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Štvrťročník pre občanov horehronskej obce Braväcovo

ROČNÍK VII

Rekonštrukcia
hľadiska Amfiteáter
Náš Amfiteáter bol postavený v roku 1999. Tvorí ho
súbor drobných drevených stavieb a napriek pravidelnej údržbe sa prejavil zub času hlavne na krytine. Vplyvom poveternostných podmienok drevené
šindle stratili svoju funkciu a prepúšťali počas búrok
vodu. Postupne sme
pristúpili k prekrývaniu drevených prístreškov. V roku 2015 sme
svojpomocne vymenili drevené šindle na
vstupnom prístrešku,
vlani v mesiacoch september a október bola
externou spoločnosťou vykonaná celková
výmena
drevených
šindľov na hlavnom
prístrešku amfiteátra,
kolibe, informačnom
stánku a striedačkách.
Boli použité kvalitnejšie šindle zo smrekovca opadavého. Celkom sme za tieto šindle a pokrytie zaplatili 8 200 EUR.
Vzhľadom na havarijný stav a opotrebovanie hľadiska na Amfiteátri sa Obec Braväcovo rozhodla
vykonať rekonštrukciu hľadiska. Problémom bolo
hlavne samotné sedenie – drevené fošne, ktoré sme
vplyvom poveternostných podmienok museli pravidelne vymieňať a tiež drevené debnenie jednotlivých stupňov hľadiska, ktoré postupom času odhnívalo a stupne sa zosúvali nadol. Preto sme koncom
roka 2016 podali žiadosť o dotáciu na VÚC Banská
Bystrica na predmetnú rekonštrukciu.
Žiadali sme 4 000 EUR, bola nám pridelená dotácia
vo výške 3 200 EUR , spoluúčasť 5 % z požadovanej
sumy (4 000 EUR) činí 200 EUR, spolu je to 3 400 EUR.

Ihneď po oznámení pridelenia dotácie v apríli sme
s vlastnými pracovníkmi pristúpili k rekonštrukcii
hľadiska. Samotná rekonštrukcia pozostávala z demontáže sedenia a drevených debnení jednotlivých
stupňov, výkopov základov pod betónové tvárnice
na jednotlivých stupňoch, zabetónovania
základov, osadenia a
zabetónovania tvárnic
, doplnenie oceľových
podpier na 7 a 8 rade
sedenia a namontovania nových profilov
sedenia.
Vzhľadom na opakované výmeny samotného sedenia – drevených fošní sa bolo
treba rozhodnúť, aký
materiál
použijeme
na samotné sedenie,
aby sme to nemuseli pravidelne natierať a po niekoľkých rokoch opakovane vymieňať. Mali sme na
výber smrekové, dubové, prípadne agátové fošne,
alebo novinku – plastový profil. Poslanci hlasovaním podporili môj návrh a vybrali plastový profil. Aj
keď je tento materiál o niečo drahší ako materiály
spomínané vyššie, nepotrebuje žiadnu údržbu a má
oveľa dlhšiu životnosť. Jedná sa o slovenský výrobok a v poslednom období ho vo veľkom montujú
hlavne na prírodných amfiteátroch.
Rekonštrukcia by bola hotová už dávno, no kvôli
šetreniu prostriedkov za práce, si ich robíme sami,
našimi pracovníkmi, čo trvá o niečo dlhšie ako dodávateľsky. Práce plánujeme dokončiť najneskôr do
10.07.2017.
Peter Baliak – starosta obe

Bielohandeľské kultúrne
združenie Bukovinka

Vás pozýva

na XVI. ročník

Folklórneho festivalu
na Bielych Handľoch
14. − 15. júla 2017

Braväcovo
− amfiteáter
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Pripravujeme oslavy 60.
Výročia osamostatnenia
obce Braväcovo
Až do 19.07.1957 bola naša obec len osadou
susednej obce Beňuš. Na základe rozhodnutia občanov a poslancov osady Braväcovo, pri dodržaní
vtedy platných zákonov, sa Obec Braväcovo stala
samostatnou obcou a od tých čias píše vlastnú históriu.
Obec Braväcovo sa rozhodla v dňoch 1. – 3. septembra 2017 osláviť už 60. výročie osamostatnenia.
Pri tejto príležitosti plánujeme pripraviť nielen
pre našich občanov ale aj návštevníkov a hostí
pestrý kultúrny program, ktorý bude na našom
Amfiteátri. Predbežný harmonogram osláv je nasledovný:
Piatok 01.09.2017 o 17,00 hod., začiatok osláv,
– krátky príhovor,
– vystúpenie BKZ Bukovinka,
– divadelné predstavenie M-BRAVO,
– diskotéka pre všetky vekové kategórie,
Sobota 02.09.2017 od 15,00 hod.
– vystúpenie domácich spolkov ZO JDS, MSZ Domovina, BKZ Bukovinka, deti ZŠ,
Beňušianka,
– o 19,30 hod. hlavný hosť programu – hudobná
skupina POLEMIC,
– o 21,30 hod. slávnostný ohňostroj,
– zábava na Amfiteátri, hrá hudobná skupina OBZOR,
Nedeľa 03.09.2017 o 10,00 hod.
– slávnostná svätá omša v Kostole v Beňuši,
– športové popoludnie pre deti,
– futbalový zápas.
– ukončenie osláv.
Sprievodné podujatia: V sobotu súťaž vo varení
Jagerku, organizuje DHZ Obce Braväcovo.
Prípravný výbor

Piatok 14. 7. 2017

17.30 hod. Živá pozvánka na program festivalu
18.20 hod. Otvorenie festivalu
18.30 hod. „Folklore Society LIJEŠČE“
vystúpenie zahraničného hosťa festivalu z Bosny a Hercegoviny
19.40 hod. „Spevy z východu i od Hrona... “
- vystúpenie spevákov Viktora Ťaska, Martiny Kanošovej Ťaskovej
a ĽH Verbung z Prešova
21.00 hod. „Testament...“
- predstavenie ochotníckeho divadelného súboru M-bravo z Braväcova

Sobota 15. 7. 2017

14.00 hod. Krojovaný sprievod obcou Braväcovo
15.30 hod. „Na dvore je vždy veselo...“
- vystúpenia detských folklórnych súborov
17.00 hod. „Bielohandeľci z každiho kúta...“
- vystúpenie speváckych skupín, sólistov spevákov
a inštrumentalistov z Bielych Handlí
19.30 hod. „Z troch strán jedniho kraja...“
- program dedinských folklórnych súborov a skupín
21.15 hod. „Mostár tancuje a spieva...“
- profilový program folklórneho súboru Mostár a Mostár-senior z Brezna
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SENIORI, KTORÍ RADI SPIEVAJÚ Naši jubilanti
SA STRETLI V ŽIARI
AJ V POHRONSKEJ POLHORE
V priestoroch Mestského kultúrneho centra v Žiari n. Hronom sa dňa
24. mája 2017 konala krajská prehliadka seniorských speváckych súborov. Plná estrádna sála spevákov
a divákov čakala na otvorenie tejto
nesúťažnej krajskej prehliadky. Z celého banskobystrického kraja prišlo
12 najlepších.
Na pódiu sa vystriedali skupiny
s piesňami ľudovými, hymnickými,
ale aj so skladbami z vlastnej tvorby. Spevácka skupina starších žien
z Veľkého Krtíša zaujala svojím repertoárom, krojmi, ale aj vysokým
vekovým priemerom.
Za okres Brezno sa tejto prehliadky zúčastnila spevácka skupina
z Brezna a naša spevácka skupina
„Jeseň života“ pri ZO JDS Braväcovo.

