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Píše sa rok 1998. Privítali sme ho dôstojne. Chceli
by sme ho prežiť čo najradostnejšie bez akýchkoľvek
prekážok a príkoria. Nie je to však možné. Aj v našej
obci zápasíme s problémami. Všeličo by sa zišlo vylepšiť, opraviť či vybudovať. Finančná situácia nám
v tom zabraňuje. Aj napriek tomu sa snažíme žiť život dôstojne. Organizácie a spolky pracujú aj napriek
sťaženým podmienkam. V roku 1998 sa konali parlamentné a komunálne voľby. Parlamentné voľby: konali sa 25. – 26.9.1998. Kandidovalo 17 politických
strán a hnutí. Výsledky volieb: počet voličov – 587;
počet voličov, ktorým boli vydané obálky – 514; počet platných hlasov – 506. V našej obci získala najviac
hlasov Strana demokratickej ľavice – 137. Komunálne voľby: konali sa 18. a 19. decembra 1998 Za poslancov do obecného zastupiteľstva kandidovalo 19.
občanov. V zoznamoch voličov bolo zapísaných 576
osôb; vydané obálky – 359 voličom, ; platné hlasy –
333. Do OZ sa volilo 11 poslancov. Najviac hlasov
získali kandidáti: Ivan Kuvik – 202 hlasov,; Ing. Marek
Pôbiš – 187; Štefan Ľupták – 187; Peter Ľupták – 181;
Juraj Šperka – 170; Ján Pačesa – 167; Pavel Tréger –
164; Mária Bútorová – 157; Jozef Molnár – 156;
Margita Fašková – 151; Miroslav Kochan – 141.
Ostatní kandidáti získali počet hlasov nasledovne: Ondrej Gašperan – 140; Jozef Poliak – 140;
Božena Gašperanová – 138; Jozef Kolega – 127;
Roman Nemčok – 105; Viera Vrbovská – 103; Boris
Srnka – 102; Štefan Divok – 93. Za starostu obce
kandidoval druhé volebné obdobie Ing. Peter Baliak, nezávislý kandidát. Získal 315 platných hlasov a bol zvolený za starostu obce na ďalšie volebné obdobie. Dobrovoľný požiarny zbor – svoje
poznatky v oblasti požiarnej ochrany si rozširovali na požiarnických súťažiach. Vyhodnotenie súťažiacich družstiev v celookresnom merítku je nasledovné: muži mladší – 10 miesto; muži starší – 23
miesto; muži starší č. 2 – 18 miesto. Z týchto výsledkov vidíme, že s výkonmi nemôžu byť spokojní. Tradíciou bývalo, že obsadzovali popredné miesta. O pohár obce Dobroč – zúčastnilo sa zmiešané
družstvo a skončilo na poslednom mieste. Mladí požiarnici – Hronec – zúčastnilo sa 1 družstvo st. chlapcov a 1 družstvo st. dievčat. Dievčatá postúpili do
krajského kola v Banskej Štiavnici. Z okresu Brezno
dokázala jedine naša organizácia postaviť takéto
družstvo. Chlapci v Hronci boli na 11. mieste. Vykonali preventívne prehliadky, venovali sa propagačnej a kultúrnej činnosti a darcovstvu krvi. V priebehu
roka pokračovali v dokončovacích prácach na prístavbe garáže. Zlepšila sa situácia vo výzbroji a výstroji. Dokúpila sa motorová striekačka PS12R, ktorá
by mala pomôcť zlepšiť výsledky na súťažiach na
obvodných kolách. Miestne osvetové stredisko –
Pod vedením Jozefa Gašperana bolo pripravených
veľa kultúrnych podujatí. Boli to: repríza div. hry
Mastný hrniec; šachový turnaj; Fašiangový ples; Pochovávanie basy; div. hra „Čaj u pána senátora“ – herci z Nemeckej; Deň matiek; Program ĽH Bukovinka –
V. výročie vzniku; Úcta k starším; Súťažný večer
medzi zložkami. Miešaný spevácky zbor Domovina:
Koncert v kultúrnom dome, koncert vo vonkajších
priestoroch ZŠ v Braväcove, účinkoval aj ľudový rozprávač Juraj Kováč, tanečná zábava a do tanca hrala
hudobná skupina ZBN, Ozveny staroslovienčiny
v Telgárte, Vianočné koncerty v Braväcove, v Čiernom Balogu. Od 1.4.1998 kultúrny pracovník p. Jozef
Gašperan ukončil svoju profesionálnu činnosť v kultúre v Braväcove. Zväz mladých - činnosť mladých
ľudí ochabla. Prelomovým rokom bol rok 1996, keď
im vyhorela budova, kde sa schádzali. Odvtedy

ochabol záujem o prácu a činnosť tomu nasvedčuje.
Jedna jediná akcia za celý rok. Bol to jubilejný 10.
ročník NON STOPu. Po ukončení vystúpil vojenský
folklórny súbor Jánošík. K 31.12. 1998 organizácia
Zväzu mladých zanikla. Folklórny súbor Bukovinka –
od februára 1998 sa môže datovať vznik, alebo
správnejšie znovuzrodenie folklórneho súboru Bukovinka, ktorý v päťdesiatych rokoch v Braväcove
a v Beňuši fungoval a v roku 1960 zanikol. Pod vedením Ing. Mareka Pôbiša, sa 15 – 20 mladých z Braväcova a Beňuša schádzali na tanečných nácvikoch.
Vystúpiť pred verejnosťou sa v roku 1998 ešte neodvážili. SČK – predsedníčka spolku p. Margita Libičová
a pokladníčka p. Valéria Šperková sa na členskej
schôdzi vzdali svojich funkcií. Boli to dlhoročné funkcionárky a patrí im poďakovanie. Za novú predsedníčku bola navrhnutá p. Božena Gašperanová, ktorá
funkci prijala. Na schôdzu boli pozvaní aj darcovia
krvi. Je potešiteľné, že máme aj v OZ v Braväcove
darcov krvi. Príkladom je aj sám starosta obce In. Peter Baliak, ktorý v roku 1998 daroval krv 4 krát a z poslancov darovali krv aj Juraj Šperka, Ing. Marek Pôbiš

