BRAVÄČAN 2

Štvrťročník pre občanov horehronskej obce Braväcovo

ROČNÍK IX

JÚN 2019

DEŇ MATIEK
2019
Mama, mamička, mamulienka, mami...
„Úprimnú vďaku prijmi, Pane,
za to, že mama vravieť komu mám,
za chvíle Tebou požehnané,
čo s mamou denne prežívam.“
Počas roka slávime veľa sviatkov, ale ten, ktorý
slávime druhú májovú nedeľu – Deň matiek – je
pre mňa, a verím, že i pre vás, krásny a veľmi
vzácny.
Mama, mamička, mamulienka, mami – akokoľvek to slovo vyslovíme znie nádherne, nežne,
príjemne.
Mama, mamička, mamulienka, mami – človek,
ktorému to slovo patrí, si zaslúži naše povšimnutie, naše pohladenie, naše poďakovanie.
A my sme sa o to pokúsili. V nedeľu 12. mája
2019 sa otvorili kultúrne domy a privítali vzácnych
hostí – mamičky. Stalo sa tak i pri obecnom úrade
v Braväcove. Druhá májová nedeľa je ten vzácny
a pekný deň. Poobedie zaliate slnkom, pohoda
a dobrá nálada, a pripravený kultúrny program.
Keď sa stoličky v kultúrnom dome zaplnili, nastalo
ticho a podujatie mohlo začať.
V úvode sa mamičkám prihovoril pán starosta
obce, Ing. Peter Baliak. Uctil si všetky prítomné
mamy, ale i tie, čo už nie sú medzi nami, peknými
, pravdivými slovami. Poďakoval im za starostlivosť a lásku, ktorú rozdávajú plným priehrštím.
Poprial im veľa zdravia a šťastia do ďalších dní. A
potom prišli na rad piesne, básne a tance v podaní žiakov základnej školy a detí materskej školy.
Žiaci Základnej školy v Beňuši si pri príležitosti
Dňa matiek pripravili pásmo piesní a básní pod
názvom „Letí, letí, všetko letí...“. S veľkou úctou
a zo srdiečka venovali mamičkám svoje piesne,
básne a krásne slová. Po nich dostali priestor deti
z Materskej školy v Braväcove. Spievali, recitovali i tancovali. Tí najmenší, ale najmilší. Ich vystúpenie je vždy ozdobou a vyčaruje úsmev. A čo
mamičky? S pokojom v duši sledovali. Smiali sa
i plakali, no my sme cítili, že sa tešia, že sme sa
dotkli ich srdiečka. Pohladkali sme im dušu a ony
nás za to odmenili úsmevom a potleskom. Mamičky, ďakujeme!
Prečo mama vlastne plače? Preto, lebo je žena
a žena je výnimočná.
Má PLECIA dosť silné na to, aby uniesla váhu
sveta, ale natoľko jemné, aby poskytovali pohodlie.
Má vnútornú SILU, aby vydržala pôrod dieťaťa a
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odmietnutie , ktoré veľa ráz okúsi od svojich detí.
Má TVRDOSŤ, ktorá jej pomôže stále pokračovať, keď sa všetci ostatní vzdávajú a starať sa
o svoju rodinu napriek chorobám a únave, bez
sťažovania sa.
Má CIT milovať svoje deti za všetkých okolností,
dokonca aj vtedy, ak ju jej dieťa hlboko ranilo.
Má ODVAHU prijať svojho manžela napriek
jeho chybám , aby chránila jeho srdce.
Má MÚDROSŤ, aby vedela, že dobrý manžel nikdy neraní svoju ženu, ale niekedy skúša jej silu a
rozhodnosť stáť vedľa neho bez výhrad.
A nakoniec dostala a má SLZU, ktorú vyroní,
ktorá je výlučne jej, aby ju použila kedykoľvek ju
bude potrebovať, aby to zvládla.
Na tú slzu má naozaj právo, nik nevydrží bez
slova toľko ako žena!
Aká je teda každá mama?
• mama je niekto, kto príde a usmerní nás
• mama je niekto, kto nás miluje za každých okolností
• mama je človek s vrelým porozumením a nekonečnou trpezlivosťou
• mama je tak nádherné jemná a vonia, keď sme
v jej náručí
• mama znamená upokojenie, zahnanie našich

obáv
• mama má srdce plné odpustenia
• mama vždy každému pomáha a je veľkorysá k
rodine i ostatným
• mama je osoba, ktorá potreby iných kladie nad
tie svoje
• mama je súcitná a chce, aby všetky naše starosti zmizli
• mama, jedine ona, dokáže dom rozvoňať vôňou
jedla a zvukom jej smiechu
• mama robí náš život krajším
• mama nesie v sebe neuveriteľnú múdrosť, láskavý pohľad a zručnosť
• mama je človek, ktorý môže nahradiť všetkých,
no ju nenahradí nik
V každom ľudskom srdci existuje jeden zvláštny kútik, a ten môže zaplniť jedine MAMA! Moja
mama, môj anjel!
Na záver, dovoľte, jedno skromné želanie:
„Mamy, mamičky, mamulienky, zostaňte dlho našimi anjelmi strážnymi!“
„Ďakujem Pane, za mamu moju,
a myslím to úprimne,
veď predsa niet človeka iného,
čo by viacej stál pri mne.“
ZĽ

Bielohandeľské kultúrne združenie
BUKOVINKA
Vás srdečne pozýva na XVIII. ročník
Folklórneho festivalu na Bielych Handľoch
19.- 20. júla 2019
Program:
Piatok 19. 07. 2019
18.20 hod. Otvorenie festivalu
18.30 hod. „Pozdrav z dolnej zeme...“
- vystúpenie zahraničných Slovákov z KOS Jednota Hložany-Srbsko
19.45 hod. „Znejte hlasy horehronské. “
- vystúpenia: ĽH Jána Maka z Pohorelej, speváckej skupiny „Chlopi z Heľpy“
a detských spevákov - úspešných interpretov súťažnej prehliadky Horehronská valaška 2019
21.00 hod. „Faraóni...“
- veselohra Oleksija Kolomijca v podaní ochotníckeho divadelného súboru M-bravo z Braväcova

