času a v neposlednom rade aj finančných prostriedkov. V mene vedenia Bielohandeľského kultúrneho združenia Bukovinka,
chcem vyjadriť poďakovanie: za prípravu a
réžiu programu Ing. Marekovi Pôbišovi, súčasným a bývalým bukovinkárom za nacvičenie
programu, „ Malej Bukovinke“ pod vedením
Mgr. Slavomíry Gašperanovej a Mgr. Moniky

Murgašovej za pekné vystúpenie, Matejovi
Bacúšanovi, Jánovi Ličkovi a Jozefovi Gašperanovi za spomienky na „starú“ Bukovinku z 50.
rokov minulého storočia, obci Braväcovo v
zastúpení starostom Ing. Petrom Baliakom za
spoluprácu a ústretovosť pri úprave amfiteátra

a technickom zabezpečení podujatia.
Podujatie finančne alebo inak materiálne
podporili: Ing. Slavomír Pôbiš, BAMU s.r.o, Bursa s.r.o, COOP Jednota Brezno, Konsulta Plus
s.r.o, AV pro s.r.o, Lekáreň na Štúrovej, PIPECO
SLOVAKIA s.r.o, ROLTA s.r.o, Ing. Peter Vojtko,
Pekáreň u Flosníkov, Vonsch s.r.o, Ing. Anna
Figľušová, PAMI Drevo s.r.o, Ivan Ličko.
Na záver sa chcem poďakovať Vám, našim
verným divákom, bez ktorých by naše vystúpenia nemali zmysel, ktorí napriek lákavým podujatiam v blízkom okolí uprednostnili to naše a
odmenili nás potleskom až do úplného záveru
programu. Teším sa na stretnutie s Vami na ďalších našich vystúpeniach. Najbližšie Vás chcem
pozvať na XVII. ročník Folklórneho festivalu na
Bielych Handľoch, ktorý sa bude konať 13. a 14.
júla 2018 v amfiteátri v Braväcove.
MUDr. Slavomír Pôbiš

Údržby obecných objektov
vo vlastnej réžii

Veľkonočný turnaj v stolnom
tenise ml. a st. žiakov
Dňa 30. marca 2018 sa uskutočnil
2. ročník turnaja v stolnom tenise
mladších a starších žiakov. Turnaja
sa zúčastnilo spolu 10 hráčov. Úroveň turnaja sa oproti vlaňajšku rapídne zvýšila, lebo pravidelné tréningy počas zimných mesiacov sa
prejavili aj v jednotlivých súbojoch.
Veď štyria účastníci tohto turnaja
reprezentovali ZŠ Beňuš na okresnom kole vo Valaskej (1. miesto)
a následne na krajskom kole v Kalinove (5. až 8. miesto). Výsledky:
Starší žiaci: 1 miesto: Mário SRNKA
6b (9-7), 2. miesto: Oliver KÁN 4b
(10-7), 3. miesto Tomáš ĽUPTÁK
4b (9-6), 4. miesto: Miroslav KOCHAN 4b (9-10), 5. miesto: Matej
ŠPERKA 2b (3-9). Mladší žiaci: 1.
miesto: Lukáš KOCHAN 8b (12-1),

2. miesto: Tadeáš ĽUPTÁK 6b (104), 3. miesto: Jakub GAŠPERAN 4b
(7-6), 4. miesto: Samuel BUBELÍNY
2b (3-9), 5. miesto: Šimon ŠAJGALÍK 0b (0-12). Súčasťou turnaja bol
aj súboj v štvorhrách. Tu hrali 3
páry. Vyhrali Tomáš Ľupták s Miroslavom Kochanom. Druhí skončili
Matej Šperka s Máriom Srnkom
a na treťom mieste boli Oliver Kán
s Lukášom Kochanom. Na záver
patrí poďakovanie OcÚ Braväcovo za vecné ceny a občerstvenie
pre všetkých účastníkov, Miškovi
Glejtekovi a Jozefovi Šajgalíkovi za
perfektnú organizáciu a Jánovi Kánovi za zdokumentovanie turnaja
na fotografiách.
Jozef Šajgalík