a Štefan Ľupták. FK Sokol Braväcovo – futbalisti hrali
I. triedu sezóna 1998/99. Skončili na 7. priečke so ziskom bodov 37; z 26 odohraných zápasov 11 vyhrali,
11 prehrali, 4 remizovali. Zúčastnili sa niekoľkých turnajov. Turnaj v Plzni – víťaz Braväcovo; v Heľpe skončili na 4. mieste; v Očovej – druhé miesto; v Braväcove – prvé miesto. FK Sokol Braväcovo – starší žiaci
– mladí futbalisti išli za svojim cieľom prebojovať sa
do záverečnej baráže. Svoju skupinu ročník 98/99
okres Brezno vyhrali. Na návrh funkcionárov Dukly
Banská Bystrica C a po dohode s FK Sokol Braväcovo
sa zápas baráže uskutočnil na ihrisku FK Sokol Braväcovo. Domáci zverenci síce zápas prehrali 0:8, no
i napriek výsledku do IV. ligy starších žiakov postúpilo Braväcovo z dôvodov neoprávneného štartu hráčov Dukly Banská Bystrica C. Komisia rozhodla výsledok anulovať a priznala víťazstvo 3:0 kontumačne
pre mužstvo FK Sokol Braväcovo. S výsledkom družstva starších žiakov môžeme byť veľmi spokojní,
začo vďačíme ich trénerovi p. Miroslavovi Gašperanovi (Kempes st.) a asistentom p. Jaroslavovi Pôbišovi (Lídoš st.) a Jaroslavovi Ľuptákovi (Macher st.), že
dosiahli výsledok, aký sa nepodaril v histórii futbalu
v obci so staršími žiakmi. IV. liga je riadená stredoslovenským futbalovým zväzom a FK Sokol Braväcovo
bude hrať skupinu C za okres Brezno a Banskú Bystricu. Chlapci budú hrať s víťaznými družstvami z okresu Zvolen a Žiar nad Hronom. Najlepší strelci v sezóne 98/99 boli: Mirko Gašperan ml, Jarko Ľupták ml.
a Jarko Pôbiš ml. Materská škola – vyučovalo sa
v dvoch triedach. Zapísaných detí bolo 36. Personál
nezmenený. Učiteľky – Anna Ličková, Monika Matulí-
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ková, Tatiana Švantnerová, riaditeľka Margita Libičová. Základná škola – I. ročník – p. uč. Darina Matisová
– 26 detí; II. Ročník – p. uč. Zuzana Ľuptáková – 24
detí; školský klub – p. uč. Gašperanová Anna – 28
detí. Plynofikácia obce – v predchádzajúcich rokoch
nebolo možné vybudovať v obci plynofikáciu z dôvodu technických problémov s reguláciou a nenaplnenia množstva m3 plynu pre odberné miesto. V súčasnosti je tento problém prekonaný a na základe
jednaní s SPP Zvolen a záujmu občanov o plynofikáciu rodinných domov (viac ako 80%), bolo rozhodnuté, že treba začať s projektovými prípravami na
plynofikáciu. V tomto roku sa započalo s projektovou prípravou tejto stavby a to: zadanie stavby,
územné rozhodnutie, geometrické zameranie stavby, stavebné povolenie I. etapa a II. etapa. Projektové
práce zabezpečovala pre nás firma GRAVE – Slašťan
Dušan, geodetické zameranie firma GEOLINK – Janka Linkešová. Obec y mala byť splynofikovaná do
konca tohoto volebného obdobia 1998-2002. Obyvateľstvo: k 31.12.1998 má obec Braväcovo 747 obyvateľov. Narodilo sa 11 detí z toho 5 chlapcov a 6
dievčat. Zomrelo 7 občanov, z toho 5 mužov a 2
ženy. Manželstvo uzavreli 2 páry. ZPOZ – pri OÚ
v Braväcove pri príležitosti strieborných a zlatých
sobášov, pripravilo pre jubilantov slávnostný akt
so zápisom do Pamätnej knihy obce Braväcovo.
Strieborný sobáš – manželia Ján a Marta Ľuptákovci, Gabriel a Elena Gašperanovci. Zlatý sobáš
– manželia Ján a Margita Kochanovci, Ladislav
a Anna Bacúšanovci. Mesiac „Úcty k starším“ –
mesiac október bol vyhlásený Organizáciu spojených národov za „Mesiac úcty k starším“. Zaiste
i medzi nami sa nájdu ľudia uznávajúci, že staršiu
generáciu si teba ctiť, vážiť a pomáhať jej. Obecný
úrad pripravil 10.10.1998 pre starších občanov
slávnostné posedenie s obedom v Klube dôchodcov v Braväcove aj so zápisom do Pamätne
knihy obce Braväcovo. Obchody a pohostinstvá
– pohostinstvo „Pohoda u Baliakov“ zmenilo prevádzkovateľa. Novou prevádzkovateľkou je p. Eva
Michlečíková. Pani Viera Baliaková ukončila podnikateľskú činnosť. Horehronské spotrebné družstvo –
v tejto predajni previedli rekonštrukciu. Zbúrali spojovaciu priečku bývalej predajne Chlieb a pečivo.
Získaný priestor využili pre chladiarenské zariadenie
pre predaj mäsa a mäsových výrobkov, nakoľko od 1.
júna 1998 bola zrušená predajňa Mäsa a údenín.
21.12.1998 v nočných hodinách táto predajňa bola
vykradnutá. Spôsobená škoda bola za 100.000Sk
Veľké mrazničky zostali prázdne, vykradli výberové
kávy, alkohol, pracie prášky a iný tovar. Cirkevný život – štatistika: pokrstených 25; uzavretie manželstva – 4; cirkevne pochovaných 28; prvé sväté prijímanie – 24 detí. Uskutočnila sa oprava organa, bola
to druhá oprava od r. 1952. Oprava stála 30.000Sk.
Zaujímavý spôsob ako sa zblížiť so svojimi farníkmi
zvolil správca farnosti Dp. Dušan Horvath. Usporiadal stretnutia vo filiálkach v Gašparove, vo Filipove,
v Braväcove a v Beňuši. V Braväcove sa stretnutie
uskutočnilo vo vonkajších priestoroch ZŠ. Pre zúčastnených sa varil guľáš, nechýbali duchovné cvičenia, súťaže pre deti i dospelých. Počasie prialo a bol
to dobrý spôsob zblížiť ľudí navzájom a zároveň ich
priblížiť k Bohu. Rôzne opravy – oprava fasády, rôzne
murárske práce, natieranie, oprava sakrestie (vymaľovanie, oprava nábytku, nová dlažba, vonkajšie
osvetlenie, vyčistil sa chór od netopierov, rozšírili sa
parapety pri zvonoch, obmurovali schody a múrik
do sakrestie).
Spracovala kronikárka EĽ
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Štvrťročník pre občanov horehronskej obce Braväcovo
Prihováram sa Vám, ako jeden z
vás, ako predseda ZO SZPB, ako
spoluobčan našej malebnej a krásnej obce. Po ďalšom zveľaďovaní a
jej skrášľovaní v tomto roku, opäť
prichádzajú najkrajšie sviatky roka sviatky rodiny, pokoja a vzájomného
pochopenia, ktoré svojou silou každoročne ovládajú celé ľudstvo.
Vianoce - neopakovateľné dni plné
krásnych zážitkov a dojmov, ktoré sa
snažíme vyčariť pre svojich najbližších a najmilších. Sú spojené s množstvom zvykov a tradícií. No hlavným
poslaním Vianoc je ich myšlienka
prinášať dobro a lásku a pocit vzájomnej spolupatričnosti.
Čaro Vianoc má mnohoraké podoby - sneh a mráz, ktoré k nim neodmysliteľne patria, večerné svetlá,
ktoré akosi inak osvetľujú naše ulice,
hudba v nich, ktorá znie lahodnejšie
a sviatočnejšie ako pri iných príležitostiach a ponad svetlo lámp nadýchané vločky. Avšak bez ohľadu na
to, či snehová nádielka prispeje k
vytvoreniu tej správnej atmosféry,
to, aké Vianoce prežijeme v kruhu
najbližších, závisí predovšetkým od
nás samých. Veď k ľudskému šťastiu
stačí veľmi málo. Trochu času, nehy,
porozumenia, schopnosť počúvať
a pochopiť toho druhého a vážiť si
to, čo nám život ponúkne. Tešiť sa z
maličkostí - možno aj z toho, že si vo
sviatočný večer spolu s milovanými
sadneme za sviatočne prestretý stôl,
že spoločne naplno precítime teplo
domova pri pohľade z okna na zasneženú krajinu, precítime to úžasné
ticho a snehovú belobu v svetle pou-
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kráse vyzdobeného bytu, či krásneho stromčeka, pod ktorým očakávame prekvapenie, aj keď bez toho by
stratili naše sviatky svoje čaro predovšetkým v detských očiach. Kúzlo
Vianoc by sme mali hľadať v sebe, vo
svojom vnútri, v kráse duševnej pohody. Chvíle Vianoc by sa mali stať
zdrojom hlbokých ľudských citov a
návratu k rodinnému krbu.
Nie je však dané každej rodine
byť na tieto sviatky spolu. Manžel
či manželka si plnia svoje pracovné
povinnosti, dieťa trávi sviatky v spoločnosti svojej lásky, zakladá si svoj
vlastný domov, niekto sa podriadil
zákonu prírody a navždy odišiel zo
sveta živých. Napriek tomu nie je
prázdno v našich srdciach, pretože aj
tí, ktorých už nikdy neuvidíme, aj tí,
ktorých návrat túžobne očakávame,
stále zostávajú v našich srdciach. A
na Vianoce zvlášť.
Starý rok sa končí, stojíme tiež na
prahu Nového roka a vtedy sa zvykneme obzrieť späť, aby sme zhodnotili ten starý a hľadíme do budúcnosti, aby sme si naplánovali čo
urobíme v tom novom.
Želám Vám, všetkým, aby radosť,
pokoj a láska, ktoré vo väčšine z nás
Príjemné prežitie
prekypujú počas vianočných sviatkov, boli aj súčasťou dní nadchádzavianočných sviatkov
júcich, tých všedných, naplnených
a šťastný nový rok,
starosťami a problémami.
praje redakcia
V Novom roku 2019 prajem Vám
všetkým veľa zdravia, šťastia, vzájomnej lásky a úspechov v práci i
v tieto dni akoby inak hlaholil... Toto
osobnom živote.
je skutočné šťastie - v rodinnom
kruhu vytvorené, to pravé kúzlo
V Braväcove 15. decembra 2018
Vianoc, ktoré však nespočíva len v
predseda ZO SZPB, mjr. v.v. Gašperan Jozef

