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 BRAVÄČANBRAVÄČAN
Vážení spoluobčania,

 máme za sebou už tri mesiace roka 2013, ktoré sa 
vyznačovali hlavne bohatou snehovou nádielkou. Na 
údržbu MK (miestnych komunikácií), obec tak ako 
vlani, minula viac fi nančných prostriedkov ako bolo 
naplánované. Našou snahou do budúcnosti je obsta-
ranie vlastnej výkonnej techniky – traktora s príslu-
šenstvom, ktorý by sme využili aj na zabezpečovanie 
úloh na úseku odpadového hospodárstva. Vzhľadom 
na obmedzené možnosti obecného rozpočtu sme 
opätovne podali žiadosť o dotáciu z EF MŽP SR. 
V prípade negatívneho výsledku sa v orgánoch obce 
musíme touto otázkou vážne zaoberať a zabezpečiť 
toto technické vybavenie z vlastných zdrojov a to 
najneskôr do októbra 2013. Z podaných žiadostí o 
dotácie na rok 2013 nám zatiaľ bola schválená 1( 
jedna ) dotácia z VÚC Banská Bystrica na rozvoj 
športových aktivít mládeže vo výške 500 eur, za čo 
poslancom VÚC za okres Brezno, ktorí sa o túto 
finančnú výpomoc pričinili ďakujem. O výsledku 
ďalších podaných žiadostí o dotácie Vás budem 
informovať v nasledujúcich číslach ON. 
 V zimných mesiacoch sme boli nútení, neplánova-
ne, kvôli havárii na vodovodnej inštalácii vykonať 
dodatočnú rekonštrukciu zdravotechniky a rekon-
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Očami starostuOčami starostu
štrukciu vodovodnej prípojky v šat-
niach FK SOKOL Braväcovo a pa-
ralelnú rekonštrukciu vodovodnej 
prípojky TU Kečka. Touto cestou sa 
chcem poďakovať sympatizantom, 
členom a bývalým hráčom FK Sokol 
Braväcovo za pomoc pri odborných 
vodoinštalačných, elektrikárskych, 
murárskych , maliarskych a sto-
lárskych prácach, ktoré vykonali 
zadarmo bez nároku na odmenu. 
Taktiež ďakujem za sponzorskú 
materiálnu pomoc fi rme KRT s.r.o. 
Brezno za viac ako 730 eur, na ob-
klady, dlažbu a sanitu. Dokončili sme aj poslednú časť 
rekonštrukcie vnútorných rozvodov elektroinštalácie. 
Na búracích a pomocných prácach sa podieľali aj 
naši zamestnanci zamestnaní na aktivačných prácach 
a menších obecných službách. 
 Títo zamestnanci v týchto mesiacoch vykonávali 
hlavne odpratávanie snehu z určených miest a sta-
novíšť, vykonávali posyp určených úsekov MK, ku 
koncu zimy ich čistenie.
 Tak ako som spomenul v minulom čísle ON, tento 
rok bude z hľadiska financií ťažký, je schválené 
rozhodnutie štátu obmedzovať výdavky, z toho 
vyplýva obmedzenie a šetrenie aj pre našu obec. 
Preto sa budeme usilovať zabezpečiť v prvom 

rade základné úlohy, ktoré nám 
vyplývajú zo zákona. Nemôžeme 
však zanedbávať bežné údržby 
a opravy majetku, ktorý máme vo 
vlastníctve. Niekedy mám pocit, 
že na tieto úlohy zabúdame, nie 
je im venovaná dostatočná pozor-
nosť ani zo strany OZ. Nedá sa to 
porovnať s aktivitou OZ pri rozde-
ľovaní dotácií našim občianskym 
združeniam a spolkom. Nie som 
proti podpore kultúry, športu a os-
tatných aktivít našich občanov, ale 
tak ako v minulosti, aj dnes mám 

na tieto otázky poskytovania dotácií odlišný názor. 
Už len podporu všetkých našich združení a spolkov 
vo forme bezplatného poskytovania obecných budov 
a priestorov vrátane energií nám môžu závidieť 
široko-ďaleko na okolí. 
 Aj touto cestou chcem vyzvať všetkých spoluobča-
nov k spolupráci, budem veľmi rád, keď prispejete 
aj vy svojimi názormi a pripomienkami k činnosti or-
gánov obce, k plánovaným aktivitám obce a k zlep-
šovaniu života v našej obci. Vašimi príspevkami sa 
budeme zodpovedne zaoberať, aby sme zabezpečili 
demokratický princíp pri riešení všetkých úloh samo-
správy v Braväcove.  

Peter Baliak, starosta obce

Veľkej noci predchádza 40-dňový 
pôst, ktorý sa začína Popolcovou 
stredou. Počas pôstneho obdobia 
by sa nemali konať zábavy, svadby, 
plesy a aj jedlá, ktoré konzumuje-
me, by sa mali jesť poskromnejšie. 
V tradičnej kultúre sa so sviatkami 
Veľkej noci spájali obyčaje spojené 
s  p r í c h o d o m  j a r i .  P r o s p e r i t n é 
a magické úkony mali zabezpeč iť 
dobrý začiatok hospodárskeho roka, 
hojnosť, prosperitu a zdravie ľudí 
a dobytka. Množstvo z prostriedkov 
využívaných v pohanských obradoch 
prevzalo kresťanstvo a používajú sa 
aj v súčasnosti: svätenie vody, zelene, 
potravín a zapaľovanie ohňa.

Voda mala očistný, ale i ozdravujúci 
charakter a úspešnosť vykonávaných 
obradov bola podmienená čistotou sa-
motných realizátorov a prostredia, preto 
na Zelený štvrtok, Veľký piatok a Bielu 
sobotu bolo časté obradové umývanie 
sa ľudí v potoku ešte pred východom 
slnka. Zeleni a čerstvým vetvičkám 
bola pripisovaná schopnosť prinavrátiť 
životnú silu a zabezpečiť zdravie. Oheň 
mal magicko – očistný charakter a po-
máhal zaháňať nečisté sily na začiatku 
poľnohospodárskeho cyklu.

Významnú časť veľkonočného týždňa 
tvorila príprava veľkonočného obra-
dového jedla. Konzumácia mäsa po 
štyridsaťdňovom pôste mala zabezpečiť 
hojnosť v nasledujúcom období. K ty-
pickým obradovým jedlám patrí vajce, 

VEĽKONOČNÉ SVIATKY A TRADÍCIE
Obdobie Veľkej noci je v kresťanstve naj-
významnejším a najdôležitejším sviatkom 
cirkevného roku. Veľká noc sa slávi prvú 
nedeľu po prvom splne mesiaca po jarnej 

rovnodennosti. Veľkonočná nedeľa je pohyblivým sviatkom a môže pri-
padnúť na čas od druhej polovice marca do konca apríla. Veľkonočné 
sviatky sa spájajú tiež s príchodom jari a oslavou nového života, a tak 
k nim patria i kresťanské a predkresťanské zvyky.

ktoré symbolizovalo znovuzrodenie a vo 
Veľkonočný pondelok ním boli kúpači 
obdarúvaní. Najmä na východnom Slo-
vensku sa pripravoval obradový koláč, 
paska. Mal okrúhly tvar a symbolizoval 
hojnú úrodu. Aj dnes sú pre veľkonočné 
obdobie typické kysnuté koláče a koláče 
rôznych tvarov, napr. v tvare baránka.