Okrem väčších investičných akcii
( výstavba kanalizácie, rekonštrukcia MŠ Braväcovo, rekonštrukcia vereného osvetlenia), ktoré
boli realizované dodávateľsky, sa
v rámci našich možnosti a vlastných pracovných kapacít snažíme
opravovať a zveľaďovať obecný
majetok. Tak je
tomu aj tohto
roku, keď sme
v mesiaci máj
2018 vykonali
odvodnenie
volejbalového
ihriska. Materiál na odvodnenie,
štrky
a zasýpací mechanizmus sme získali sponzorsky,
drenážna rúra a zemné práce nás
vyšli na sumu 600 EUR. S týmito
prácami nám pomohli aj volejbalisti, všetkým ďakujem. Ešte je
potrebné dosypať potrebnú vrstvu piesku a namontovanie čiar.
Vo vlastnej réžii sme v mesiaci jún
vykonali výmenu drevenej steny
javiska na Amfiteátri, opravu prístreška pri volejbalovom ihrisku,
náter týchto nových prvkov im-

pregnačným náterom v celkovej
výške 2 000 EUR. Vlaňajšou rekonštrukciou hľadiska a tohoročnými opravami máme Amfiteáter
vynovený, všetky drevené stavby
sú opravené a budú slúžiť na kultúrne podujatia a iné športové
a firemné akcie viac rokov. Okrem
toho sme vykonali obnovu
náterov Tržnice
v strede obce
a drevenej steny javiska pred
obchodom
COOP Jednota. V parku na
Prednej ulici
a pri Kríži na
Stráničke sme vymenili drevené
výplne lavičiek, náter týchto výplní a náter drevených odpadkových
košov. V tomto roku chceme ešte
vykonať výmenu krytiny – drevených šindľov na autobusových zastávkach a obnovu náterov drevených konštrukcií. Uvidíme, či nám
to rozpočet obce dovolí, keďže ide
o neplánované výdavky.

Peter Baliak – starosta obe
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Š K Ô L K A R S K A O LY M P I Á DA

15. mája sa konala v materskej škole Škôlkarska olympiáda. Deti
súťažili v troch športových disciplínach – beh na 30 m, skok z miesta
a hod loptičkou do diaľky. Počasie deťom v tento deň veľmi neprialo, začalo pršať, a preto v súťaži pokračovali nasledujúci deň. Každé
dieťa sa snažilo podať najlepší výkon, ktorý bol potrebný na to, aby
sa mohlo zúčastniť okresného kola. Najlepší športovci – Ninka Nimmerfollová, ZojkaGašperanová, Brunko Gajdoš a Tomáško Gažúr reprezentovali 23. mája našu materskú školu na XXI. ročníku Športovej
olympiády pre deti MŠ O putovný pohár primátora mesta Brezna.Na
túto súťaž sa deti zodpovedne pripravovali a museli si natrénovať
ešte ďalšie disciplíny – štafeta a zdravotnícka príprava. V zdravotníckej príprave sa deťom veľmi darilo, získali 1. miesto, a právom mohli
stáť na najvyššom stupni víťazov. S medailou na krku a s darčekmi
nielen pre seba, ale aj pre materskú školu, sa šťastné deti prišli pochváliť svojim kamarátom do škôlky.
(MM)