ČARO VIANOC

ličných lámp, započúvame sa intenzívnejšie a vnímavejšie do melódie
Tichej noci a hlasu zvona zvolávajúceho na večernú omšu - aj ten práve

Radosť, pokoj a zdravie...

Radosť, pokoj a zdravie – tri slová,
tri obyčajné slová, ale výstižné a veľavravné. Tri slová, ktoré zachytávajú
podstatu a myšlienku dvoch Mikulášskych popoludní. Sme poctení,
že MY žiaci ZŠ v Beňuši, sme boli pritom. Prvé sa uskutočnilo 7. 12. 2018
pri OÚ v Beňuši. Už niekoľko rokov
sa v deň príchodu Mikuláša, konajú
v tejto malej dedinke vianočné trhy.
Výrobky žiakov našej školy, vyrobené
počas vianočných tvorivých dielní,
ale i výrobky drobných remeselníkov
z blízkeho okolia, zaplnia pulty a pultíky, parkovisko pred OÚ v Beňuši
ožije a trhy sa môžu začať. Rozvoniava punč i kapustnica, zo všetkých
kútov znie vrava ľudí, popreplietaná
tónmi hudby. Hoci mrholí, nevadí,
je tu vianočná atmosféra. Dav zrazu
stíchne, to sa už všetkým prihovára pani starostka, otvorí podujatie

a vyzýva účinkujúcich, aby dokreslili
čaro tohto popoludnia. Je čas započúvať do spevov, recitácií i krásnej
vianočnej hudby, malých, väčších
i tých skôr narodených. Z našej školy
si program pripravili žiaci z tanečno
– dramatického krúžku, pod vedením pani učiteliek Moniky a Slávky,
a zo speváckeho krúžku, pod vedením pani učiteľky Zuzky. Po krátkych
vystúpeniach sa rozžiarili očká všetkých detí, prišiel Mikuláš a pri rozsvietenom stromčeku deti obdaroval
tradičným balíčkom.
V sobotu 8. 12. 2018 sme sa prebudili do krásne zasneženého rána.
A to bol impulz na radosť. Aspoň sa
Mikulášovi pôjde lepšie. Popoludní
ho očakávali obyvatelia Braväcova.
Nesklamal, o 16, 00 hodine sa objavil pred tržnicou v Braväcove, aby si
spoločne s ostatnými vychutnal kul-

túrny program. Otvorili ho žienky zo
speváckej skupiny Jeseň života, po
nich sa predviedli najmenší – deti z
MŠ v Braväcove, pod vedením pani
učiteliek Moniky a Karolínky a opäť
nechýbali ani žiaci našej školy. Vystúpili deti z tanečno – dramatického
krúžku, pod vedením pani učiteliek
Moniky a Slávky, a zo speváckeho
krúžku, pod vedením pani učiteľky
Zuzky. Mikuláš sa im pekne poďakoval a poprosil deti, aby mu pomohli
rozsvietiť stromček. Spoločným
a hlasným odpočítavaním sa im to
podarilo a stromček sa pri čísle 0,
rozsvietil. To bolo radosti, ešte balíček a fotka s Mikulášom, anjelom,
a čertom. Buchty, škvarkové pagáče, punč a dobrá nálada. Rozhovory
známych a pokoj, na chvíľu sme sa
zastavili, našli si čas a nikto sa neponáhľal. Bolo to veľmi príjemné popo-