Baránok — Symbol baránka sa 
nachádza už v predkresťanských tradí-
ciách. V židovskej tradícii sa používal 
ako obetné zviera za hriechy. Zároveň 
židia na sviatok Paschy jedia baránka 
ako pripomienku svojho vyslobodenia 
z Egypta. V kresťanstve je baránok 
jedným zo symbolov Ježiša Krista, lebo 
obrazne podľa kresťanskej viery on je 
baránok obetovaný za spásu sveta.

Zelený štvrtok
Kresťania si ním pripomínajú posled-

nú večeru Pána s učeníkmi. Na zna-
menie smútku v tento deň naposledy 
zaznejú v kostoloch zvony a potom 
stíchnu. Na stoloch majú byť v ten deň 
zelené jedlá, napríklad mladá žihľava, 
púpava, šťavelový, alebo špenátový 
prívarok.

Veľký piatok
Toto je najpôstnejší i najsmutnejší 

deň v roku. Kňazi v smútočnom rúchu 
oznamujú veriacim umučenie Ježiša 
Krista a nabádajú k pokániu. Ježiša, 
ktorého zradil Judáš, zajali a odviedli 
pred židovskú Veľkú radu, ktorá ho 
odsúdila na smrť. Potom ho bičovali a 
odviedli za mesto na horu Golgota. Tam 

ho ukrižovali a tam aj zomrel.
Biela sobota
Je to posledný deň 40-dňového pôstu. 

Hovorí sa mu i deň svetla. Všetky čin-
nosti, ktoré sa v tento deň dejú, smerujú 
k očiste duše, tela i obydlia. V kostoloch 
sa svätí oheň, svetlo i veľkonočná svie-
ca - paškál. Táto liturgia je najbohatšou 
v priebehu celého roku. Hlavnými 
znakmi sú pri nej voda a svetlo. Tento 
deň je totiž dňom oslavy a velebenia 
zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Znovu 
sa na znak radosti rozozvučia zvony.

 Veľkonočná nedeľa
Oslávenie zmŕtvychvstania Ježiša 

Krista. V niektorých regiónoch Sloven-
ska veriaci prinášajú do kostolov košíky 
plné jedla, ktoré dávajú posvätiť. Niekde 
sa tradičné požehnávanie jedál robí už        
v sobotu popoludní, inde až v nedeľu 
ráno. Kostoly sú krásne vyzdobené a 
všetko pripomína, že Ježiš Kristus vstal 
zmŕtvych.

Veľkonočný pondelok
Veľkonočný pondelok je posledným 

dňom sviatku Veľkej noci. Je to nielen 
spomienka na udalosť, že Ježiš vstal 
zmŕtvych, ale i čas veselia. Tento deň 
je spájaný s takzvanou kúpačkou a 
šibačkou. Mládenci v skorých ranných 

hodinách chodievali v skupinách a ob-
lievali mladé dievčatá vodou, ktorá mala 
magickú funkciu a mala zabezpečiť 
nielen zdravie, ale i krásu. V dome im 
ponúkli pripravené pohostenie (koláče, 
vajcia, pálenku) a obdarovali maľova-
ným vajíčkom. Popoludní, aspoň na 
dedinách, bývali potom veselice, tan-
covačky, alebo dedinské hry.

V súčasnosti kúpači navštevujú pre-
važne iba najbližšiu rodinu, vodu často-
krát nahradila voňavka a namiesto 
kraslíc sú obdarovaní peniazmi alebo 
naturálnymi darmi.

Pomaly sa pôvodné tradície a význam 
Veľkej noci v našej spoločnosti vytráca-
jú. Najmä v mestách sa tieto významné 
sviatky stávajú skôr príležitosťou iba 
na konzumné vnímanie voľných dní. 
Zvyky a tradície našich predkov by 
sme si však mali udržiavať a viacej ctiť. 
Nenechajme ich zapadnúť prachom 
zabudnutia.

Želáme vám veľa smiechu,
na Veľkú noc len potechu.
V pondelok veľký zhon
a ženám kúpačov plný dom.
Veľa vody z potoka,
budú svieže do roka.

(VŠ)
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Naši jubilanti
V prvom štvrťroku tohto kalendárneho roka 
sa pekného jubilea dožili viacerí naši občania. 
V mene obce i  kolektívu redakčnej rady im zo 
srdca blahoželáme.

50 rokov
Gašperanová Viera
Ľuptáková Anna

Hladík Zdeno
Syč Štefan

Prachařová Anna
55 rokov

Kolegová Anna, Ing.
60 rokov

Košík Pavel
Molnár Ján
Pôbiš Juraj

Handula Ondrej
65 rokov
Kán Ján

Gašperanová Anna
Pačesová Elena

Kubica Karol
70 rokov

Libič Vladimír
80 rokov

Faráriková Elena
90 rokov

Bubelínyová Aurélia 
(VI)

MAREC 2013

(VI)

OSLÁVENEC
Hore briežkom, dolu briežkom,

preháňa sa Vladko sniežkom,

o ňom je to známa vec, 

že je dobrý športovec.

Kopce, Kopčok, Líška, Kačka,

to je preňho iba hračka,

hoci je to dosť makačka,

hlavne, že je lyžovačka.

Len Ty Vladko nepreháňaj,

srdiečko si nenamáhaj,

radšej so mnou „ŽOLA“ hrávaj,

premňa – zamňa aj vyhrávaj,

mojich rečí si nevšímaj!

Dobrý Bože, zdravia Ti daj!

manželka Gitka

„Elene!“
Keď dnes ráno slnko vyšlo, mne na rozum niečo prišlo.

Že Elenka sviatok máš a nás všetkých sem pozývaš.

Preto sme my nemeškali a sem sme sa ponáhľali.

Aby sme Ťa potešili a Tvoj sviatok oslávili.

Aby si sama nebola, prišla rodinka Tvoja.

Deti prišli Ti ďakovať, že si ich vychovala.

Pekný vek si sa dožila, vždy si bola veselá.

Osemdesiat rokov máš a stále sa usmievaš.

Pribudli Ti rôčky a s nimi aj choroba,

Ale Ty to zvládaš, ešte aj pomáhaš.

Tým Tvojím deťom, ktoré tak máš rada,

Oni Ti to vrátia, keď Ti bude treba.

My  sme spolu vyrastali, nikdy sme sa nehádali.

Teraz keď sme už staré, stále sa mi radi máme.

Navzájom sa navštevujme, na tú mladosť spomínajme.

Bolo dobre, bolo aj zle, len na to dobré si pamätajme.

Túto pieseň som skladala, keď som v noci nič nespala.

Aby som Vám pripomnela, aká bola Vaša mama.

Keď za vdovca sa vydala, jeho synom sa tiež mamou stala.

Veď ich ona rada mala, z láskou o nich sa starala.

Teraz Elenka nalej vínka, nak si spolu pripijeme,

Na tú tvoju osemdesiatku, zdravia lásky Ti prajeme.

