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jov Banská Bystrica v mesiacoch jún až október 1999. Práce boli
vykonané kvalitne a hlavne, čo je dôležité pre obec, všetky miestne
komunikácie narušené výstavbou boli dané do pôvodného stavu
včetne opráv asfaltovania rozkopávok. Uvedená firma nám strojovou
technikou ale aj materiálom pomohla pri výstavbe amfiteátra, kde sa
uskutočnilo aj záverečné posedenie pracovníkov podieľajúcich sa na
výstavbe telefónnej siete. Výstavba a otvorenie miniamfiteátra – zrodil sa nápad vybudovať kultúrno-spoločenský areál v prírode. Hlavnými iniciátormi tejto myšlienky boli dvaja mladí muži, Ing. Jaroslav
Ľupták a Ing. Marek Pôbiš,
ktorí sa v marci 1999 stretli
a začali konať. Získali podporu OZ v Braväcove a máj
sa stal rozhodujúcim mesiacom pre začatie výstavby.
Za tri mesiace občania Braväcova odpracovali vyše
1300 dobrovoľných brigádnických hodín a prác sa zúčastnilo približne 100 ľudí.
Hlavným investorom boli:
firma HOLDES, OcÚ Braväcovo, Nadácia EKOPOLIS,
Ing. Arch. R. Fabíny, Ing. Slavomír Pôbiš, Ing. Ján Libič,
firma INFRATREND, Cestné
stavby 01, Ing. Ondrej Bursa, MVDr. František Pavliak.
Najviac svojho voľného
času výstavbe obetovali:
Ing. Marek Pôbiš, Ivan Kuvik, MUDr. Slavomír Pôbiš,
Ján Gašperan, Ing Jaroslav Ľupták, Jaroslav Gašperan, Juraj Gašperan,
Ing. Peter Baliak, Roman Lupták, Marian Kuvik. Slávnostné otvorenie
sa uskutočnilo 28. augusta 1999 a zúčastnilo sa ho veľa ľudí domácich
i celého Horehronia. Vzácnymi hosťami boli: primátor Brezna, Ing. Vladimír Faško, spolu s viceprezidentom družobného francúzskeho mesta Medon Georgesom Kochom. Zúčastnil sa aj rodák z Gašparova poslanec Národnej rady SR a predseda Krajskej rady SNS Ing. Dušan
Švantner, ktorý za SNS odovzdal aj finančný dar na rozvoj kultúry
v obci a v pozdravnom liste vyjadril obdiv a úctu občanom Braväcova.
V bohatom kultúrnom programe sa predstavil domáci MSZ Domovina, pod vedením p. Jozefa Gašperana, FS Bukovinka so svojou ľudovou hudbou, ktorú vedie Ing. Marek Pôbiš, heligónkár Jozef Dolinský
z Filipova a hostia z Prešova Suché Karki. Program trval takmer tri hodiny. Všetkým, ktorí sa pričinili o úspešný priebeh výstavby a otvorenia amfiteátra, aj nemenovaným patrí veľká vďaka. Týmto sa uzavrela
I. etapa výstavby. Dobrovoľný požiarny zbor – hlavná činnosť spočívala v ochrane obyvateľstva a ich majetku pred požiarmi a prírodnými
živlami. Súťaže požiarnych družstiev: Heľpa – 13.3.99 Družstvo mužov
Braväcovo II. – 1. miesto, Braväcovo I. obsadilo 13. miesto, muž nad 35
rokov – 2. miesto, ženy – 3. miesto. Závadka nad Hronom – 4.7.99:
Braväcovo – 1 miesto. Čierny Balog – Dobroč – 0 pohár starostu – Braväcovo suverénne 1. miesto, mladí požiarnici v Braväcove – 26.6.99 –
chlapci 1.miesto, dievčatá 1 miesto. Kultúrna oblasť – 5 dňový zájazd
– Teplý Vrch – rodinný pre členov DPZ, stretnutie Na Kopčoku, športové hry, futbal, súťaž – Najlepší mariášista. Venovali sa brigádnickej činnosti – čistenie vodnej nádrže, údržba vozidla Avia a V3S, spojazdnenie tretej požiarnej striekačky PPS12R, výstavba komína, darcovstvo
krvi – 14 odberov. Zlepšila sa situácia vo výstroji a výzbroji. TJ FK Sokol