Sobota 20. 7. 2019
14.00 hod. Krojovaný sprievod obcou Braväcovo
15.30 hod. „Veselica...“
- vystúpenia detských folklórnych súborov a
kolektívov: Tanečný krúžok pri MŠ Braväcovo,
Tanečný krúžok pri ZŠ Beňuš, DFS Matičiarik z
Banskej Bystrice
17.00 hod. „Po chlapsky...“
- vystúpenia sólistov tanečníkov a mužských tanečných skupín z blízkeho i ďalekého okolia
19.30 hod. „Pozdola majera...“
- program dedinských folklórnych súborov a
skupín: Fsk Hrochoťan z Hrochote, Fsk Brezinky
z Polomky, MSS-Krnohári z Brezna, FS Bukovinka z Braväcova
21.30 hod. „Z tvorby FS Marína...“
- profilový program folklórneho súboru železničiarov Marína zo Zvolena
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Uznesenia
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove
konaného dňa 23. mája 2019
Uznesenie č. 21/23/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečného
účtu za rok 2018
2. Berie na vedomie
správu nezávislého audítora z overenia ročnej
účtovnej závierky za rok 2018
3. Schvaľuje
záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok
2018 bez výhrad
4. Schvaľuje
financovanie schodku rozpočtu vo výške
24109,61 EUR; schodok rozpočtu sa v priebehu
roka 2018 financoval nasledovne:
a) finančnými prostriedkami z rezervného fondu
vo výške 24109,61 EUR.
5. Schvaľuje
zostatok finančných operácií vo výške 41823,96
EUR a vyrovnanie zostatku finančných operácií
takto:
a) vylučujú sa nevyčerpané poskytnuté dotácie
na bežné výdavky vo výške 31195,04 EUR
b) zostatok finančných operácií po usporiadaní
vo výške 10628,92 EUR sa pridelí do rezervného
fondu.
Uznesenie č. 22/23/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 1/2019: použitie rezervného fondu vo výške 9473,69 EUR na financovanie projektu: „Mechanicko-biologická čistiareň
odpadových vôd s jemnobublinnou aeráciou ABČ
vrátane splaškovej kanalizácie
Uznesenie č. 23/23/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Schvaľuje
Pozmeňovací návrh k návrhu VZN č. 01/2019 o
určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a
nákladov spojených so stravovaním v školách a
školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
obec Braväcovo nasledovne:
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva
zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa nasledovne:
a) 7 € za pobyt dieťaťa s trvalým pobytom na území obce Braväcovo
b) 14 € za pobyt dieťaťa s trvalým pobytom mimo
územia obce Braväcovo
c) 7 € za pobyt dieťaťa mladšieho ako 3 roky
2. Schvaľuje
VZN č. 01/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je obec Braväcovo
Uznesenie č. 24/23/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
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. 20/18/03/2019 zo
dňa 18.03.2019 predaj majetku obce 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. Cena bola stanovená dohodou zmluvných strán s prihliadnutím na aktuálne
ceny nehnuteľnosti v uvedenej lokalite.
2. Poveruje
obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné
právne, ekonomické a organizačné opatrenia k
zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia a zverejnil kúpnu zmluvu na internetovej
stránke obce www.bravacovo.sk.
Uznesenie č. 25/23/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Vyhlasuje
časť pozemku v katastrálnom území obce Braväcovo, parcela KN C 951 o výmere cca 40 m2 za
prebytočný
2. Schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov, zámer predať
majetok obce Braväcovo, k.ú. Braväcovo, časť
parcely reg. „C“ č. 951 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere cca 40 m2 v celosti, podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech
Pavla Noska, Brezno, Rázusova 976/63, za cenu
15 Eur/m2.
3. 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.
4. Všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti znáša kupujúci.
Uznesenie č. 26/23/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Vyhlasuje
pozemky podľa prílohy č. 1, v katastrálnom území obce Braäcovo, o výmere 86551 m2 za prebytočný
2. Schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov, zámer prenajať majetok obce Braväcovo, k.ú. Braväcovo,
pozemky podľa prílohy č. 1, o výmere 86551 m2
v celosti, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v prospech AGB Beňuš, družstvo, za
cenu 35 Eur/ha, doba nájmu 5 rokov.
3. Schvaľuje
dôvod hodný osobitného zreteľa
a) jedná sa o pozemky priľahlé k pozemkom vo
vlastníctve nájomcu
b) obec nebude musieť zabezpečovať údržbu pozemku, ktorá jej vyplýva z osobitných právnych
predpisov, takáto povinnosť prejde na nájomcu.
4. Všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti znáša kupujúci.
Uznesenie č. 27/23/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Schvaľuje
predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
výzva číslo V. P HaZZ 2019, na realizáciu projektu s názvom „Požiarna zbrojnica – stavebné

úpravy II.etapa“
Uznesenie č. 28/23/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Schvaľuje
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
v Braväcove
Uznesenie č. 29/23/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Schvaľuje
zmenu čl.2, ods. 4, Zásad vydávania Obecných
novín Braväčan nasledovne:
Redakčná rada obecných novín má 7 (siedmich)
členov, tvoria ju starosta obce, dvaja poslanci OZ,
riaditeľka MŠ, zamestnanec (obecného úradu)
obce a dvaja občania obce. Zamestnanca obce
do redakčnej rady menuje a odvoláva starosta
obce.
2. Schvaľuje
za členku redakčnej rady Obecných novín Braväčan p. Zuzanu Ľuptákovú, poslankyňu OZ Braväcovo
3. Berie na vedomie
informáciu starostu obce, o menovaní p. Zuzany
Chovancovej do redakčnej rady Obecných novín
Braväčan
Uznesenie č. 30/23/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Berie na vedomie
správu starostu obce
Uznesenie č. 31/23/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Schvaľuje
Zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského
zboru obce Braväcovo
2. Schvaľuje
Požiarny poriadok obce Braväcovo
3. Schvaľuje
veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce
Braväcovo – Patrika Ľuptáka st., Beňuš č. 308
Uznesenie č. 32/23/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Berie na vedomie
ústnu informáciu zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu
Uznesenie č. 33/23/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Berie na vedomie
ústnu informáciu zo zasadnutia kultúrno – športovej komisie
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 „Samospráva obce“, 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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Kalvária
v Banskej Štiavnici
Banská Štiavnica patrila od polovice 18. storočia medzi najväčšie
a najvýznamnejšie slobodné kráľovské mestá Uhorského kráľovstva. Štiavnické baníctvo prežívalo
svoj zlatý vek. Priaznivé ekonomické pomery umožnili nebývalý
kultúrny rozvoj mesta a premeny
jeho vonkajšej podoby vrátane
vzniku nových umeleckých hodnôt.
Jednou z nich bola výstavba jedinečnej Kalvárie.
Tento pôsobivý barokový sakrálny
celok a neprehliadnuteľná krajinná
dominanta, sa zaraďuje medzi najkrajšie objekty tohto typu v Európe.
Dokonale premyslenou súhrou
architektúry, diel sochárstva, maliarstva a umeleckého remesla
v jednote s prírodným prostredím
doslova vtiahne návštevníkov do
deja, ktorý zhmotňuje – do príbehu
Ježišovej poslednej cesty.
Stavba sa začala 14. septembra
1744 položením základného kameňa Horného kostola, predchádzalo jej odstúpenie pozemkov na
Ostrom vrchu a odsúhlasenie výstavby ostrihomským arcibiskupom,
sídliacim v tom čase v Trnave. Horný kostol, nazývaný aj „nemecký“,

