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ROČNÍK VII

Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva, ktorým bola
schválená rekonštrukcia II. poschodia budovy MŠ Braväcovo, bola dňa
09.01.2017 podpísaná zmluva o dielo na realizáciu prác so spoločnosťou UNISTAV Teplička nad Váhom,
ktorá uspela vo verejnom obstarávaní, ktoré sme zo zákona povinní
robiť. Práce boli začaté ihneď v nasledujúcich dňoch a plán ukončenia
rekonštrukcie je najneskôr do štyroch mesiacov od podpisu zmluvy.
Dnes môžeme zodpovedne povedať, že termín dokončenia bude zo
strany zhotoviteľa dodržaný.
Projekt rekonštrukcie rieši rekonštrukciu 2. nadzemného podlažia budovy z hľadiska stavebných
úprav tak, aby po rekonštrukcii toto
celé poschodie slúžilo komplexne
pre potreby materskej školy(vrátane
výdajne stravy, jedálne a technických miestností).
Jedná sa o búracie práce, vybudovanie nových nenosných priečok,
nových omietok, zníženie stropov
zo sadrokartónu, výmenu otvo-

Rekonštrukcia Materskej
školy Braväcovo

rových konštrukcií (okien, dverí).
Ďalej rekonštrukcia rieši výmenu
podlahových vrstiev, v hygienických
zariadeniach, v chodbách a schodisku budú z keramickej dlažby, v ostatných priestoroch budú plávajúce
podlahy s kobercami. Pre deti, pani
učiteľky a ostatný personál budú vybudované nové sociálne zariadenia.
Na tomto podlaží bude kompletne
vymenená elektroinštalácia vrátane
nových vypínačov a svietidiel, vybudované nové rozvody vykurovania
vrátane nových radiátorov,nové
rozvody vody a TÚV.
Po ukončení prác bude potrebné
ešte pristúpiť k výmene, resp. zakúpeniu nových šatníkových skriniek na chodbu pre deti, zakúpeniu
kuchynskej linky a spotrebičov do
výdajne jedál a nábytku do jedálne,
nakoľko projekt tieto položky nerieši.
Peter Baliak – starosta obce
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Ochrankyňa prírody z NAPANTu,
Hanka Šuchaňová, dňa 19. januára navštívila našu materskú školu
a ponúkla nám niečo zo svojich poznatkov o zvieratkách a vtáčikoch.
Najskôr sme vytriedili vtáčiky na
tie, ktoré odlietajú do teplých krajín, a na tie, ktoré u nás prezimujú.
Hovorili sme si, ako sa môžeme
o vtáčiky v zime starať, čím ich kŕmiť. Potom sme sa zahrali hru, pri
ktorej sme triedili zvieratkách do
dvoch skupín. Pomenovali sme
zvieratká na obrázkoch a ukladali
ich buď do kočíka alebo na vytvorenú lúku pod lesom. Podľa toho,
ktoré zvieratká v zime spia a ktoré
nie. K jednotlivým zvieratkám nám
teta ochrankyňa povedala niekoľko
zaujímavostí. O jazvecovi sme sa
dozvedeli, že je ududraný mrmloš,
ktorý má dlhé, ostré pazúry, hrabe
v zemi a žerie červíky, dážďovky,
slimáky a chrobáčiky. Medveď, naša
najväčšia šelma, sa zahrabe pod koreň stromu alebo do pukliny skaly.
Občas sa prebudí, možno keď mu
tečie do brlôžka, a vtedy je veľmi
mrzutý. Svišť je najbližšie na Kráľovej holi vo veľkých rodinách, kolóniách. Svište idú spať v októbri tučné
a vstanú na jar v apríli chudulinké.
V lete sa musia poriadne napásť,
lebo ak sa nenajedia, v zime môžu
zahynúť. Niektoré zvieratká, ktoré
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Naši jubilanti

ZVIERATKÁ V ZIME
v zime nespia, ľudia prikrmujú. Jeleň v zime obhryzkáva stromčeky,
líška žerie v lese zajace a v noci sa
zakráda do kurínov. Veverička sa
kŕmi svojimi zásobami a zajac poľný v zime obhryzkáva stromčeky
a kríčky.
Nakoniec sme sa započúvali do
reči našich zvierat. Našou úlohou
bolo uhádnuť z nahrávky zvuky

jednotlivých zvierat. Teraz už vieme, že jeleň ručí keď je ruja, srnec
a líška breše, diviak mľaská, mačka
a rys pradie, vlk zavýja a zajac plače.
Pri napodobňovaní týchto zvukov
sme zažili veľa zábavy. V tento deň
sme sa mnoho naučili a veľmi sa
tešíme na ďalšie stretnutie s našou
ochrankyňou prírody.
(MM)

KRASLICE – SYMBOLIKA VEĽKEJ NOCI

Veľkonočné sviatky nám pripomínajú v prvom rade vykupiteľskú
smrť Ježiša Krista a jeho slávne
zmŕtvychvstanie. Veľkú Noc nám
symbolizuje určite aj vajíčko. To
totiž predstavuje zrodenie, nový
začiatok, nový život. Preto ho ľudia
roky vnímali ako symbol jari. Veľkonočné vajíčko sa stalo darom.
Pripravovali ho ženy a dievčatá pre
svojich šibačov a kúpačov na Veľkonočný pondelok. A hoci krášlenie
veľkonočných vajíčok – kraslíc je
známe viacerým národom, na Slovensku sa do súčasnosti zachovalo
najviac spôsobov ich ozdobovania.
Jednofarebné vajíčka
Najstarší a najčastejší spôsob prípravy kraslíc je ich farbenie, bez inej
ďalšej výzdoby. Symbolika jednofarebného vajíčka spočívala práve
v jeho farebnosti. Najobľúbenejšou
farbou bola červená, ktorá znamenala život, lásku a v kresťanskej tradícii aj vykupiteľskú krv Krista.
Žlté kraslice symbolizovali slnko,
svetlo, život, zelené zas mladosť, nádej a silu. Používali sa aj iné odtiene
– hnedá, oranžová, ružová, fialová,
modrá alebo čierna. A farebnosť
ako taká znamenala vždy radosť,
hravosť – a tá k novej jari predsa
patrí. Na farbenie kraslíc sa v minulosti používali prírodné farbivá
a v ich odvaroch sa vajíčka nechali
vylúhovať. Do vody sa spolu s vajíč-