Braväcovo – Ročník 99/2000 – jesenná časť I. trieda. Skončili na 3.
mieste zo 14 účastníkov. Najlepší strelec – Vrbovský Maroš – 9 gólov.
Návštevnosť divákov doma – 140, zápas jesene – Osrblie – Braväcovo
vonku 6:1. Futbalové turnaje – 18.7.99 – Osrblie. Poradie – 1. Braväcovo, 2. Osrblie, 3. Hronec, 4. Podkonice, o víťazovi rozhodli pokutové
kopy. Turnaj v Plzni „Memoriál Oldřicha Lišku“ – 2. miesto pre Braväcovo. 25.7.1999 Braväcovo „O pohár starostu obce“. Za ideálneho počasia a pred hojnou diváckou kulisou zvíťazili futbalisti z Braväcova. Súčasťou záverečného ceremoniálu bolo odovzdanie diplomov
dlhoročným funkcionárom TJ Sokol Braväcovo – Júliusovi Ľuptákovi,
Jánovi Bacúšanovi a Františkovi Pôbišovi. Diplom
dostali víťazi oblastného
preboru a noví účastníci
IV. ligy v kategórii starších
žiakov, žiaci FK Sokol Braväcovo. 7.8.1999 – I. ročník – Kopanie jedenástok
– na ihrisku v Braväocve.
Umeniu strelcov čelili
traja brankári Ján Martinec, Leonard Ľupták, Pavol Kochan a rozhodca M.
Krahulec. Po viac ako trojhodinovom maratóne zostali v hre traja aktéri, aby
si rozdelili palmu víťazstva a finančnú odmenu.
Víťazom sa stal nestarnúci matador FK Sokol Braväcovo Jozef Srnka, 2. P.
Pocklan, 3. Jozef Radóc.
Z brankárov si najlepšie
počínal najstarší Leonard Ľupták, ktorý kryl 19 pokutových kopov.
1.8.1999 – Turnaj v Heľpe „O pohár starostu obce“ – finálový zápas TJ
Heľpa – Sokol Braväcovo 0:1. Poradie: 1. Fk Sokol Braväcovo, 2. Heľpa,
3. Muráň, 4. Telgárt. Trénerom klubu je Jozef Šajgalík, asistent – Miroslav Šperka. MS SČK – Novou predsedníčkou SČK sa stala p. Božena
Gašperanová. Činnosť SČK – odmena 37 darcov krvi, zdravotné prednášky, premietanie filmov zo zdravotnou tematikou, pomoc starším
občanom, zorganizovali slávnostné posedenie občanov na 60 rokov,
účasť na súťažnom programe, čistenie potoka v Doline, úprava krížov,
natieranie schodov, lavičiek v kaplnke, zber starého textilu. Bukovinka
opäť živá – premiérový program na Veľkú noc 4.4.1999. Pod vedením
Ing. Mareka Pôbiša nacvičili tance „Bielohandeľská mlaď a Beznohy“.
V priebehu roka sa predstavili: Dni mesta Tisovec, oslavy 50. výr. SAD
Brezno, otvorenie mini amfiteátra v Braväcove, vyhlásenie futbalovej
jedenástky roka v Čiernom Balogu, séria benefičných vystúpení na
podporu Čiernohronskej železničky v Podbrezovej a v Čiernom Balogu. ĽH – vystupovala na FF vo Východnej a chlapci súboristi sa predstavili s Betlehemskou hrou na vianočnom festivale „Dni kolied kresťanov Slovenska v Brusne Chrenovci. Školstvo – MŠ navštevovalo 21
detí. Bola vytvorená len jedna zmiešaná trieda. Z kolektívu odišla p.
uč. Tatiana Švantnerová a p. uč. Monika Matulíková. ŽŠ – boli vytvorené dva ročníky: I.A tr. – uč. Ľuptáková Z, I. 16 detí, I B tr. – uč. Chválová
M. – 18 detí, III. Ročník – uč. Obrtancová D., Školský klub – uč. Gašperanová A. – 27 detí. Školská jedáleň – vedúca jedálne – Alena Michelčíková, kuchárky – Marta Ľuptáková – 4 hod., hl. kuchárka Elena
Knapčoková. Počet stravníkov – 67, dospelí – 8.
Kronikárka EĽ
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Stavebné úpravy v Požiarnej zbrojnici
Obec Braväcovo získala v roku 2018 dotáciu z MV SR na stavebné úpravy
v Požiarnej zbrojnici vo výške 30 tis. EUR, spoluúčasť obce 5 % ( 2 030,12
EUR). Na základe zmluvných podmienok z MV SR bolo potrebné tieto prostriedky prestavať a zúčtovať do 31.03. 2019.
Po konzultácii s členmi DHZO Braväcovo a prehodnotení v orgánoch obce
sme dospeli k záveru, že dôležitejšie pre činnosť a zlepšenie materiálno technického zázemia požiarnej zbrojnice je vykonanie stavebných úprav vo
vnútri budovy namiesto zateplenia obvodového plášťa, ktoré plánujeme
vykonať po získaní ďalších zdrojov.
V rámci stavebných prác, ktoré boli zahájené dňa 23.01.2019, bol zateplený strop budovy, boli vymenené všetky okná a vonkajšie dvere za plastové.
Taktiež boli namontované nové garážové brány. Vo vnútri objektu boli zrekonštruované WC, bol vybudovaný nový sprchovací kút, vymenená sanita
a zdravotechnika. Ďalej boli vybudované nové omietky a dlažby v interiéroch, vymaľované vnútorné priestory, vymenené interiérové dvere. V celom
objekte bola vybudovaná nová elektroinštalácia vrátane nových svietidiel.
Všetky stavebné práce boli ukončené dňa 06.03.2019.
Peter Baliak, starosta obce

Symboly a tradície Veľkej noci
Veľká noc patrí spolu s Vianocami
nepochybne medzi dva najkrajšie
sviatky v roku. Rodina opäť získava
príležitosť zísť sa spolu a práve v tieto dni si uctievame tradície viac, ako
po iné menšie sviatky.
Obklopujeme sa typickými symbolmi, opakujeme kroky naučené
ešte od našich prarodičov a pochutnávame si na dobrotách, ktoré
sú charakteristické pre náš kraj. Ich
malé zhrnutie osvieži i vaše spomienky a možno sa takto opäť vrátite aj k zvyklostiam, na ktoré ste medzičasom zabudli.
SYMBOLY VEĽKEJ NOCI
Baranček, bahniatka, kraslice, zajačik a kríž. Základné znaky Veľkej noci
sú istotne i vám dobre známe. Začnime kraslicami, ktoré poznajú všade
vo svete. Sú najstarším symbolom a
v podstate ide o pohanský znak, prostredníctvom ktorého sa vítala jar
počas rôznych rituálnych obradov.
Isté obdoby kraslíc sa našli aj v dejinách Číňanov a Egypťanov. No farbenie vajíčok je najviac späté so slovanskými krajinami. V náboženskom
zmysle symbolizuje znovuzrodenie,
ale aj prepojenie Starého a Nového
zákona.
Bahniatka sú späté iba s okolitými
krajinami. Pôvodným symbolom je
totiž palmová ratolesť, ktorou vítali
Ježiša po zmŕtvychvstaní, no keďže
u nás tento strom nerastie, našim
symbolom sa stali práve bahniatka.
Zvolili sa kvôli aktuálnemu obdobiu, keď začínajú rásť a po ich posvätení majú pre rodinu ochranný
charakter. Kríž sa stal symbolom z
pochopiteľných dôvodov – kvôli
ukrižovaniu Krista a používa sa iba v

kresťanských rodinách.
Baranček je symbolom Ježiša a
taktiež upomienkou na jeho obetu.
Zajačiky a taktiež iné mláďatká odkazujú na prichádzajúcu jar. V biblii
symbolizuje tiež chudobných a pokorných ľudí a preto sa zaradil i medzi znaky Veľkej noci.

baranček a väčší výber koláčov.
Pôstne obdobie sa ešte pred týmto hodovaním ukončuje Zeleným
štvrtkom, počas ktorého by ste mali
skonzumovať nejakú zelenú zeleninu alebo ovocie a Veľkým piatkom,
kedy by ste mali jesť iba striedmo a
bezmäsité jedlá.

TRADIČNÉ POCHÚŤKY
Od symbolov prejdime pozvoľna k
jedlám, ktoré sa odlišujú v závislosti
od jednotlivých krajov. To spoločné,
čo máme všade na Slovensku, sú, samozrejme, vajíčka, ktoré sa varia natvrdo, zemiakový šalát, údené mäso
a iné údeniny.
Nechýbajú rôzne syrové pochúťky,
vyrábajú aj sa aj domáce slané rolády. V niektorých kútoch našej krajiny
sa pripravuje aj studená polievka z
kyslého mlieka a chrenu. Na obed sa
zvykne pripravovať mäso z mladých
zvierat ako napríklad jahňa alebo
zajac.
Častým pohostením sú obložené
misy. Chýbať by nemal ani sladký