Diváci v sále prijali vystúpenie našej
skupiny s nadšením a potleskom.
Odchádzali sme zo Žiaru nad Hronom s dobrým pocitom, že sme
úspešne reprezentovali našu dedinu
aj náš kroj.
Ďalším, pre našu spevácku skupinu
významným podujatím, bola Okresná prehliadka speváckych skupín
seniorov okresu Brezno, ktorej XVI.
ročník tohto roku prvýkrát pripravili
v obci Pohronská Polhora.
Vo veľmi dobrom a srdečnom prostredí dňa 14. júna 2017 sa v preplnenej kinosále predstavili so svojím
programom spevácke skupiny a jednotlivci z týchto ZO JDS:
Bacúch, Brezno, Braväcovo, Dolná
Lehota, Hronec, Jasenie, Michalová,
Polomka, Podbrezová, Pohronská

Polhora, Valaská a Závadka nad Hronom.
Spievajúcich dôchodcov prišli
podporiť svojou prítomnosťou aj
poslanci VÚC a starostovia zúčastnených obcí. Moderátorke prehliadky,
p. Pindiakovej, sa svojím neformálnym a prívetivým prejavom podarilo značnou mierou umocniť veselú
a pohodovú atmosféru v sále.
Podujatie bolo pripravené na veľmi
dobrej úrovni, za čo treba poďakovať najmä zamestnancom a vedeniu
OcÚ v Pohronskej Polhore a členom
ZO JDS P. Polhora.
Môžeme sa tešiť na ďalší ročník
tejto milej akcie, ktorá sa uskutoční
zase v Pohronskej Polhore.
ZO JDS Braväcovo,
/VŠ/

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.
50 rokov
Anna Rusnáková
Ján Gašperan
Dana Gašperanová
Peter Pauliak
65 rokov
Valéria Petiová
70 rokov
Margita Libičová
85 rokov
Viliam Ambróz
(ZCh)

UPOZORNENIE
A VÝZVA

Výchova umením v knižnici.

Výchova mládeže je náročný proces. Zmena prostredia na vyučovanie predmetu „Výchova umením“,
bola pre žiakov IX. Ročníka ZŠ Beňuš
novinkou a pôsobila na nich kladne.
Knižnicu navštívili 31.3.2017 s triednou učiteľkou Martou Kršákovou,
ktorá tento predmet vyučuje. Úlohou umenia je poznávať a sprostredkovať skutočnosť v jej plnej pravdivosti. Cieľom je vytvárať diela, ktoré
vzbudzujú v človeku radosť, duševne ho obohacujú, pôsobia na ich
myšlienky, city a snahy. Estetické
cítenie prebúdzajú najmä harmonické predmety. Umenie je tvorivosť
človeka poznačená úsilím a určitou

myšlienkou. Literatúra patrí medzi
umenie, ktoré tiež vytvoril človek.
Knihy majú pre nás veľký význam.
Naša spoločnosť potrebuje vzdelaných ľudí a knihy sú prostriedkom
vzdelanosti. Výchova literatúrou je
dôležitá aj pre mládež. Rôznorodosť
literárnych žánrov napomáha dopĺňať si vedomosti z nepoznaných
oblastí. Žiaci mali možnosť voľného
výberu kníh, z ktorých sme si aj čítali.
Chvályhodné bolo dobrovoľné čítanie žiakov, bez výhovoriek a disciplinovane. Čítali dobre, zrozumiteľne.
Verbálna komunikácia bez trémy, na
rôzne témy – výber škôl, štúdium,
atď. Umenie sme zažili v priamom

prenose v podaní Filipa Kotoča, ktorý recitoval poéziu a svoje recitačné
umenie predviedol výborne a od
spolužiakov dostal veľký potlesk.
Spoločne s Veronikou Gašperanovou sa zúčastňujú rôznych recitačných súťaží a získavajú výborné
umiestnenia. Pobyt v knižnici trval
pomerne dlho, napriek tomu boli
žiaci trpezliví, slušní a disciplinovaní.
Prajem žiakom veľa úspechov, nových vedomostí a šťastia na školách,
kde budú pokračovať vo vzdelávaní.
Veľa úspechov Vám praje
knihovníčka E. Ľuptáková

Obec Braväcovo a Okresný úrad Brezno,
pozemkový a lesný odbor upozorňuje
a vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov
a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby
zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje
§ 3 zákona.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný :
1) vykonávať agrotechnické opatrenia
zamerané na ochranu a pred jej poškodením a degradáciou,
2) predchádzať výskytu a šíreniu burín,
3) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená
ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,
4) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druhu pozemku s jeho evidenciou v Katastri.
Zároveň upozorňujeme občanov, aby
svoje poznatky o neobhospodarovanej
pôde nahlasovali na internetový portál
na stránke www.mpsr.sk - Informačné
nástroje - Agrofórum - fórum o využívaní
poľnohospodárskej pôdy.
V zmysle právnych predpisov budú za
porušovanie ustanovení § 3 zákona vyvodzované dôsledky.
Upozornenie a výzva bola vyhlásená
v mesiaci apríl v obecnom rozhlase a taktiež je zverejnená na internetovej stránke
www.bravacovo.sk.
Peter Baliak – starosta obce
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„Otvorenie letnej sezóny“ 03.06.2017

Bielohandeľské kultúrne združenie Bukovinka
tradične organizuje toto podujatie, ktoré
symbolicky otvára brány braväckého amfiteátra
na začiatku každej letnej sezóny. Vďaka
dobrému počasiu sa po mnohých rokoch toto
podujatie konečne uskutočnilo na amfiteátri,
čo spomenul aj Marek Pôbiš- umelecký vedúci
FS Bukovinka vo svojom úvodnom príhovore.
Samotný program sa niesol v rýdzo folklórnom
duchu a okrem domácej Bukovinky sa v
ňom predstavili aj hostia programu, ktorými
tentokrát boli Ľubomír Rosík s dcérou Zuzanou
z Čierneho Balogu a Mužská spevácka skupina
„Gašperani“ z Gašparova. Pre chlapov z
Gašparova malo toto vystúpenie výnimočnú
príchuť, lebo po ich približne ročnom
pôsobení to bolo vôbec prvé vystúpenie pred
verejnosťou mimo Beňuša. Za ich spevácke
výkony si vyslúžili od divákov potlesk.
Hľadisko obsadené približne dvestovkou
folklóruchtivých divákov vytvorilo príjemnú
atmosféru aj počas ostatných vstupov, za čo sa
im chceme všetci účinkujúci poďakovať. Trochu
rušivým prvkom v celkovom umeleckom

dojme tohto programu bolo zlyhanie časti
ozvučovacej aparatúry. Verím tomu, že napriek
tomuto nedostatku odchádzali diváci naplnení
peknými dojmami a pozitívnou energiou.
Záverom chcem ešte všetkých braväčanov

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
Uznesenie
z neplánovaného zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce
Braväcovo
konaného dňa 23. marca 2017

opäť pozvať na folklórne podujatie, ktorým
bude v dňoch 14.-15.7.2017 XVI.ročník
Folklórneho festivalu na Bielych Handľoch.