kami dali variť cibuľové šupky, orechové listy, trávy, obilie, rasca, šafran, čierny čaj alebo kôra zo stromu.
Z nich sa dali získať odtiene hnedej,
žltej a oranžovej. Červená sa dala
pripraviť z lupeňov červených kvetov, cvikly, alebo nastrúhanej tehly.
Pre získanie zelenej poslúžili čerstvé
zelené listy, vňate alebo špenát, na
modrú čučoriedky alebo atrament
a na čiernu dokonca hrdzavé železo.
Lístkové
Starou, v minulosti ale aj v súčasnosti pomerne rozšírenou technikou je farbenie vajíčok spolu

s poprikladanými lístkami alebo
lupienkami kvetov. K vajíčku sa
priviažu jemnou riedkou tkaninou,
napríklad gázou, aby sa pri farbení
nepohli a neprenikla pod ne farba.
Výsledkom je bledší ornament na
farebnom podklade.
Vyškrabávané a leptané kraslice
Do zafarbeného vajíčka sa v niektorých oblastiach Slovenska zvykli
vyškrabávať rôzne vzory. Po vysušení sa vosk zotrie teplou handričkou a tie časti, ktoré boli pod ním,

vytvoria na zafarbenej kraslici biely ornament. Podobne sa kraslice
zdobia voskovaním. Na biele alebo
zafarbené vajce sa nanáša farebný
vosk a tak vzniká ornament.
Obliepané
Medzi novšie techniky, rozšírené
od konca 19. storočia, patrí oblepovanie. Taktiež sa tu uplatnili najskôr prírodné materiály, napríklad
dužina močiarnej trávy, ktorá bola
poddajná a ohybná. Lepila sa riedkym cestom alebo škrobom. Neskôr
ju nahradili farebné bavlnky a šnúrky. Pôsobivé sú kraslice obliepané
slamou. Bola to veľmi jemná a precízna práca. Slama sa musela najskôr namočiť vo vode, po zmäknutí
pozdĺžne prerezať a vyhladiť. Nožnicami sa z nej vystrihovali základné
motívy (štvorčeky, trojuholníky, kolieska, pásiky) a z tých sa na vajíčka
skladali ornamenty.
Drotárske a kováčske
Efektné sú kraslice odrôtované
medeným alebo postriebreným
drôtikom. Ich zhotovenie si vyžadovalo istú remeselnú zručnosť, pochádzajú práve z tých oblastí, kde
bolo rozšírené drotárstvo. Zriedkavosťou bolo okúvanie vajíčok. Vajíčka okúvali predovšetkým kováčski
tovariši na dôkaz svojej šikovnosti.
Ozdobnými prvkami boli malé podkovičky, srdiečka, rôzne kvety, lístky
a ornamenty tvorené z kovových

V prvom 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.
50 rokov
Mária Gašperanová
55 rokov
Iveta Gašperanová
Leonard Ľupták
Miroslav Gašperan
Terézia Šmigurová
Bohuš Stančík
60 rokov
Štefan Kováč
Mária Pôbišová
Darina Srnková
65 rokov
Pavol Bubelíny
70 rokov
Jana Ľuptáková
Viera Vrbovská
75 rokov
Eva Pôbišová
90 rokov
Anna Bacúšanová
(ZCh)
pásikov.
Najstaršie vzory na krasliciach boli
geometrické, neskôr pribudol rastlinný a dokonca aj figurálny motív.
Obľúbené boli rôzne kvety, cifrované lístky, ružičky, tulipány, srdiečka.
Jednoduché postavičky znázorňovali dievčatá v tanci alebo šibačku.
Pribudli aj náboženské symboly Veľkej noci - kríž a baránok.
V niektorých oblastiach Slovenska zdobili kraslice dokonca textom - iniciálami alebo menom, či
dokonca celým veršíkom. Kraslice
tu nesú názov písanky. Časté sú na
nich veľkonočné pozdravenia a poďakovania za oblievačku. Stretávame sa tiež s náboženskými nápismi
- Christos voskres, JHS, Alleluja, Pán
vstal! a podobne.
/zdroj: Zdravie-Vargová//VŠ/
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Uznesenia z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove
konaného dňa 09. marca 2017
Uznesenie č. 01/09/03/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcove

1. Berie na vedomie
vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Braväcovo, p. Petra Rusnáka ústne,
do zápisnice dňa 9.3. 2017 na rokovaní OZ

Uznesenie č. 02/09/03/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo

kúpu nehnuteľnosti v kat.území Braväcovo a to
parcely reg. “C” č. 9 záhrada o výmere 448 m2,
ktorá je zapísaná v LV č. 1297 od vlastníkov a to:
a) Dušan Pauliak, rodený Pauliak, Paulíkova
1701, Frýdek Místek, ČR, v 1/4
b) Jana Križanová, rodená Pauliaková, Magurská
6435/37, Banská Bystrica v 1/4
c) Viera Hudáková, rodená Pauliaková, Levočská
518/149, Harichovce, v 1/4
d) Miroslav Pauliak, rodený Pauliak, Braväcovo
č.261, v 1/4
za dohodnutú kúpnu cenu 8,- Eur/m2, čo za celú
výmeru činí sumu 3.584,- Eur, čiže každému po
896,00 Eur v lehote do 15 dní odo dňa podpisu
zmluvy