bol dokončený a vysvätený v roku
1745. Celý komplex bol dostavaný
a následne vysvätený o sedem rokov, 14. septembra 1751. Výstavba
bola financovaná z darov mešťanov, erby významnejších darcov sú
umiestnené na priečeliach kaplniek.
Stav v akom sa nachádzala Banskoštiavnická kalvária v polovici
prvej dekády 21. storočia odzrkadľoval nedostatočný záujem
verejnosti o osud jednej z našich
najvzácnejších barokových pamiatok. Kalváriu nielenže poznačil zub
času, ale stala sa aj obeťou ľudskej
ľahostajnosti a zloby. Časť jej výtvarnej výzdoby a mobiliáru bola
rozkradnutá, iná sa stala terčom
vandalov. Bilancia strát kultúrnohistorickej hodnoty Kalvárie v období
1989-2004 je nevyčísliteľná. Úsilím
miestnych aktivistov sa ju začiatkom roka 2007 podarilo zapísať
do zoznamu 100 najohrozenejších
pamiatok sveta.
Celková rekonštrukcia a obnovenie značne schátraných stavieb
prebieha v súčasnosti (od roku
2008) pod vedením občianskeho
združenia Kalvársky fond. Ten nadviazal na činnosť rovnomenného

Dávajme knihám
viac priestoru
Knihy sú najspoľahlivejším odhaľovačom umeleckej a vzdelávacej hodnoty.
Dokážu nás preniesť z reality do sveta
kúziel a fantázie. Pri nich môžeme rozmýšľať, snívať, objavovať, tvoriť, plakať, smiať sa i báť. Život s knihami je zaujímavejší aj tým, že spoznávame formou čítania život iných
ľudí a môžeme porovnávať hrdinov. Obecná knižnica v spolupráci
s Obecným úradom v Braväcove, podávajú projekty na nákup nových kníh, aby sme rozšírili knižničný fond a zároveň ho aj obnovili.
Čas, ktorý bol venovaný dôkladnému a bezchybnému vypracovaniu
projektu nebol zbytočný. Z projektu „Knihy – Radostné spolužitie s literatúrou a kultúrou slova pri poznávaní sveta“ sme získali z Fondu
na podporu umenia za rok 2018, 1000€ s 5% účasťou obce na nákup
novej literatúry. Zmluva na nákup kníh sa podpísala len v tomto roku,
tak sa aj nákup oneskoril. Dôležité je, že do knižnice z tohto projektu
pribudlo 111 nových knižničných jednotiek rôzneho žánru pre všetky
vekové kategórie. Využite bezplatné služby knižnice a možno prídete
knihám na chuť, keď v knižnici uvidíte novinky, ktoré ponúka knižný
trh a vy ich máte na dosah a zadarmo. Takéto možnosti nemajú čitatelia v mnohých knižniciach, no i napriek tomu sú čitateľmi.
Knihovníčka EĽ

ZBER TEXTILU, OBUVI
Oznamujeme občanom, že kontajner na šatstvo je
opäť umiestnený pri Obecnom úrade v Braväcove.
Patrí sem:
čisté a suché šatstvo, topánky, kabelky,
opasky, lôžkoviny a iný domáci textil.
Veci vložte do kontajnera zabalené vo vreciach.

spolku, predtým komunistickým
režimom zrušeným.
Dnes je Kalvária opäť veľmi vyhľadávanou pamiatkou.
Ročne ju navštívi až 70 tisíc návštevníkov.
Základná organizácia Jednoty
dôchodcov v Beňuši zorganizovala
dňa 6. júna 2019 pre svojich členov
výlet na Banskoštiavnickú kalváriu.
Kapacitu autobusa sa im nepodarilo naplniť, tak nás oslovili, či nájdeme záujemcov v našich radoch.
Z našej ZO JDS sa tak tohto výletu
zúčastnilo desať členov.

Strávili sme pekný slnečný deň
nielen návštevou Kalvárie, ale aj
historického centra tohto baníckeho mesta. Domov sme sa vracali obohatení novými poznatkami
s dobrým pocitom hodnotne prežitého dňa. Cestou naspäť v autobuse Vladko Libič začal hrať na ústnej
harmonike a tak sme si zaspievali
mnoho pesničiek na dobrú náladu.
Ďakujeme dôchodcom z Beňuša,
že sme s nimi mohli zažiť tento
pekný výlet.
Valéria Šperková
ZO JDS Braväcovo

74. výročie ukončenia 2.svetovej vojny

Deň víťazstva
V mesiaci máji prebehli oslavy 74.výročia ukončenia 2.svetovej vojny, ako
zvyčajne v hlavnom meste Slovenskej republiky na Slavíne. Táto strašná
vojna trvala 6 rokov. Hitler 1.Septembra 1939 začal obsadzovať Poľsko. Vlády Anglicka a Francúzska sa spojili a poslali Hitlerovi ultimátum, v ktorom
požadovali, aby zastavil všetky vojenské akcie proti Poľsku. Keďže sa tak
nestalo 3.septembra 1939 Spojené Kráľovstvo a Francúzsko vyhlásili Nemecku vojnu. Hitler sa pred ničím nezastavil, útočil. Vojna sa stupňovala a
mala stále väčší rozsah. 22. júna 1941 o tretej hodine ráno prenikajú vojská
Wehrmachtu bez vyhlásenia vojny na ruské územie. Celkom stopäťdesiattri
divízií. Spolu štyri milióny mužov, šestotisíc nákladných aut, štyri tisícky tankov, sedemtisíc diel a tri tisícky lietadiel. V prvých minútach nemeckého útoku
bolo na zemi zničených tisícpäťsto sovietskych lietadiel. O niekoľko hodín neskôr prichádzajú Sovieti o štyristo lietadiel, ktoré Nemci zostrelili zo vzduchu.
Nemci sa po ťažkých bojoch a veľkých stratách na oboch stranách postupne
zmocňovali ruského územia. Už v októbri 1941 útočili ďalej na Moskvu. Nakoniec sa vojna stáva svetovou. 6.augusta 1945 v Hirošime a 9. augusta v
Nagasaki boli zvrhnuté dve prvé atómové bomby v histórii a počas jedinej
sekundy zahubili viac než stotisíc ľudí.
Ľudia v tejto vojne prežili strašné utrpenie a boli miliónové obete. Sám
patrím k povojnovej generácii, narodil som sa rok po vojne. Naši otcovia,
chlapi z dediny sa vojny zúčastnili a boli i v nemeckom zajatí. Ako deti sme
ich počuli rozprávať rôzne vojnové príbehy. Vy, ešte neskôr narodení nadobudnete akú, takú predstavu o tejto strašnej apokalypse, čím vlastne 2.svetová vojna bola.
30.apríla 1945 Hitler pácha samovraždu. Rusi nakoniec dobili Nemcov. Posledný šéf Wehrmachtu, maršál Keitel, podpisuje 8.mája 1945 bezpodmienečnú kapituláciu nacistického Nemecka. Medzinárodný súd v Norimbergu
ho bude súdiť. Skončí na šibenici, ako mnoho vojnových zločincov.
8.máj 1945 je Dňom víťazstva. Už 74 rokov žijeme v mieri a tento je potrebné i naďalej udržať a nezabúdať na hrôzy vojny.
Členovia našej ZO SZPB sa zúčastňujú jednotlivých osláv a navštevujú pamätné miesta bojov a vzdávajú úctu padlým hrdinom.
tajomník ZO SZPB
mjr.v.v. Gašperan Jozef
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VZDELÁVANIE
V OLOMOUCI
V RÁMCI PROGRAMU
ERASMUS+