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)

správu audítora za rok 2016
3. Schvaľuje
Záverečný účet obce Braväcovo za rok
2016 a celoročné hospodárenie bez
výhrad
4. Schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 5403,01 €.
5. Schvaľuje
zostatok finančných operácií vo výške
133000 € na tvorbu rezervného fondu

Uznesenie č. 13/23/03/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo
1. Vyhlasuje
v zmysle § 51 ods. 2 zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov, nastúpenie Mgr. AdriaUznesenie č. 16/04/05/2017
ny Gašperanovej, ako náhradníka na
Obecné zastupiteľstvo obce
uprázdnený mandát poslanca ObecBraväcovo
ného zastupiteľstva obce Braväcovo,
1. Schvaľuje
s najväčším počtom získaných 119 podanie žiadosti v rámci výzvy OPKZPplatných hlasov
-PO4-SC431-2017-19 – 19 o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Uznesenia
zameraného na zníženie energetickej
z plánovaného zasadnutia
náročnosti verejných budov, na projekt
Obecného zastupiteľstva obce
„Rekonštrukcia MŠ Braväcovo“
Braväcovo
Uznesenie č. 17/04/05/2017
konaného dňa 04.05.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo:
Uznesenie č. 14/04/05/2017
1. Schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo obce
podanie žiadosti o poskytnutie dotácie
Braväcovo
v programe Podpora rozvoja športu na
1. Konštatuje, že
rok 2017 na výstavbu multifunkčného
Mgr. Adriana Gašperanová, zložila ihriska 40 x 20 m
zákonom predpísaný sľub poslanca 2. Schvaľuje
Obecného zastupiteľstva obce Bra- dofinancovanie predmetného projektu
väcovo v zmysle § 26 zákona SNR č. z vlastných zdrojov
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Uznesenie č. 18/04/05/2017
v znení neskorších predpisov
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. schvaľuje
Uznesenie č. 15/04/05/2017
rozpočtové opatrenie č.: 01/2017
Obecné zastupiteľstvo obce
- presun z položky 700, na účel spoluBraväcovo
financovanie projektu „Projekt rekon1. Berie na vedomie
štrukcie obecného úradu a kultúrneho
správu hlavného kontrolóra a stanovis- domu vo výške 28542,11 €
ko k Záverečnému účtu za rok 2016
- na položku 700, na účel rekonštrukcia
2. Berie na vedomie
a modernizácia MŠ, na výdavky ktoré

neboli rozpočtované v projekte rekonštrukcie MŠ vo výške 16600 €
- na položku 700, na účel spoluúčasti
obce vo výške 5 % financovanie projektu: Mechanicko-biologická čistiareň
odpadových vôd s jemnobublinou aeráciou ABČ vrátane splaškovej kanalizácie vo výške 6842,11 €
- na položku 700, na účel modernizácie MŠ a výdajnej školskej jedálne, na
zakúpenie nového nábytku do rekonštruovaných priestorov na II. poschodí
vo výške 5100 €
Uznesenie č. 19/04/05/2017
Obecné zastupiteľstvo
obce Braväcovo
1. Schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce
Braväcovo č. 05/09/03/2017 zo dňa 09.
marca 2017
predaj majetku obce Braväcovo,
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce Braväcovo, k.ú. Braväcovo, parcelu registra KN C 1272/11, zastavaná plocha o výmere 9 m2, ktorá bola vytvorená z parc. reg. KN E č. 6529/2 ostatná
plocha o výmere o výmere 9 m2 z LV
č. 484, podľa GP zákazka č.: 31061591146/2016, overeného Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom
dňa 19.12.2016, pod číslom: 662/16,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, v prospech Mareka Kirdaja, za sumu 8,50 €/m2. Cena
bola stanovená dohodou zmluvných
strán s prihliadnutím na aktuálne ceny
nehnuteľnosti v uvedenej lokalite.
2. Poveruje
obecný úrad, aby spracoval všetky

(M.P.-BKZ Bukovinka)
potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu
realizácie zhora uvedeného uznesenia
a zverejnil kúpnu zmluvu na webovej
stránke obce.
Uznesenie č. 20/04/05/2017
Obecné zastupiteľstvo obce
Braväcovo
1. Berie na vedomie
odstúpenie členky redakčnej rady p.
Bc. Agáty Karaffovej
2. Schvaľuje
členku redakčnej rady p. Andreu Gaľovú
Uznesenie č. 21/04/05/2017
Obecné zastupiteľstvo obce
Braväcovo
1. Berie na vedomie
správu starostu obce
Uznesenie č. 22/04/05/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo
1. Schvaľuje
plán zasadnutí OZ na rok 2017
Uznesenia
z plánovaného zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce
Braväcovo
konaného dňa 08.06.2017

Uznesenie č. 23/08/06/2017
Obecné zastupiteľstvo obce
Braväcovo
1. Berie na vedomie
predloženú kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 24/08/06/2017
Obecné zastupiteľstvo obce
Braväcovo
1. Schvaľuje
schvaľuje zakúpenie plastových profilov na sedenie na hľadisko Amfiteátra
Uznesenie č. 25/08/06/2017
Obecné zastupiteľstvo obce
Braväcovo
1. Berie na vedomie
správu starostu obce
(ZCH)
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DEŇ DETÍ

Medzinárodný deň detí je sviatok
detí, ktorý sa oslavuje v mnohých
krajinách sveta. Deti v materskej
škole ho strávili rôznymi športovými
aktivitami, najskôr súťažnými a neskôr podľa vlastného výberu s no-

vými športovými pomôckami, ktoré
im podarovali rodičia. Pri tejto príležitosti si spomenuli aj na deti z rozvojových krajín, ktoré sú chudobné,
a namiesto zábavy musia tvrdo pracovať.
(MM)