ludnie, za jeho zorganizovanie patrí
veľká vďaka Občianskemu združeniu
Čučoriedka.
Čo nám priniesli a dali tieto dve popoludnia?
Radosť, mali ju deti, zo snehu, balíčkov, veď predvianočné obdobie si
nikto z nás nevie predstaviť bez Mikuláša. Tešili sa i rodičia, starí rodičia,
keď videli svoje deti vystupovať.
Pokoj, chvíľu zastať a postáť na
jednom mieste, hoci zima oziaba a
nohy podupkávajú. Stojí to však za
to, v kruhu priateľov prehodiť zopár
slov. Zastaviť tie nami uponáhľané
dni.
Zdravie, to najdôležitejšie, želali si
ho a priali všetci, pre všetkých. Pre
tých, ktorí sú chorí, a teraz ho veľmi
potrebujú, ale i pre zdravých, aby sa
o rok opäť stretli a rozdávali radosť.
S úctou pani učiteľka Zuzka
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Informácia o investičných aktivitách
vo volebnom období 2014 - 2018
Vážení spoluobčania,
v krátkosti Vám podávam informáciu o najdôležitejších investičných
aktivitách , ktoré sa nám podarilo
urobiť vo volebnom období 2014
– 2018. Snažil som sa o presadenie
projektov, o ktorých som bol presvedčený, že pomôžu rozvoju Braväcova. Bolo ich možné uskutočniť
len po schválení na obecnom zastupiteľstve.
Boli to projekty na zlepšenie základnej infraštruktúry, zlepšenie každodenného života našich občanov.
Ďakujem poslancom, ktorí schválili
uznesenia na realizácie investícií
z vlastných zdrojov, uznesenia na
podanie žiadostí o dotácie z vnútroštátnych zdrojov a z eurofondov.
Ďakujem im za finančnú podporu
kultúry, športu a podporu všetkých
spolkov a združení pôsobiacich
v našej obci.
Dotácia z MV SR na rozšírenie samostaného kamerového systému vo
Schválené a pridelené dotácie
výške 4 tis. EUR.
Rok 2015
Dotácia z VUC Banská Bystrica na reDotácia z MV SR , pridelenie požiar- zivo na polážky Amfiteáter vo výške
neho vozidla IVECO DAILY vo výške 1,5 tis. EUR.
120 tis. EUR.
Dotácia z MK SR na doplnenie knižDotácia z PRV na vybudovanie sa- ničného fondu vo výške 500 EUR.
mostatného kamerového systému
vo výške 100 tis. EUR.
Rok 2016
Dotácie z ÚPSVaR na chránené pra- Dotácie z ÚPSVaR na chránené pracovisko, na pracovného asistenta covisko, na pracovného asistenta
vo výške 10 tis. EUR.
vo výške 14 tis. EUR

Výstavba kanalizácie 2018

Zateplenie budovy MŠ 2018
Dotácia z DPO Bratislava na materiálno-technické vybavenie DHZO vo
výške 2 tis. EUR.
Dotácia z Recyklačného fondu MŽP
SR na separáciu odpadu vo výške
1,1tis. EUR
Dotácia z Fondu na podporu umenia na doplnenie knižničného fondu vo výške 1 tis. EUR.
Rok 2017
Dotácia z Environmentálneho fondu MŽP SR na kanalizáciu vo výške
130 tis. EUR.
Dotácia z MV SR, pridelenie protipožiarneho vozíka hasičom vo výške
30 tis. EUR.
Dotácie z ÚPSVaR na chránené pracovisko, na pracovného asistenta
vo výške 15 tis. EUR.
Dotácia VUC Banská Bystrica na rekonštrukciu hľadiska vo výške 3,2
tis.EUR.
Dotácia z DPO Bratislava na materiálno-technické vybavenie DHZO vo
výške 3 tis. EUR.
Dotácia z Fondu na podporu umenia na doplnenie knižničného fondu vo výške 1 tis. EUR.
Rok 2018
Dotácia z OP KZP na rekonštukciu
MŠ Braväcovo vo výške 330 000
EUR.
Dotácia z Environmentálneho fondu MŽP SR na kanalizáciu vo výške
150 tis. EUR.
Dotácia z EF MŽP SR na zateplenie
budovy MŠ vo výške 100 tis. EUR.
Dotácia zo SFZ na dokončenie prístavby futbalových šatní vo výške
18 tis. EUR.
Dotácie z ÚPSVaR na chránené pracovisko, na pracovného asistenta
vo výške 15 tis. EUR.
Dotácia z DPO Bratislava na materi-

álno-technické vybavenie DHZO vo
výške 3 tis. EUR.
Dotácia z Fondu na podporu umenia na doplnenie knižničného fondu vo výške 1 tis. EUR.
Dôležité vlastné investície obce
v rokoch 2015 až 2018
Kanalizácia
Spolufinancovanie budovania kanalizácie v rokoch 2017 a 2018 vo
výške 14 tis. EUR.
Oprava miestnych komunikácií
Oprava MK po budovaní kanalizácie
v roku 2015 vo výške 30 tis. EUR.
Oprava poškodených úsekov MK
v roku 2016 vo výške 3 tis. EUR.
Oprava MK po budovaní kanalizácie
v roku 2018 vo výške 30 tis. EUR.
MŠ Braväcovo
Rekonštrukcia II. NP budovy pre MŠ
z vlastných zdrojov v roku 2017 vo
výške 125 tis. EUR.
Údržby a opravy obecných budov
Prírodný Amfiteáter
Rekonštrukcie a opravy v rokoch
2015 až 2018, výmena drevených
šindľov, nové podlážky, nové hľadisko, náter drevených konštrukcií
vo výške 12,5 tis. EUR.
Rekonštrukcia VO
Výmena svietidiel v roku 2017, vo
výške 54 tis. EUR - financovanie SSE
- Distribúcia, splátkový kalendár.
Futbalové šatne
Spolufinancovanie dokončenia prístavby v roku 2018 vo výške 10,5 tis.
EUR.
Podpora kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí
Podpora kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí v rokoch
2015 až 2018 vo výške 32 tis. EUR.
Peter Baliak – starosta obce
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SPOMIENKA
NA SYNA
V mesiaci novembri sme spomínali na našich najbližších,
priateľov a známych, ktorí nás už opustili. Cintoríny boli vysvietené
množstvom svetielok, množstvo ľudí sa vystriedalo
pri hroboch zosnulých.
Život nám prináša chvíle ťažké, bolestné,
ale tiež šťastné a radostné.
Máme tu najkrajšie sviatky roka – Vianoce, aj pri štedrovečernom
stole si mnohí spomenieme na tých, ktorých miesto pri stole
zostalo prázdne. Venujeme im tichú spomienku.
Strata blízkeho človeka je ťažká, ale najťažšie nesie
milujúca matka stratu svojho dieťaťa.