Aby si ešte požila, Tvojim deťom poslúžila.

Veď Ťa oni radi majú a ešte Ťa potrebujú.

Medzinárodný deň žien (MDŽ) oslavuje svoje 
103. výročie. Mnohí spomínajú na tento sviatok 
ako na socialistický prežitok, keď vedúci zostúpili 
k pracovníčkam v továrňach či úradoch a obda-
rovali ich červeným karafi átom. 

Podnik pre ženy pripravil sprievodné kultúrne 
podujatie, všetko s cieľom vzdať vďaku a úctu 
socialistickej žene - pracovníčke, občianke a mat-
ke v jednom. Nežnejšie polovičky sa mohli tešiť 
okrem karafi átov aj na obrusy, uteráky, jenské 
misy alebo iné bytové a kuchynské doplnky. 

Deň žien sa zvykol vtip-
ne brať aj ako „sviatok 
pre mužov“, ktorí si s 
radosťou pripili na 
svoje ženy.

Pôvod sviatku 
má oveľa hlbší 
zmysel.

Sviatok MDŽ 
má svoje korene 
už v začiatkoch 
2 0 .  s t o r oč i a  v 
USA. V roku 1908 
demonštrovali v New 
Yorku tisíce krajčírok 
proti diskriminácii žien v 
práci, zlým pracovným pod-
mienkam, detskej práci a za 
svoje volebné právo. V tom istom 
roku na základe týchto protestov vyhlá-
sili poslednú februárovú nedeľu za Národný 
deň žien. 

Nemecká ľavicová politička a bojovníčka za 
práva žien Klara Zetkin o dva roky neskôr navrhla 
na Medzinárodnej ženskej konferencii v Kodani 
dodať tomuto sviatku medzinárodný rozmer. 
Týmto bol Medzinárodný deň žien ako sviatok po 
prvýkrát ustanovený v roku 1910. OSN vyhlásila 
rok 1975 za Medzinárodný rok žien a v tomto 
roku bol aj ofi ciálne ustanovený 8. marec ako 
Medzinárodný deň žien. Ženám patrili červené 
karafi áty.

Vládnuci režim v povojnovom Československu 
sviatok podporoval od roku 1948, avšak už od 
začiatku sa stal nástrojom politickej propagandy. 
Politici ho očistili od nevyhovujúcich historických 
koreňov v kapitalistickom USA a stal sa symbolom 
boja žien za mier a proti kapitalizmu. 

Pre celú republiku sviatok ofi ciálne zjednotili na 

Medzinárodný deň žien
– krásny sviatok so slávnou tradíciou

ustanovujúcom zjazde Československého zväzu 
žien v roku 1974. Rovnoprávne postavenie ženy v 
spoločnosti sa vtedy chápalo ako jedna z vymože-
ností socializmu. Vedúce a riadiace funkcie však 
v realite ženy neobsadzovali. 

V 80-tych rokoch 20. storočia krajina dosiahla 
47-percentný podiel žien na počte pracujúcich v 
národnom hospodárstve, stredoškolská a vyso-
koškolská vzdelanosť žien vo veku 25 – 34 rokov 
bola na úrovni 44 percent. 

Každoročné oslavy MDŽ sa stali jedným z mno-
hých cyklických propagan-

distických rituálov, pro-
stredníctvom ktorých 
si režim upevňoval 
svoju moc a ideoló-

giu. 
Aj z uvedených 

dôvodov  MDŽ 
dodnes ťaží ide-
o log ická za ťa-
ženosť. MDŽ sa 

dodnes nezbavil 
svojej ideologickej 

zaťaženosti. Jedným z 
názorov na tento sviatok 

v súčasnosti je, že MDŽ 
si ako socialistický sviatok 

nezaslúži pripomínanie a ženy 
dnes majú Deň matiek. 

Dnes MDŽ oslavovať nemusíme, ale 
môžeme. Je to deň, v ktorom sa prejavuje 

úcta všetkým ženám. Úcta za ich snahu, za 
obhajobu rovnoprávnosti, za ich ohromnú silu. Aj 
keď veľkolepé oslavy sú už minulosťou, väčšina 
z nás si tento sviatok udržuje naďalej v podvedo-
mí a očakáva, či si najbližší spomenú.

Aj keď u nás v Braväcove v súčasnosti každo-
ročne oslavujeme sviatok Deň matiek, ktorý pri-
padá na druhú májovú nedeľu, nezabudli sme na 
8. marec a možno sa v blízkej budúcnosti vrátime 
k oslavám pôvodného sviatku MDŽ.

Milé mamičky, manželky, sestry, priateľky 
a kolegyne ! 

Prajeme vám k sviatku žien pevné zdravie, 
veľa lásky, spokojnosti a radosti zo života.

Robíte svet krajším a lepším, a preto vám 
patrí naša úprimná vďaka.

(RR) 
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Futbalu sa venuješ už dlhé roky. 
Nedávno ešte aktívne a v súčas-
nom období pasívne. Čo pre Teba 
futbal znamená a čím Ťa tak zaujal, 
že mu venuješ väčšinu svojho 
voľného času?

Futbal bol a je mojím najväčším ko-
níčkom a či aj zostane ťažko hovoriť, 
lebo už to nie je to čo bolo. Futbal 
v Braväcove má svoju históriu, bývalí 
funkcionári na čele s už zosnulým 
Júliusom Ľuptákom v 60-tych rokoch 
minulého storočia začali budovať 
základy tohto kolektívneho športu, 
futbalové ihrisko, futbalové šatne. V tých časoch 
sme boli deti a obdivovali sme hráčov na ihrisku, 
na tréningoch mužov sme medzi sebou bojovali, 
kto pôjde po zakopnutú loptu, snívali sme, kedy si 
prvý krát oblečieme futbalový dres a odohráme prvý 
majstrovský futbalový zápas za žiakov. Nebolo to 
vôbec jednoduché, konkurencia bola veľká, čakali 
sme na túto chvíľu až do 7 – 8. ročníka ZŠ. Postupne 
sme prešli cez dorast až k mužom a potom niektorí 
aj k funkcionárskym činnostiam futbalového klubu. 
Počas mojej aktívnej hráčskej kariéry sme zažili veľa 
futbalových úspechov, na ktoré rád spomínam, či už 
v jednotlivých súťažných ročníkoch, alebo aj na fut-
balových turnajoch, ktoré boli vyvrcholením sezóny. 