1. Schvaľuje:
kúpu nehnuteľnosti v kat.území Braväcovo a to
parcely reg. “C” č. 950/1 zast.pl. o výmere 2334
m2 v 1/16, ktorá bola vytvorená z parc. reg. “E” č.
6550 ost.pl. o výmere 2234 m2 z LV č. 1264, podľa GP zákazka č.: 10985999-202/16, overeného
Okresným úradom Brezno, katastrálnym odboUznesenie č. 05/09/03/2017
rom dňa 3.11.2016, pod číslom: 583/16 od preObecné
zastupiteľstvo obce Braväcovo
dávajúcej Anny Baliakovej, rod. Cifrovej, bytom
1.
Schvaľuje
2
Drietoma 193, za dohodnutú sumu 5,- Eur/m .
3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať
majetok obce Braväcovo, parcelu registra KN C
Uznesene č. 03/09/03/2017
1272/11, zastavaná plocha o výmere 9 m2, ktorá
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo
bola vytvorená z parc. reg. KN E č. 6529/2 ostat1. schvaľuje
ná plocha o výmere o výmere 9 m2 z LV č. 484,
vyhlásenie, že na pozemku v kat.území Braväcopodľa GP zákazka č.: 31061591-146/2016, ovevo a to parcela reg. “C” č. 950/1 zast.pl. o výmere
reného Okresným úradom Brezno, katastrálnym
2334 m2 v 8/16, ktorá bola vytvorená z parc. reg.
odborom dňa 19.12.2016, pod číslom: 662/16,
“E” č. 6550 ost.pl. o výmere 2234 m2 z LV č. 1264,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
podľa GP zákazka č.: 10985999-202/16, overeZb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
ného Okresným úradom Brezno, katastrálnym
v prospech Mareka Kirdaja, za sumu 8,50 €/m2
odborom dňa 3.11.2016, pod číslom: 583/16, je
2. Schvaľuje
obecná komunikácia vybudovaná Miestnym náDôvod hodného osobitného zreteľa:
rodným výborom v roku 1973.
• jedná sa o pozemok,  na ktorom je už posta2. schvaľuje
vená hospodárska budova žiadateľa.
vyhlásenie, že na pozemku v kat.území Braväcovo a to parcela reg. “C” č. 950/2 zast.pl. o výmere
Uznesenie č. 06/09/03/2017
314 m2 v 1/1, ktorá bola vytvorená z parc. reg.
Obecné
zastupiteľstvo obce Braväcovo
“E” č. 4323/1 t.t.p. o výmere 542 m2 z LV č. 484,
podľa GP zákazka č.: 10985999-202/16, overe- 1. Schvaľuje rozdelenie dotácií
3.650,- €
ného Okresným úradom Brezno, katastrálnym a) FK Sokol
b)
FK
Sokol
(malé
deti)
300,- €
odborom dňa 3.11.2016, pod číslom: 583/16, je
c)
OZ
Čučoriedka
350,- €
obecná komunikácia vybudovaná Miestnym nád) BKZ Braväcovo
2.000,- €
rodným výborom v roku 1973.
e) OZ Horehronské športové nádeje 250,- €
f ) M-Bravo
250,- €
Uznesenie č. 04/09/03/2017
g) MO JDS
250,- €
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo
h) MS SČK
200,- €
1. Schvaľuje
i) Internacionál Sokol
500,- €

Vyrubovanie miestnych daní v roku 2017
Obec Braväcovo, ako orgán verejnej moci, má
od 1. novembra 2016 povinnosť vykonávať
verejnú moc elektronicky v zmysle zákona č.
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
Z uvedeného dôvodu je možné daň z nehnuteľností, daň za psa a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť len
na základe vystaveného a doručeného rozhodnutia.
Daň z nehnuteľností:
Správca dane (Obec Braväcovo) vyrubí daň z
nehnuteľnosti daňovníkovi rozhodnutím podľa
stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane

vyrubí daň z nehnuteľností rozhodnutím zástupcovi, ktorý podal priznanie k dani, a pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov tomu z manželov, ktorý podal príslušné priznanie.
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie sa stávajú právoplatným, ak
uplynula lehota na odvolanie. Správca dane bude
doručovať rozhodnutie do vlastných rúk prostredníctvom pracovníkov na aktivačných prácach, prípadne poskytovateľom poštových služieb.
Pri úhrade dane v hotovosti je potrebné so sebou priniesť doručené rozhodnutie.
Pri vyrubovaní a úhrade dani za psa a miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa postupuje podobne, ako pri vyrubovaní dani z nehnuteľnosti.

j)

ZO SZPB

100,- €

Uznesenie č. 07/09/03/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo

1. Schvaľuje
finančný príspevok na rok 2017 vo výške 1.000€
pre ZŠ Beňuš, čerpanie po predložení pokladničných dokladov

Uznesenie č. 08/09/03/2017
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

1. Berie na vedomie
Žiadosť Ľubomíra Pačesu o kúpu pozemku

Uznesenie č. 09/09/03/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo

1. Schvaľuje
spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice Braväcovo
2. Schvaľuje
spracovanie a podanie žiadosti na rekonštrukciu
Hasičskej zbrojnice Braväcovo

Uznesenie č. 10/09/03/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo

1. Schvaľuje
termín plánovaného zasadnutia OZ na 4. máj
2017

Uznesenie č. 11/09/03/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo

2. Schvaľuje
povolené prekročenie a viazanie finančných
operácií, ktorého cieľom je zapojiť do rozpočtu
príjmové finančné operácie, s ktorými sa neuvažovalo pri návrhu rozpočtu na rok 2017. Rozpočtovým opatrením v navrhovanej zmene rozpočtu
je zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce
vo výške 7000,00 € na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ, na výdavky ktoré neboli rozpočtované
v projekte rekonštrukcie MŠ.