Nad hrobom
V tichu cintorína nad hrobom syna stojí mlčky.
Rozjíma. Nad životom i smrťou.
Spomienky hoc milé hlbokú bolesť jatria.
Smúti, žiali, oči bolestné slzy ronia.
Stratila to najdrahšie, dobré, milujúce dieťa,
akoby stratila kus seba.
Darmo denne pohľadom hľadá, čo zhliadnuť už viac nemá.
Prosby a modlitby osud nezmenili.
Vzal si Pán života, čo pred rokmi daroval.
Odišiel a jej navždy ostal tichý žiaľ.
Útechu hľadá v modlitbe za dušu
a pokorne prijíma Božiu vôľu s prosbou,
by sa z Božej milosti radoval.

DECEMBER 2018

Vás pozýva na komédiu Carla Goldoniho

Zdravá nemocná
alebo

Hluchý apatekár
Hrajú: Monika Kuviková, Alena Šperková, Radka Vrbovská, Miroslav
Kán, Ján Ľupták, Zdeno Bubelíny, Matej Vigoda, Pavel Kochan,
Ervín Pauliak, Vladimír Vrbovský a Juraj Gašperan
Texty sleduje:
Silvia Kánová
Príprava a réžia: Juraj Gašperan
Svetlá:
Miroslav Knapčok

predstavenie sa uskutoční

25. decembra 2018
o 18:30 hod. v kultúrnom dome v Braväcove
Vstupné: 1,- € a 0,5 €
predpremiéra predstavenia:

25. decembra 2018 o 15:00
repríza predstavenia:

5. januára 2019 o 18:30
Predstavenie sa uskutoční s podporou obce Braväcovo

E. A.

Obecný stolnotenisový turnaj 2018

Dňa 30 októbra sa v sále miestneho kultúrneho domu konal obecný stolnotensiový turnaj.
Napriek tomu, že do turnaja sa mohol prihlásiť
v podstate ktokoľvek, bez ohľadu na vek alebo
úroveň vlastnej hry, na registráciu si našli cestu
opäť len osvedčené tváre z predchádzajúcich
ročníkov. Celkovo sa podujatia zúčastnilo desať hráčov, v počte osem chlapcov do 18 rokov
a dvaja dospelí. Títo boli rozdelení do dvoch
skupín po piatich , kde sa hralo systémom
každý s každým. Nasledoval pavú s k.o. systémom, z ktorého vzišlo konečné umiestnenie. V
kategórii dospelých vyhral Peter Kochan pred
Miroslavom Kánom. V spojenej kategórii žiakov a dorastencov sa z prvenstva tešil Oliver
Kán, ktorý vo finále porazil Tomáša Ľuptáka.
Zápas o tretie miesto lepšie zvládol Miroslav
Kochan, keď vyhral nad Matejom Šperkom.
Turnaj zorganizoval stolnotensiová klub STK
Sokol Braväcovo, ktorý aj takýmto spôsobom
chce prilákať do svojich radov nových členov.
Je preto škoda, že viacero potenciálnych hráčov na podujatie neprišlo. Príležitosť budú mať
opäť najneskôr o rok. Poďakovanie za podporu
turnaja i celoročnej činnosti braväckých stolných tenistov patrí Obci Braväcovo.
(sp)
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Mladé hasičky znovu prvé

Dňa 6.10. sa v obci Predajná konalo
jesenné kolo hry Plameň . Na súťaž
sme chceli postaviť družstvo mladších aj starších dievčat, no náhoda
je niekedy naozaj blbec a viacero
dievčat po zranení nemohli ďalej
pokračovať v príprave. Tak sme nakoniec išli len s jedným zmiešaným
družstvom. Súťaž je ťažká po fyzickej stránke, deti bežia na čas po
vyznačenej trati cez les, kde plnia
disciplíny. Mimo meraný čas si ešte
zastrieľali zo vzduchovky, hadicami
zhadzovali kolky a ich znalosti preverila skúsená záchranárka z červeného kríža. Náročná trať dievčatá
nezastrašila, do cieľa dobehli s výborným časom a dobre zvládli aj ostatné disciplíny. Do poslednej chvíle
sme nevedeli ako sme dopadli, no o
to väčšia radosť bola, keď naše dievčatá vyhlásili ako víťazky v kategórii.
Ďakujeme Zuzane, Lenke, Erike, Jasmíne a Barbore za peknú reprezentáciu nášho DHZ Braväcovo.
Janka Šmigurová

Po 4 ročnej prestávke sme sa
rozhodli obnoviť jesennú tradíciu a to Súťaž vo varení Jágerku. V sobotu 13. októbra
sme zorganizovali pred našou
hasičňou už 3. ročník, ktorého sa zúčastnili 4 trojčlenné
družstvá. Počasie nám prialo a atmosféra bola výborná.
Tóny harmoniky a huslí, veselý
spev žien z Červeného kríža a

Jágerek 2018
vôňa jágerku do diaľky lákali
všetkých okoloidúcich. Síce
nikomu nešlo o víťazstvo, v
kútiku duše si asi každý tajne
prial aby ich jágerek porazil
ostatné. Porota to mala veľmi
ťažké, keďže každý jágerek bol
originálny, jeden sladší a iný

zase pikantnejší. Výhru si nakoniec odniesol tím z krčmy
Pod hruškou, na druhom mieste skončil Červený kríž, tretie
miesto si odniesol náš hasičský
tím a ,,krompľové“ miesto M-Bravo. Po vyhlásení výsledkov
začala ochutnávka a poriadna

zábava so spevom do neskorých hodín. Týmto sa chceme
poďakovať všetkým zúčastneným za to že nám pomohli
zorganizovať peknú akciu, a
že sme mohli stráviť krásny jesenný deň spolu. Veríme, že sa
páčilo aj Vám a stretneme sa v
hojnom počte znovu o rok.:)
Janka Šmigurová

BRAVÄČAN
Vážení spoluobčania,
v novembri sa konali na celom
Slovensku komunálne voľby do orgánov obcí a miest, v ktorých si občania volili nových starostov a primátorov a nových poslancov obecných
a mestských zastupiteľstiev.
Ďakujem všetkým občanom, ktorí
prišli v našej obci voliť napriek tomu,
že o starostovi bolo v podstate už
rozhodnuté vopred a aj kandidátov
na poslancov bolo skoro menej ako
je počet poslaneckých mandátov.
Aj z týchto dôvodov si mnohí z Vás
povedali, načo tam pôjdem, veď
o všetkom je už rozhodnuté a zostali
doma.
Osobne ďakujem tým voličom,
ktorí mi dali svoj hlas na starostu
obce Braväcovo. Je to pre mňa na
nasledujúce volebné obdobie nie
len záväzok, ale aj zodpovednosť za
Uznesenia
z neplánovaného zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce
Braväcovo
konaného dňa 14.08.2018
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Poďakovanie