 Za bývalého režimu bola podpora dedinského 
futbalu zo strany štátu iná. Vtedy na činnosť na 
futbalovú sezónu klubu OV ČSFZ prispel čiastkou 3 
tis. korún, ktoré nám vystačili na dopravu na zápasy 
(nafta, autobus, poistka), na poplatky rozhodcov, na 
ostatné náklady na MTZ. Dnes ak chceme prihlásiť 
mužstvo do súťaže, treba na ObFZ zaplatiť 100 eur 
a zaobstarať min. 5 200 eur na tie najnutnejšie vý-
davky na chod mužstva dospelých a dorastu, do kto-
rých nerátame prípravu a údržbu ihriska (značenie, 
kosenie, zavlažovanie). Je to z roka na rok ťažšie 
a bez pomoci sponzorov a  priateľov futbalu, pomoci 
zo strany obce by sme to už fi nančne nezvládli. Aj 
keď je veľmi ťažká doba, nevzdávam sa a budem sa 
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Marec – mesiac knihy aj v tom-
to roku znamenal pre milovníkov 
kníh spoločné stretnutie s knihou 
v Obecnej knižnici v Braväcove. 
Členky MS SČK sa zamerali na 
poéziu od nášho mladého študenta 
vysokej školy Bc. Slavomíra Pôbi-
ša z jeho prvej knihy „Priestor vo 
veršoch - Len to najlepšô.“ Kto rád 
číta poéziu a knihu si nekúpil, má 
možnosť požičať si ju z knižnice 
a stráviť s ňou príjemné chvíle.
      Pre mnohých je kniha každoden-
ným spoločníkom. Knižnica poskytuje 
svoj priestor k neformálnemu stretá-
vaniu, pre ktoré sa oplatí byť jej sku-
točným čitateľom. Záujem o knižnicu 
zo strany verejnosti klesá. Čo je však 
veľmi zlé, upadajú čitateľské návyky 
mládeže a kniha je odsúvaná na 
koniec radu ich záujmov. Potešiteľné 
je, že najmladšia generácia detí sa 
do knižnice tešila. Stretnutie  s deťmi 
z MŠ Braväcovo bolo úprimné, ra-
dostné a nové knihy potešili detské 
očká. Knižnica zabezpečuje prístup 
k novým informáciám, k získavaniu 
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V tejto rubrike budeme postupne oslovovať predsedov a vedúcich dobrovoľných záujmových 
organizácií, ktoré vyvíjajú aktivity v oblasti kultúry, športu a iných činností na území obce.

snažiť aj s pomocou priateľov futbalu, 
udržať tento šport v našej obci čo 
najdlhšie.

Pred začiatkom tohtoročnej sú-
ťaže majú naši futbalisti starší aj 
mladší určité plány, aké sú teda 
predsavzatia a ciele pre tento rok?

Muži, hrajúci v I. triede, majú cieľ 
popasovať sa o čelné pozície, úplne 
spokojní budeme s umiestnením 
do 4. miesta, aj keď po odchode 
niektorých hráčov za prácou do za-
hraničia, tiež dlhodobého zranenia 
jednotlivcov, to bude náročné. Doras-

teneckému mužstvu, ktoré hrá V. ligu, bude za poru-
šenie pravidiel odrátaných po sezóne 6 bodov, preto 
budeme radi, ak sa chlapci v tejto súťaži udržia. Ale 
ak naši mladí futbalisti budú zodpovedne dochádzať 
na jednotlivé zápasy, hlavne vonku, nemal by byť 
problém skončiť niekde v strede tabuľky. Otázka 
fungovania obidvoch mužstiev v súťažnom ročníku 
2013/2014, a jej jesennej časti je predčasná. Všetko 
bude závisieť od viacerých faktorov, v prvom rade, 
či budeme mať dostatok fi nančných prostriedkov 
na pokrytie výdavkov na prihlásenie mužstiev do 
súťaže, na výdavky na rozhodcov a výdavky spojené 
s dopravou na zápasy. 

Sú v našej obci podľa Tvojho názoru dosť 
dobré podmienky pre rozvoj tohto obľúbeného 
športu a aká je pomoc členov TJ?

Za posledné roky sa podmienky v našej obci vý-
razne zmenili k lepšiemu, sú na dobrej úrovni, aj keď 
po ekonomickej stránke v porovnaní s mužstvami 
z našej súťaže, sme niekde inde. Stačí sa pozrieť 
do susedných obcí, kde je podpora futbalu zo strany 
obce mnohonásobne vyššia. Tak ako som spomínal 
vyššie, celoročnú údržbu futbalového ihriska, zavla-
žovanie, kosenie, hnojenie, prípravu na zápasy si 
zabezpečujeme svojpomocne bez akejkoľvek ná-
hrady. V poslednom období sme vďaka sponzorom 
a pomoci obce zrekonštruovali ochranné siete za 
futbalovými bránkami, vybudovali nové hľadisko pre 

divákov. Na týchto prácach sa podieľal určitý okruh 
členov a sympatizantov FK SOKOL a pracovníci 
na aktivačných prácach. Členovia FK SOKOL, to 
sú hlavne aktívni hráči a zopár členov bývalých 
futbalistov, ktorí okrem 26 nedieľ v roku, keď sa hrajú 
majstráky, zabezpečujú počas celej sezóny neplate-
né údržbárske a rekonštrukčné práce v športovom 
areáli. Takže spolupráca je dobrá, aj keď sa jedná 
len o veľmi malý okruh ľudí. 

Spolupracujete pri organizovaní športových 
aktivít aj s inými organizáciami, resp. spolkami 
v dedine, prípadne plánujete rozšírenie spolu-
práce?

Nedá sa povedať o nejakej spolupráci. Je tu akurát 
zapožičiavanie futbalového ihriska, dresov, lôpt pre 
organizácie a spolky. Pri organizovaní rôznych ak-
tivít na prírodnom amfi teátri, vždy aj keď nepriamo, 
spolupracujeme, lebo časť návštevníkov kultúrnych 
a športových podujatí potrebuje použiť plochu futba-
lového ihriska. Na jednej strane nás teší, keď hostia 
a návštevníci týchto podujatí pochvaľujú kvalitu tráv-
nika futbalového ihriska, ale na strane druhej, často 
sa stáva, že toto ihrisko je vnímané pri prenájmoch 
amfi teátra ako jeho súčasť. Z uvedených dôvodov sa 
budeme snažiť v spolupráci s obcou nájsť riešenie 
vo forme náhrady za použitie ihriska pri spomína-
ných akciách, aby nevznikali nedorozumenia. Čo 
sa týka rozšírenia spolupráce, nebudeme sa brániť, 
ani odmietať spoločné aktivity a v rámci možností 
budeme vzájomnú spoluprácu spolkov podporovať 
a rozširovať. 

Keď sa pozrieme do nedávnej histórie našej ob-
ce, bývalo dobrým zvykom organizovať lyžiarske 
preteky v okolí dediny. Neuvažujete o obnovení 
tejto tradície, najmä s cieľom zapojenia školskej 
mládeže?

O obnove tejto tradície neuvažujeme. Organizáciu 
lyžiarskych pretekov prenecháme obci, OZ Braväckí 
Lišiaci a ZŠ Beňuš.  Uvažujeme skôr o založení fut-
balovej prípravky chlapcov, žiaľ aj toto bude náročné 
z dôvodu malého počtu chlapcov v našej obci. 
Čo by si chcel na záver odkázať našej čitateľ-

skej verejnosti?
Odkazujem všetkým fanúšikom futbalu, nech nás 

chodia v hojnom počte podporovať aspoň tak ako 
doteraz, lebo možno o pár rokov nebudú už mať 
koho. Deti a mládež všade na Slovensku, my nie 
sme výnimkou, športuje ináč, ako sme športovali my, 
keď sme boli mladí, za počítačmi a pred televízormi. 