Uznesenie č. 12/09/03/2017
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

1. Berie na vedomie
správu starostu obce

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.
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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Mesiac knihy v obecnej knižnici

Čítanie kníh, časopisov patrí k intelektuálnemu vývoju človeka. Podporuje rečový
prejav, inteligentné vystupovanie, myslenie
a zároveň sa podporuje vzájomná komunikácia. Obecná knižnica v Braväcove ponúka
všetkým potencionálnym čitateľom t.j. všetkým obyvateľom obce a tiež aj iným, ktorí
sa prihlásia za čitateľa a nie sú občania našej
obce 3180 knižničných jednotiek rôzneho
literárneho žánru podľa vlastného výberu
bez poplatkov. Stačí len navštíviť knižnicu
každú stredu v čase od 15.00 – 17.00 hod
a vybrať si to, čo každého čitateľa zaujíma.
Knižnica podáva každoročne projekt na
doplnenie knižničného fondu, aby splnila požiadavky čitateľov. V roku 2016 sme
z Fondu na podporu umenia získali 1000€
s 5% účasťou obce na nákup nových kníh.
Obec každoročne podporuje knižnicu finančnou čiastkou mimo projektov. Z týchto
prostriedkov bolo spolu zakúpených v roku
2016 až 155 nových knižničných jednotiek.
Marec – Mesiac knihy je príležitosť navštíviť knižnicu a oboznámiť sa s literatúrou,
ktorú knižnica vlastní. SČK v Braväcove
v spolupráci s knihovníčkou pre záujemcov
o spoločné čítanie pripravil opäť stretnutie
generácií s knihou. Stretli sme sa už dvakrát
a podľa propagačných plagátov nás ešte čakajú ďalšie. 15.3. 2017 sa stretnutie s knihou
prišli nielen dospelí čitatelia, ale aj deti spo-

Peter Karaffa

Óda na školu
Keď poviem milovaná, milá, nemusí to
byť len žena.
Keď poviem, ďakujem za to, čo si ma
naučila, nemusí to byť len mama.
To čím dnes žijem zajtra bude spomienkou,
láskavé srdce, vychovanie, smiech,
živou myšlienkou.
Ó škola moja, ty si moja istota,
vzdelaním farebná pestrota,
už viem, že ako sa do hory volá, tak sa
z nej ozýva,
a kto nás rýchlou rybou nazýva, či
prezýva.
Ó škola moja, tesár humorných chvíľ
na stenách,
opúšťam ťa, smutno mi je, koniec zvoní
pri dverách.

ločne s rodičmi. Veľmi ma to potešilo, že rodičia týchto detí si uvedomujú význam kníh
a vedú svoje deti k láske ku knihám. Prežili
sme krásne chvíle spoločne s deťmi. Príjemne nás prekvapili svojim vystupovaním
a ukázali nám, aké sú učenlivé, či už v poznávaní rozprávok, básničiek a piesní. Gitka

Libičová pripravila zdravotné okienko. Poučené a spokojné sme odchádzali domov.
Ďakujem čitateľom, deťom, za chvíle strávené v spoločnosti kníh. Ste príkladom aj
pre ostatných.
(EĽ)

Z ČINNOSTI MS SČK
V BRAVÄCOVE
Miestny spolok Slovenského červeného
kríža uskutočnil dňa 19. 2. 2017 vyhodnocujúcu členskú schôdzu, na ktorej sa zúčastnilo
50 členov.
S programom prítomných oboznámila pani
Elena Ľuptáková. Nasledovala správa o činnosti za rok 2016, ktorú prečítala predsedníčka, pani Viera Vŕbovská. Zhodnotila v nej
činnosť nášho spolku za rok 2016. Podrobne
podľa plánu práce na rok 2016 vyhodnotila
plnenie jednotlivých úloh. Väčšinu z nich sa
podarilo úspešne splniť. Potom bol prijatý
plán práce na rok 2017. Tu sme konštatovali,
že v tomto roku sa budeme viac venovať našim starým a chorým ľuďom.
O čerpaní financií nás oboznámila pokladníčka Alenka Michelčíková. V roku 2016 sme
od Obecného úradu v Braväcove dostali
podporu 300,- €. Nakoľko naša organizácia
v minulom roku oslávila 60 rokov od založenia Spolku SČK v Braväcove, pripravili sme
slávnostnú členskú schôdzu, na ktorú sme

pozvali aj dobrovoľných darcov krvi. Pri tejto
príležitosti sme im poďakovali za túto šľachetnú činnosť a odmenili sme ich upomienkovými darčekmi. Ďakujeme obecnému úradu za poskytnutie finančných prostriedkov.
Navštívili sme 35 našich členov, ale aj nečlenov a odovzdali sme im tiež potravinové
balíčky. Všetci, ktorých sme navštívili sa veľmi potešili, že na nich nezabúdame.
V diskusii sa nám prihovoril starosta obce,
Ing. Peter Baliak, poďakoval za to, že spolupracujeme s ostatnými spolkami v obci.
Po vyčerpaní programu sme si posedeli pri
občerstvení, ktoré nám pripravili naše členky, ktorým srdečne ďakujeme. Srdečne pozdravujeme všetkých našich členov, ktorí sa
nemôžu takýchto podujatí zúčastniť a prajeme im veľa zdravia a všetko najlepšie.
V. Gašperanová
MS SČK Braväcovo
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Turnaj „Nohári“