rozhodnutia, ktoré mám ako starosta
v právomoci.
V predvolebných týždňoch v Braväcove neboli žiadne kampane, žiadne
nervy, poviete si načo, nebolo treba.
K tejto skutočnosti chcem spomenúť
výrok, ktorý viac krát zaznel v médiách a televízii v predvolebných diskusiách väčších miest na Slovensku.
Predvolebná kampaň sa nerobí pol
roka alebo pár mesiacov pred voľbami. Kampaň sa robí počas celého
volebného obdobia a nie je to výhoda len pre aktuálneho starostu a poslancov. Noví uchádzači o volené
funkcie môžu svoje aktivity ponúkať
občanom aj ako aktivisti, ochotníci
a členovia spolkov a združení v našej

obci. A čo je veľmi dôležité, mali by
sa zaujímať o prácu obecných orgánov a navrhovať vlastné riešenia aj
svojou prítomnosťou na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Ešte k predvolebným sľubom. Žiadny kandidát na starostu alebo primátora nemôže sľubovať nereálne
veci, o všetkom dôležitom rozhoduje
Obecné, resp. Mestské zastupiteľstvo. Je to o spolupráci a demokratickom rozhodovaní zastupiteľstva,
čo sa bude v dedine, meste robiť.
Ja sa budem snažiť predkladať
Obecnému zastupiteľstvu také riešenia o ktorých som presvedčený, že
pomôžu všetkým občanom na skvalitnenie života v našej obci. Budem

očakávať aj návrhy od poslancov
a budem rešpektovať ich rozhodnutia. Sú pred nami výzvy a úlohy a na
ich naplnenie potrebujeme v orgánoch obce v prvom rade vzájomnú
úctu a pochopenie.
K spolupráci vyzývam aj Vás, všetkých spoluobčanov, či už prostredníctvom poslancov, ale budem veľmi
rád, ak budete upozorňovať na problémy a navrhovať riešenia aj osobne
mne, alebo na Obecný úrad. V tejto
súvislosti Vás, vážení spoluobčania
pozývam aj na zasadnutia Obecného
zastupiteľstva. Sú verejné a rokuje sa
na nich o Braväcove, o Vás.
Vážení spoluobčania ,
ešte raz Vám ďakujem za podporu,
ktorú ste mi v komunálnych voľbách
prejavili.
11.11.2018, Peter Baliak

zastupiteľstva, Peter Fraňa, Mgr.
mm, s osadením do betónového rostu
2.
Konštatuje,
že
Adriana Gašperanová, Mgr. Zuzana
lôžka
a) novozvolený starosta obce, Ľuptáková, Peter Murgaš, Jozef SrnUznesenie č. 32/06/09/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bra- Ing. Peter Baliak, zložil zákonom ka, Valéria Šperková, Peter Tréger,
predpísaný sľub starostu obce
zložili zákonom predpísaný sľub poväcovo
b) zvolení poslanci obecného slanca obecného zastupiteľstva.
1. Berie na vedomie
správu starostu obce
Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ sú zverejnené na úradnej tabuli v obci (po dobu 15

Uznesenie č. 27/14/08/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo
Uznesenia
1. Určuje
z plánovaného zasadnutia
rozsah výkonu funkcie starostu
Obecného zastupiteľstva obce
obce Braväcovo na volebné obdobie
Braväcovo
2018 – 2022 na plný úväzok
konaného dňa 18.10.2018
Uznesenie č. 28/14/08/2018
Obecné zastupiteľstvo obce BraUznesenie č. 33/18/10/2018
väcovo
Obecné zastupiteľstvo obce Bra1. Určuje
väcovo
pre volebné obdobie 2018 - 2022
1. Berie na vedomie
celkom 7 poslancov, ktorí budú zvosprávu starostu obce
lení v jednom volebnom obvode pre
celú obec Braväcovo
Uznesenia
Uznesenie č. 29/14/08/2018
z neplánovaného zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo obce BraObecného zastupiteľstva obce
väcovo
Braväcovo
1. Berie na vedomie
konaného dňa 08.11.2018
správu starostu obce
Uznesenie č. 34/08/11/2018
Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Braz plánovaného zasadnutia
väcovo
Obecného zastupiteľstva obce
1. Schvaľuje
Braväcovo
použite rezervného fondu na dokonaného dňa 06.09.2018
financovanie prístavby futbalových
šatní vo výške 10433,57 EUR
Uznesenie č. 30/06/09/2018
Uznesenie č. 35/08/11/2018
Obecné zastupiteľstvo obce BraObecné zastupiteľstvo obce Braväcovo
väcovo
1. Schvaľuje
1. Berie na vedomie
dofinancovanie stavby „Rekonsprávu starostu obce
štrukcia MŠ Braväcovo“ v zmysle
Zmluvy o dielo
UZNESENIA
č. 66/2018/PS vo výške 40 518,89
z ustanovujúceho zasadnuEUR v roku 2019
tia Obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 31/06/09/2018
v Braväcovo, konaného dňa
Obecné zastupiteľstvo obce Bra06.12.2018 v kultúrnom dome
väcovo
1. Schvaľuje
Uznesenie č. 01/06/12/2018
dofinancovanie „Opravy miestnej
Obecné zastupiteľstvo v Braväkomunikácie Hore Hrádzou a v časti cove
obce Podholie“
1. Berie na vedomie
2. Schvaľuje
a) výsledky voľby starostu obce a
vybudovanie odvodňovacieho ri- volieb obecného zastupiteľstva
golu s liatinovým roštom, šírka 150
b) vystúpenie novozvoleného sta-

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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JESENNÉ
TVORIVÉ DIELNE
V MATERSKEJ ŠKOLE

Dňa 16. novembra sme strávili jedno príjemné popoludnie v našej
materskej škole, kde si rodičia spolu s pani učiteľkami pripravili pre
deti jesenné tvorivé dielne.
Jeseň nám ponúka mnoho prírodných darov- farebné lístie, tekvice, šišky či gaštany... Stačí si len vybrať. Popustili sme uzdu fantázii a z nazbieraných prírodnín deti spolu s rodičmi vytvorili krásne
dielka. Mali veľkú radosť, keď mohli spoločne tvoriť z darov prírody,
ktoré nám ponúka pestrá jeseň. Vytvárali sme si kvetinky zo šišiek,
rôzne postavičky z gaštanov, vdýchli sme život tekviciam, ktoré sa
pod rukami šikovných oteckov premenili na veselé tváričky. Spoločne sme sa tešili z vytvorených dielok a uložili ich na výstavku, ktorú
obdivoval každý, kto vkročil do priestorov našej materskej školy.
Toto milé popoludnie nám spríjemnilo ochutnávanie výborných
koláčikov a voňavého čaju, ktoré nám pripravili šikovné mamky.
Týmto sa chceme poďakovať rodičom, ktorí si našli čas a spolu s deťmi vytvorili zaujímavé a nádherné veci z darov jesennej prírody.
(KŠ)