NOC ODVAHY

Každý z vás sa určite niekedy bál.
Naša skúška odvahy sa začala poobede 14. júna. Po olovrante sme
sa hrali rôzne hry v triede, neskôr
na detskom ihrisku. Vyhladnutí
sme navštívili penzión Schweintaal a dosýta sa najedli kuracieho
mäska s ryžou.Ďalší plán, hry v lese,
nám narušilo nepriaznivé počasie.
Celé doobedie pršalo, a nechceli
vyzerať ako svinky, preto sme si
zvolili inú alternatívu. Hrali sme sa
na futbalovom ihrisku tímové hry,
futbal (dievčatá proti chlapcom),
hry s kamarátmi podľa vlastného
výberu s rôznymi pomôckami a nakoniec sme absolvovali niekoľko
kolečiek okolo futbalového ihriska. Tí najzdatnejší zvládli až tri. Po
športovom večeri, cestou späť do
škôlky, sa šírila okolo Tomáškovho
domu veľmi príjemná vôňa. Tomáškova maminka, Zuzka Gažúrová,
vypekala pre nás škoricové a kakaové slimáčiky, ktoré nám veľmi
chutili. Vyslúžila si od nás vrúcne
objatie.
Cesta odvahy začala nočnou
prechádzkou ulicami Braväcova.

Kvalitu čeloviek niektorých z nás
preverila prechádzka v prírode po
chodníčku. Cestou sme stretli skákajúcu žabu na ceste a na záver
sme budili niektorých rodičov v bytovke. Oplatilo sa. Ponúkli nás syrovými slimáčikmi a sladkosťami. Náš
nočný pobyt vonku tým nekončil.
Chceli sme sa povoziť na fúriku ako
pred rokom, no žiaden sa na okolí nenachádzal... ale nakoniec sa
predsa len niečo našlo. Nová kuka
nádoba. To vám bola jazda! Vo dvojici s čelovkou v kuka nádobe.
Čelovky nám pomohli nájsť aj
skrytý ovocný poklad. Neskôr na
diskotéke sme si precvičili rytmické schopnosti, ktoré už boli menej
koordinované, čo mal na svedomí
pokročilý čas. Tanec v pároch nás
na chvíľu prebral, bolo to netradičné, no a rozprávka na dobrú noc
nás znova dostávala do kľudového
režimu. Počas nej sme sa chodili
sprchovať a potom hľadať svoje
pomiešané pyžamá. Plní zážitkov
z celého dňa ani nevieme ako sme
pospali.
(MM)

ZLATÝ SLÁVIK
Spev ľudových piesní sa rozliehal po celej škôlke 26. marca poobede. V našej materskej škole sa vtedy konala súťaž Zlatý slávik. Všetci
sme si vypočuli sólový spev detí s piesňami, ktoré ich naučili rodičia.
Každý mal pripravenú pieseň, neostal nikto nevypočutý. Porotu, ktorú tvorili pani učiteľky zo základnej školy – Slavomíra Gašperanová,
Zuzana Ľuptáková a Monika Murgašová, mali ťažkú úlohu vybrať
najlepšieho slávika, ktorý nás bude reprezentovať na okresnej súťaži. Výherkyňou sa stala Zojka Gašperanová s piesňou Nedobre je
v nízkej chyži bývať. No nielen výherkyňa získala ocenenie, ale každé dieťa odchádzalo zo súťaže s odmenou, lebo spievať nielen pred
deťmi, ale aj pred piatimi pani učiteľkami bolo veru náročné. Zojka
sa zúčastnila 10. apríla súťaže Brezniansky zlatý slávik, na ktorej jej
spev obohatili hrou na hudobných nástrojoch Marián Švoňava a Jozef Peruňský, učitelia Základnej umeleckej školy v Brezne.
(MM)
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Konečná tabuľka III. Liga
dorast U 19 skupina JUH
sezóna 2017/2018
1 TJ Sklotatran Poltár