spolu so svojimi kamarátmi z Beňuša, z materskej školy a prvého ročníka základnej školy. Účinkujúci – deti,
sa premenili na rozprávkové bytosti,
hercov, ktorí sa riadili pokynmi tohto
šikovného režiséra, a ponúkli divákom výbornú zábavu.
Počas predstavenia sa deti hrali,
Najočakávanejším podujatím v napovzbudzovali, spievali, tancovali...
šej materskej škole každoročne býva
a v neposlednom rade sa „schuti“ zaNoc odvahy. Tohtoročná začala nesmiali.			
(MM)
tradične Zumbou s cvičiteľkou Ingou,
ktorá nás vtiahla do dynamických rytmov tanca a rôznych pohybov.
Po tomto športovo-tanečnom
výkone sme si pochutili na večeri
v penzióne Schwaintaal a mohli poV deň matiek je najkrajšie povedať našim mamám ako ich máme radi, čo
kračovať aktivitami v lese. Tam sme
pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobiboli priviazaní o kmeň stromu na
li. V nedeľu 14. mája sme spoločne oslávili tento krásny sviatok v Kultúrnom
znak toho, že sa v lese nebojíme. Keď
dome v Braväcove. Deti sa nevedeli dočkať popoludnia, aby mohli svojim
mamičkám predviesť všetko, čo si pre ne s pani učiteľkami pripravili. Každé sa nám podarilo dostať sa z tohto zadieťa chcelo piesňou, básňou alebo dramatizáciou rozprávky vyjadriť, že jatia, museli sme splniť rôzne disciplímama je pre nich jedinečná a nenahraditeľná. Rodičia, no najmä mamičky ny, aby sme sa mohli dostať k vytúžeboli milo prekvapení, ako krásne sa detičky na tento deň pripravili. O tom nému pokladu.
Po návrate do materskej školy sme
svedčila aj nejedna vypadnutá slzička, ale aj veľký potlesk našich mám, či
starých mám. V závere venovali deti mamám vlastnoručne vyrobený dar- sa občerstvili škvarkovníkmi, sladkýček. Radosť aj dojatie bolo vidieť v tvárach všetkých,však lásku im deti pre- mi slimáčikmi a muffinami. Keď bola
vonku poriadna tma, rozhodli sme
javujú každý deň, ale takto slávnostne len jedenkrát v roku.
(KŠ) sa prebádať nočné ulice Braväcova.
Nebolo nám všetko jedno, najmä keď

na krátku chvíľu zhasli pouličné lampy. No na cestu nám okrem našich
svetielok pomáhali svietiť aj svätojánske mušky. Za túto odvahu sme si
vyslúžili jazdu na fúriku okolo škôlky.
V závere dňa sme mali diskotéku, pozreli si krátku rozprávku o správnom
čistení zúbkov, po ktorej nasledovalo
večerné umývanie. Unavení z toľkých aktivít sme zaspávali až hlboko
v noci.
Ráno nasledujúceho dňa sa začalo
tradičnou rannou rozcvičkou pred
budovou materskej školy, raňajkami,
a deň ďalej pokračoval podľa tradičného režimu v materskej škole. Za
odvahu si deti vyslúžili zlatú medailu,
sladkú odmenu a odniesli si domov
množstvo krásnych a nezabudnuteľných zážitkov z noci strávenej v škôlke.
(MM)

JANKO HRAŠKO,

malé chlápätko ako hrášok, no zároveň rozprávkový hrdina. Vylúpol
sa z hrachového struku, aby vniesol
mamke do života radosť a ockovi
pomohol poháňať volky. Úžasnú klasickú rozprávku a krásne interaktívne predstavenie v jednom, v podaní
herca, scenáristu, dramaturga a režiséra Alexandra Pallesitza, mali možnosť zhliadnuť a „na vlastnej koži“
prežiť deti našej materskej školy

Deň matiek

Výlet škôlkarov v Bystrej
Dňa 16. júna sme absolvovali s deťmi z našej materskej školy vytúžený
koncoročný výlet v Bystrej. Navštívili sme Bystriansku jaskyňu, ktorá bola
roku 1973 vyhlásená za chránený prírodný výtvor. Dosahuje dĺžku vyše 1
km, z čoho sprístupnili 475 m. Na kvapľovú výzdobu nie je Bystrianska jaskyňa taká bohatá ako iné jaskyne na Slovensku. Vytvorili sa v nej len miestami kvapľové záclony, sintrové platne, nástenné vodopády, zvonivé orgány
a niekde biele a lesklé stalaktity a stalagmity. Počas SNP sa v nej ukrývali
partizáni, jedného z nich fašisti zastrelili, čo pripomína aj pamätná tabuľa v
partizánskej sieni. Priaznivé klimatické pomery jaskyne umožnili realizovať
v nej speleoterapiu (liečenie astmy a horných ciest dýchacích).V jaskyni sa
zistilo 13 druhov netopierov, Našu prehliadku spríjemňovala pani sprievodkyňa, ktorá nám o jaskyni všetko porozprávala. Boli sme statoční aj vtedy,
keď pani sprievodkyňa zhasla všetky svetlá a my sme vôkol sebavideli len
čierno čiernu tmu. Po prehliadke jaskyne sme sa všetci tešili na wellness
v hoteli Bystrá. Šantili sme vo vodnom svete kde sa nachádzal veľký bazén,
detský bazénik, vodná masáž (vodné trysky), divoká rieka, gejzír, vírivka
a oddychová zóna s výhľadom na potôčik. Bolo nám výborne! Vonku sa
trošku rozpršalo ale nám to vôbec neprekážalo, keďže bazény boli kryté. Po
príjemnom relaxe a dni plnom zážitkov sme sa oddýchnutí vrátili domov.
Výlet sa nám vydaril. Už teraz sa naši škôlkari tešia na ďalší výlet.
(KŠ)

NOC ODVAHY
V MATERSKEJ ŠKOLE
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Pokračujeme v budovaní kanalizácie
Rozhodnutím ministra ŽP SR
nám bola na tento rok schválená dotácia z Environmentálneho
fondu na budovanie kanalizácie
vo výške 130 000 EUR so spoluúčasťou obce 5 % z pridelenej dotácie, čo je 6 842,11 EUR. Z týchto
združených prostriedkov budú
zrealizované nasledovné práce:
SO 01 Splašková kanalizácia:
– výstavba Vetvy A od Š22 po
Š27 v dĺžke 186,7m. Na trase
bude osadených 5 ks kanalizačných betónových šácht a 7 ks
kanalizačných prípojok, (miestna
komunikácia hore Hrádzou, potom
vľavo do Podholia na križovatku k
RD A. Kochanová).
– výstavba Vetvy A10 od Š27 po
Š130 v dĺžke 95m. Na trase budú
osadené 2 ks kanalizačné betónové šáchty a 7 ks kanalizačných
prípojok, (miestna komunikácia
Podholie od križovatky RD. A. Kochanová, pokračovanie priamo na
najbližšiu križovatku a potom vpravo časť ulice po RD M. Šperku).
So zhotoviteľom stavebných
prác, spoločnosťou COMBIN Ban-

ská Štiavnica bolo dohodnuté, že
dokončí kanalizáciu na celej ulici
z vlastných zdrojov, aby sme sa
tam už nemuseli vracať a po získaní zdrojov v ďalších rokoch im za
tieto práce zaplatíme.
Jedná sa o výstavbu na Vetve
A10 od Š130 po Š133 v dĺžke
135m. Na trase budú osadené 2
ks kanalizačné betónové šachty a
7 ks kanalizačných prípojok.
( miestna komunikácia od RD M.
Šperku smerom hore na koniec ulice
k RD J. Simanovej).