VYZDOBTE SI VAŠE PRÍBYTKY
Predovšetkým by nemali chýbať
kraslice. Vráťte sa späť k tradíciám a
urobte si pekné ikebany či ozdoby
váz, v ktorých na vetvičky bahniatok
zavesíte maľované vajíčka.
Chýbať by nemali ani kvety, ktoré
symbolizujú príchod jari. Do mištičky si môžete nasadiť žeruchu, pomedzi ktorú potom vložíte iné drobné
ozdoby.
Úplne postačí, ak ju štyri dni vopred vysypete do nádoby vystlanej
vatou, budete ju pravidelne zalievať
a položíte ju na teplé miesto. NezaZVYKLOSTI, BEZ KTORÝCH
búdajte ani na štýlové prestieranie
TO NEJDE
počas jednotlivých jedál. SpoliehajDni veľkonočných sviatkov sú úzko te sa najmä na pestrosť, ktorá nám
späté s náboženskými tradíciami. opäť pripomenie jar.
Veriaci trávia mnoho času v modlitZdroj: internet, foto: Peter Baliak
bách, aby sa tak poďakovali svojmu
Spasiteľovi.
Vo Veľký piatok sa udržiava komor- Z obsahu:
ná atmosféra, nepočúva sa hudba a  Veselý fašiangový večer
počas dňa by sa malo oddychovať
v Turistickej ubytovni Kečka
a venovať duchovnému rozvoju. Na
 Dočkali sme sa,
Veľkonočnú nedeľu sa do košíka vezje tu prvý jarný deň! Hurá!
me kúsok z každého pokrmu a to sa
dá potom posvätiť.
 Oslobodenie Horehronia
To isté sa spraví aj s vetvičkou bahod Telgártu po Brezno
niatok, ktoré by sme mali počas roka
použiť v čase choroby niektorého z  Polícia upozorňuje
členov rodiny. V niektorých rodinách  Seniori recitujú

sa nedeľný obed začína potom medovým krížikom, ako je tomu aj na
Vianoce.
Pondelok je sviatok všetkých mužov, ktorí musia vyšibať a obliať svoje ženy. Je to symbol prichádzajúcej
jari a zdravia, ktoré im má potom
vydržať počas celého roka. V moderných dejinách sa pridalo aj používanie voňavky.
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Veselý fašiangový večer v Turistickej ubytovni Kečka
Na Troch kráľov sa symbolicky odovzdáva štafeta zábav, kulinárskej hojnosti a karnevalovej pestrosti. Už od
nepamäti sa fašiangy oslavujú rôznymi zaujímavými zvyklosťami. Tak
to bývalo aj v našej dedinke. Zábava
sa postupne vytráca, veselosti ubúda a mizne aj smiech, ktorý je veľmi
potrebný pre zdravie. Aspoň po kulinárskej stránke cez fašiangový čas
rozvoniavajú v dedine šišky, fánky,
grapne, klobásky. To sa u nás ešte dodržiava. Záverečné fašiangové dni sú
považované za najveselšie, najpestrejšie. Končia sa „Pochovávaním basy“ –
symbolickým rituálom. Členovia SČK
v Braväcove sa na členskej schôdzi dohodli, že opäť zorganizujú „Fašiangový
karneval“ v Kečke dňa 2.3.2019 aj napriek obavám, že bude malý záujem.
Obecný úrad nám poskytol miestnosť

aj hudbu, za čo im ďakujeme. Karneval
sa konal a masky, ktoré prišli vyvolávali záchvaty smiechu. Ľudia u nás sú vynaliezaví a zábavní. Bolo naozaj veselo,
pochutín dostatok a všetci sa veselili
a tak sa dobre odreagovali od starostí. Dodržali sme fašiangové zvyklosti
a preto sa chcem všetkým poďakovať
za účasť a veselý večer v Turistickej
ubytovni Kečka. Kritizovať ľudí a dobu
pre nezáujem o obecné dianie je zbytočné. Ľudia robia len to, čo ich baví
a čo sa im chce. No na druhej strane
by nemali „mudrovať“ o niečom, kde
neboli, lebo sedia doma. Utiekajú sa
k digitálnym produktom od ktorých sa
stávajú postupne závislí. V našej obci
sa koná dosť rôznych akcií. Ďakujem
všetkým aktívnym občanom.
Lívia Vernárska

Uznesenia zo zasadnutÍ Obecného zastupiteľstva obce Braväcovo
Uznesenie č. 02/11/12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Zriaďuje
komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č.
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
2. Volí
a) predsedu komisie: Valéria Šperková
b) členov komisie: Peter Fraňa, Peter Tréger
Uznesenie č. 03/11/12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Poveruje
poslankyňu p. Mgr. Adrianu Gašperanovú v prípadoch podľa ust. § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia
veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávaním a vedením zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Braväcove
Uznesenie č. 04/11/12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Zriaďuje
kultúrno-športovú komisiu v zložení: predseda:
Mgr. Zuzana Ľuptáková, členovia: Jozef Srnka, Mgr.
Adriana Gašperanová, Valéria Šperková
2. Zriaďuje
finančnú komisiu v zložení: predseda: Peter Murgaš, členovia: Peter Fraňa, Peter Tréger
Uznesenie č. 05/11/12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Schvaľuje
delegovaného zástupcu zriaďovateľa do Rady školy
pri Materskej škole Braväcovo
• Adriana Gašperanová
• Peter Fraňa
Uznesenie č. 06/11/12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Schvaľuje
plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Braväcove na rok 2019 nasledovne:
7. marca 2019 o 17.00 hod., 23. mája 2019 o 18.00
hod., 18. júla 2019 o 18.00 hod., 26.septembra 2019
o 18.00 hod., 12.decembra 2019 o 17.00 hod.
Uznesenie č. 07/11/12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Braväcovo na I. polrok 2019
Uznesenie č. 08/11/12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Berie na vedomie
a) dôvodovú správu k návrhu rozpočtu obce Braväcovo na rok 2019
b) rozpočet obce Braväcovo na rok 2020 a rok 2021
c) stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu 2020 – 2021

2. Schvaľuje
a) na rok 2019, zostavenie a predkladanie rozpočtu
obce bez programovej štruktúry
3. Schvaľuje
a) rozpočet obce Braväcovo na rok 2019 v nasledovnej štruktúre
• bežné príjmy 333390 €
• bežné výdavky 331450 €
• kapitálové príjmy 0 €
• kapitálové výdavky 0 €
• príjmové finančné operácie 0 €
• výdavkové finančné operácie 0 €
Uznesenie č. 09/11/12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Berie na vedomie
správu starostu obce
Uznesenie č. 10/11/12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Berie na vedomie
informáciu starostu obce o poverení Valérie
Šperkovej za zástupcu starostu Obce Braväcovo pre
celé funkčné obdobie 2018 - 2022
Uznesenie č. 11/11/12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Schvaľuje
pre rok 2019 cenu za odvádzanie odpadových vôd
verejnou kanalizáciou nasledovne: pre fyzické osoby 0,70€/1 m3, uvedená cena je bez DPH. Navrhovaná cena je v súlade s „potvrdením o cene“ číslo
1194-2017-BA zo dňa 21. 02. 2017 ktoré vydal Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví
Uznesenie č. 12/07/03/2019
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Berie na vedomie
a) Správu o kontrole plnenia uznesení Obecného
zastupiteľstva v Braväcove
b) konštatuje, že
uznesenie OcZ č. 22/02/06/2016 zo dňa 2.6.2016
uznesenie Ocz č. 45/14/12/2016 zo dňa 14.12.2016
uznesenie Ocz č. 02/09/03/2017 zo dňa 9.3.2017
uznesenie Ocz č. 04/09/03/2017 zo dňa 9.3.2017
uznesenie Ocz č. 05/09/03/2017 zo dňa 9.3.2017
uznesenie Ocz č. 09/09/03/2017 zo dňa 9.3.2017
uznesenie Ocz č. 16/04/05/2017 zo dňa 4.5.2017
uznesenie Ocz č. 17/04/05/2017 zo dňa 4.5.2017
uznesenie Ocz č. 19/04/05/2017 zo dňa 4.5.2017
uznesenie Ocz č. 24/08/06/2017 zo dňa 8.6.2017
uznesenie Ocz č. 28/08/06/2017 zo dňa 8.6.2017
uznesenie Ocz č. 34/21/09/2017 zo dňa 21.9.2017
uznesenie Ocz č. 04/25/01/2018 zo dňa 25.1.2018
uznesenie Ocz č. 05/25/01/2018 zo dňa 25.1.2018
uznesenie Ocz č. 06/25/01/2018 zo dňa 25.1.2018
uznesenie Ocz č. 12/01/03/2018 zo dňa 1.3.2018
uznesenie Ocz č. 16/31/05/2018 zo dňa 31.5.2018
uznesenie Ocz č. 17/31/05/2018 zo dňa 31.5.2018
uznesenie Ocz č. 18/31/05/2018 zo dňa 31.5.2018