Keďže táto zima bola ako sa patrí a boli výborné
podmienky, vybudovali sme si ľadovú plochu, na
ktorej sa pravidelne stretávali priaznivci hokeja, či
už korčuliari, ale aj „nohári“. Poslednú januárovú
sobotu si nohári usporiadali turnaj. Pri krásnom
slnečnom a mrazivom počasí to bola vydarená
akcia, ktorú si budúci rok bude chcieť určite zopakovať každý zúčastnený, už len treba dúfať, že aj
o rok nám bude priať počasie a bude možné spraviť ľad. Odmenou pre každého bolo posedenie pri
grilovaných klobáskach a výbornom GUĽÁŠI a samozrejme nechýbalo aj niečo na zahriatie...
Poďakovanie za pomoc pri výstavbe
ľadovej plochy
Týmto by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa
zúčastnili na výstavbe mantinelov na ľadovú plo-

chu: Radko Srnka (Štrbák), Radko Pačesa (Pľuciak),
Maťko Zelenčík (Zeľo), Peter Fraňa (Borovička).
Tým, ktorí aj v nočných hodinách chodili a polievali ľadovú plochu: Peter Fraňa, Rasťo Gašperan,
Peťo Gažúr, Michal Gašperan. Osobitne ďakujeme
doktorovi Slavomírovi Pôbišovi, za to, že dokázal
vypratať celú ľadovú plochu úplne sám v období,
keď napadlo najviac snehu. Ďakujeme každému,
kto čo i len trochu pomohol ako mohol, všetko sa
cení, ďakujeme aj Obecnému úradu za to, že nám
to všetko umožnil.
A jedno osobitné poďakovanie dotyčnému (dotyčnej), ktorí bez problémov ukradli zhŕňač a lopatu na sneh, dúfam, že im to poslúži!!!
Peter Fraňa

KARNEVAL V MATERSKEJ ŠKOLE
Karneval býva milým spestrením a jednoznačne patrí k životu materskej školy
v čase fašiangov. Vyzdobili sme si priestory škôlky a nevedeli sa dočkať 23. februára.
Dňa, kedy sme mali v škôlke karneval. Mohli
ste tu stretnúť indiánov, vílu, motýlika, medvedíkov, lienky, mačičky a myšky, princezné,

Snehovú kráľovnú, Ninja korytnačku, pirátov,
ale aj policajta, hasiča, Batmana a kostlivca.
V programe plnom básní, piesní a hádaniek
sme mali možnosť vidieť jednotlivé masky
v plnej kráse. Po predstavení masiek si každé z detí zaslúžilo odmenu. Celé popoludnie
sme sa veselo zabávali, tancovali a hostili.
Veríme, že tento
deň bude v našich
spomienkach ešte
dlho.
Rodičom ďakujeme za prípravu krásnych karnevalových
masiek a šikovným
mamičkám za chutné dobroty, ktoré
pre nás pripravili.
Ujovi Dežkovi Gašperanovi ďakujeme
za krásne básničky
„ušité na mieru“
každej maske.
(MM)

Futbalový klub SOKOL
Braväcovo, 976 64 Beňuš, IČO:
35 998 784, Braväcovo,

Vážení priatelia a priaznivci športu,
Tak ako každoročne, aj tohto roku Vás
chceme aj takouto formou požiadať
spoločne s vedením nášho Futbalového
klubu SOKOL braväcovo o poskytnutie
Vášho 2% podielu zaplatenej dane
z príjmu za zdaňovacie obdobie roku
2016.
Konkrétne sa jedná o podporu štyroch
mužstiev. „A“ mužstvo dospelých, hrá
súťažne I. triedu, „B“ mužstvo dospelých
II. triedu skupina B, ObFZ Banská Bystrica.
Mládežnícke mužstvo dorastu účinkuje v
III. dorasteneckej lige skupina JUH, SsFZ
Banská Bystrica. V súčasnosti máme aj
prípravku žiackeho mužstva, ktoré hrá
zápasy turnajovým systémom.
Pretrvávajúca nepriaznivá finančná
situácia v podpore športu na vidieku,
najmä v menších obciach, nás núti hľadať
rôzne možnosti získania zdrojov, aby sme
mohli udržať aspoň doterajšiu úroveň
futbalu a výchovy dorastu a prípravky
žiakov v našej obci.
V mnohých väčších obciach na okolí
je futbal už len históriou, napriek oveľa
vyšším dotáciám a pomoci zo strany
samosprávy. Každú druhú sobotu a nedeľu
pravidelne počas celého roka, ponúkame
širokej verejnosti športové popoludnia.
Občianske združenie FK Sokol Braväcovo
si váži Vašu priazeň a doterajšiu podporu,
preto veríme, že aj v tomto roku nám
pomôžete svojím príspevkom. Vieme,
že sa na Vás obráti množstvo známych
a priateľov so žiadosťou o poskytnutie
2% podielu dane. Za Vaše rozhodnutie
v prospech nášho občianskeho združenia
Vám vopred úprimne ďakujeme.
Finančné
prostriedky
získané
z 2% podielu dane budú použité na
materiálno-technické zabezpečenie FK
Sokol Braväcovo a nevyhnutnú údržbu
športového areálu.
Potrebné údaje pre prispievateľov : IČO:
35998784, Právna forma: Združenie,
Obchodné meno: Futbalový klub SOKOL
Braväcovo, sídlo: Braväcovo, 976 64
Beňuš.
Peter Baliak viceprezident FK
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Fašiangy na Braväcove

Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. A preto sme sa aj my
rozhodli tento rok obnoviť
tradíciu karnevalov na ľade
v našej obci. Túto akciu sme
plánovali v čase, keď ortuť
teplomera ukazovala hlboké mínusové teploty, ktoré
podľa predpovedí mali dlhodobo pretrvávať. A tak
sme si povedali, že 4.2. 2017
bude najlepší termín, pretože deti už budú mať zaslúžený oddych po polročnom
snažení.
A ráno 4.2.2017 prišiel ŠOK!
Na mieste kde bol predtým
ľad, bolo zrazu kúpalisko.
Ale vymysleli sme alternatívny plán. Korčule síce naše
deti museli nechať doma,
ale v alternatívnom priestore sa nám nakoniec podarilo
túto akciu zrealizovať. Masky
sa zabávali a tancovali v rytme hudby. Potešilo nás, že
vo vtipných maskách prišlo aj niekoľko odvážnych dospelých. Veríme, že nabudúce
sa ich osmelí o čosi viac. Všetci v maskách
boli odmenení malou cenou, ktorú si vyžrebovali v tombole. A nezabudli sme ani na
občerstvenie. Samozrejme, že nesmeli chýbať tradičné pampúšiky, pre deti čaj a do-

spelí sa zohriali pri výbornom punči. Radosť
a spokojnosť v tvárach našich detí nás uistila, že túto akciu zopakujeme znovu aj o rok
a budeme sa snažiť z nej spraviť tradíciu.
Na záver mi dovoľte poďakovať sa za finančnú podporu Obci Braväcovo, za pomoc pri organizácii p. I.Kuvikovi, A. Felnerovi, M.Gašperanovi st., R. Gašperanovi,

J. Vrbovskému, R. Srnkovi, P. Gažúrovi a v
neposlednom rade členom OZ Čučoriedka. Rovnako mi za OZ dovoľte poďakovať
sa všetkým, ktorí podporujú činnosť nášho
združenia prostredníctvom darovania podielu zo zaplatenej dane.
Mgr. A. Gašperanová
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V sezóne 2016-2017 sme po jesennej časti
priebežne na 3 mieste so stratou 4 body
na vedúci Poltár. Z 13 zápasov sme získali
29 bodov so skóre 56:13. Potešujúce je ,že
sme nastrieľali najviac gólov zásluhou Petra
Všetky tieto prípravné zápasy sme odohrali Vinarčíka – 13 gólov, Petra Šperku – 12 gólov.
s mužstvami V. ligy. Nové tváre v mužstve sú Inkasovali sme 13 gólov, čo svedčí, že máme
navrátilec Ján Tešlár, ktorý má skúsenosti aj kvalitnú obranu na čele s brankárom
s účinkovaním v IV. lige. Po dlhodobých
zraneniach sa do prípravy zapojili šiesti naši
hráči, Martin Divok, Matej Zelenčík, Mário
Gašperan, Miroslav Gašperan, Peter Dubašák
a Martin Plieštik. Ciele „A“ mužstva sú pokúsiť
sa o návrat do V. ligy , aj keď vylosovanie
jarnej časti nie je najlepšie v prospech nás, Šimonom Bubelínym.
ale chceme zabojovať o postup.
Čaká nás náročná jarná časť ,kde by sme

návrat do V. ligy
Mužstvo prípravu na jarnú časť začalo
v januári tréningami v telocvični v Závadke
nad Hronom, od februára pribudli aj 1
x týždenne kondičné tréningy vonku.
Od marca pridalo k celkovej príprave aj
štyri prípravné zápasy so silnými súpermi
s nasledovnými výsledkami.
Muráň – SOKOL Braväcovo 1:2
Partizán Čierny Balog – SOKOL Braväcovo
0:4
SOKOL Braväcovo – SOKOL Jakub 3:1
Priechod : SOKOL Braväcovo 2:2

Braväcký dorast
čaká náročná jar

chceli minimálne obhájiť tretie miesto.
Jozef Srnka – prezident FK SOKOL Chcem chlapcom zaželať veľa zdravia
a hlavne chuti, aby sme po skončení súťaže
boli všetci spokojní.
Jozef Plieštik – tréner dorastu

Vylosovanie jarnej časti FK SOKOL Braväcovo
„A“ mužstvo I. trieda dospelí
16.kolo Ne 26.marca 2017 o 15,00 hod.
OFK Slovenská Ľupča – SOKOL Braväcovo
17.kolo So 01. apríla 2017 o 15,30 hod.
SOKOL Braväcovo – FK 09 Bacúch
18.kolo Ne 9.apríla 2017 o 15,30 hod.
ŠK OPL Poniky – SOKOL Braväcovo
19.kolo Ne 16.apríla 2017 o 16,00 hod.
Voľno - SOKOL Braväcovo
20.kolo Ne 23.apríla 2017 o 16,00 hod.
OFK Slovan Valaská – SOKOL Braväcovo
21.kolo So 29.apríla 2017 o 16,00 hod.
SOKOL Braväcovo – FK Podkonice
22.kolo So 6.mája 2017 o 16,30 hod.
TJ Partizán Dolná Lehota – SOKOL Braväcovo
23.kolo So 13.mája 2017 o 16,30 hod.