šachta 133

Vetva A10

šachta 130

V súvislosti s pripravovanou
výstavbou kanalizácie v tomto
roku, prebehli rokovania s vedením Stredoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., aby sme súčasne
s výstavbou kanalizácie vymenili
na týchto úsekoch staré liatinové vodovodné potrubie. Máme
prísľub riešenia, no musíme počítať s tým, že sa budeme musieť
finančne spolupodieľať na výmene. V akom rozsahu, ešte nemáme
vyčíslené.
Peter Baliak – starosta obce

šachta 27

Vetva A

šachta 22

Oznam pre občanov nenapojených na kanalizáciu
V marcovom čísle ON Braväčan z roku 2016,
sme informovali občanov nenapojených na kanalizáciu o možnosti vytiahnutia septika našim
motorovým vozidlom PV3S fekál a tiež o dodržiavaní predpisov na úseku odvádzania a likvidácie odpadových vôd z nepriepustných žúmp
v zmysle platného VZN č. 19/2010, kde je vlastník
nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na ulici s nevybudovanou verejnou kanalizáciou, povinný odpadové vody odvádzať do nepriepustnej žumpy
a po jej naplnení zabezpečiť vývoz oprávnenou
organizáciou. Povinnosť vlastníka nehnuteľnosti
je odpad likvidovať min. 1x ročne s predložením
dokladu obci v termíne od III. do X. mesiaca v kalendárnom roku. V prípade, že takýto doklad nebude obci preukázaný, obec v zmysle § 77 ods.
1. písm. b) vodného zákona vyvolá jednanie na
Obvodnom úrade ŽP z dôvodu podozrenia na
vypúšťanie OV bez povolenia. Odpad zo žúmp je
zakázané vypúšťať do vodných tokov, miestnych
rigolov a na vlastné a cudzie pozemky. Kontrolu
dodržiavania ustanovení tohto VZN sú oprávnení
vykonávať: starosta obce, zamestnanci obecného
úradu, poslanci obecného zastupiteľstva.
Na poslednom obecnom zastupiteľstve 08. 06.
2017 bola táto otázka rozoberaná, ako aj dodržiavanie predmetného VZN, uplatňovanie sankcií,
no zo strany poslancov nebol predložený jednoznačný návrh na riešenie a tiež nebolo prijaté
žiadne uznesenie.
Treba zobrať do úvahy skutočnosť, že dotknutí
občania, doposiaľ nenapojení na kanalizáciu, cítia
voči občanom napojeným na kanalizáciu určitú
diskrimináciu. V prípade striktného dodržiavania
VZN č. 19/2010, by im vznikli za vyťahovanie oveľa vyššie náklady, ako keby napojení na kanál boli
a platili stočné.
Preto musí byť v záujme obce a obecných orgá-

nov, čo v najkratšom čase získať dostatok finančných prostriedkov na dokončenie kanalizácie
v celej obci, či už z rozpočtu MŽP SR alebo z fondov EÚ.
Aj keď nie je v dnešnej dobe jednoduché vybaviť financie, napriek tomu sa tým vážne zaoberáme, nakoľko je to jedna z hlavných investičných
priorít obce Braväcovo. V tejto súvislosti mám pre
Vás, vážení spoluobčania časti obce Podholie potešujúcu správu, pre tento rok nám boli z EF MŽP
SR pridelené finančné prostriedky na pokračovanie výstavby kanalizácie vo výške 130 tis. EUR. Nie
je to dostatočná suma na dokončenie kanalizácie
v celej obci, no sme radi aj za túto čiastku. Konkrétne informácie kde sa bude kanál budovať sú

uvedené v samostatnom článku ON.
V súčasnej situácii sa opakovane obraciame na
občanov, ktorí nie sú napojení na obecnú kanalizáciu, že môžu využiť službu, vytiahnutie a vývoz septika obecným vozidlom PV3S fekál za
pôvodnú nezmenenú cenu 25 EUR za 1 vývoz (
cca 3,6 m³). Svoju požiadavku treba nahlásiť na
Obecnom úrade Braväcovo osobne alebo telefonicky: 048/6198132. Vyťahovanie a vývoz sa bude
uskutočňovať priebežne podľa poveternostných
podmienok, kapacitných možností ČOV a personálneho zabezpečenia obsluhy PV3S Fekál.
Peter Baliak – starosta obce
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Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v Braväcove

Využili sme ponuku Stredoslovenskej energetiky, a.s. nahradiť starú
sústavu verejného osvetlenia za
novú, výmenou celkom 86 ks úsporných led svietidiel s minimálnym
Na Veľkonočnú nedeľu sa uskutočnil stolnotenisový turnaj žiakov. Turnaj
svetelným tokom a 1 ks rozvádzača
bol vyvrcholením zimnej prípravy, keď sa žiaci počas 4 mesiacov pravidelverejného osvetlenia spolu so silone v stredu a nedeľu stretávali za ping-pongovými stolmi a tak zmysluplne
vým vedením. Túto ponuku Obecné
vypĺňali svoj voľný čas. Potešiteľné je, že sa turnaj rozdelil na dve kategórie
(starší a mladší žiaci) a tak je dobrý predpoklad, že aj v budúcnosti by mohol zastupiteľstvo Braväcovo uznesením
tento krásny šport napredovať. Za uskutočnenie turnaja, medaily a diplomy č. 22/02/06/2016 zo dňa 02. 06. 2016
schválilo.
patrí poďakovanie STK Braväcovo a za vecné ceny OcÚ Braväcovo.
Samotná výmena svietidiel a rozvádzača
bola vykonaná v mesiaci
Starší žiaci:
1. Šperka Matej
Mladší žiaci: 1. Pôbiš Samo
máj 2017.
2. Srnka Mário			
2. Kochan Lukáš
Určite ste si viacerí všimli, že aj keď
3. Kochan Miro			
3. Gašperan Jakub
boli namontované nové lampy, zapí4. Kán Oliver			
4. Bubelíny Samo
nali sa zavčasu a v noci sa vypínali.
Áno, stávalo sa to často. Bolo treba
Výsledky:
č. č.
11
č. 2 č. 2
identifikovať a odstrániť opakujú1. Šperka
Šperka - - Srnka
Srnka
1. Pôbiš - Kochan
- Kochan
1 ce
: 3 sa poruchy vypínania, čo sa nám
1.
2 : 32 : 3
1. Pôbiš
1:3
2. Kochan
Kochan - - Kán
Kán
2. Gašperan
- Bubelíny
3v
: 0 spolupráci s montážnou spoloč2.
2 : 32 : 3
2. Gašperan
- Bubelíny
3:0
3. Kochan
Kochan - - Srnka
Srnka
3. Gašperan
- Pôbiš 2 : 3
2 nosťou
:3
3.
2 : 32 : 3
3. Gašperan
- Pôbiš
už podarilo. V čase písania
4. Šperka
Šperka - - Kán
Kán
4. Kochan- Bubelíny
- Bubelíny
3 tohto
:0
4.
0 : 30 : 3
4. Kochan
3:0
článku je verejné osvetlenie
a bez závad.
5. Srnka
Srnka
Kán
5. Pôbiš - Bubelíny
- Bubelíny
3 funkčné
:0
5.
- - Kán
0 : 30 : 3
5. Pôbiš
3:0
6. Kochan
Kochan - - Šperka
Šperka 3 : 03 : 0
6. Kochan- Gašperan
- Gašperan
0 : 3Ešte uvediem niekoľko základných
6.
6. Kochan
0:3
informácií ohľadom rekonštrukcie.
Poradie:
Za výmenu osvetlenia nebude
Kán 1.
Oliver
9b
9 -29b
1. Gašperan
7bJakub
8 - 3 7b obec8 platiť
Kán Oliver
9 -2
1. Jakub
Gašperan
- 3 po odovzdaní diela naraz
celú sumu, ale v mesačných splátSrnka
Mário
6b
6
7
2.
Kochan
Lukáš
7b
6
4
2. Srnka Mário
6b
6- 7
2. Kochan Lukáš
7b
6- 4
kach po dobu 15 rokov. Splátky za
Kochan
3b
7 - 63b
3. Pôbiš Samo
7b
7 - 5 7b
3. Miro
Kochan Miro
7- 6
3. Pôbiš Samo
7 - 5 zaplatíme z dosiahnutých
výmenu
Šperka
0b
2 - 90b
4. Bubelíny
4. Matej
Šperka Matej
2- 9
4. Samo
Bubelíny0bSamo0 - 9 0b úspor,
0 - 9ktoré vzniknú z prevádzky
Jozef Šajgalík týchto nových svietidiel. Úspory