uznesenie Ocz č. 19/31/05/2018 zo dňa 31.5.2018
uznesenie Ocz č. 24/05/07/2018 zo dňa 5.7.2018
uznesenie Ocz č. 25/05/07/2018 zo dňa 5.7.2018
uznesenie Ocz č. 31/06/09/2018 zo dňa 6.9.2018
boli splnené
c) ruší uznesenie OcZ č. 14/05/05/2016 zo dňa
5.5.2016
uznesenie OcZ č. 16/05/05/2016 zo dňa 5.5.2016
uznesenie OcZ č. 22/05/07/2018 zo dňa 5.7.2018
uznesenie OcZ č. 30/06/09/2018 zo dňa 6.9.2018
Uznesenie č. 13/07/03/2019
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
2. Berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Braväcovo na rok 2018
Uznesenie č. 14/07/03/2019
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Schvaľuje
rozdelenie dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu obce
a) FK Sokol Braväcovo vo výške 4000 €
b) BKZ Bukovinka vo výške 2000 €
c) OZ Čučoriedka vo výške 400 €
d) OZ Horehronské športové nádeje vo výške 250 €
e) Základná škola Beňuš vo výške 1000 €
f) FO Internacionál Sokol Braväcovo vo výške 500 €
g) ZO Jednoty dôchodcov v Braväcove vo výške
400 €
h) MS SČK Braväcovo vo výške 300 €
i) M-Bravo vo výške 250 €
j) ZO-SZPB Braväcovo vo výške 100 €
Uznesenie č. 15/07/03/2019
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Schvaľuje
prijatie úveru vo výške 200000 EUR (slovom dvestotisíc eur) u Veriteľa, ktorým je Slovenská záručná
a rozvojová banka, a.s. IČO 00682420, so sídlom 814
99 Bratislava, Štefánikova 27, zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava 1 Sa, vložka č. 3010/B
pre investičnú akciu „Rekonštrukcia Materskej školy
Braväcovo“
2. Schvaľuje
zabezpečenie úveru formou vystavenia blankozmenky.
3. Schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2019 z dôvodu investičnej
akcie „Rekonštrukcia Materskej školy Braväcovo“
Uznesenie č. 16/07/03/2019
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Schvaľuje
do funkcie prísediaceho Okresného súdu Brezno, p.
Ing. Kateřinu Šperkovú, Braväcovo 144.
Uznesenie č. 17/07/03/2019
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Berie na vedomie
správu starostu obce

Uznesenie č. 18/07/03/2019
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Schvaľuje
zakúpenie protipožiarnych dverí do šatni a zabudovanie bleskozvodu na stavbu „Futbalové šatne
– prístavba“
Uznesenie č. 19/18/03/2019
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
2. Schvaľuje
doplnenie uznesenia č. 15/07/03/2019 a účelu
použitia finančných prostriedkov od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na investičnú akciu „Rekonštrukcia Materskej školy Braväcovo a zariadenie
jednotlivých miestností“
Uznesenie č. 20/18/03/2019
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov, zámer predať
majetok obce Braväcovo, k.ú. Braväcovo, parcelu
reg. „C“ č. 623/2 zast.pl. o výmere 65 m2 v celosti,
ktorá bola vytvorená geometrickým plánom, zákazka číslo: 48205389-250/2018, podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov v prospech Ing. Jozefa
Michelčíka, Braväcovo 159, za cenu 15,00 Eur/m2.
2. Schvaľuje
dôvod hodný osobitného zreteľa
a) jedná sa o pozemok priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľa
b) prevodom pozemku obec získa nielen jednorázový príjem z predaja, ale aj každoročne príjem
dane z nehnuteľnosti
c) obec nebude musieť zabezpečovať údržbu pozemku, ktorá jej vyplýva z osobitných právnych
predpisov, takáto povinnosť prejde na nadobúdateľa.
Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ sú zverejnené na úradnej tabuli v obci (po dobu 15 dní od
podpísania starostom obce a overovateľmi), na
internetovej stránke obce: http://www.bravacovo.
sk/ v časti „Dokumenty“, a sú k dispozícii k nahliadnutiu aj na Obecnom úrade v Braväcove v úradných
hodinách. Zvukové záznamy zo všetkých rokovaní
OZ je možné nahrať záujemcom na vlastné externé
zariadenie (USB kľúč) v úradných hodinách Obecného úradu.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú v zmysle §
12, ods. 9., Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zásadne
verejné (okrem výnimky uvedenej v menovanom
odseku). Z tohto dôvodu, chceme osloviť všetkých
občanov, aby sa viac zaujímali o dianie v obci a zúčastňovali sa na zasadnutiach OZ, svojimi podnetmi, názormi a pripomienkami by mohli prispieť
k zlepšeniu života v našej obci.
(ZCh)
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Čo prezradila kronika