24.kolo Ne 21.mája 2017 o 17,00 hod.
FK – 34 Brusno-Ondrej – SOKOL Braväcovo

Vylosovanie jarnej časti FK
SOKOL Braväcovo
- III. liga skupina JUH dorast
U 19

25.kolo So 27.mája 2017 o 17,00 hod.
SOKOL Braväcovo – TJ Slovan Michalová

14.kolo So 25. marca 2017 o 12,30 hod.
SOKOL Braväcovo – FK Kúpele Sliač

26.kolo 4.júna 2017 o 17,00 hod.
TJ Partizán Osrblie – SOKOL Braväcovo

15.kolo Ne 2.apríla 2017 o 13,00 hod.
MFK Revúca – SOKOL Braväcovo

27.kolo So 10.júna 2017 o 17,00 hod.
SOKOL Braväcovo – TJ ŠK Hronec

16.kolo So 8.apríla 2017 o 13,00 hod.
SOKOL Braväcovo – FK Mesta Tornaľa

28.kolo Ne 18.júna 2017 o 17,30 hod.
FK Šalková B – SOKOL Braväcovo

17.kolo So 15.apríla 2017 o 14,00 hod.
FTC Fiľakovo – SOKOL Braväcovo

29.kolo Po 1.mája 2017 o 16,30 hod.
FK Sokol Nemecká – SOKOL Braväcovo

18.kolo So 22.apríla 2017 o 13,30 hod.
SOKOL Braväcovo – OFK Slovenská Ľupča

30.kolo Po 8.mája 2017 o 16,30 hod.
SOKOL Braväcovo – FK Brezno

19.kolo So 29.apríla 2017 o 13,30 hod.
SOKOL Braväcovo – MFK Detva

SOKOL Braväcovo – TJ Tatran Čierny Balog

Vylosovanie jarnej časti FK SOKOL Braväcovo
„B“ mužstvo II. trieda dospelí
10.kolo So 08. apríla 2017 o 15,30 hod.
SOKOL Braväcovo B – TJ Tatran Polomka
11.kolo Ne 16.apríla 2017 o 16,00 hod.
TJ Tatran Čierny Balog B – SOKOL
Braväcovo B
12.kolo So 22.apríla 2017 o 16,00 hod.
SOKOL Braväcovo B – TJ Slovan Beňuš
13.kolo Ne 30.apríla 2017 o 16,00 hod.
ŠFK Sihla – SOKOL Braväcovo B
14.kolo So 22.apríla 2017 o 16,30 hod.

SOKOL Braväcovo B – ŠK Heľpa
15.kolo Ne 14.mája 2017 o 16,30 hod.
TJ Slovan Pohr.Polhora – SOKOL
Braväcovo B

20.kolo So 6.mája 2017 o 11,30 hod.
MFK Nová Baňa – SOKOL Braväcovo
21.kolo So 13.mája 2017 o 14,00 hod.
SOKOL Braväcovo – FK Iskra Hnúšťa
22.kolo Ne 21.mája 2017 o 14,30 hod.
FK Strojár Krupina – SOKOL Braväcovo
23.kolo So 27.mája 2017 o 14,30 hod.
SOKOL Braväcovo – TJ Sklotatran Poltár

16.kolo So 20.mája 2017 o 17,00 hod.
SOKOL Braväcovo B – TJ Mladosť Pohorelá

24.kolo Ne 4.júna 2017 o 14,30 hod.
TJ Tatran Čierny Balog – SOKOL Braväcovo

17.kolo So 27.mája 2017 o 17,00 hod.
SOKOL Braväcovo B – voľno

25.kolo So 10.júna 2017 o 14,30 hod.
SOKOL Braväcovo – FK 09 Bacúch

18.kolo So 4.júna 2017 o 17,00 hod.
SOKOL Braväcovo B – FK 1928 Jasenie

26.kolo So 17.júna 2017 o 15,00 hod.
MŠK Rimavská Sobota – SOKOL Braväcovo
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Č o p r e z r a d i l a k r o n i k a XXIII. časť - Rok 1990
Čo prezradila kronika – XXIII. časť – rok 1990
Po nežnej revolúcii sa život v našej dedine uberal takto: 8. a 9. júna sa konali voľby do Snemovne
ľudu, Snemovne národov a Federálneho zhromaždenia. V našej obci ľudia volili kandidátov
z dvoch strán a z dvoch hnutí. Boli to hnutia: VPN
– Verejnosť proti násiliu a KDH – Kresťansko-demokratické hnutie a strany: Komunistická strana
Slovenska a Slovenská národná strana. Najviac
hlasov pripadlo VPN, potom KDH a SNS a KSS
získala 60 hlasov. Ďalšie
voľby boli 23. a 24. novembra. Boli to voľby do
obecného zastupiteľstva.
Mali to byť prvé slobodné, demokratické voľby.
Pomenovanie – Miestny
národný výbor vystriedalo nové – Obecný
úrad. Na poslancov bolo
navrhnutých celkom 24
kandidátov. KDH navrhlo
12 poslancov, KSČ 7 kandidátov, Hnutie poľnohospodárov 5 kandidátov. Kandidát na starostu
obce bol jeden a bol ním
Libič Ladislav. Kandidoval
za KSČ a vo voľbách bol
zvolený. Za poslancov do
obecného zastupiteľstva boli zvolení:
1. Baliak Branislav, 30r. traktorista, ČSSP,
HP. 2. Bútora Július, 64r. dôchodca,
KDH. 3. Caban Ján, 29r. obrábač kovov,
KDH. 4. Gašperan Dezider, 43r. konštruktér, KDH. 5. Kochan Ladislav, 25r.
automechanik, KDH. 6. Ľuptáková Margita, 49r. predseda JRD, KSS. 7. Ľupták
Štefan, 27r. vodič, KDH. 8. Poliak Jozef,
36r, opravár, ČSSP, HP. 9. Pôbiš František, 52r. ekonóm, KDH. 10. Pôbiš Tibor,
35r. traktorista, ČSSP, HP. 11. Srnková
Iveta, 23r. admin.pracovníčka, KDH. 12.
Šperka Juraj, 39r. zámočník, KDH.
S rozvíjajúcou sa demokraciou klesá
aktivita našich občanov. Klesá kultúrno-spoločenská a tiež pracovná aktivita. V brigádnickej
činnosti sa pokračovalo vo výstavbe zvonice. Boli
zamurované okná, dvere a porobené omietky vo
vnútri zvonice. V jarnom období členky Červeného kría, ako aj ostatní občania Braväcova vyčistili
cintorín. Do obce sa začal dovážať plyn propan-butan. Od 9. júla dochádza k zvýšeniu maloobchodných cien. Uvádzam niektoré druhy tovaru:
druh
stará cena
nová cena
hov. mäso – stehno 46 Kčs
60 Kčs
maslo
10 Kčs
16,80 Kčs
chlieb biely
6 Kčs
8,50 Kčs
cukor
7,30 Kčs
10 Kčs
mlieko polotučné
2 Kčs
4 Kčs
Najviac zdraželi mliečne výrobky. Cukor v obchodoch chýba, pretože ho ľudia vykúpili. Štát
začal poskytovať od 1. júla vyrovnávací príspevok v sume 140 Kčs na jednu osobu, aby sa tým
zmiernila finančná situácia rodín. V obci pribudlo
6 nových domov. Bolo uzavretých 6 manželstiev.
Narodilo sa 6 detí a zomrelo 17 ľudí.