nových svietidiel predstavujú viac
ako 30 % spotreby elektrickej energie oproti starým svietidlám. Počas
doby 15 rokov bude zhotoviteľ zabezpečovať aj opravy a servis osvetlenia na vlastné náklady .
Peter Baliak – starosta obce

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA DETÍ
V piatok 19. mája sa uskutočnila Škôlkarska olympiáda, ktorej sa
zúčastnilo 17 detí súťažiacich medzi sebou v rámci materskej školy.
Miestom realizácie Škôlkarskej olympiády boli obecné ihriská – futbalové a volejbalové. Súťažilo sa v troch
disciplínach: beh na 30 m, hod loptičkou a skok do diaľky z miesta.
Pochvala patrí všetkým deťom, ktorí sa snažili v tropickom dni podať čo
najlepší výkon. Na záver našej olympiády sme si všetci zaspievali štátnu
hymnu.
Umiestnenie dievčat: 1. Alžbetka
Gažúrová, 2. Ninka Nimmerfollová,
3. Veronika Pauliaková. Umiestnenie
chlapcov: 1. Marek Vrbovský, 2. Peťko Bartoš, 3. Alex Pôbiš.
Dievčatá a chlapci, umiestnení na
prvých dvoch priečkach, boli reprezentovať našu materskú školu na
Športovej olympiáde pre deti MŠ
O Putovný pohár primátora mesta
Brezna. Na tejto olympiáde pribudli aj ďalšie dve disciplíny: štafeta
a zdravotnícka príprava.
(MM)
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Zhodnotenie futbalovej sezóny- ročník 2016/2017
FK SOKOL Braväcovo A - I. trieda muži.

Naše A mužstvo jar už nedohralo
tak suverénne ako jesennú časť, hlavne prvé tri kolá, ktoré boli veľmi zlé,
keď z možných 9 bodov získalo len
1 bod, po domácej remíze s konkurentom o postup Bacúchom. Napriek
tomu, keď to máme zhodnotiť pravdivo a reálne ako to je, tak mužstvo
aj znovu po mnohých zraneniach viacerých hráčov, keď sa zostava plátala
z dorastencov a z béčka, si svoj cieľ

vyhrať celú súťaž splnilo, keď ju vyhralo s dvojbodovým náskokom pred
Bacúchom. Žiaľ o postupe rozhodla
chyba realizačného tímu, za ktorú
boli mužstvu odrátané 3 body a preto z dvojbodového náskoku bol zrazu
mínus 1 bod.
Preto ešte raz celému mužstvu patrí
veľké poďakovanie a realizačnému
tímu veľké, veľké poďakovanie !!!
Jozef Srnka – prezident FK

Konečná tabuľka muži B sezóna 2016/2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TJ Mladosť Pohorelá
TJ Tatran Čierny Balog B
ŠK Heľpa
FK Sokol Braväcovo B
FK 1928 Jasenie
TJ Slovan Beňuš
TJ Tatran Polomka
TJ Slovan Pohronská Polhora
ŠFK Sihla

16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
11
10
10
9
8
3
3
0

2
1
2
0
1
3
3
2
0

3 45:18
4 62:31
4 49:28
6 54:35
6 61:23
5 48:38
10 25:41
11 30:61
16 10:109

35
34
32
30
28
27
12
11
0

Konečná tabuľka muži A sezóna 2016/2017
1

FK 09 Bacúch

28 17

8

3

72:31

59

2

FK Sokol Braväcovo

28 18 4

6

80:37

58

3

FK - 34 Brusno - Ondrej

28 14

7

7

43:29

49

4

TJ Tatran Čierny Balog

28 12

9

7

53:36

45

5

TJ ŠK Hronec

28 13

6

9

47:46

45

6

FK BREZNO

28 14

1

13

55:43

43

7

OFK Slovenská Ľupča

28 13

4

11

54:49

43

8

FK Podkonice

28 13

3

12

66:46

42

9

TJ PARTIZÁN OSRBLIE

28 11

9

8

66:62

42

10 ŠK Obecný podnik lesov Poniky

28 11

8

9

57:54

41

11 OFK Slovan Valaská

28 11

4

13

53:64

37

12 FK Šalková B

28 11

3

14

50:61

36

13 FK SOKOL NEMECKÁ

28

7

3

18

38:71

24

14 TJ Partizán Dolná Lehota

28

2

5

21

33:74

11

15 TJ Slovan Michalová

28

2

8

18

23:87

11

Hodnotenie III. liga dorast skupina JUH Sokol Braväcovo
V súťažnom ročníku 2016/2017 naše mužstvo skončilo na celkovom 3. mieste, s bilanciou 24 14 4 6 72:36 46 +10. Mužstvo dlho bojovalo o víťazstvo v
súťaži, ale po odchode Sebastiána Bauka na študijný pobyt do Grécka a maródka v A mužstve mužov, museli zaskakovať dorastenci u mužov a tým sme
stratili body v dôležitých zápasoch. Nastrieľali sme 72 gólov , kde strelecky
sa najviac darilo: Šperka - 16, Vinarčík - 13, Škvarka - 10, Matula - 7, Bauko a
Floch - 6 gólov. Vo výbornej forme v tomto súťažnom ročníku chytal brankár
Šimon Bubelíny. K nemu sa pridali Košík, Nagy, Tréger, Bauko, Floch, Šperka,
Škvarka, Matula. Dobre sa uviedol Demo. Ročník 1998 končí v doraste, čiže
končí až 8 hráčov. Zatiaľ máme 15 hráčov a chceli by sme sa prihlásiť ešte do
súťažného ročníka 2017/2018. Chcel by som sa poďakovať všetkým hráčom,
hlavne tým, ktorí skončili v doraste a reprezentovali Sokol Braväcovo, ale aj
tým, ktorí zostali a budú ďalej pokračovať v doraste, popriať im nech sa im
futbalovo darí, či už u mužov, alebo v doraste a hlavne aby boli zdravotne
fit a veľa chuti do trénovania. Chcem poďakovať sponzorom: firme Diago
- Ing. Slavomírovi Kupčokovi a Mikulášovi Kupčokovi, Obci Braväcovo, Poľnohospodárskemu družstvu Beňuš, realizačnému tímu: Kamilovi Košíkovi,
Marošovi Šperkovi, Miroslavovi Bubelínymu a ďalším, ktorí nám pomáhali.
Ing. Jozef Plieštik – vedúci dorastu