XXXI. časť - Rok 1999 I. časť
Čo prezradila kronika – XXXI.
Časť – rok 1999 - Erb obce Braväcovo (návrh) – Obec až do roku
1957 nebola samostatná, nemohli sa zachovať ani jej relikvie
– pečať a iné symboly, charakterizujúce obce. Obec Braväcovo leží
na južných svahoch strednej časti
Nízkych Tatier. Vznikla koncom
16. storočia, ako komorská drevorubačská osada na území dediny
Beňuš, ktorej súčasťou bola až do
50-tych rokov v 20 storočí. Osamostatnila sa v roku 1957. R-1828
bolo v osade 44 domov a 332
obyvateľov, po osamostatnení
mala obec 1027 obyvateľov. Obyvateľstvo sa v minulosti zaoberalo drevorubačstvom, ovčiarstvom
a prácou v okolitých železiarskych podnikoch. Pri tvorbe erbu
bolo nutné pristúpiť k návrhu novotvaru. Jeho základom by mohol byť po istých úpravách resp.
doplnení pečatný symbol Beňuša, ktorej súčasťou bolo Braväcovo viac ako tri storočia. Pre Beňuš
sa dochovala obecná pečať pochádzajúca z polovice 19. storočia. Odtlačok nedatovaného typária je uložený v Štátnom oblastnom archíve
v Banskej Bystrici, kde sa dochoval na písomnosti z 23.III.1858. Na pečati s kruhopisom (Cisársko-Kráľovský handel Beňuš) je vyobrazená
píla a tri skrížené charakteristické drevorubačské sekery (sekera, capík
a pod.) Vzhľadom na to, že drevorubačstvo či iné lesné práce boli
v minulosti i v súčasnosti charakteristické aj pre Braväcovo, môže byť
táto pečať vhodným východiskom pri tvorbe jeho obecného erbu.
Predpokladaný návrh sa stane platným erbom obce Braväcovo po
jeho odsúhlasení obecným zastupiteľstvom. Ideový návrh – Peter Kónya, grafický návrh – firma L.I.M. Prešov. Heraldická komisia Min. vnútra SR prerokovala návrh erbu obce Braväcovo a odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického
registra SR v tejto podobe: v hlave modrého štítu strieborná píla bruchatka so zlatými rukoviatkami, pod ňou prekrížené strieborné sekery na zlatých poriskách prekryté ešte striebornou valaškou na zlatom
porisku. Vlajka obce – pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo
farbách (bielej, modrej, bielej, žltej, bielej, modrej, bielej). Vlajka má
pomer 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi
do tretiny jej listu. Symboly obce Braväcovo sú zapísané v Heraldickom registri SR pod signatúrou B-136/99. Obecné zastupiteľstvo návrh erbu obce a vlajky schválilo. Obecné zastupiteľstvo - v roku 1999
zasadalo OZ 13 krát. Z OZ odstúpil p. Peter Ľupták, ktorého nahradil
nový poslanec p. Ondrej Gašperan. OZ schválilo rozšírenie telekomunikačnej siete. V obci pracujú tri komisie – stavebná komisia – predseda Juraj Šperka, kultúrna komisia – predseda Ing. Marek Pôbiš, ochrana verejného poriadku – predseda Ján Pačesa. Voľby prezidenta SR
v našej obci: Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu –
581, počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky – 422,
počet platných lístkov – 419. Do druhého kola postúpili – Vladimír
Mečiar a Rudolf Schuster. Druhé kolo volieb – 29.5.199. Počet platných hlasov pre kandidátov – 414. Vladimír Mečiar JUDr. – 231, Rudolf
Schuster Ing. CSc. Dr.h.c – 183. Slovenským prezidentom zvoleným
priamou voľbou občanmi – voličmi sa stal Schuster Rudolf. Plynofiká-

cia obce – dňa 16. apríla 1999 sa uskutočnilo v kultúrnom dome
stretnutie s občanmi, ktorí majú rodinné domy na uliciach, ktorými sa
bude budovať I. etapa plynofikácie. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia SPP Zvolen, zástupca firmy Grave – projektant. Občanom bol vysvetlený postup pri plynofikácii ulíc, rodinných domov, postup pri
vybavovaní stavebných povolení na plynofikáciu rodinných domov,
potrebné doklady k žiadosti o stavebnom povolení. Tieto povolenia
občanom bezplatne vybavoval obecný úrad. V uvedený deň sa uskutočnilo aj vytyčovanie stavby. S výstavbou sa začalo v máji 1999 stavbou regulačnej stanice (RS) plynu v Beňuši, časť Mangule. Súčasne
s výstavbou RS plynu začala firma OBK Heľpa s prípojkou vysokotlakovej prípojky k RS a s uličnými rozvodmi v Beňuši. 7. decembra 1999
prebehlo preberacie konanie plynofikácie a spúšťanie plynu sa uskutočnilo v ten istý deň. Prvý rodinný dom v Braväcove, ktorý začal na
vykurovanie používať zemný plyn bol v rod. dome č. 31, občan Ján
Nemčok, ulica tzv. Gazdová, čas 11.00 hod. Z celkového počtu domových prípojok v počte 96ks bolo v roku 1999 zapojených 63 prípojok
a s plynovým vykurovaním započalo tiež 63 rodinných domov. OÚ
vybavil resp. bolo vydaných celkom 60 stavebných povolení, čím každý občan ušetril priemerne 700-1000 Sk na stavebné povolenie. Koncom roka 1999 prebehlo výberové konanie na výstavbu II. etapy plynofikácie v celkovom náklade cca 5. mil. Sk, ktoré by mali byť podľa
posledných informácií hradené z prostriedkov SPP zmena zákona od
r. 2000. Z uvedeného dôvodu výberové konanie robil investor stavby
t.j. SPP Zvolen. Našou snahou je, aby bola zostávajúca časť obce splynofikovaná čo najbližšom období t.j. do skončenia tohto volebného
obdobia 1999-2002. Rozšírenie telefónnej siete v Braväcove – na základe územného rozhodnutia OÚ Brezno, súčasne s výstavbou plynovodov započala aj stavba „Rozšírenie miestnej telefónnej siete v obci
Beňuš a Braväcovo, po dokončení ktorej bude možné uspokojiť všetkých žiadateľov o pripojenie telefónnej linky, lebo doposiaľ to technických príčin nebolo možné. Prácu realizoval Montážny závod spopokračovanie na str. 8
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Vylosovanie jarnej časti FK
SOKOL Braväcovo
Ročník 2018/2019 - I. trieda
starší žiaci U 15
8. kolo Ne 14. apríla 2019 o 10,30 hod.
SOKOL Braväcovo - FK 1928 Jasenie
9. kolo 21. apríla 2019 o 14,00 hod.
ŠK OP Lesov Poniky - SOKOL Braväcovo
10. kolo So 27. apríla 2019 o 11,00 hod.
SOKOL Braväcovo – ŠK Badín
11. kolo So 04. mája 2019 o 11,00 hod.
SOKOL Braväcovo – TJ Sokol Medzibrod
12. kolo Ne 12. mája 2019 o 10,30 hod.
ŠK Selce – SOKOL Braväcovo
13. kolo So 18. mája 2019 o 11,00 hod.
SOKOL Braväcovo – FK 1928 Jasenie
14. kolo So 25. mája 2019 o 11,00 hod.
SOKOL Braväcovo - OP Lesov Poniky
15. kolo Ne 02. júna 2019 o 10,30 hod.
ŠK Badín - SOKOL Braväcovo
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Vylosovanie jarnej časti FK
SOKOL Braväcovo
Ročník 2018/2019 - III. liga
skupina JUH dorast U 19