(JS)

Na začiatok sme oslovili „lídra“ nášho futbalu pána Jozefa Srnku:

Čítanie 
pre radosť 
a potešenie

vedomostí a poznatkov osvedče-
nou formou – čítaním. V spolupráci 
s obecným úradom sa dopĺňa knižný 
fond novými titulmi z náučnej a krás-
nej literatúry z obecného rozpočtu 

a podávaním projektov. V roku 2012 
boli zakúpené nové knihy pre všetky 
vekové kategórie v hodnote 773,- Eur 
z toho 500,- Eur poskytlo Ministerstvo 
kultúry SR formou dotácie a zvyšná 

časť bola poskytnutá z rozpočtu obce. 
 Využite možnosť zdarma používať 
služby knižnice a staňte sa čitateľmi 
našej spoločnej obecnej knižnice.

 (EĽ)
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Uznesenia Obecného zastupiteľstva zo zasadnutí OZ v Braväcove, 

konaných dňa 13. decembra 2012 a 27. februára 2013.
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13. 12. 2012
Uznesenie č. 56/12

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Berie na vedomie

• závery zo stretnutia Finančnej komisie pri Obec-
nom zastupiteľstve v Braväcove, konanej dňa 
10.12.2012 v Brezne

Uznesenie č. 57/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
• pozmeňovací návrh k návrhu VZN č. 06/2012 

o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013 
v znení: § 3 písm. a) orná pôda, chmeľnice, vi-
nice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 2,20 %

Uznáša sa
• na Všeobecne záväznom nariadení Obce Bra-

väcovo č. 06/2012 o dani z nehnuteľností na 
kalendárny rok 2013

Uznesenie č. 58/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Uznáša sa
• na Všeobecne záväznom nariadení Obce Bra-

väcovo č. 07/2012 o poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady

Uznesenie č. 59/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
• dôvodovú správu k návrhu rozpočtu Obce Bra-

väcovo na rok 2013
• rozpočet Obce Braväcovo na rok 2014 a rok 

2015
• programový rozpočet Obce Braväcovo na rok 

2014 a rok 2015
• stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpoč-

tu Obce Braväcovo na roky 2013-2015
Schvaľuje

• rozpočet Obce Braväcovo na rok 2013 v nasle-
dovnej štruktúre

 bežné príjmy 255742 eur
 bežné výdavky 232052 eur
 kapitálové príjmy  3610 eur
 kapitálové výdavky  27300 eur
• programový rozpočet Obce Braväcovo na rok 

2013
Schvaľuje

položku 714 – nákup dopravných prostriedkov 
realizovať len so súhlasom obecného zastupi-
teľstva až v 2.polroku 2013 podľa vývoja príjmu 
podielových daní 

Uznesenie č. 60/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje 
• plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

na I. polrok 2013
Uznesenie č. 61/12

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Schvaľuje 

• vstup obce Braväcovo do Klastra HOREHRONIE 
– združenia cestovného ruchu

• 

27. 2. 2013
Uznesenie č. 01/27/02/2013

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Schvaľuje

• pozmeňovací návrh k návrhu programu, doplne-
ný bod: Správa o technickom stave motorového 
vozidla Škoda FELICIA

Schvaľuje
• program plánovaného zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Braväcove.

Uznesenie č. 02/27/02/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
• predloženú kontrolu plnenia uznesení so stavom 

k 31.12.2012.
Uznesenie č. 03/27/02/2013

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Berie na vedomie

• predloženú správu o činnosti hlavnej kontrolórky 
za rok 2012.

Uznesenie č. 04/27/02/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
• predloženú Informáciu z kontroly uplatňovania 

ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobod-
nom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov vo vzťahu k platnosti a účinnosti zmlúv 
uzatvorených v roku 2011 a do 30. 6. 2012.

Uznesenie č. 05/27/02/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
• zámer predaja majetku obce Braväcovo a to: 
- časť pozemku registra E KN, parcelné číslo 

6610/4, kultúra ostatné plochy, výmera 642 m2 
- časť pozemku registra E KN, parcelné číslo 

6529/3, kultúra ostatné plochy, výmera 1550 m2. 
Pozemky sa nachádzajú v k. ú. Braväcovo, v 
intraviláne Obce Braväcovo, vedené na LV č. 487.

Poveruje obecný úrad
• aby zabezpečil vypracovanie znaleckého posud-

ku na stanovenie všeobecnej hodnoty zhora uve-
deného majetku obce najneskôr do 05.04.2013.

Uznesenie č. 06/27/02/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje 
• kúpu nehnuteľnosti, pozemok registra „E“ KN 

4597, výmera 659 m2, orná pôda, v k.ú. Bravä-
covo, od vlastníkov nehnuteľností evidovaných 
na liste vlastníctva č. 515, najviac za sumu 5,00 
eur/m2.

2. Schvaľuje 
• zmenu rozpočtu – zvýšenie fi nančných prostried-

kov na kapitálové výdavky na kúpu pozemok 
registra „E“ KN 4597, výmera 659 m2, orná pôda, 
kryté prevodom z rezervného fondu vo výške 3295 
eur zo zostatku zdrojov z predchádzajúcich rokov.

KRYTIE FK EK program 
podprogram NÁZOV SUMA 

46 454001 Prevod z rezervného fondu 3295

46 0620 711001 1 Plánovanie, manažment a kontrola
1.1 Strategické plánovanie rozvoja obce

Kapitálový výdavok – nákup 
pozemkov 3295

Uznesenie č. 07/27/02/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
• predloženú správu o vykonaní inventarizácie 

majetku obce k 31.12.2012.
Uznesenie č. 08/27/02/2013

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Berie na vedomie

• dôvodovú správu k schváleniu dotácií z rozpoč-
tu obce na rok 2013.

Schvaľuje 
• dotáciu pre FO Internacionál SOKOL Braväcovo 

vo výške 100 eur
• dotáciu pre FK SOKOL Braväcovo vo výške 

2750 eur
• dotáciu pre STK SOKOL Braväcovo vo výške 

250 eur
• dotáciu pre M Bravo vo výške 300 eur
• dotáciu pre OZ Čučoriedka vo výške 250 eur
• dotáciu pre ZO SZPB vo výške 100 eur
• dotáciu pre MSZ Domovina vo výške 250 eur

• dotáciu pre BKZ Bukovinka vo výške 1500 eur
• dotáciu pre Turistické združenie Braväckí Lišiaci 

vo výške 250 eur.
Schvaľuje

• schválená dotácia z rozpočtu obce na rok 
2013 bude dotovaným subjektom vyplatená do 
30.06.2013 len vo výške 50 %.

Uznesenie č. 09/27/02/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
• informatívnu správu o činnosti redakčnej rady 

Obecný novín „Braväčan“ za roky 2011 a 2012
Schvaľuje

• za šéfredaktora Obecných novín „Braväčan“ p. 
Valériu Šperkovú, Braväcovo 197

Mení 
• zásady vydávania Obecných novín – Braväčan 

a činnosť redakčnej rady nasledovne:
• čl. 2, ods. 5 znie: Šéfredaktora a 2 (dvoch) 
členov redakčnej rady schvaľuje obecné za-
stupiteľstvo. 