OCHRANKYŇA
PRÍRODY V ŠKÔLKE
Ochrankyňa prírody, Hanka Šuchaňová, navštívila našu materskú
školu 14. novembra, aby nás naučila všeličo o netopieroch, ktorých
máme na Slovensku 24 druhov. Prezradila nám, že sú to jediné cicavce, ktoré vedia lietať a výborne sa orientujú na základe prijímania zvukových vĺn odrazených od predmetu. Sú pre nás užitočné,
lebo požierajú veľké množstvo hmyzu. Cez deň spia zavesené za
nohy dolu hlavou. Počas zimy spia v jaskyniach, pivniciach alebo
povalách, a počas tohto spánku im pomaly bije srdce a aj pomaly
dýchajú. Potom sme si na chvíľku privreli oči a započúvali sa do zvuku netopiera, tiež si skúsili „let s netopierikom“ na prste, odtláčali
netopiera vyrezaného do zemiaku a natretého farbou na papier. Na
záver si každý z nás mohol spraviť vlastného netopiera z rolky od
toaletného papiera a touto aktivitou sa naša Hanka s nami rozlúčila.
Ďakujeme jej za ďalšie príjemné a náučné dopoludnie.
(MM)

SMETI PATRIA
DO KOŠA

je názov interaktívneho divadelného predstavenia, ktorého sa 9. novembra zúčastnili deti našej materskej školy spolu s ich rovesníkmi z Beňuša a
Bacúcha. Ujo bábkar, spolu s javajkovými bábkami Katkou a Alexom, naučili deti hravou formou ako triediť odpad. Pripravených mal šesť farebných
nádob, do ktorých deti, postupne podľa toho ako sa učili o jednotlivých
druhoch odpadu, triedili rozhádzané odpadky do správnych košov. Predstavenie bolo veľmi veselé, popretkávané náučnými básňami a piesňami.
Deti sa s nadšením zapájali nielen do triedenia odpadu, ale aj do spevu
piesní a s radosťou odpovedali rôzne otázky uja bábkara. Predstavenie bolo
ukončené piesňou:
Plasty dáme do žltej, papier do modrej,
sklo patrí do zelenej a kov do červenej.
Všetko pekne roztriedime a zaspievame: Hej!
Hej, hej, hej! Triedime, triedime, triedime odpad.
Hej, hej, hej! Zdvihne ruku každý, kto triedi odpad.
(MM)

POLICAJTKA
V ŠKÔLKE
18. októbra deti v škôlke po prvýkrát privítali nezvyčajnú návštevu,
ktorou bola teta policajtka Slávka
Piliarová. Na toto stretnutie sa deti
veľmi tešili a vyplatilo sa, pretože
sa dozvedeli veľa poučných vecí
o doprave a práci policajta.
V úvode stretnutia policajtka
viedla s deťmi rozhovor o doprave, čo všetko patrí k doprave. Prostredníctvom videa si zopakovali
dovtedy nadobudnuté poznatky
o dopravných prostriedkoch pohybujúcich sa po vode, po zemi a
vo vzduchu.
Neskôr deťom porozprávala o
možných následkoch, ku ktorým
môže dôjsť vtedy, keď deti neustále otravujú rodičov – šoférov
svojim neprimeraným správaním.
Dôrazne im pripomenula, že deti
majú byť v aute pripútané v autosedačke, rovnako aj to, že dieťa
– chodec musí mať vždy reflexný
pásik alebo iný reflexný prvok.
Dozvedeli sa, prečo autá húkajú a
čo treba vtedy robiť. Chodci musia
tiež stáť, aj keď majú zelenú, aby
dali prednosť takémuto autu.
Naučili sa nové poznatky o cyklistoch, ktorí musia mať na hlave
prilbu a pevnú obuv, zároveň aj to,

že bicykel môže ísť na cestu s potrebným vybavením.
Priblížila deťom povolanie policajta a niektoré predmety, ktoré
policajt pri svojej práci využíva.
Zastavovacím terčíkom ukazuje
šoférovi, kde má zastať. Palička na
reguláciu dopravy sa volá smerovka, lebo ukazuje autám kadiaľ
majú ísť a dreger využívajú policajti na zistenie alkoholu u vodičov.
Potom sa zahrala s deťmi hru Na
križovatku, v ktorej na začiatku
boli deti autá a policajtka riadila
dopravu, no neskôr dala možnosť
deťom vyskúšať si regulovať dopravu so skutočnou smerovkou
a policajnou čiapkou na hlave.
Vysvetlila im, že policajt máva v
ústach píšťalku a keď kýva paličkou, šoféri áut majú zrýchliť.
Na záver stretnutia sa zahrali
pohybovú hru Vláčik a policajtka
obdarovala deti omaľovánkami
a pexesom, deti obdarovali policajtku plagátom, ktorý pre ňu namaľovali.
Stretnutie s policajtkou bolo nezabudnuteľné, zábavné a náučné,
za čo sme jej všetci vďační.
(MM)
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Decembrové dni sú zvyčajne poznačené veľkým
stresom, zbytočne nákladnými nákupmi, zháňaním darčekov, stromčekov a veľkým upratovaním.
Akoby sme zabúdali, že adventné obdobie by malo
byť pokojným očakávaním prichádzajúcich Vianoc
a bolo by lepšie venovať sa viacej jeden druhému,
viac sa počúvať a možno sa snažiť aj niečo zlepšiť.
Preto sme sa už po tretíkrát rozhodli, že si s našimi staršími občanmi – dôchodcami pripravíme
spoločné posedenie pri dobrej kapustnici.
Stalo sa tak dňa 11. decembra 2018 v priestoroch
Turistickej ubytovne Kečka. Skupinka žien navarila
dobrú kapustnicu, ďalšie usilovné gazdinky napiekli doma dobrých zákuskov a ešte k tomu sme
dostali aj sponzorské klobásky.
Naše spoločné posedenie začalo krátkym príhovorom p. Ľuptákovej, predsedkyne ZO JDS v Braväcove, privítala všetkých prítomných, zhodnotila, že

PREDVIANOČNÁ
KAPUSTNICA
končiaci sa rok bol pre našu základnú organizáciu
celkom úspešný. Potom spevácka skupina s hudobným sprievodom Dežka Bacúšana zaspievala
niekoľko pesničiek na dobrú náladu, aby sme troška navodili nadchádzajúcu sviatočnú atmosféru
Vianoc.
Ďalej už neostávalo iné, len sa s chuťou pustiť do
pripraveného obeda. Zišlo sa nás o niečo viac ako
v minulom roku, čo je veľmi dobre. Pri zákuskoch a
káve sme sa porozprávali, aj sme si ešte zaspievali.
Dobre je, keď sa ľudia stretávajú a tí ktorí sú osamelí tak majú možnosť viac sa porozprávať. Veríme, že sa naši dôchodcovia cítili dobre a prídu aj
na budúci rok.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli s prípravou tohto stretnutia, poskytli čo-to na prilepšenie a osobitná vďaka patrí vedeniu obce za poskytnutie priestorov.
Nech vianočná radosť navštívi i váš domov
a do sŕdc vám lásku vloží, šťastie, nádej, pokoj
Boží.
ZO JDS Braväcovo V. Šperková
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Našim starkým Z ÚCTY