26

18

3

5

92:42

57

2 TJ Tatran Čierny Balog

26

15

5

6

62:35

50

3 MŠK Rimavská Sobota

26

14

5

7

87:43

47

4 FK Slovan Kúpele Sliač

26

13

8

5

67:30

47

5 FTC Fiľakovo

26

13

8

5

57:24

47

6 MFK Baník Veľký Krtíš

26

14

3

9

62:43

45

7 MFK Spartak Hriňová

26

13

3

10

49:53

42

8 MFK Strojár Krupina

26

10

6

10

55:47

36

9 FK Sokol Braväcovo

26

10

4

12

58:42

34

FK Iskra Hnúšťa

26

10

3

13

50:54

33

11 MFK Nová Baňa

26

9

2

15

49:79

29

12 FK Mesta Tornaľa

26

7

4

15

48:78

25

13 MFK Detva

26

4

1

21

42:106

13

14 MFK Revúca

26

4

1

21

30:132

13

10

Konečná tabuľka muži A
- I. trieda sezóna
2017/2018
1 FK Podkonice

24

18

2

4 94:28

56

2 FK BREZNO

24

15

3

6 61:36

48

3 OFK Slovenská Ľupča

24

12

6

6 50:32

42

4 TJ Tatran Čierny Balog

24

10

7

7 64:47

37

5 FK - 34 Brusno - Ondrej

24

11

4

9 46:46

37

6 FK Sokol Braväcovo

24

11

3

10 56:47

36

7 TJ PARTIZÁN OSRBLIE

24

10

3

11 52:61

33

8 TJ ŠK Hronec

24

9

6

9 29:47

33

24

9

5

10 55:54

32

10 OFK Slovan Valaská

24

8

5

11 31:41

29

11 TJ - Družstevník Strelníky

24

7

2

15 42:73

23

12

24

5

4

15 27:59

19

24

4

4

16 60:96

16

0

0

0

0 0:0

0
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ŠK Obecný podnik lesov
Poniky

FK SOKOL NEMECKÁ

13 FK Šalková B
14

TJ Mladosť Pohorelá
(odstúpené)

jún 2018

Starostlivosť o futbalové
ihrisko v Braväcove
Návštevníci, ktorí zavítajú do našej obce, okrem iných zaujímavostí
obdivujú, že v takej malej dedine máme aj pekné futbalové ihrisko.
Čo je za tým? Údržba futbalového ihriska počas celého roka, pravidelné kosenie, zavlažovanie a aj ďalšie technické zásahy, ktoré sú
potrebné na dosiahnitie kvality futbalového trávnika.Tieto činnosti robíme hlavne za pomoci obce, sponzorov, funkcionárov ako aj
priateľov futbalu. Obec nám zabezpečuje pravidelné kosenie futbalového ihriska, prihnojvanie trávnika, ostatné práce si zabezpečujeme sami, brigádnicky, bez nároku na akúkoľvek finančnú náhradu.
Pred dvoma týždňami sa skončila futbalová sezóna a to je každoročne čas na generálku vydratých miest, hlavne pred bránkami
a v pokutovom území. Letná prestávka medzi sezónami je krátka,
preto bolo dôležité tieto zásahy vykonať čo najskôr. Hneď po skončení posledného zápasu boli zmesou ornice a piesku vyrovnané
nerovnosti ihriska. Následne bol vykonaný dosev trávneho semena
špeciálnym traktorom s diskovou sejačkou externou firmou. Nasledovalo prihnojenie trávnika granulovaným umelým hnojivom v potrebnej dávke. Potom bude potrebné dodržiavať správny závlahový režim a pravidelné kosenie trávnika . Na vysiatej ploche je treba
dodržať obdobie kľudu min.4 týždne, preto chceme aj touto cestou
požiadať futbalistov, mládež a ostatných návštevníkov, aby futbalovej ploche dali aspoň jeden mesiac pokoj a na tréning, loptové hry
a športovanie využívali plochy vedľa futbalového ihriska, prípadne
volejbalové ihrisko na Amfiteátri.
výkonný výbor FK Sokol