Uznesenie č. 10/27/02/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
• informatívnu správu o príprave Folklórneho 

festivalu na Bielych Handľoch 2013.
Uznesenie č. 11/27/02/2013

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Schvaľuje

• zakúpenie stoličiek do kultúrneho domu v počte 
150 ks, až v druhom polroku 2013 podľa vývoja 
príjmu podielových daní.

Uznesenie č. 12/27/02/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
•  „sťažnosť“ BKZ na nedostatočné vykurovanie 

kultúrneho domu.
Uznesenie č. 13/27/02/2013

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Ukladá obecnému úradu

• predložiť správu o technickom stave obecného 
motorového vozidla Škoda FELICIA, počet 
najazdených km celkom, z toho počet najaz-
dených km v roku 2012, fi nančné prostriedky 
vynaložené na prevádzku motorového vozidla 
v roku 2012, účel využívania motorového 
vozidla, do najbližšieho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva.
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Uznesenie č. 14/27/02/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
• informáciu o organizačných zmenách na Obec-

nom úrade Braväcovo.
Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ sú zverejne-
né na úradnej tabuli v obci (po dobu 15 dní od pod-
písania starostom obce a overovateľmi), na interne-
tovej stránke obce: http://www.bravacovo.sk/ v časti 
„Dokumenty“, a sú k dispozícii k nahliadnutiu aj na 
Obecnom úrade v Braväcove v úradných hodinách.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú v zmys-
le § 12, ods. 9., Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpi-
sov, 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. 

(VI)
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Informácia pre chovateľov 
spoločenských zvierat

V zmysle § 19 zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 
v znení neskorších predpisov platí od 1.11.2011 pre všetky no-
vonarodené spoločenské zvieratá (psy, mačky, fretky) povinnosť 
označenia čipom alebo tetovaním. Tetovanie je platné iba v tom 
prípade, ak je dokázateľné, že bolo vykonané pred 3.júlom 2011 
a je riadne čitateľné. Psi, ktorí boli tetovaní po 3. júli 2011, musia 
byť dodatočne označení transpondérom - mikročipom.
Pre spoločenské zvieratá ,ktoré sa narodili pred 1. 11. 2011 platí 
dvojročné prechodné obdobie, kedy musí byť táto povinnosť splne-
ná najneskôr do  30. septembra 2013, táto výnimka sa nevzťahuje 
na zvieratá, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú sa do vlastníctva 
alebo držby inej osoby.
Aplikáciu transpondéra - mikročipu môže vykonávať len pove-
rený veterinárny lekár (súkromný veterinárny lekár), ktorý je aj 
zodpovedný za prevedenú aplikáciu.  Je povinný overiť funkčnosť 
mikročipu pred aplikáciou a po aplikácii na zvierati.
Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vedené 
v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Údaje do registra 
zadáva veterinárny lekár, ktorý vykonal identifi káciu zvieraťa.

(FP)

V poslednej dobe, hlavne teraz 
v jarných mesiacoch, máme v 
našej obci problémy s držaním 
psov. Hlavným problémom je 
potulovanie sa psov voľne po 
obci. My nemienime čakať, kým 
sa niekomu niečo stane, preto 
Vás chcem slušne požiadať, 
keď máte psa, tak si ho držte na 
svojom pozemku, za oplotením 
vo dvore, nepúštajte ho bez 
kontroly spôsobilej osoby na 
ulicu, lebo tým porušujete VZN 
obce Braväcovo č. 8/1998. Za 
psa je totiž zodpovedný jeho ma-
jiteľ. Riešenie je jednoduché, ak 
máte psa, tak sa o neho starajte 
a hlavne ho nevypúšťajte bez 
dozoru na verejné priestranstvo, 
napr. na ulicu, kde môžu ohroziť, 
prípadne uhryznúť človeka, či 
už dospelú osobu alebo dieťa. 
Tiež je zakázané psa zveriť do 
starostlivosti osoby, ktorá nie je 
spôsobilá zvládnuť spoľahlivo 
správanie psa v každej situácii.
Chovateľ psa je povinný zabezpe-
čiť jeho registrovanie prihlásením 
na obecnom úrade v zmysle zá-
konných predpisov a to do 30 dní 
po jeho získaní a opatriť ho evi-
denčnou známkou vydanou týmto 
úradom. Stratu psa, alebo akúkoľ-
vek zmenu v chove psa je chova-
teľ povinný hlásiť do 15 dní obec-
nému úradu. Máme skúsenosti, 
že len málo spoluobčanov, 
ktorí sa rozhodli nadobudnúť 
si štvornohého priateľa, si túto 

povinnosť v zákonom stanovenom 
termíne splní.
V minulosti sme viackrát pristúpili 
k odchytu túlajúcich sa psov, no 
neprinieslo to žiadaný výsledok, 
bolo to pre obec fi nančne nároč-
né, preto sme v tomto spôsobe 
riešenia problému túlavých psov 
v našej obci nepokračovali.
V súčasnej dobe je v platnosti 
nový zákon č. 39/2007 Z. z. o ve-
terinárnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov, podľa 
ktorého bude povinnosť vlastní-
ka – chovateľa psa alebo mačky 
označiť zviera čipom alebo teto-
vaním. Tetovanie je platné iba 
v tom prípade, ak je dokázateľné, 
že bolo vykonané pred 3. júlom 
2011 a je riadne čitateľné. Psi, 
ktorí boli tetovaní po 3. júli 2011, 
musia byť dodatočne označení 
transpondérom - mikročipom. 
Podrobnejšie vysvetlenie je v sa-
mostatnom článku „veterinárne 
okienko“. Chceme len dúfať, 
že aj táto právna úprava v spo-
jení s už vyššie spomínanou 
registráciou a označovaním psov 
v zmysle VZN prispeje k lepšej 
starostlivosti o štvornohých 
priateľov . 
V prípade porušenia predpi-
sov a konkrétnemu napadnutiu 
človeka psom bude zo strany 
obecného úradu jednoduchšie 
a rýchlejšie identifikovať psa, 
následne jeho majiteľa.

Peter Baliak, starosta obce

Veterinárne okienkoVeterinárne okienko

Upozornenie 
pre chovateľov psov! 

§ 1
Predmet a pôsobnosť zákona 

(1) Tento zákon ustanovuje niektoré 
podmienky držania psov.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na 
služobných psov používaných pod-
ľa osobitných predpisov.1)
(3) Týmto zákonom nie sú dotknuté 
ustanovenia Občianskeho zákonní-
ka a Trestného zákona a osobitných 
predpisov.2)

§ 2
Vymedzenie pojmov 

Na účely tohto zákona
a) zvláštnym psom je pes 
1. používaný súkromnými bezpeč-
nostnými službami podľa osobitné-
ho zákona, 3)
2. používaný horskou službou, 
3. používaný pri záchranných prá-
cach pri plnení úloh civilnej ochra-
ny, 4)
4. poľovný, 
5. ovčiarsky, 
6. vodiaci, 
7. používaný počas výcviku alebo 
súťaže konanej podľa medzinárod-
ného alebo národného skúšobného 
poriadku, 
b) nebezpečným psom je každý 
pes, ktorý pohrýzol alebo poranil 
človeka bez toho, aby bol sám 
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak 
sa nepoužil v nutnej obrane alebo v 
krajnej núdzi, 5)
c) voľným pohybom psa je pohyb 
psa bez vôdzky mimo chovného 
priestoru alebo zariadenia na chov; 
za voľný pohyb psa sa nepovažuje 
pohyb zvláštneho psa bez vôdzky 
mimo chovného priestoru alebo 
zariadenia na chov, ak je na zákla-
de výcviku ovládaný osobou, ktorá 
ho vedie.