Kultúrno spoloč. život - Po výročných členských
schôdzach dochádzka k zmenám v jednotlivých
zložkách NF. Predsedom TJ sa stáva Štefan Gašperan. Predseda SZŽ – Margita Kuviková. Predseda
ZPO – Stanislav Ľupták. 4. marca zahral divadelný krúžok pri MOS divadelnú hru Jána Palárika:
Dobrodružstvo pri obžinkách. Účinkovali: Ivana
Poliaková, Iveta Srnková, Ján Laurinc, Ján Kochan, Tatiana Švantnerová, Viliam Ambróz, Jozef
Gašperan, Dezider Gašperan, Ladislav Košík, spe-

vácka skupina zo žien a mužov. Účasť divákov na
predstavení bola dobrá, aj po opakovaní predstavenia. S týmto divadelným predstavením sa
divadelníci predstavili aj v Pohorelej, Michalovej,
Tajove a Polhore. Najväčší úspech v divadle mala
komorná v podaní T. Švantnerovej. 3. júna sa konala v Braväcove súťaž požiarnych družstiev. Celkom sa jej zúčastnilo 24 požiarnych družstiev, 3
družstvá ženské. Poradia prvých troch družstiev:
1. Gašparovo, 2. Beňuš, 3. Braväcovo II. Družstvo.
I. družstvo Braväcova sa umiestnilo na 7. mieste.
Ženy na II. Mieste a dorast z Braväcova na poslednom mieste. 12. augusta bol futbalový turnaj
na ihrisku za účasti družstiev: Slovan Beňuš, Tatran Polomka, Sigma Závadka a Sokol Braväcovo.
Turnaj vyhralo naše mužstvo po víťazstve nad
Beňušom 5:1. Účasť na turnaji cca 200 ľudí. V súťaži skončili muži na II. Mieste a dorast postúpil
do II. skupiny. 17. októbra pripravil Červený kríž za
spolupráce so socialno-zdravotnou komisiou posedenie s prestárlymi občanmi. Posedenie bolo
v klube dôchodcov. Z 19 občanov nad 80 rokov

sa 4 pre nemoc nezúčastnili.
Školstvo – V MŠ bolo zapísaných 23 detí, personál sa nemení. Základná škola – I. roč. 25 detí – p.
uč. Chválová, II. roč. 22 detí – p. uč. Matisová, III.
roč. – p. uč. Ľuptáková. Družina: I. odd. 28 detí – p.
Gašperanová A., II. Odd 26 detí – p. Baliaková E.
Obchody – Zelovoc zriadený u Kollegov (Boditkov), bol po roku zrušený, nakoľko bol nerentabilný. Po smrti Jána Gašperana – predsenu Jednoty,
sa ním stáva Jolana Divoková (od Ferkov). Dochádza k zmene mäsiara.
Od 5.11.1990 sa vedúcim
predajne stáva Marián Bacúšan (od Križov).
V iných obchodoch ku
zmenám nedošlo. Tržby
v obchodoch:
Potraviny – plán
3.892 000 skutočnosť –
4.283 903 Kčs
Zelenina-mlieko
900 000
1.138 996
Hostinec 1.796 000
1.903 582
Poľnohospodárstvo –
V r. 1990 bolo dobudované sociálne zariadenie
v Braväcove, nákladom
cca 2 milióny Kčs. Bol zrušený postavený odchov
jalovíc, prešlo sa na uzatvorený obrat
stáda.
Počasie – V počasí badáme veľké výkyvy. 27.II. 1990 hrmelo ako hocikedy
v lete. Sú zaznamenané veľké teplotné
zmeny. Jeden deň je pekne, teplo a na
druhý deň už padá sneh. Cez deň napadlo aj 30cm. Od 28.V. boli tropické
horúčavy, veľké sucho. Podobné sucho
bolo naposledy v rok u 1917. Lesných
plodov bolo pomerne málo, najmenej
bolo čučoriedok, lebo tie na jar pomrzli. Jednota u nás lesné plody nevykupovala. Mimoriadne priaznivý bol rok pre
včelárov. Medu bolo dostatok. Plieseň
na zemiakoch a uhorkách pretrváva.
Cirkevný život – V našej obci bolo vytvorené
Kresťansko-demokratické hnutie - KDH a jej
predsedom je Ľubomír Michaleje. Od 1. mája
dochádza vo farnosti k zmene kňaza. Na žiadosť
veriacich odchádza Jozef Nociar a prišiel mladý
kňaz Vladimír Slovák zo Zvolena. Prvú omšu slúžil
20. mája. Omše sa začali slúžiť aj v MOS v Braväcove každý štvrtok. Po príchode nového kňaza len
každý prvý štvrtok v mesiaci. Pred omšou kňaz
veriacich aj spovedá u nás, po omši navštevuje
veriacich. 12. augusta večer KDH spod Kriváňa
sa predstavilo v MOS biblickou hrou: Jozef a jeho
bratia. Účasť na predstavení bola dobrá.
Rôzne - Od nového roku prestali platiť 100 Kčs
bankovky s portrétom Klementa Gottwalda. Pri
príležitosti 72. výročia vzniku Česko-Slovenskej
republiky vyrobili v Kremnickej mincovni novú 10
Kčs mincu. Je to minca z bronzu s novým štátnym
znakom. Na minci je portrét prvého prezidenta
T.G.Masarika.
(EĽ)
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