ROZOSPIEVANÁ POLHORA
Hudba a spev poteší srdce a dušu všetkých seniorov - takto výstižne sa dá pomenovať XVIII. ročník Okresnej prehliadky
speváckych súborov a sólistov, ktorý sa
konal 14. mája 2019 v Pohronskej Polhore.
Slávnostné otvorenie sa začalo vystúpením ZUŠ v Pohronskej Polhore a uvítacou
piesňou v podaní domácej speváckej skupiny „Lipianka“. Na pódiu v kinosále sa vystriedali spevácke skupiny a jednotlivci ZO
JDS z Bacúcha, Brezna, Braväcova, Hronca,
Michalovej, Polomky, Pohronskej Polhory,
Valaskej, Závadky nad Hronom. Novým
prvkov v programe bolo vystúpenie sólistky
Dáši Kalocsaiovej z DSS v Pohorelskej Maši.

Naša spevácka skupina „Jeseň života“
vystúpila s pásmom „Ženy na dedine“.
Piesne, ktoré naše ženičky zaspievali, boli
šťavnaté a roztopašné. Pobavili sme divákov a z javiska nás vyprevadili s nadšeným
potleskom.
Záver celého podujatia patril piesni „Horehron, Horehron“, ktorú si zaspievali všetci v
sále a poďakovanie všetkým, ktorí prispeli
k tomu, že aj tento ročník dal priestor na
stretnutie seniorov, s ktorými sa cítime
príjemne.
Verím, že sa o rok stretneme zase.
ZO JDS Braväcovo
Anna Libičová

Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport s rozpočtom 14,7
miliárd eur na obdobie rokov 2014 až 2020. Na Slovensku
je program administrovaný organizáciami SAAIC (v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy) a Iuventa (v oblasti
mládeže a športu).
Materská škola Braväcovo s projektom „Učíme sa navzájom“ bola úspešná pri získavaní financovania v rámci
Kľúčovej akcie 1 programu Erasmus+ (KA 1 – Vzdelávacia
mobilita jednotlivcov, KA 101 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania).
Vďaka získaným finančným prostriedkom sa riaditeľka
materskej školy v apríli zúčastnila týždenného vzdelávacieho seminára s názvom Osobnostný rozvoj učiteľov MŠ
v Olomouci. Vzdelávací seminár poskytla partnerská organizácia AGAMOS s. r. o. z Českej republiky a bol zložený
z viacerých tém, akreditovaných MŠMT ČR, ktoré viedli
skutoční odborníci s mnohoročnou praxou.
Prvý deň bol venovaný výtvarnej dielni, v ktorej sa účastníčka oboznámila s výtvarným aj pracovným materiálom
a rôznymi nástrojmi. V praktickej časti si vyskúšala nové
techniky pri vytváraní rôznych výrobkov a tak získala inšpirácie pre prax.
Prednáška druhého dňa na tému Syndróm vyhorenia,
dôsledky, prevencia, údržba bola zaujímavá pre všetkých,
ktorí pracujú s ľuďmi, a učiteľov samozrejme nevynímajúc.
Riaditeľka sa zoznámila s technikou prevencie syndrómu
vyhorenia. V tejto problematike je dôležité sa zorientovať,
nakoľko od učiteľov závisí celková klíma školy. Cvičením
si vyskúšala, ako sa jej táto problematika týka a v modelových situáciách mala možnosť overiť si svoje znalosti,
zručnosti v uvedenej problematike.
Nosná téma tretieho dňa Prečo zase hneváš alebo emočný a sociálny rozvoj osobnosti bola zameraná na získanie
vedomostí o emóciách, o tom, ako a kde vznikajú, akým
spôsobom ovplyvňujú náš život. Účastníčka sa učila ako
spoznávať svoje emócie i emócie detí, pomenovať ich
a ako pracovať na emocionálnom a sociálnom rozvoji
seba a aj detí.
Štvrtý deň rezonovala téma Ako viesť ťažký rozhovor
– zameraný na rodičov, kde lektorka uvádzala konkrétne
príklady a návody, ako viesť konštruktívny dialóg učiteľa
s rodičmi dieťaťa bez straty dôstojnosti na oboch stranách.
Téma posledného dňa, Predškoláčik, jej poskytla prehľad
o predškolskej edukácii so zameraním na školskú zrelosť a pripravenosť detí na školskú dochádzku. Lektorka
poskytla rôzne nápady, pomôcky, metodické materiály
ako pripraviť dieťa na vstup do ZŠ, alebo na základe odporúčania psychológa navrhnúť rodičom odklad školskej
dochádzky ich dieťaťa.
Výsledkom projektu bude, že všetky získané informácie,
skúsenosti a praktické zručnosti sa môžu využívať v každodennej praxi v materskej škole, nakoľko riaditeľka postupne
odovzdáva získané kompetencie v jednotlivých oblastiach
ostatným, pedagógom i rodičom.
(MM)

ZLATÝ SLÁVIK
V materskej škole sa konala spevácka súťaž ľudových
piesní, do ktorej sa zapojili takmer všetky deti navštevujúce
materskú školu a mali odvahu a chuť si zaspievať. Porota,
ktorú tvorili pani učiteľky zo základnej školy, Zuzana Ľuptáková a Monika Murgašová, to nemala veru jednoduché,
pretože škôlkari podali pekné výkony. Víťaz však môže
byť len jeden a tentokrát sa slávikom materskej školy stala
Simonka Murgašová s piesňou Koj som húsky pásla, ktorá
našu materskú školu úspešne reprezentovala 9. apríla na
okresnej súťaži Brezniansky zlatý slávik.
(MM)
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NOC ODVAHY