§ 3
Evidencia psov 

(1) Každý pes držaný nepretržite 
viac ako 90 dní na území Sloven-
skej republiky podlieha evidencii 
psov (ďalej len „evidencia“). Držiteľ 
psa je povinný prihlásiť psa do evi-
dencie v lehote do 30 dní od uplynu-
tia posledného dňa lehoty uvedenej 
v prvej vete v mieste, kde sa pes v 
danom roku prevažne nachádza. 
(2) Evidenciu vedie obec.
(3) Do evidencie sa zapisuje najmä
a) evidenčné číslo psa, 
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipo-
vaní psa, ak ho pes má, 
c) meno, priezvisko a adresa trvalé-
ho pobytu držiteľa psa, 
d) umiestnenie chovného priestoru 
alebo zariadenia na chov, v ktorom 
sa pes na území obce zdržiava, 
ak sa umiestnenie nezhoduje s 
miestom trvalého pobytu držiteľa 
psa, 
e) skutočnosť, že pes pohrýzol 
človeka bez toho, aby bol sám 
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak 
sa nepoužil v nutnej obrane alebo v 
krajnej núdzi, 5)
f) úhyn psa, 
g) strata psa.
(4) Každú zmenu skutočností a úda-
jov, ktoré sa zapisujú do evidencie, 
je držiteľ psa povinný do 30 dní 
od zmeny skutočnosti alebo údaja 
oznámiť obci, kde je alebo má byť 
pes evidovaný.
(5) Obec vydá držiteľovi psa za-

písaného do evidencie evidenčnú 
známku psa (ďalej len „známka“). 
Na známke sa uvedie evidenčné 
číslo psa, názov obce, kde je pes 
evidovaný, a údaj o tom, či je pes 
nebezpečným psom. Známkou dr-
žiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
(6) Známka je neprenosná na iného 
psa. Odcudzenie, zničenie alebo 
stratu známky je držiteľ psa povinný 
do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, 
zničenie alebo stratu známky zistil, 
oznámiť obci, kde je pes evidovaný. 
Obec je povinná držiteľovi psa za 
úhradu, ktorá nesmie byť vyššia ako 
3, 50 eura, vydať náhradnú znám-
ku; sumu úhrady ustanoví obec 
všeobecne záväzným nariadením. 

§ 4
Vodenie psa 

(1) Vodiť psa mimo chovného 
priestoru alebo zariadenia na chov 
môže len osoba, ktorá je fyzicky a 
psychicky spôsobilá a schopná ho 
ovládať v každej situácii, pričom 
je povinná predchádzať tomu, aby 
pes útočil alebo iným spôsobom 
ohrozoval človeka alebo zvieratá, a 
zabraňovať vzniku škôd na majetku, 
prírode a životnom prostredí, ktoré 
by pes mohol spôsobiť.
(2) Vodiť nebezpečného psa mimo 
chovného priestoru alebo zariade-
nia na chov môže len osoba, ktorá 
je plne spôsobilá na právne úkony. 
Na verejnom priestranstve musí 
mať nebezpečný pes nasadený 
náhubok. 
(3) Za psa vždy zodpovedá držiteľ 
psa alebo osoba, ktorá psa vedie 
alebo nad psom vykonáva dohľad.
(4) Držiteľ psa a ten, kto psa 
vedie, je povinný oznámiť svoje 
meno, priezvisko a adresu tr-
valého pobytu osobe, ktorú pes 
pohrýzol; ten, kto psa vedie, je 
povinný oznámiť osobe, ktorú 
pes pohrýzol, aj meno, priezvisko 
a adresu trvalého pobytu držiteľa 
psa. Súčasne je povinný skutoč-
nosť, že pes pohrýzol človeka bez 
toho, aby bol sám napadnutý ale-
bo vyprovokovaný, ak sa nepoužil 
v nutnej obrane alebo v krajnej 
núdzi, 4) oznámiť obci, kde je pes 
evidovaný.
(5) Podrobnosti o vodení psa usta-
noví obec všeobecne záväzným 
nariadením.

§ 5
Vydávanie všeobecne záväz-

ných nariadení obcami 
(1) Obec môže všeobecne záväz-
ným nariadením vymedziť miesta, 
kde je
a) voľný pohyb psa zakázaný, 
b) vstup so psom zakázaný.
(2) Miesta vymedzené podľa odse-
ku 1 musia byť viditeľne označené.

§ 6
Znečisťovanie verejných 

priestranstiev 
(1 )  Ak  pes  zneč i s t í  ve re jné 
priestranstvo výkalmi, je ten, kto 
psa vedie, povinný výkaly bez-
prostredne odstrániť.
(2) Obec umiestni na miestach, kde 
je voľný pohyb psa povolený, kon-
tajnery vhodné na zhromažďovanie 
výkalov a zabezpečí priebežné hy-
gienické odstraňovanie ich obsahu. 
Na kontajneroch musí byť viditeľne 

označený účel ich použitia. 
(3) Podrobnosti o znečisťovaní ve-
rejných priestranstiev ustanoví obec 
všeobecne záväzným nariadením.

§ 7
Priestupky 

(1) Priestupku sa dopustí držiteľ 
psa, ak
a) neoznámi obci, v ktorej pes je 
evidovaný alebo má byť evidovaný, 
každú zmenu skutočností a údajov, 
ktoré sa zapisujú do evidencie, do 
30 dní od ich zmeny, 
b) neprihlási psa do evidencie, 
c) umožní, aby psa viedla osoba, 
ktorá nespĺňa podmienky ustano-
vené v § 4 ods. 1 a 2, 
d) neohlási, že pes pohrýzol člove-
ka bez toho, aby bol sám napadnutý 
alebo vyprovokovaný, ak sa nepo-
užil v krajnej núdzi alebo v nutnej 
obrane, 5)
e) neoznámi odcudzenie, zničenie 
alebo stratu známky, 
f) nezabráni voľnému pohybu psa 
okrem priestorov na to určených.
(2) Priestupku sa dopustí ten, kto 
vedie psa, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko 
a adresu trvalého pobytu a meno, 
priezvisko a adresu trvalého po-
bytu držiteľa psa osobe, ktorú pes 
pohrýzol, 
b) nezabráni útoku psa na človeka 
alebo zviera alebo nezabráni inému 
spôsobu ich ohrozovania psom, 
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka 
bez toho, aby bol sám napadnutý 
alebo vyprovokovaný, ak sa nepo-
užil v krajnej núdzi alebo v nutnej 
obrane, 5)
d) nepreukáže známkou totožnosť 
psa, 
e) nerešpektuje zákaz vstupu so 
psom alebo zákaz voľného pohybu 
psa, 
f) neodstráni bezprostredne vý-
kaly, ktorými pes znečistil verejné 
priestranstvo.
(3) Za priestupok podľa odseku 
1 a odseku 2 písm. a) až c) mož-
no uložiť pokutu do 165 eur a za 
priestupok podľa odseku 2 písm. d) 
až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
(4) Priestupky podľa tohto zákona 
prejednáva obec a v blokovom 
konaní obecná polícia a orgán 
Policajného zboru.
(5) Na priestupky a ich prejednáva-
nie sa vzťahuje všeobecný predpis 
o priestupkoch.6)
(6) Výnos pokút je príjmom rozpočtu 
obce okrem výnosu pokút ulože-
ných v blokovom konaní orgánmi 
Policajného zboru, ktorý je príjmom 
štátneho rozpočtu.