Konečná tabuľka muži B
- II. trieda skupina B
sezóna 2017/2018
1 FK 1928 Jasenie

16

11

3

2 59:23

36

2 ŠK Heľpa

16

10

3

3 45:20

33

3 TJ Slovan Beňuš
4 TJ Tatran Čierny Balog B
5 TJ Partizán Dolná Lehota

16

9

1

6 41:37

28

16

8

3

5 46:27

27

16

8

1

7 42:34

25

6 FK Sokol Braväcovo B

16

7

3

6 42:35

24

7 TJ Slovan Michalová

16

6

0

10 23:51

18

8 TJ Tatran Polomka

16

4

1

11 25:59

13

9 TJ Slovan Pohronská Polhora

16

1
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BRAVÄČAN
Č o p r e z r a d i l a k r o n i k a XXVIII. časť - Rok 1996
Pour Felisiter – šťastný a veselý, všetko najlepšie. To
si vinšujeme každý „Nový rok“. V našej obci sa snažíme pre svojich obyvateľov pripraviť po celý rok rôzne
zábavné, kultúrne, športové podujatia a tak prispievať k vytváraniu kultúry a vzdelanej spoločnosti.
Miestne osvetové stredisko pod vedením p. Jozefa
Gašperana uskutočnilo rôzne podujatia venované
deťom i dospelým. Divadelná hra F. Dunaya „Nohavice“ mala úspech nielen doma, ale i v iných obciach
i v mestách. Odohrali 10 repríz. Začal pracovať miešaný spevácky zbor, ktorý sa v máji zúčastnil osláv 70.
výročia založenia Požiarneho zboru v Braväcove ako
aj v Rímsko-katolíckom kostole v Beňuši pri vianočných omšiach. Z príležitosti veľkonočných sviatkov
bol pripravený zábavný program „Stala sa v Braväcom“, ktorý vzhliadlo 169 divákov. „Horehronská valaška“ – účasť detí ZŠ na súťaž v speve ľudových piesní v Telgárte s hud. sprievodom Jozefa Gašperana.
Oslavy MDD – vystúpenie členov bábkového divadla
z Bratislavy s hrou „ O červenej čiapočke“ pre deti MŠ
a ZŠ. Posedenie dôchodcov s kultúrnym programom
– ľudový rozprávač bača Šperka a ľudová hudba J.
Gašperana. Prípravy a realizácia programu folklórnej
skupiny MOS na Horehronských dňoch spevu a tanca v Heľpe v programe – Nositelia tradícií – ženy
a muži; Anenská veselica; Súťažno – zábavný večer
družstiev: DHZ – Peter Citterberg, Mária Gašperanová, Marcel Stančík; TJ – Dezider Gašperan, Mária Kochanová, Dušan Kochan; SČK – Valika Gašperanová,
Margita Libičová, Marta Pauliaková; OÚ – Anna Gašperanová, Juraj Šperka, Katka Srnková; Ženáči a starí