D O N OVA L K OVO ,
krásne mestečko, ktoré vyrástlo
v úžasnej prírode obce Donovaly,
navštívili deti materskej školy spolu s
rodičmi 18. júna. V úvode výletu ich
šikovný animátor zaviedol na malú
farmu a tam im sprostredkoval základné informácie o kozičkách, ovečkách,
zajačikoch, malých koníkoch, oslíkoch
a lamách.
Po skončení prehliadky zvieratiek,
ich kŕmení, aj po zodpovedaní všetkých otázok animátora deti získali
farmársky preukaz.
Potom sa všetci presunuli k vozovému parku, a tam deti animátor
oboznámil s dopravnými značkami
a ich významom v cestnej premávke.
Po nadobudnutí základných poznatkov si mohli posadať na kolobežky,
odrážadlá a bicykle a vyraziť na donovalkovskú cestu ako naozajstní
účastníci cestnej premávky za pomoci
fungujúcich semaforov a dopravných

značiek a prechodov. Po absolvovaní
jazdy a krátkom teste získali vytúžený vodičský preukaz. V závere im
inštruktor spravil obhliadku mestečka
a jeho jednotlivých budov, medzi ktorými nechýbali aj rôzne inštitúcie ako
napr. čerpacia stanica, hasičská stanica, polícia, banka, opravovňa áut,
obchod, kino, kaderníctvo a mnohé
ďalšie. Animátor sa s deťmi porozprával o jednotlivých inštitúciách, na
čo slúžia a kto v nich pracuje. Potom
sa mohli deti v mestečku a jednotlivých domčekoch voľne pohrať a za
poplatok premávať na autíčku po
cestičke. Niektoré z detí využili aj
maľovanie na tvár a ruky, ktoré bolo
v tomto mestečku ponúkané. Plní
zážitkov z krásneho mestečka, z cestovania po ňom a návšteve zvieratiek
sa všetci výletníci pobrali autobusom
späť domov.
(MM)

Pod týmto názvom si vyskúšalo 18 detí z materskej školy odvahu a nebojácnosť počas noci z 13. na 14. júna. Popoludňajší spánok v materskej škole
poznajú veľmi dobre, prečo neskúsiť aspoň jednu noc bez svojich rodičov?
Začalo sa to štvrtkovým popoludním, keď pre deti rodičia neprišli a tak zostali
v materskej škole. Hrali sa v triede rôzne hry, spievali, recitovali a keď horúčavy
vonku trochu poľavili, vyšli sa pohrať na detské ihrisko. Po skončení týchto hier
sa pobrali do penziónu Schweintaal, kde ich čakala chutná večera. Posilnení
pokračovali do lesa, kde ich čakalo plnenie niekoľkých úloh, váľanie dreva
a rôzne hmatové hry. Mierne unavení sa vrátili do materskej školy, kde si pochutili na koláčikoch, ktoré pripravili šikovné mamičky. Keď sa vonku zotmelo,
vybrali sa na prechádzku nočným Braväcovom. Po prechádzke zostali pred
budovou materskej školy a museli prejsť v kartónových topánkach a v oblečení
z kartónu určitý úsek. Ako odmenu si vyslúžili vozenie sa na fúriku okolo školy
spojený s vyklopením do sena. Samozrejme, nesmela chýbať ani diskotéka
s farebným osvetlením z disco gule. V neskorú noc si pozreli večerníček, počas ktorého sa postupne poberali do sprchy, kde ich čakalo prezeranie kliešťov
a večerná hygiena, ktorá spravila bodku za náročným, no pekne prežitým
večerom. Dávno po polnoci sa pobrali spolu s obľúbenou hračkou na svoje
lehátka a pospali. Ráno, keď už bolo slnko poriadne vysoko povstávali a čakal
ich nový, no už bežný deň v materskej škole. Keď popoludní prišli rodičia, deti,
plné dojmov a s medailou za odvahu na krku, im vyrozprávali, aká bola noc
v škôlke úžasná.
(MM)

ÚSPECH ŠKÔLKAROV
NA OLYMPIÁDE
23. mája sa v materskej škole uskutočnila Škôlkarska olympiáda, ktorej
sa zúčastnilo 17 detí. Súťažilo sa
v týchto disciplínach: beh na 30 m,
skok do diaľky z miesta a hod loptičkou.
Umiestnenie dievčat: 1. miesto –
Simonka Murgašová, 2. miesto –
Bianka Pôbišová, 3. miesto – Timejka
Brndiarová. Umiestnenie chlapcov:
1. miesto – Brunko Gajdoš, 2 .miesto
– Lukáško Marek Pôbiš, 3. miesto –
Tomáško Gažúr.
Štvorica najlepších – Simonka Murgašová, Bianka Pôbišová, Brunko
Gajdoš a Lukáško Marek Pôbiš postú-

KARNEVAL V MATERSKEJ ŠKOLE
Fašiangy, fašiangy, už sú tu zasa. Opäť sa vyskáče veselá chasa.
Každý sa teší a veselí dnes, chystá sa si masku na maškarný ples.
Fašiangy, fašiangy veselé časy, smútok sme zavreli do tučnej basy.
Husličky spievali a cimbal hral, keď sme sa chystali na karneval.
Na karneval sa naši škôlkari poriadne nachystali. Mamičky im pripravili pekné masky, napiekli koláčiky, ujo Dežko Gašperan vymyslel krásne básničky
k maskám, ktoré sa deti naučili a čakali na piatok prvého marca, kedy sa
karneval mal uskutočniť. Aj sa uskutočnil, no len s polovicou detí, lebo mnohí
v ten deň mali vysoké horúčky a nemohli prísť.
Preto sme sa rozhodli, že si karneval zopakujeme ešte raz so všetkými deťmi. A tak sa štrnásteho marca všetci poobliekali do svojich masiek a premenili
na princezné, rytiera, kovboja, piráta, čarodejnicu, Kleopatru, potápača, policajta, ale aj spidermana, leva, lienku, muchotrávku a tekvicu. Každá maska si
povedala svoju básničku, spoločne zaspievali pesničky a veselo sa zabávali.
(MM)

pili do Okresnej športovej olympiády
detí materských škôl, ktorá sa konala
29. mája v Brezne. V tejto súťaži deti
vyťažili zo seba maximum a tak sa
oprávnene mohli tešiť z niekoľkých
víťazstiev. Brunko Gajdoš získal 2.
miesto v behu na 30 m, Lukáško
Marek Pôbiš obsadil 3. miesto v hode
loptičkou a štvorica zúčastnených
sa umiestnila na 2. mieste v dvoch
disciplínach – štafeta a zdravotnícka
príprava. V konečnom umiestnení
získali 2. miesto v okrese a preto sa
títo športovci tešili nielen z mnohých
diplomov, ale aj z pohára.
(MM)
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Futbalový klub SOKOL Braväcovo
Mužstvo mužov - I. trieda,
3. miesto, ročník 2018/2019.
Posledné 4 roky neskončilo v súťaži horšie
ako na 2. priečke Takže 3. priečka je mierny
ústup z popredných pozícií z posledných rokov. Žiaľ, už aj naša súťaž
je každým rokom viac menej aj
ekonomickou záležitosťou, čiže
na suverénne Brezno a Priechod sme reálne nemali. 3.
priečka zodpovedá možnostiam nášho klubu, keďže nám
za posledné roky odišlo množstvo kvalitných hráčov. Jar mužstvo
začalo famózne, prvé 4 kolá 12 bodov,
skóre 16:2, potom prišla domáca smolná
prehra s Breznom 1:3 po veľmi dobrom výkone. Ďalšie kolo remíza v Slovenskej Ľupči
1:1. Mužstvo si bolo po týchto stratách vedomé, že prvá priečka súťaže je vzdialená,
už nehralo s takým elánom ako na začiatku