Vylosovanie jarnej časti FK
SOKOL Braväcovo
Ročník 2018/2019 - I. trieda
dospelí

14.kolo So 23. marca 2019 o 14,00 hod.
SOKOL Braväcovo – FK Mesta Tornaľa
15.kolo So 30. marca 2019 o 14,00 hod.
SOKOL Braväcovo – FK Brezno
16.kolo Ne 07. apríla 2019 o 15,30 hod.
MFK Detva - SOKOL Braväcovo
17.kolo So 13. apríla 2019 o 15,30 hod.
SOKOL Braväcovo – FK Slovan Kúpele Sliač
18.kolo So 20. apríla 2019 o 14,00 hod.
MFK Jelšava - SOKOL Braväcovo
19.kolo So 27. apríla 2019 o 16,00 hod.
SOKOL Braväcovo – MŠK Tisovec
20.kolo Ne 05. mája 2019 o 14,30 hod.
MFK Strojár Krupina - SOKOL Braväcovo
21.kolo So 11. mája 2019 o 17,00 hod.
SOKOL Braväcovo – MFK Spartak Hriňová
22.kolo Ne 19. mája 2019 o 14,30 hod.
TJ Tatran Čierny Balog - SOKOL Braväcovo
23.kolo So 25. mája 2019 o 17,00 hod.
SOKOL Braväcovo – MFK Baník Veľký Krtíš
24.kolo So 01. júna 2019 o 10,30 hod.
MFK Nová Baňa – SOKOL Braväcovo
25.kolo So 08. júna 2019 o 17,30 hod.
SOKOL Braväcovo – FK Iskra Hnúšťa
26.kolo So 15. júna 2019 o 14,00 hod.
FTC Fiľakovo – SOKOL Braväcovo

14.kolo Ne 24. marca 2019 o 15,00 hod.
SOKOL Braväcovo - TJ ŠK Hronec
15.kolo Ne 31. marca 2019 o 15,00 hod.
SOKOL Braväcovo – OFK Slovan Valaská
16.kolo Ne 7. apríla 2019 o 15,30 hod.
TJ - Družstevník Strelníky - SOKOL Braväcovo
17.kolo Ne 14. apríla 2019 o 15,30 hod.
SOKOL Braväcovo – FK-34 Brusno - Ondrej
18.kolo Ne 21. apríla 2019 o 16,00 hod.
OFK Slovenská Ľupča – SOKOL Braväcovo
19.kolo Ne 28. apríla 2019 o 16,00 hod.
SOKOL Braväcovo – FK Bezno
20.kolo Ne 5. mája 2019 o 16,30 hod.
ŠK OP Lesov Poniky – SOKOL Braväcovo
21.kolo Ne 12. mája 2019 o 16,30 hod.
SOKOL Braväcovo – TJ Partizán Osrblie
22.kolo Ne 19. mája 2019 o 17,00 hod.
TJ Tatran Čierny Balog – SOKOL Braväcovo
23.kolo Ne 26. mája 2019 o 17,00 hod.
SOKOL Braväcovo – FK Sokol Nemecká
24.kolo Ne 2. júna 2019 o 17,00 hod.
OFK 1950 Priechod – SOKOL Braväcovo
25.kolo Ne 9. júna 2019 o 17,00 hod.
SOKOL Braväcovo – FK 1928 Jasenie
26.kolo Ne 16. júna 2018 o 17,30 hod.
TJ Mladosť Lučatín - SOKOL Braväcovo

Futbalový klub SOKOL Braväcovo, 976 64
Braväcovo, IČO: 35 998 784
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 2018.
V novodobej histórii, konkrétne od roku 1998
máme zaregistrovaný nový názov Futbalový klub Sokol Braväcovo, ktorý však vyvíja činnosť nepretržite od
roku 1962, kedy bolo vybudované futbalové ihrisko a futbalové šatne. Vďaka obetavosti funkcionárov - bývalých futbalistov sa v súčasnosti venujeme 4 futbalovým družstvám s celkovým počtom registrovaných 73 hráčov. Hlavný dôraz však kladieme
na prácu s mládežou, kde máme aktívne do futbalu zapojených 53
mladých futbalistov. Aj vďaka práci s mládežou, môžeme pravidelne dopĺňať mužstvá mužov a dorastu, a tak udržiavať tento kolektívny šport v našej malej obci so 680 obyvateľmi. Prevažná väčšina
futbalistov je z obce Braväcovo.
Skladba futbalových mužstiev je nasledovná :
- Mladší žiaci hrajú súťaž U13, ObFZ Banská Bystrica, 15 hráčov,
- Starší žiaci hrajú súťaž I. trieda U15, ObFZ Banská Bystrica, 20 hráčov,
- Dorast úspešne účinkuje v III. lige. U 19 skupina JUH SsFZ Banská
Bystrica, 18 hráčov,
- „A“ mužstvo dospelých, I. trieda ObFZ Banská Bystrica, 20 hráčov.
Máme vybudovaný krásny futbalový stánok, vynovené hľadisko so
sedením z Tehelného poľa pre 305 divákov, nanovo zrekonštruované futbalové šatne.

V mnohých väčších obciach na Horehroní je futbal už len históriou. V našej malej obci každú sobotu a nedeľu pravidelne počas celého roka, ponúkame širokej verejnosti športové popoludnia. Napriek náročným ekonomickým
podmienkam sa nám doposiaľ darí tento šport udržať
aj vďaka podpory zo strany obce, našich sponzorov
a priateľov, ale aj samotných hráčov a členov FK Sokol
Braväcovo.
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 v našej obci .
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 Braväcovo.
Ďakujeme Vám za pochopenie a podporu našej činnosti.
Peter Baliak - viceprezident FK
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DREVENÁ KRAVA
Klasická ľudová rozprávka v tradičnom prevedení o kraviarovi Janovi a
jeho trampotách. O tom ako z domu ušiel a nakoniec princeznú rozosmial.
Premyslené, krásne a vtipné divadelné predstavenie v podaní bábkohercov Divadla z domčeka z Hriňovej. Šikovní bábkoherci vypracovali projekt,
vďaka ktorému získali financie z Fondu na podporu umenia a naši škôlkari
vďaka týmto šikovným ľuďom mali možnosť vidieť rozprávku Drevená krava
zadarmo. A nielen to. Vyskúšali si hru s bábkou, jej správne držanie na ruke
a zároveň videli aj to, čo majú bábkoherci za divadelným paravánom. Trpezliví herci na všetky zvedavé otázky deti s radosťou odpovedali. Srdečne im
ďakujeme za nádherné predstavenie a tiež za to, že si vybrali našu škôlku.
(MM)

KARNEVAL
Fašiangy, fašiangy, už sú tu zasa. Opäť sa vyskáče veselá chasa.
Každý sa teší a veselí dnes, chystá si masku na maškarný ples.
Každé dieťa z materskej školy sa tešilo na karneval, ktorý sa uskutočnil
v piatok pred Popolcovou stredou. Všetky deti mali nachystané krásne
masky, ktoré im pripravili rodičia, vedeli básničky k maskám, ktoré im aj
tento rok vymyslel ujo Dežko Gašperan a naučili ich pani učiteľky. Šikovné
mamičky napiekli koláčiky a pripravili aj ovocie a iné dobroty. No prišiel nevítaný hosť, na ktorý nebol pripravený nikto z nás. Chrípka. V deň karnevalu
mnoho detí dostalo vysoké horúčky a namiesto fašiangovej zábavy ležali
doma v posteli so slzami v očiach. Tí zdraví sa zabávali. Preto sme v materskej škole uskutočnili po prázdninách ešte jednu zábavu v maskách, aby
mohli byť spokojní viacerí a pochváliť sa pred kamarátmi so svojimi maskami. Nechýbalo deťom nič. Vystúpili s programom, pochutnali si na rôznych
dobrotách a aj zábava bola veselá, najmä pri piesni Waka Waka od Shakiry
a od Alvara Solera pri piesni Sofia.
(MM)
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Čítam. čítaš, čítame - čítanie s milou návštevou...
Dočkali sme sa, je tu prvý jarný deň! Hurá!