Prišiel október a my opäť prežívame jeho neopakovateľné čaro. Z horiacich stromom, teda krásne
sfarbených stromov, zoskakujú listy a odnášajú si
svoje tajomstvá. Vietor ich unáša v diaľ. A čo „TY“
človek? Ako možno vnímať krásu človeka?
Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný
krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu
v oku.
Podľa vrások a bielych vlasov,
podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do
rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.
V prírode sa striedajú štyri ročné obdobia – jar,
leto, jeseň zima. Každé je plné krás. V živote človeka ich pozorujeme tiež. Narodí sa človek, malý
človiečik, nevinný, nežný a taký krehký. Rastie,
rastie a ani sa nenazdá, je z neho dospelý.....
a ešte pár rôčkov ...je starší a starší, a zrazu pocíti
.... je tu jeseň – JESEŇ ŽIVOTA. JESEŇ. Aká je?
Krásna a farebná, ale i smutná, plná nostalgie
a spomienok. Jeseň je i bohatá ... prináša múdrosť a veľa poznania. Prináša pokoj a rozvahu
popretkávanú veselosťou, dobrotu a zmysel pre
spravodlivosť, schopnosť v pravú chvíľu nájsť
správne slovo. Schopnosť poradiť a nevyčítať,
schopnosť načúvať i mlčať. Trpezlivo znášať každý údel a s vďačnosťou vítať každý nový deň.
Vďaka Vám za to milí starkí ,vďaka Vám za chvíle,
ktoré nám dennodenne venujete z LÁSKY!
V nedeľu 28. októbra 2018 sme pozdravili
naše staré mamy, starých otcov, babky a dedkov programom. Náš program sme si pripravili
z úcty:
- z úcty k múdrosti,
- z úcty k poznaniu,
- z úcty k veku,
- z úcty k našim milým starým rodičom.
Kultúrny dom pri OÚ v Braväcove sa rozozvučal
spevom malých i veľkých.
Dievčatá a chlapci zo speváckeho krúžku pri
Základnej škole v Beňuši, ale i tí, ktorí sú zdatní

v recitácii, si pripravili pre prítomných nádhernú
kyticu. Uvili ju z básní, scénky a piesní ľudových,
ale i populárnych, ktoré spievajú s obrovskou
chuťou. Milí „ speváčikovia“ i „herci“, urobili ste mi
veľkú radosť! Verím, že ste potešili i ostatných prítomných. Stačilo sa však popozerať a započúvať
okolo seba. Úsmevy na tvárach, či oči trblietavé
od sĺz a potlesky sú toho skvelým dôkazom.
Na záver mi dovoľte vysloviť niekoľko želaní:
- nezabúdajme ísť k starkým na návštevu,
- popočúvajme ich, ako sa majú,
- vždy ich pozdravme,
- v autobuse uvoľnime miesto,
- pomôžme s ťažkým nákupom,
- ale hlavne nikdy nezabúdajme na úctivé
a milé slovo, na úctivé a milé správanie.
Pozerajme sa vôkol seba a počúvajme, aby slová
tejto básne nezostali bez povšimnutia. Naši „starkí“ si to zaslúžia.
Bože môj. Komu to povedať? Nikto ma nechce
počúvať.
Že ubúda mi už síl. Nevládzem.
Už dobre nevidím. Sluch - ide kdesi do ticha.
Na listoch života píše sa nová rubrika.
V úzkosti pridlho čakám na dobré slovo. Všetko je inak.
Nič už nie je tak, ako bolo. Na dvere klope mi
staroba.
Pst! – ani muk - to je ona. Neotvorím!
Pre nikoho nie som doma.
Tak ako po búrke steblo trávy, či poľný kvet,
zodvihnem hlavu sklonenú, vyrovnám skrivený driek,
veď život krásny je pre každý vek.
Ďakujem za každý nový deň a vodu, a vzduch, za zeleň, za každý kúsok chleba,
čo ako manna mi padá z neba.
Čas sa nedá zastaviť, jeho plynutie sa dotkne
každého z nás.
pani učiteľka Zuzka

Október – mesiac úcty k starším

Naša organizácia MS SČK v Braväcove začala v roku 2013 navštevovať
svojich členov pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“. Od tých čias každý rok túto tradíciu opakujeme. Tak,
ako sme si to obľúbili my, tak sa na to
tešia aj naši starí členovia.
Je to jediný spôsob, ako im dať najavo, že ešte stále patria medzi nás.
Aj tohto roku sme vďaka finančnej
podpore z Obecného úradu pripravili 30 ks balíčkov a navštívili našich
dlhoročných a prestárlych členov.
V tomto roku sme navštívili aj deviatich nečlenov, ktorí majú zdravotné problémy.
Máme medzi sebou aj najstaršie
obyvateľky Braväcova. Patria k nim
naše najvernejšie členky:
p. Margita Lopušná - 97 rokov
p. Arana Bubelínyová - 95 rokov
p. Anna Libičová - 92 rokov.
Keď sa presvedčíte na vlastné oči
ako títo ľudia prežívajú svoj život,

obdivujete ich silu, vytrvalosť a tr- Mnoho šťastia v čase Vianoc,
pezlivosť, aby všetky bolesti, slabosť v žiari svetiel stromčeka,
a iné problémy dokázali prekonať. aby zdravie, láska, pokoj,
Uvedomujeme si, že v takomto veku
je život veľmi ťažký a náročný.
Ešte šťastie, že nikto z tých, čo sme
ich navštívili, nie je opustený, že
sa o nich príbuzní starajú. Patrí im
veľké poďakovanie za starostlivosť
o svojich rodičov, starých rodičov
a príbuzných. Ak máte v susedstve
starších ľudí, zájdite sa s nimi porozprávať, prípadne im poslúžiť. Budú
Vám za to vďační. Aj my to budeme
potrebovať.
Ďakujeme pani Margite Roštárovej,
ktorá tiež už má svoje roky, že často
navštevuje našu najstaršiu členku p.
Margitu Lopušnú.
Ďakujeme aj p. Jánovi Kánovi za
fotografie.
Prichádzajú Vianoce, sviatky radosti a pokoja, želáme všetkým ľuďom:

zavítali aj do Vášho domčeka.
MS SČK Braväcovo
V. Gašperanová