súťaže. Aj tak patrí hráčom a všetkým, ktorí
sa podieľali na chode klubu veľké poďakovanie. Najlepší strelec mužstva, Ján Tešlár,
13 gólov.
Mužstvo dorastu – III. liga,
10. miesto, ročník 2018/2019.
Po jeseni s 5 bodmi, jar odohralo v úplne inej fazóne, keď
získalo 18 bodov, celkovo 23
bodov. 10. priečka zodpovedá
kvalite nášho mužstva, keď
sme mali ďaleko najmladšie
mužstvo v III. lige, až 8 hráčov
do 15 rokov. V tak ťažkej súťaži obstáli nad očakávanie, pretože na začiatku
súťaže sme dlho uvažovali, že či ich tam
pustiť, obávali sme sa futbalovej blamáže.
Výsledok nás presvedčil o opaku. Patrí
im veľké poďakovanie, tým starším, že to
s tými mladými vydržali aj po pár výpraskoch
a tým mladým, že to nevzdali aj po kritike od

starších. Najlepší strelec mužstva, Tomáš
Tréger, 15 gólov.
Žiaci U 15 – I. trieda, 1. miesto,
ročník 2018/2019.
Mužstvo žiakov po jeseni figurovalo na
2. priečke za priamym konkurentom o 1.
priečku Badínom. Jar už chlapci len 1 krát
remizovali a všetko povyhrávali so skóre
52:7. Skóre celkom 77:12. V konkurencii
bystrických mužstiev len 1 krát prehrali v Medzibrode 1:0. Poďakovanie patrí samozrejme
hráčom, ako aj trénerom, ale aj niektorým
rodičom, aj vďaka ktorým sme mohli túto súťaž odohrať a vyhrať, lebo bola náročná ako
aj pre hráčov, ale aj cestovanie, ktoré skoro
celé sponzorovali niektorí rodičia. Najlepší
strelec celej súťaže, Mário Harvan, 21 gólov.
Žiaci U 13: 2. miesto, 2. miesto, ročník
2018/2019.
Najlepší strelec mužstva, Tadeáš Ľupták,
15 gólov.

Muži - I. trieda sezóna 2019/2019
Horný rad zľava : Michal Železník, Tomáš Magura, Dávid Senko, Mário Škvarka, Ľubomír Predajňa, Marek Nemčok, Marek Srnka, Mário Gašperan, Rastislav Gašperan, Miroslav Gašperan, Martin Divok, Lukáš Ambróz, Jozef Srnka – tréner mužstva a prezident klubu,
Dolný rad zľava: Tomáš Tréger, Peter Demo, Filip Nosko, Matej Zelenčík, Michal Švančara, Peter Bodnárik, Leonard Ľupták, Peter Nagy.
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Konečná tabuľka muži - I. trieda
sezóna 2019/2019

III. Liga dorast U 19 skupina JUH, sezóna 2018/2019
Horný rad zľava : Mário Srnka, Tomáš Ľupták, Matej Nagy, Adrián Markus, Matúš Bútora,
Tomáš Tréger, Jozef Srnka – prezident klubu,
Dolný rad zľava: Jakub Bútora, Štefan Dolinský, Denis Kutálek, Emil Holko, Tomáš Gajda.,

1 FK BREZNO

26 24

2

0 111:22 74

2 OFK 1950 Priechod

26 18

5

3 114:25 59

3 FK Sokol Braväcovo

26 14

5

7 57:44 47

4 OFK Slovan Valaská

26 14

3

9 66:42 45

5 TJ PARTIZÁN OSRBLIE

26 13

3 10 46:38 42

6 FK - 34 Brusno - Ondrej

26 10

6 10 36:63 36

7 OFK Slovenská Ľupča

26 10

6 10 52:42 36

8 TJ Tatran Čierny Balog

26 10

6 10 40:45 36

9 ŠK Obecný podnik lesov Poniky 26 11

3 12 57:65 36

10 TJ Mladosť Lučatín

26

9

4 13 47:64 31

11 TJ ŠK Hronec

26

7

5 14 39:69 26

12 FK 1928 Jasenie

26

6

6 14 39:65 24

13 FK SOKOL NEMECKÁ

26

5

1 20 26:73 16

14 TJ - Družstevník Strelníky

26

3

1 22 25:98 10

Konečná tabuľka III. Liga dorast U 19
skupina JUH
sezóna 2018/2019

I. trieda starší žiaci SŽ U 15 sezóna 2018/2019
Horný rad zľava: Adrián Veštúr, Mário Harvan, Matej Nagy, Oliver Kán, Lukáš Kochan,
Patrik Kubaský, Mário Karpáč, Miroslav Srnka – tréner mužstva,
Dolný rad zľava: Matej Pôbiš, Radoslav Repčiak, Samuel Bubelíny, Filip Kán, Tadeáš
Ľupták, René Srnka.

1 FK BREZNO

24 18

4

2 122:28 58

2 FK Slovan Kúpele Sliač

24 17

1

6 66:25 52

3 TJ Tatran Čierny Balog

24 16

2

6 99:30 50

4 FTC Fiľakovo

24 16

2

6 66:36 50

5 MFK Strojár Krupina

24 16

1

7 58:26 49

6 MFK Baník Veľký Krtíš

24 11

2 11 76:63 35

7 MFK Detva

24

8

4 12 48:71 28

8 FK Mesta Tornaľa

24

8

2 14 34:62 26

9 FK Iskra Hnúšťa

24

7

5 12 29:78 26

10 FK Sokol Braväcovo

24

7

2 15 50:91 23

11 MFK Spartak Hriňová

24

6

3 15 46:70 21

12 MŠK Tisovec

24

6

2 16 36:88 20

13 MFK Nová Baňa

24

5

0 19 36:98 15

0

0

0

14 MFK Jelšava(odstúpené)

0

0:0

0

Konečná tabuľka - I. trieda starší žiaci
SŽ U 15
sezóna 2018/2019
1 FK Sokol Braväcovo

15 12

2

1 77:12 38

2 ŠK Badín, občianske združenie 15 10

2

3 44:19 32

3 TJ Sokol Medzibrod

4 57:33 29

15

9

2

4 ŠK Obecný podnik lesov Poniky 15

4

1 10 30:52 13

5 FK 1928 Jasenie

15

3

2 10 25:57 11

6 ŠK Selce

15

1

3 11 12:72

6

Konečná tabuľka - I. trieda mladší žiaci
MŽ U 13 – B skupina
sezóna 2018/2019

I. trieda mladší žiaci MŽ U 13 – B skupina sezóna 2018/2019
Horný rd zľava : Jakub Gašperan, Tadeáš Ľupták, Kristián Murín, Matej Pôbiš, Radoslav
Repčiak, Adam Podhorský
Sredný rad žľava David Pôbiš, Jakub Bubelíny, Filip Kršák, Samuel Golian, Dušan Golian,
Dolný rad zľava: Filip Kán, Samuel Bubelíny.