Konečná tabuľka dorast sezóna 2016/2017
1

MŠK Rimavská Sobota

24

18

4

2

83:24

2

TJ Sklotatran Poltár

24

18

1

5

76:31

58
55

3

FK Sokol Braväcovo

24

14

4

6

72:36

46

4

FK Iskra Hnúšťa

24

14

1

9

45:42

43

5

FK Mesta Tornaľa

24

12

2

10

60:49

38

6

MFK Nová Baňa

24

11

4

9

66:42

37

7

FK 09 Bacúch

24

11

1

12

41:50

34

8

FTC Fiľakovo

24

10

4

10

45:47

34

9

MFK Strojár Krupina

24

9

1

14

39:54

28

10 MFK Revúca

24

6

5

13

47:60

23

11 MFK Detva

24

7

1

16

38:83

22

12 FK Slovan Kúpele Sliač

24

5

5

14

30:58

20

13 TJ Tatran Čierny Balog

24

4

1

19

39:105

13

14 OFK Slovenská Ľupča (odstúpené)

0

0

0

0

0:0

0

Ošetrovanie futbalového ihriska v Braväcove

V tomto roku hneď v jarných mesiacoch pred jarnou časťou bola urobená aerifikácia, ľudovo povedané prevzdušnenie trávnika. Je to uvoľnenie zhutnenia v koreňovej zóne, odstránenie zhutneného
materiálu (a nahradenie top dressingom). Na tento
úkon sme si zapožičali špeciálny stroj ( štopľovačku),
následne bolo do uvoľneného zvršku trávnika zapracovaných 20 ton špeciálneho piesku, frakcia 0 - 4
mm, do otvorov po arefikácii, následné zasmykovanie. Týmto zásahom sa zlepšili drenážne schopnosti
pôdy, fyzikálne vlastnosti povrchovej časti vegetačného profilu a dosiahlo sa zvýšenie odnožovania
tráv. Zvýšila sa tiež porozita pôdy, znížila sa tvorba
prázdnych miest v trávniku, čím sa zabránilo tvorbe
buriny.
Pred pár dňami 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 týždeň po skončení posledného zápasu boli urobené

výmeny trávneho koberca na kritických miestach, aplikátorom pravidelne v stanovených dávkach
za pomoci špeciálneho stroja. Ďalej boli zmesou or- umelého hnojiva, ktoré zabezpečujeme sponzorsky. Kosenie vykonávame pravidelne 1 x týždenne
vlastným malotraktorom. Na zavlažovanie nášho
futbalového ihriska používame vodu z potoka Hudcová samospádom, cez potrubie od protipožiarnej
nádrže v Podholí. Tým, že nemusíme vodu čerpať,
šetríme financie. Do budúcna by bolo potrebné
vymeniť rozstrekovače, sú zastarané a nevyhovujú
technickými parametrami.
Vzhľadom na obmedzené možnosti nášho a aj
obecného rozpočtu, sme tieto práce tak ako v minulosti dokázali urobiť hlavne za pomoci sponzorov a priateľov futbalu. Obec nám zabezpečuje
pravidelné kosenie futbalového ihriska, prepravu
požičaných strojov od sponzorov, aplikáciu umelých hnojív, ostatné práce si zabezpečujeme samy,
nice a piesku vyrovnané nerovnosti ihriska, dosiatie brigádnicky, bez nároku na akúkoľvek finančnú nátrávneho semena. Nasledovať bude aplikácia ume- hradu..
lého hnojiva, pravidelné kosenie a pravidelné zavlažovanie. Hnojenie trávnika vykonávame vlastným
Výkonný výbor FK Sokol
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Č o p r e z r a d i l a k r o n i k a XXIV. časť - Rok 1991
Spoločenský život – Popri veľkých zmenách v ekonomike náš život musí pokračovať ďalej. Po novom
roku je zasa všetko drahšie, tak nám nič iné nezostáva, len si peňaženka dobre naplniť. V januári sa
konala schôdza Jednoty – spotrebné družstvo. Dochádza k zmenám. Členský príspevok sa zvyšuje na
500Kčs. Členská základňa sa týmto zmenšila, zostalo
107 členov. Vo februári na Fašiangy napadlo veľa
snehu, ale mládežníkom to nevadilo a v MOS urobili estrádu pod názvom: Urobíme show. Nechýbal
v nej Kubko a Maťko v podaní Petra
Kochana a Juraja Gašperana. Účasť
na predstavení bola dobrá. 9. marca
pripravila ZOZPO súťažno – zábavný
večer. Súťažili tieto družstvá:
I. TJ – Marek Pôbiš, Juraj Gašperan,
Maroš Vrbovský
II. ČSČK – Anna Gašperanová, Margita Libičová, Dezider Bacúšan
III. ZPO – Marcel Kubica, Ján Ľupták, Miroslav Gašperan
IV. Výber – Rado Brenkus, Ján Divok, Peter Baliak
Súťaž mala 5 kôl. I. kolo – Otázky – Ako si všímame našu dedinu.
Nechýbala tu otázka napr. Koľko
schodíkov vedie do krčmy? II. kolo
– Skladanie Rubikovej kocky – jedna
farba na čas, III. kolo – Hádanky, IV.
kolo – Šľahanie vaj. bielok na čas, V.
kolo Štafeta s helmou, okuliarmi –
nosenie ping pongovej loptičky na
rakete na čas. Poradie na konci súťaže bolo: TJ, ČSČK, ZPO, Výber.
Súťaž požiarnych družstiev – 30.
júna 1991
Výsledky: I. miesto –
Polomka, II. miesto Gašparovo, III.
miesto – Heľpa, IV. Miesto – Braväcovo. V okresnej súťaži sa naše družstvo umiestnilo tiež na 4. mieste.
Futbalový turnaj – 28. júla za účasti družstiev: Tatran Polomka, Slovan
Tajov, Slovan Beňuš, Sokol Braväcovo. Vo finále sa stretli Slovan Beňuš
a Tatran Polomka. Zápas skončil 2:2
a kopali sa jedenástky. Polomka zvíťazila 5:3. Na druhom mieste skončil
Slovan Beňuš. Naši futbalisti skončili
na treťom mieste.
Sčítanie ľudu – Z 2. na 3. marca prebehlo sčítanie ľudu a bytov v celom
štáte. Sčítací komisári roznášali po
domoch sčítacie hárky, ktoré mali
ľudia povyplňovať. Niektorí občania
mali k tomuto výhrady a nechceli
všetko vyplňovať pravdivo, pretože sa báli, že všetko bude zdanené. Uvádzam niekoľko údajov: Počet
trvalo bývajúcich obyvateľov: 764, muži - 387, ženy
– 377. Počet ekonomicky aktívnych ľudí: 348, muži
– 211, ženy – 137. Vek nášho obyvateľstva: od 0 – 14
r – 20,9%, produktívny vek – 58%, poproduktívny
vek – 21%. Rodinných domov – 235; obývaných 212,
neobývaných 23, 28 domov vlastnia chatári.
Životná úroveň nášho obyvateľstva: Ústredné kúrenie v domoch – 141, kúpeľne – 179, automatické
práčky – 57, farebný televízor – 89, telefón – 8, osobné autá – 76, chaty – 2. Obytná plocha na 1 osobu
u nás pripadá 15,5 m2.
Náboženské vyznanie – rímsko – katolícke vyznanie – 682, bez vyznania – 16, grécko – katolícke
vyznanie – 3, evanjelické vyznanie – 4, ostatné – 4,
nezistené – 55.
Od apríla dochádza k zvýšeniu poplatkov za rádia
a televízory o 100%. Zdražel plyn a palivo. Uhlie zdra-