mládenci – Lacko Košik, Ján Šperka, Juraj Gašperan.
Súťaž mala 12 kôl rôznych žánrov – vzdelávacie, kultúrne, športové. Zvíťazili dve družstvá: 1. miesto – OÚ
a ženáči so starými mládencami; 2. miesto – TJ a DPZ;
3. miesto – SČK. Ďalšie kultúrne podujatia: Stretnutie
dôchodcov, vystúpenie FS z Poľska Novy Targ „ Zespol Goralski – Hytni“, premiéra div. hry J. G. Tajovského „Ženský zákon“ – scéna a réžia p. Jozef Gašperan,
premiéra div. hry „Auto“ v réžii p. Vladimíra Vrbovského. V roku 1996 sa uskutočnilo 20 diskotékových zábav v kultúrnom dome. Miestna ľudová knižnica –
bola presťahovaná do budovy bývalej MŠ, získané
priestory boli pridelené MOS. Knihovníčka je E. Ľuptáková. Školstvo – V školskom roku 1996/97 sa vyučovali len dva ročníky. I. trieda – p. učiteľka Darina
Matisová – 19 detí; II. Trieda – p. učiteľka Zuzana Ľuptáková – 24 detí; školská družina – p. učiteľka Anna
Gašperanová – 25 detí. Zmena nastala v MŠ, kde pre
veľký počet neumiestnených detí a na žiadosť rodičov bolo nutné zriadiť aj druhú triedu. 2.12.1996 boli
zradené dve oddelenia detí, ktoré vyučujú aj dve
nové učiteľky. Mladšie oddelenie – p. učiteľky Tatiana
Švantnerová, Monika Matulíková – 19 detí; staršie
oddelenie – p. učiteľky Margita Libičová, Anna Ličková – 18 detí. Funkciu riaditeľky vykonáva p. Libičová
Margita. Poplatky na prevádzkovanie MŠ rodičia neplatia, všetky prevádzkové náklady hradí OÚ v Braväcove. V školskej jedálni došlo k personálnym zmenám. Mária Kupčoková odišla do dôchodku a Marta
Ľuptáková pre zlý zdravotný stav do invalidného dôchodku. Nastúpili nové pracovníčky. Hlavnú kuchárku robí Elena Knapčoková a pomocnú kuchárku Božena Gašperanová. Výstavba a zmeny charakteru
obce – Ústredným bodom rokovania Obecného zastupiteľstva v r. 1996 bolo dokončenie 9-bytovej jednotky v obci. Poslanci na jej dokončenie jednohlasne
schválili stavebnú firmu Stavomontáže Banská Bystrica, na realizáciu čističky odpadových vôd (ČOV)
jednohlasne firmu Bursa. Schválili aj odkúpenie pozemkov pod 9. b.j. v Braväcove vo výške 2,42 Sk/m2
za trávne porasty a za ornú pôdu 3,25 Sk/m2, schválili aj výšku úveru 1.700.000 Sk. Poslanci OZ schválili