1 ŠK Partizán Čierny Balog

16 13

2

1 68:20 41

2 FK Sokol Braväcovo

16 11

1

4 70:39 34

3 ŠK Heľpa

16

7

0

9 56:44 21

4 FK 09 Bacúch

16

4

1 11 33:76 13

5 OFK Slovan Valaská

16

2

2 12 41:89

8

BRAVÄČAN

8

JÚL 2019

èO PREZRADILA
PR EZ R ADI L A KRONIKA
KRO NI KA XXXII. časť – rok 1999 – II. časť, rok 2000
Dokončenie rok 1999
Kultúrne podujatia: Deň matiek – 9. máj: OcÚ pripravil kultúrnu akciu pre
matky. Do programu prispeli deti z MŠ a MSZ Domovina z Braväcova. Mesiac
úcty k starším – OcÚ pripravil pre občanov nad 60 rokov slávnostný obed
v klube dôchodcov. SČK sa postaral o hodnotný kultúrny program – účinkovala aj rodina Šajgalíková z Beňuša. Folklórny večer – OcÚ a kultúrna komisia
ako organizátor 6.11. 99 , účinkovali Fs Mostár z Brezna a FS Fleur d Aulne z Francúzska. Súťažno – zábavný večer – 27.11.99. Súťažilo 5 družstiev:
DHZ, SČK, FS – Bukovinka, MSZ Domovina, Obec. zastupiteľstvo. Víťazom
– FS Bukovinka. Po súťaži sa konala zábava s ĽH Bukovinka. M – Bravo
– 26.12.99 – Div. Krúžok naštudoval veselohru v troch dejstvách od Jána
Kákoša „Vietor do tvárí“. Vzhliadlo ju množstvo spokojných divákov. Hrali:
Júlia Srnková, Danka Šajgalíková, Lucia Lopušná, Ladislav Košík, Vladimír
Vrbovský, Ján Ľupták (Krupka), Marcel Stančík, Peter Citterberg, Juraj Gašperan, Miroslav Kán, testy sledovala Silvia Kánová, zvukové efekty Miroslav
Knapčok. Obyvateľstvo: k 31.12.1999 – 747, zomrelo 14 občanov (5 žien, 9
mužov), narodilo sa 7 detí (5 chlapcov, 2 dievčatá). ZPOZ – Strieborné sobáše
– Ondrej a Mária Gašperanovci, Ernest a Mária Tapajčíkovci, Ondrej a Anna
Šajgalíkovci, Ján a Anna Baliakovci. Súkromné podnikanie: V našej obci sa
súkromnému podnikaniu vo väčšej miere venuje p. Jaroslav Pôbiš, ktorý začínal v r. 1990 s 1 nákladným automobilom a postupne rozšíril vozový park a zameral sa na medzinárodnú dopravu. Poskytuje prácu 7 pracovníkom. Vlastní 5
ťahačov a 5 návesov, ktoré sa pohybujú po európskych cestách. Súkromnému
podnikaniu v nákladnej doprave sa venuje aj p. Juraj Pôbiš od roku 1990.
Vlastní 2 nákl. autá. Prácu vykonáva v okolitých podnikoch hlavne Lesy Beňuš. V r. 1997 sa k nemu pridal jeho st. syn Juraj. Záplavy v obci – 14.7.1999
– prudký lejak spôsobil záplavy. Potok pretekajúci Dolinou a prítokové vetvy
sa vylievali z kopyta. Voda porušila korytá, povymývala brehy, potrhala hate.
Cirkevný život – uskutočnili sa práce pri oprave fary vo vnútorných priestoroch
ako i vstupné schody a vchod do sakristie, nový betónový chodník do fary.
Plynové kúrenie – do I. tepy plynofikácie patril aj náš kostol v Beňuši. Správca
fary sa rozhodol, že dá urobiť aspoň prípojky (na celé kúrenie neboli peniaze).
Našiel sa však sponzor p. František Biras (chatár z Beňuša) a ponúkol finančnú pomoc a plynové infražiariče, vybavil firmu a revízneho technika. Plynové
kúrenie funguje od 8.12.1999.
Rok 2000
Naši aktívni občania pracovali aj v tomto roku a činnosť spolkov je bohatá.
Dobrovoľný požiarny zbor – svoju pripravenosť na previerkach požiarnych
družstiev ukázali 25.7. vo Filipove. Výsledky potešiteľné. Družstvo mužov I.
– 2 miesto, mužstvo II. – 3 miesto, dorast – 1 miesto, ženy – 1 miesto. Muži
nad 35 rokov – 1 miesto a zároveň vytvorilo najlepší čas previerok v okrese za rok 2000. Pohárové súťaže – v Liptovskej Ondrášovej, v Braväcove,
Gašparove; s výkonmi našich požiarnikov je DPZ spokojné. Mladí požiarnici
– okresné kolo hry Plameň vo Valaskej – chlapci – 4. miesto; dievčatá – 1.
miesto a postúpili do regionálneho kola do Slov. Ľupče, kde skončili na 7.
mieste. 21. máj 2000 – Skúšky „Vzorného požiarnika III. stupňa“ s účasťou 32
členov, z ktorých 3 skúšky nezložili. Vo vedení DPZ prevzal funkciu predsedu
p. Marek Stančík, veliteľ p. Stanislav Ľupták, tajomníčka Lucia Lopušná. DPZ
Braväcovo a DPZ Čierne Kľačany uzavreli družbu. SČK – Má 105 členov. Pod
vedením predsedníčky p. Boženy Gašperanovej a členov výboru uskutočnili
rôzne činnosti a akcie. Nacvičili div. hru pod vedením predsedníčky „Slovenská sirota“. Hrali: Ján Šperka, Lenka Michelčíková, Elena a Viliam Ambrózovci, Miroslava Srnková, Tatiana Švantnerová, Zdenko Bacúšan, Ján Laurinc,
Mária Libičová, Marek Pôbiš, Božena Gašperanová. Ďalšie akcie – zájazd do
Banskej Štiavnice, návštevy chorých, odmeny darcov krvi, brigády, zber starého textilu, prednášky s MUDr. Babicovou, lekárničky v obci. Futbalový klub
– ročník 1999/2000 – v tabuľke 6. miesto. Ročník 2000/2001 – jesenná časť
I. trieda sa našim hráčom nevydarila, nakoľko skončili na 13. mieste. Futbalové turnaje – 30.7. turnaj s medzinárodnou účasťou „ O pohár starostu obce
Braväcovo“. Účastníci: ŠK Bukovec Plzeň, TJ Slovan Heľpa, ŠK Lučivná, TJ
Sokol Braväcovo. Víťaz: ŠK Bukovec pred Braväcovom. Na turnaji v Lučivnej skončila Braväcovo na 3. mieste. Starší žiaci – ukončili sezónu 99/2000.
Chlapci si dali za úlohu skončiť v tabuľke do 6. miesta. Svoje predsavzatie
splnil a umiestnili sa na 6. mieste. Medzi najúspešnejších strelcov patrili Mirko
Gašperan ml., Jarko Pôbiš ml. a Marek Kováčik. Dosiahnutý výsledok svedčí
o dobrom výkone celého kolektívu i trénera p. Miroslava Gašperana st., ktorý
týmto dosiahnutým umiestnením ukončil funkciu trénera. Za dlhoročnú prá-