Dnes, 20. marca 2019 nastala jarná
rovnodennosť, máme tu prvý jarný deň.
A bol naozaj ukážkový. Slnko plávalo
po oblohe, jeho lúče nás milo prekvapili a napĺňali radosťou. Zrazu sme mali
chuť usmievať sa a byť k sebe milší. Áno,
taká je jar! Pán „Marec“ opäť nesklamal.
Marec sa už odpradávna spája nielen s
príchodom jari, obdobia, kedy sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne v
plnej svojej kráse, ale aj s neutíchajúcim
zdrojom vedomostí a informácií, a síce s
knihami. O tomto mesiaci sa hovorí ako
Marec – mesiac knihy.
Viete ale prečo?
Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už
dlhé desiatky rokov. Konkrétne to je už
od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja
Hrebendu Hačavského. Cieľ bol naozaj
jednoduchý – chceli tak podporiť záujem o knihy. Informácií o Matejovi Hrebendovi je veľa. Mňa zaujali tieto: narodil 10.03. 1796 a zomrel 16. 03. 1880.
Legendárny šíriteľ slovenskej a českej
osvety sa narodil i zomrel v marci. Hoci
mal od narodenia zrakovú chybu, knihy
sa stali jeho osudom. Jeho postava a život nás zavedú do dávnej minulosti, keď
šíril osvetu medzi slovenským ľudom.
Najskôr chodil po dedinách Malohontu, Gemera a napokon po celom území
dnešného Slovenska. Vydavatelia mu
predávali knihy a on ich spájal nielen
s predajom, ale ľudí aj poúčal, šíril kultúru. Mnohí ľudia v tom čase pokladali
čítanie kníh za nepotrebnú vec. Podľa
obyčajných ľudí čítanie kníh bolo určené
jedine vzdelancom. Svojimi pochôdzkami sa teda pričinil o to, že aj jednoduchí
ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí. Netreba
zabudnúť na to, že zachránil veľa kníh
pred pálením, a tým prispel ku vzniku
knižníc. Možno to v dobe internetu znie
neuveriteľne, ale on bol skutočným,
jedinečným zdrojom a šíriteľom vedomosti svojej doby.
Z dostupných zdrojov vyplýva, že nemal ľahký život, ale tešil sa aj z maličkostí a z každej darovanej knihy. V ľuďoch
hľadal priateľstvo, ochotu a šťastie. Na
svojich pochôdzkach údajne často hovorieval: „Nemám nič, nežiadam nič.“ Pri
svojej slepote určite videl oveľa viac, ako
mnohí cez okuliare - videl srdcom.
Knižnice prebrali po smrti Mateja Hrebendu funkciu šírenia vzdelanosti. Sú

otvorené pre každého, kto chce rozvíjať
svoju myseľ .Čitatelia majú možnosť prístupu k informáciám počas celého roka.
No obzvlášť v marci knižnice aktivizujú
svoju činnosť. Pociťujeme to každý rok
i v našej Základnej škole v Beňuši, ktorú navštevujú aj deti z Braväcova. Čítanie kníh, návšteva knižnice, literárne
kvízy, relácie.... A dnes? Čítanie s milou
návštevou. Do našej školy zavítali členky Miestneho spolku SČK v Braväcove.
Milé ženičky, pre naše deti tety, či staré
mamy, prastaré mamy a predstavte si
s knihami v rukách, Hoci majú pekný
vek, prišli s dobrou náladou, plné energie a chuti podeliť sa s našimi žiakmi I.
stupňa o svoje zážitky s knihou. Neťažilo
sa im zájsť na povalu a pohľadať už dávno zabudnuté knihy, kúsok ich minulosti, kúsok ich spomienok z detstva, či
detstva ich detí. Spoločne sme oprášili
tituly – Prvý venček, O kohútikovi, O zakliatom zámočku, O Guľkovi Bombuľkovi, Lujza a Lotka, či Jano. Prečítali nám
a zaspomínali si. Rýchlo našli s našimi
žiakmi spoločnú reč a získali si ich obdiv. Čítali v minulosti a čítajú aj dnes.
Obdivuhodné! Veď kniha patrí medzi
neodmysliteľných spoločníkov mladých,
či starých a najväčších priateľov človeka.
Ozaj, kedy ste naposledy čítali knihu?
Ak by ste vo svojom živote prečítali hoci
len jedinú dobrú knihu, viete, čo prináša
čítanie. Poskytuje vám nesmierne potešenie.
Dúfam, že sa nebudete na mňa dívať
s nepochopením. Veď aj ja v konečnom
dôsledku akceptujem, že v súčasnosti
sa čoraz viac stretávame a pojmom e-book - elektronická kniha. Čítať na
PC alebo na tablete má určité výhody,
najmä čo sa týka skladnosti. Ale viem i
to, že je ešte veľa takých ľudí ako naša
dnešná návšteva, tety, ktoré si radi zalistujú v obľúbenej knihe. Ďakujeme za
toto poznanie. Želáme Vám veľa zdravia,
aby ste si mohli ešte prečítať veľa pekných kníh.
„Vezmi tú knihu a drž ju pevne v ruke,
pozeraj, čítaj, premýšľaj a tvoje oči a myseľ pocítia, aké má kniha krásne srdce.“
(Petr Hait )
Ďakujeme členkám Miestneho spolku
SČK v Braväcove, že ochotne prijali naše
pozvanie.
S pozdravom a vďakou pani učiteľky
Základnej školy v Beňuši.
ZĽ
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SENIORI RECITUJÚ

Polícia upozorňuje
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne upozorňuje občanov, že
vzhľadom na pretrvávajúce problémy s vyvolávacím informačným systémom
bude prebiehať dlhodobejšie testovanie upravenej verzie systému, kedy bude
musieť byť vyvolávací systém nedostupný.
Nedostupnosť sa bude týkať samotného vybavovania občanov na dopravných inšpektorátoch, ako aj objednávania sa na vybavenie prostredníctvom
internetu. Vzhľadom na uvedené budú vyvolávacie systémy na dopravných inšpektorátoch vypnuté, občania budú vybavovaní podľa poradia v ktorom prišli.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne sa bude snažiť o čo najskoršie
odstránenie dočasnej nedostupnosti vyvolávacieho systému. O funkčnosti systémov budeme občanov informovať. O prijatých nevyhnutných opatreniach
žiadam o zverejnenie upozornenia v obecných rozhlasoch, na vývesných tabuliach na verejne prístupných miestach.