stanované ceny za bytové jednotky: 3 – izbový byt za
360.000 Sk; 2 – izbový byt za 250.000 Sk. Bola navrhnutá tzv. nultá splátka, ktorú bolo treba zaplatiť ešte
pred dokončením bytov. Za 3 – izbový byt 80.000 Sk,
za 2 - izbový 60.000 Sk. Splatenie bytu v tejto bytovke do 7 rokov. Mesačné nájomné 3-izbový byt 3.400
Sk + elektrika a voda, 2 izbový byt 2.300 Sk + elektrika a voda, garáž 600 Sk. Po úhrade celkovej hodnoty
bytu a garáže budú byty a garáže prevedené do
vlastníctva užívateľov bytu a garáže. Záujemci o pridelení bytu boli pozvaní a oboznámení s cenami
a mesačnými splátkami. Preberacie konanie medzi
firmou a investorom obce Braväcovo sa uskutočnilo
13.9. 1996. Boli pozvaní aj budúci majitelia bytov,
ktorí mali možnosť upozorniť na závady. 3.10.1996
bola kolaudácia a vodo-právne konanie na ČOV
k predmetnej bytovke. Stavba ola skolaudovaná bez
pripomienok. Bola vybudovaná nová trafostanica za
850.000 Sk. Obec sa spolupodieľala a zaplatila
300.000 Sk. I napriek rôznym ťažkostiam a napätej
atmosfére v obecnom zastupiteľstve sa podarilo bytovku dokončiť tak, aby mohla slúžiť pre nájomníkov
v plnej spokojnosti i za cenu zadlženia obce. Do konca roka 1996 sa do bytovky presťahovali všetci noví
nájomníci:. Urbančík M., Pančíková A. Nemčok J., Gaľová A., Bubelíny Š., Felner M., Kupčok J., Michelčíková D., Fašková M. Dokončením bytovky v obci sa začali nezhody a nedorozumenia v obecnom
zastupiteľstve, rôzne útoky na starostu obce zo strany niektorých poslancov. Pani Katarína Srnková sa
vzdala mandátu poslanca OZ Braväcovo. Na základe
uvoľnenia mandátu poslanca bol na OZ pozvaný náhradník na poslanca Ján Pačesa, Braväcovo 42, ktorý
zložil sľub poslanca. Spolky a organizácie – MS-SČK
– 11.2. 1996. Výročná schôdza členov sa konala v kultúrnom dome, kde boli pozvaní aj darcovia krvi, ktorí
boli za svoje bezplatné darcovstvo odmenení. Vladimír Libič na požiadanie meral krvný tlak. Dobrovoľný
hasičský zbor – Hlavná činnosť spočívala na ochrane
obyvateľstva a ich majetku pred požiarmi a prírodnými živlami. Cvičenie svojich členov zabezpečovali
priebežne. Zorganizovali dňa 16.6.1996 súťaž požiarnych družstiev v Braväcove, nie všetky výsledky potešili. Okresné kolo – mladé požiarničky obsadili 1.
miesto a postúpili do regionálneho kola do Krupiny
a tu obsadili 6. miesto zo 14 družstiev. Dorastenci na
hodnotení okresu obsadili 1. miesto, na regionálnom
kole v Turanoch boli predposlední. Družstvo mužov
v okrese sa umiestnilo na 19. mieste a druhé mužstvo
až na 40. mieste. V novembri 1996 boli voľby do
OVZPO v Brezne. O okresných orgánov boli zvolení p.
Stanislav Ľupták ako podpredseda okresného výboru a predseda komisie mládeže a žien a p. Mária Gašperanová ako členka kontrolnej a revíznej komisie.
Oslavy 70. výročia DPZ – 5. 5. 1996 prebehli v plnej
kráse a dôstojnosti. Slávnostná sv.omša, slávnostný
obed, odmeňovanie a povýšenie niektorých členov,
udelené medaile, odovzdané diplomy a odznaky.
Každý člen – pamätný pohár a pamätnú vlajku. Počas
roka sa venovali kultúrno – spoločenským akciám,
darcovstvu krvi, brigádnickej činnosti. Zväz mladých
– Usporiadali niekoľko hodnotných akcií: lyžiarske
preteky, turnaj v minifutbale, NON-STOP volejbal. Na
záver turnaja vystúpil folklórny súbor Poľana, v ktorom účinkoval aj náš občan Marek Pôbiš. Zúčastnili
sa stretnutia Zväzu mladých z celého Slovenska vo
Vysokých Tatrách a jubilejného výstupu 20 – ročníka
výstupu na Rysy; Oslava 5. výročia založenia ZM
v obci – futbalový zápas medzi ZM a DPZ na Kopčoku. Slávnosť pokračovala večerou a tanečnou zábavou. Vianočný večierok – Konal sa v klube (bývalá
MŠ) pri vianočnom stromčeku s dobrou náladou,
pohostením. Vonku vládla pravá mrazivá zima, dnu