želo viac ako 300%. Napr. za „orech“, ktorý stál 18Kčs
sme v máji zaplatili 62,30 Kčs za 1q.
V júni si braväcká mlaď utvorila novú organizáciu
– Zväz mladých. Schádzajú sa v budove bývalej MŠ.
Začali byť dosť činní. Organizujú rôzne akcie – diskotéky, brigády pri MŠ i pod ihriskom, pri volejbalovom
ihrisku. Z 30.8. – 31.8.1991 zorganizovali 24 hodinový NONSTOP volejbal. Súťažilo družstvo Braväcova
a Zbytok sveta. Zvíťazili hostia.
Obyvateľstvo – Bolo uzavretých 14 manželstiev,

Druhý súkromný obchod je v dome Daniela Dunajského. Majiteľka je pani Stančíková z Brezna, ktorá si
prenajala priestory a zamestnala Marianu Dunajskú.
V tomto roku došlo zasa k zvýšeniu cien potravín,
drogérie a aj iného priemyselného tovaru. V pohostinstve začala predávať Elena Gašperanová, ktorá
predávala v Beňuši.
Cirkevný život – Po nastúpení p. farára V. Slováka sa v našich obciach začal rozvíjať cirkevný život.
Pán farár je dobrý organizátor a vie si získať deti
i mládež. Rozmohli sa u nás tzv.
„Akadémie“. 10. marca sa konala
vo farskom kostole v Beňuši akadémia pod názvom „Umučenie
Ježiša Krista“. Toto pásmo predviedol detský a mládežnícky spevácky zbor z Novej Bane. 23. marca – vo farskom kostole v Beňuši
pod názvom: Zvestovanie Panny
Márie. Účinkovala spevácka skupina vedená J. Šajgalíkovou. 12.
októbra 1991 bol vysvätený „Dom
smútku a zvonica s kaplnkou
v Braväcove“. Hodnota tohto stánku predstavuje cca 300.000Kčs.
Slávnostnú sv. omšu slúžil pán
dekan z Brezna. Prítomní boli aj
kňazi z Polomky, Heľpy a p. farár
Nociar, ktorý sa tiež zaslúžil o to,
aby sa tento stánok vybudoval.
Vysviacky sa zúčastnili aj veriaci
z okolitých dedín. Hoci počasie
neprialo, pršalo, celá akcia bola
veľmi dobre pripravená. O dobrú
úroveň sa postaral aj spevácky
zbor. Za celú obec sa všetkým poďakoval člen OZ František Pôbiš.
Vysviacky sa nemohol zúčastniť p.
biskup Rudolf Baláž. Prišiel medzi
veriacich z Braväcova 21. novembra a slúžil sv. omšu v kaplnke.
Od vysviacky sa v nej pravidelne
každý štvrtok konajú bohoslužby
(okrem cirk. sviatku, keď pripadne na štvrtok). Prvým zomrelým,
ktorý ležal v našom dome smútku
bola neb. Anna Kochanová (od
Katkov). Zvonárkou, ako i upratovanie tohto stánku má na starosti
Jolana Divoková. Poplatok za prv
noc je 100Kčs, ďalšie 50 Kčs.
Vianoce boli pekné, so snehom.
Na prvý sviatok vianočný, divadelný súbor pri MOS v Braväcove pod
vedením Jozefa Gašperana zahral
zomrelo 14 ľudí.
div.hru J.G. Tajovského: Statky-Zmätky. Účinkovali:
Školstvo – V MŠ dochádza z organizačných dôvo- Elena a Viliam Amrózovci, Mária Libičová, Ivan Kuvik,
dov k zmene riaditeľky MŠ. Stáva sa ňou Margita Li- Tatiana Švantnerová, Jozef, Dezider, Juraj, Anina Gašbičová, bývalá učiteľka a Anna Ličková ostáva v MŠ peranovci, Iveta Srnková. Divadlo bolo pekné, sála
učiteľkou. Do MŠ je zapísaných plný počet detí – 23. plná a diváci spokojní. 29.12. Zväz mladých predvieV obci je viac detí, ktoré pre obmedzenú kapacitu dol estrádu s tradičným názvom: „Urobíme show“.
MŠ, musia byť doma. Do MŠ chodia 5-6 ročné deti a Účinkovali: Marek Pôbiš, Martin Libič, Marcel Kubica,
deti zamestnaných matiek.
Ján a Miloš Ľupták, Henrich Gašperan, Marian Kuvik,
Základná škola – I. roč. - 22 detí vyučujúca M. Chvá- Andrea Laurincová, Anina Gašperanová, Katarína Lilová, III. roč. – 22 detí vyučujúca M. Vozárová, IV. roč. bičová, Mária Pavliaková, Miroslava Molnárová, An– 15 detí vyučujúca E. Fašková. II. ročník – deti chodili drea Šajgalíková, Agáta Ličková, Andrea Dlholucká.
na Beňuš. Zostalo I. odd. družiny s počtom 28 detí – Úroveň estrády bola dobrá, obecenstvo sa pobavilo,
Anna Gašperanová.
aj účasť divákov bola tiež dobrá. Na Silvestra mládežObchody – V obci pribudli dva nové súkromné ob- níci urobili diskotéku, vstup bol voľný.
chody. Prvým súkromným podnikateľom v obchode
Počasie – Teplotné rozdiely neboli veľké. Sneh pasa stal Ján Nemčok, ktorý si otvoril obchod doma dal v druhej polovici decembra. Lesných plodov je
v garáži. Predáva väčšinou potraviny a menej drogé- z roka na rok menej. Čučoriedky na jar pomrzli, tak
riu. Služby poskytuje aj v sobotu a nedeľu. Najviac ich bolo málo.
predá piva, lebo je lacnejšie ako v štátnom obchode.
Spracovala EĽ
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