...
Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje
uvedené v občianskom preukaze, vydáva sa s dobou platnosti 10 rokov. Podľa
zákona 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 2 ods. 2 „občiansky preukaz je povinný mať každý
občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. „Patrí sem aj občan bezvládny a zbavený spôsobilosti na právne úkony.“
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne disponuje mobilným pracoviskom na vydávanie dokladov, už od 02.11.2012. Žiadosť o vydanie dokladov sa
podáva príslušnému úradu osobne. Za občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, musí podať žiadosť jeho opatrovník. Podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu môže za občana, ktorý nemôže pre bezvládnosť
z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko podať žiadosť osobne („bezvládny
občan“), aj iný občan po predložení svojho občianskeho preukazu a písomného plnomocenstva na zastupovanie, na ktorom musí byť podpis bezvládneho
občana podľa § 3 ods. 1; podpis sa nevyžaduje, ak občan nie je spôsobilý sa
podpísať. K žiadosti bezvládneho občana sa musí predložiť potvrdenie lekára
o tom, že takýto občan nemôže podať žiadosť osobne z dôvodu dlhodobého
pripútania na lôžko. Nasnímanie podoby bezvládneho občana možno vykonať
aj v mieste, kde sa zdržuje, ale o vyhotovenie občianskeho preukazu nemožno
požiadať urýchlene do dvoch pracovných dní. Súčasťou občianskeho preukazu
je aj elektronický čip.

Krásny, slnečný prvý jarný deň, 21. marec 2019. Práve na tento
deň pripravila Okresná organizácia JDS v Brezne v spolupráci
so Základnou organizáciou JDS v Michalovej IV. ročník okresnej
prehliadky v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby. Podujatie sa konalo v peknom kultúrnom dome obce Michalová, pod
záštitou starostky obce, Ing. Terézie Tisovčíkovej. Dôchodcovia,
ktorí radi čítajú aj recitujú sa tu zišli z desiatich ZO JDS okresu
Brezno. Všetci predniesli krásne básne, prózu, ba aj vlastnú tvorbu. Našu základnú organizáciu reprezentovala p. Gitka Libičová,
ktorá si na túto akciu pripravila krásnu báseň od autora Františka
Šelingera „Pamätáš mama.“ Výkony zúčastnených hodnotila
porota v zložení: p. Poliaková, p. Sedláková a p. Boberová. V silnej konkurencii v prednese poézie sa p. Libičová umiestnila na
veľmi peknom 3. mieste. Vzhľadom k tomu, že sa na takomto
podujatí zúčastnila po prvýkrát, reprezentovala našu organizáciu
veľmi dôstojne a na vysokej úrovni.
Po skončení vystúpení poďakoval všetkým prítomným p. Kianica – predseda OO JDS v Brezne a tiež starostka obce Michalová.
Účinkujúcim odovzdali pamätné listy a kvety ako spomienku na
tento pekný deň. Na záver sa členky ZO JDS v Michalovej postarali o občerstvenie pre prítomných.
Anna Ľuptáková
ZO JDS Braväcovo
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Sedemdesiate štvrté výročie
oslobodenia našej obce

Dňa 3. februára 2019 si členovia našej základnej organizácie SZPB v Braväcove pri príležitosti 74. výročia oslobodenia našej obce pietnym
aktom uctili pamiatku tých, ktorí za našu slobodu darovali to najcennejšie – vlastný život.
Pri tejto príležitosti považujeme za potrebné
pripomenúť, že sloboda neprišla sama, že nie
je úplnou samozrejmosťou. Za tým, že dnes
žijeme v mieri sa ukrýva obrovské ľudské úsilie a preto je našou povinnosťou si neustále
pripomínať to veľké utrpenie našich predkov,

ktorým oni prešli aby sme mi dnes mohli žiť
v mieri a následne aj ďalšie generácie našich
potomkov. Za to im patrí naša vďaka a je našou
morálnou povinnosťou toto pripomínať naším
nasledujúcim generáciám, aby to prenesmierne utrpenie, úsilie neupadlo v zabudnutie,
ale aby sa neustále z generácie na generáciu
prenášalo ďalej. Aby sme si vážili svoju históriu a boli na ňu patrične hrdí. S hlbokou úctou
a vďakou sme k pamätníku padlým hrdinom 2.
Svetovej vojny položili kyticu kvetov, minútou

ticha vyjadrili úctu, rešpekt a naše uznanie. Následne nám tajomník našej základnej organizácie pán Gašperan Jozef pripomenul čo všetko
to oslobodenie stálo a ozrejmil nám s tým niektoré súvisiace fakty. Osobitnú spomienku sme
venovali našej bývalej dlhoročnej členke pani
Margite Lopušnej, ktorá naše rady opustila len
nedávno a jej odchod spomedzi nás ešte doznieva v našich srdciach.
predseda základnej organizácie SZPB
Laurinc Ján

Oslobodenie Horehronia
od Telgártu po Brezno

Oslobodenie Horehronia prebehlo od 12. januára do 1. marca 1945. Koniec januára 1945
sa na Horehroní vyznačoval silnými mrazmi a
množstvom snehu. Život obyvateľov ešte stále
sužovala 2.svetová vojna, ktorá prinášala množstvo utrpenia. Všetky ťažkosti pomáhala našim
predkom prekonávať nádej, že vojna začína
vstupovať do svojej rozhodujúcej fázy - vyhnať
nenávideného nepriateľa. Prostredníctvom Západokarpatskej útočnej operácie 2.ukrajinského frontu a 4.rumunskej armády bola oslobodená oblasť celého údolia Hrona. Obce BEŇUŠ
a BRAVÄCOVO si pripomína 30.január 1945, ako
deň oslobodenia svojej obce. Tento deň by mal
zostať i v pamäti ďalších generácií, ako pamätný

deň obce. Stručný priebeh bojov o oslobodzovaní údolia Hrona bol uverejnený v Obecných
novinách č.2 v júni 2018. Toho času v noci z 29.
na 30.januára 1945 zostala v Beňuši len hŕstka
nemeckých vojakov. Ráno 30.januára Nemci
odišli. Pod tlakom sovietskych a rumunských
vojsk od východu, ustúpili postupne až nad
BREZNO. V kronike mesta sa píše: " Pouličný boj
v meste sa začal 31.januára v skorých ranných
hodinách, už predpoludním bolo mesto BREZNO takmer celé oslobodené. Nepriateľ sa však
nevzdal a na vyvýšených miestach okolia mesta zaujal obranné postavenia. Ešte 6 týždňov
ostreľoval mesto delostrelectvom a mínometov
paľbou. Obyvatelia museli byť evakuovaní po

okolitých dedinách Horehronia. Boje o BREZNO fakticky skončili 6.a7.marca oslobodením
VALASKEJ. V priebehu bojov padlo v BREZNE a
okolí 52 sovietskych vojakov, 3000 rumunských
vojakov ( z nich 24 dôstojníkov), 72 miestnych
občanov a iba 23 Nemcov. Tieto údaje sú uvedené v kronike obce VALASKÁ . Na každej našej, aj
najmenšej dedinke, stoja dnes pamätníky týchto veľkých obetí. Nikdy nezabúdaj na svojich
predkov, ktorí položili svoj život za oslobodenie.
Ich odkaz chráňme a zachovávajme pre nasledujúce generácie.
V Braväcove 13.marca 2019
tajomník ZO SZPB, mjr.v.v. Gašperan Jozef