príjemné teplo. Bolo to však posledné posedenie
v ich klube. Nikto netušil, čo sa zanedlho odohrá. 24.
– 25.12. 1996 v ranných hodinách tento klub vyhorel.
Telovýchovná jednota – Turnaj v Braväcove – TJ Sokol Braväcovo, TJ Tatran Čierny Balog, TJ Horná Lehota, TJ Michalová. Víťazom turnaja sa stalo Braväcovo.
Zahraničný turnaj – Na pozvanie TJ ŠK Bukovec Plzeň
z príležitosti „75 let futbalu v Bukovci“. Družstvo cestovalo v troch osobných autách. Turnaja sa zúčastnili
4 družstvá: Braväcovo, Bukovec Plzeň „A“ aj „B“, Zdemislice. Naši futbalisti vyhrali všetky zápasy a získali
prvenstvo. Odniesli si víťazný pohár a pamätné medaily. Starší žiaci od 10-14 rokov hrajú I. B triedu pod
vedením Miroslava Gašperana st. prvý rok. V sezóne
1996/97 skončili na 6. mieste. Najlepší strelci – Miroslav Gašperan ml. a Jaroslav Pôbiš ml. Muži sa v tejto
sezóne umiestnili na 5. mieste. Športové hry LZ Beňuš – Lesný závod Beňuš usporiadal na športovom
areáli v Braväcove športové hry medzi správami a závodom LZ Beňuš. V závode je zamestnaných pomerne dosť našich občanov a tak si zasúťažili v rôznych
disciplínach nielen dospelí ale aj ich deti. Počasie im
prialo. O hudbu a veselú náladu sa postarali Roman
Lupták a Miro Košík. Mimoriadne udalosti – Počas r.
1996 došlo v obci k trom vlámaniam do objektov. 4.5. 2.1996 v predajni u Baliakov. Škoda činila 10.000
Sk. Druhé vlámanie – predajňa Mäso –údeniny – škoda 5.000 Sk. Prípady nevyšetrené, páchateľ neznámy.
Tretie vlámanie 25.-26.9. 1996 do pohostinstva. Páchateľ bol policajnou hliadkou vyrušený – hliadka
bola práve v obci. Stihol utiecť ale aspoň nespôsobil
škodu. Požiar v Klube mladých v Braväcove – 25.12.
1996 v skorých ranných hodinách o 4.30 hod. Miroslav Bacúšan spozoroval požiar v budove bývalej MŠ
a rýchlo šiel zapnúť sirénu. K požiaru sa dostavili ako
prví požiarnici z Braväcova, ale sa im požiar nepodarilo uhasiť z technických príčin. Tá v nízkych mínusových teplotách nezabezpečuje 100%-nú požiarnu
pohotovosť, čo sa prejavilo pri štartovaní motorovej
striekačky. Ďalší problém bol vodný zdroj. Potok bol
zamrznutý a málo výdatný. Problém bol vyriešený.
Požiar uhasili požiarnici z Brezna, ktorých privolal
starosta obce. Príčina požiaru je neznáma. Škoda je
vo výške 142.000 Sk na základe vypracovaného znaleckého posudku z odboru stavebníctva p. Ing. Jánom Nôcikom. Obyvateľstvo – K 31.12.1996 mala
obec Braväcovo 740 obyvateľov. K trvalému pobytu
sa prihlásilo 20 obyvateľov. Opustilo nás 9 občanov
z toho muži - 7, ženy - 1, dieťa – 1. Narodilo sa 7 detí,
chlapci – 3, dievčatá – 4. Bolo uzavretých 9 manželstiev. Plesová sezóna – Počas fašiangov sa v obci konali aj fašiangové plesy. III. Fašiangový ples v Klube
dôchodcov v Braväcove usporiadali p. Vladimír Vrbovský a p. Slavomír Pôbiš. I. Poľovnícky ples –
3.2.1996 usporiadal PZ Bukovinka. I. Divadelný ples
– 17.2.1996 usporiadal MOS v Braväcove. Všetky tri
fašiangové plesy boli dobre pripravené, nechýbala
dobrá hudba, chutné jedlá, veselá, zaujímavá tombola. Novovytvorený okres – Od augusta 1996 patrí
naša obec do novovytvoreného okresu Brezno. Počasie – v r. 1996 prinieslo aj prekvapenia. V zimnom období boli teploty nízke – 14°- 16°C. Zima však trvala aj
v marci -8 -11°C a marec bol najchladnejší mesiac
v tomto storočí. Jar chladná a tým sa predlžovalo aj
vykurovacie obdobie. 28. mája sa tak ochladilo, že
bolo treba aj prikúriť. Paradox je v tom, že o pár dní
už bolo 30°C. Dusno a horúco a potom búrka s krupobitím. Veľké škody na poliach a lesných porastoch.
Sťažené boli práce na poli a hlavne sušenie sena. Október bol najkrajší mesiac roka. Pred vianočnými
sviatkami poriadne mrzlo a snežilo. Prežili sme krásne zasnežené i mrazivé Vianoce.
Spracovala E. Ľ.
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