cu s chlapcami , za trpezlivosť, obetavosť a napokon i za postup do IV. ligy
mu patrí poďakovanie. Za odmenu z dosiahnutého výsledku celému kolektívu p. Jaroslav Pôbiš st. zabezpečil týždenný pobyt v rekreačnom stredisku
na Teplom vrchu. Bielohandeľské združenie Bukovinka – tento názov nesie
bývalá Bukovinka, ktorá v novembri 1999 bola zaevidovaná na Ministerstve
vnútra ako občianske združenie. Aktívne združenie s množstvom rôznych vystúpení: Benefičné vystúpenie na záchranu železničky, pochovávanie basy,
veľkonočný program – Ej horička zelená, oblievačka, stavanie májov, Deň
matiek, Festival hudobného folklóru, vystúpenie FS v Nemeckej, Vitajte rodáci – program pre amerických rodákov, FS Koliesko pri fontáne v Kokave na d
Rimavicou, Rozlúčka s letom, Ozveny staroslovienčiny, Oslavy vo Valaskej,
rôzne vystúpenia ĽH samostatne. Športové podujatia: Volejbalový turnaj „O
pohár Bukovinky“ a volejbalový maratón NON STOP. BKZ podpísala zmluvu
s obcou Braväcovo o prenájom amfiteátra a časti bývalej MŠ. Miešaný spevácky zbor Domovina – 29. dec. 2000 – slávnostný program z príležitosti 5.
výročia založenia Domoviny – 10.12.1995 sa stretlo niekoľko nadšencov, aby
založili zbor. S nácvikom začali na jaro 1996 a za päť rokov sa stretli 294 krát.
Účinkovali pri rôznych príležitostiach. V repertoári majú 52 skladieb rôzneho
charakteru – národné, hymnické, chrámové, ľudové v úpravách skladateľov.
Zbor vedie p. Jozef Gašperan, hudobný doprovod p. Jozef Gašperan ml. 20
výročie divadelného súboru – MOS v Braväcove pod vedením Jozefa Gašperana si pripomenul 20. výročie divadelného súboru. Vystriedala sa takmer
stovka hercov, technikov, šepkárov, ktorí účinkovali za iné zoskupenia (SČK,
DPZ, M-Bravo). Na oslave výročia divadla nacvičili veselohru Jána Palárika
– „Drotár“. Účinkovali: Jozef Gašperan, Peter Citterberg, Iveta Srnková, Lucia Lopušná, Ivan Kuvik, Juraj Gašperan, Marián Pôbiš, Dezider Gašperan,
Vladimír Libič, Ladislav Košík, Tatiana Švantnerová. Texty sledovala Silvia Kánová, svetlá Ján Kán, scéna a réžia Jozef Gašperan. Kultúrne podujatia – 6.
mája – Div. súbor Beňušianka sa predstavil s divad. hrou „O veselom hrobárovi“ v réžii p. Marty Chválovej. V hre hrala aj naša občianka Marta Pauliaková. 25.10. 2000 M- Bravo sa predstavil s veselohrou „Kozie mlieko“ – Júlia
Srnková, Danka Šajgalíková, Lucia Lopušná, Alena Šperková, Lacko Košík,
Vladimír Vrbovský, Peter Citterberg, Juraj Gašperan, Zdeno Bubelíny. Plynofikácia – II. etapa – S výstavbou sa začalo 16. mája výkopom na Prednej
ulici, postupne stred obce, Skalka, Podholie a Srnkovo. Preberacie konanie
bolo 14. septembra, 6. okt. Prebehla kolaudácia a 9. novembra sa započalo
spúšťanie rod. domov. Bolo vybavených 92 stav. povolení. Materská škola –
Zapísaných v šk. roku 2000/2001 len 16 detí. Od apríla odišla do dôchodku p.
Anna Ličková a nastúpila opäť Monika Matulíková. Základná škola – I. ročník
– 31 detí, uč. Darina Matisová, II. ročník – 16 detí, uč. Zuzana Ľuptáková, III.
Ročník – 17 detí – uč. Marta Chválová – pre dlhodobú práceneschopnosť
zastupovala Darina Obrtancová. Školský klub – 30 detí, vychovávateľka p.
Anna Gašperanová, ktorá už niekoľko rokov vyučuje hru na zobcovej flaute.
Deti majú značný záujem o hru na toto nástroji. Vystupujú na akciách i v kostole. Klub dôchodcov – stravovalo sa v r. 2000 – 20 dôchodcov. Po Zlatici
Košíkovej nastúpila Renáta Bacúšanová. Zakúpil sa farebný televízor, chladnička s mrazničkou a namontovali sa vnútorné žalúzie. Pribudlo 6 lôžok. Počas prázdnin ubytovacie zariadenie využívajú študenti i turisti z iných okresov.
Verejno – prospešné práce – od 1.8. 2000 bolo prijatých 15 občanov na VPP.
Boli rozdelení do 4 skupín a vykonávali rôzne dôležité práce v obci, ktorých
bolo veľa a občania vykonali kus užitočnej roboty. Napr.: úprava terénu po
plynofikácii, výrub a čistenie ochranného pásma, oplotenie záchytu prameňa
atď. Obyvateľstvo – k 31.12. 2000 má obec 744 obyvateľov. Zomrelo 10 občanov, 3 ženy a 7 mužov, narodilo sa 11 detí, 7 dievčat a 4 chlapci, sobáše – 4
páry. ZPOZ – Strieborné sobáše: Ján a Božena Kánovci, Dezider a Mária
Bacúšanovci, Dezider a Anna Gašperanovci, Ľubomír a Jarmila Pačesovci.
Zlaté sobáše: 50. výročie uzavretia manželstva oslávili: Albín a Anna Gašperanovci, Štefan a Anna Šmigurovci, Ján a Anna Košíkovci. Krnohy 2000
v Beňuši – 12.2.2000. Akcie sa zúčastnilo asi 1100 divákov a 38 súťažných
posádok. Súťažiaci boli sprevádzaní ĹH Bukovinka a posmeľujúcimi slovami
miestneho p. farára Dušana Horvátha. Výsledky našich súťažných dvojíc: 21.
miesto: Ing. Peter Baliak, Ladislav Libič s časom 8.52; 24. miesto: Ján Ľupták
a Ján Divok; 26. miesto: Miloš Ľupták, Botoš, 27. miesto: Marián Bacúšan, Richard Pačesa. Mimoriadne udalosti – Predajňu Horehronského spotrebného
družstva v januári 2krát vykradli a spôsobili škodu za 258,476 Sk. Páchatelia
krádeží sú neznámi.
Spracovala kronikárka EĽ
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