§ 8
Prechodné ustanovenia 

(1) Obce sú povinné upraviť vede-
nie evidencie podľa tohto zákona 
do šiestich mesiacov odo dňa na-
dobudnutia jeho účinnosti.
(2) Držiteľ psa, ktorému vznikne 
počas šiestich mesiacov odo dňa 
účinnosti tohto zákona povinnosť 
podľa § 3 ods. 1, splní túto povin-
nosť od 1. januára 2003 do 31. 
januára 2003.

§ 9
Účinnosť 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. 
júla 2002.

ZÁKON č. 282/2002 Z. z.
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 
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Vážení občania! 
Po dlhej zime sa jar začína ozývať zobudením 
prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou člo-
veka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, 
spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov 
v záhradách alebo v lesoch. Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce 
upozorniť najmä pred tradičným nešvárom – vypaľo-
vaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná 
a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie 
je výnimkou. 
Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo 
ohrozujú ľudské životy! Oheň v otvorenom priestore 
sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť 
tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku či 
v životnom prostredí, ale tiež aj ekologické škody, 
napr. stratou časti lesa. Stačí trocha nepozornosti, 
či panika. Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov 
je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne 
zakázané! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí 
podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 
€, resp. v blokovom konaní do výšky 100 €, práv-

nickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi 
môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 € . 
V roku 2012 bolo za porušenie zákazu vypaľovania 
porastov bylín, kríkov a stromov uložených šesť 
sankcií z toho tri boli riešené v blokovom konaní 
a tri v rozkaznom konaní ďalej bola pri vypaľovaní 
úsmrtená jedna osoba.
Pre občanov platí povinnosť rešpektovať zákazy 
a príkazy, ktoré vyznačujú vlastníci a užívatelia 
lesných pozemkov: 
· zákaz zakladania ohňa v priestoroch a na miestach, 
kde by sa oheň mohol rozšíriť (záhradkárske a cha-
tové oblasti v blízkosti lesa, opekačky v lesných po-
rastoch mimo určených a vyznačených miest a pod.),
· zákaz vypaľovania suchej trávy a porastov, bylín 
a kríkov, 
· zákaz fajčiť alebo používať otvorený plameň na 
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru
Fyzické osoby by mali vyššie uvedené opatrenia a 
zákazy rešpektovať hlavne v čase tzv. „zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiarov“, t.j. v jarnom a 

dlhotrvajúcom teplom a suchom počasí. 
Ak už k požiaru došlo, platí pre každého občana 
povinnosť :
 · vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohro-
zených osôb, 
· požiar v malom rozsahu môžeme uhasiť impro-
vizovanými prostriedkami (haluz, alebo vrecovina 
„ubijeme oheň“, čím zamedzíme prístupu vzduchu 
a tým ho uhasíme, resp. vykonáme nevyhnutné 
opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
· ak máte po ruke vodu, majte šaty vždy mokré a dý-
chajte cez mokrú ochrannú šatku.
Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá 
sekunda je dôležitá! Ak začne horieť, napr. tráva oko-
lo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa 
požiar dá v zárodku uhasiť. Ak nie, okamžite volajte 
hasičov na tel. čísle 150 alebo 112!
Prajeme Vám pokojné prežitie jarného obdobia bez 
zbytočných požiarov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Brezne.

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v prírodnom prostredí

Konečne nastal ten čas ticha a od-
počinku. Polia, lesy a lúky prikryl sneh 
aby si trochu oddýchli. Zver sa ukryla do 
nôr aby prečkala dlhú zimu. Len líškam 
sa akosi nechce oddychovať a stále sa 
potulujú po chotári.

Križujú okolie dediny  a ich stopy sú 
neprehliadnuteľné. S príchodom zimy 
ako by im začali mušky ožívať aj keď na 
teplomeri je hlboko pod nulou. Nemajú 
väčšej radosti keď sa môžu na lyžiach 
túlať zasneženou krajinou vysoko v ho-
rách, tam okolo Kečky kde líšky dávajú 
dobrú noc . Túto zimu si zatiaľ pochvaľu-
jú ,veď ich prvý výšľap bol ešte v starom 
roku. Výborné snehové podmienky sme 
využili 27.1 2013 kedy bol zorganizo-
vaný 2. ročník tradičného lyžiarskeho 
prechodu  Čertovica, Líška, Braväcovo. 
Tento prechod si pamätám ako chlapec 
keď som sa ho zúčastňoval, no vtedy to 
bola čisto bežkárska záležitosť. Dnes je 
prevaha na strane skialpinistov. Prechod 
získava na kredite a tento ročník sa ho 
zúčastnilo 23 priaznivcov skialpinizmu 
a 11 bežkárov. Počasie sa dalo vydržať 
veď nás čakala vykúrená Líštička ktorá 

praskala vo švíkoch. Tu si už každý 
odpočinul ohrial sa a pochutnal si na líš-
čom guľáši. Vrtochy zimy nás neodradili 
a tak sme sa presťahovali trochu vyššie.

 Šesť lišiakov sa 17.2 2013 túlalo 
po Rovnej holi. Tento deň nám vyšlo 
počasie aj keď ráno tomu nenasvedčo-
valo. Dni nám ubiehali a sneh pribúdal 
tak sme sa vybrali na nočný prechod 
Čertovica, Líška, Braväcovo. V ten 
večer 23.2. 2013 o 19:00 sa nás zišlo 
na Čertovici 23 s čelovkami a 2 ročník 
sa mohol začať. Počasie nevľúdne 
sneženie a dole v dedine dážď ako v 
lete. Na Líške baraní guľáš ala Korneľ 
hodnotím kladne. Aj napriek zlému 
počasiu sa každému páčilo a ako sa 
hovorí noc má svoju moc. Nevľúdne 
počasie nás znovu preverilo 17.3 2013 
na diaľkovom pochode Trangoška, Čer-
tovica, Braväcovo. Silný vietor a na ľad 
vyfúkaný hrebeň nám sťažoval pochod. 
Aj keď s problémami, no nakoniec sme 
sa všetci desiati živí a zdraví dostali 
až domov. Okrem organizovaných a 
vopred ohlásených akcií robíme menšie 
akcie každú nedeľu a to bez ohľadu na 

počasie. Našu činnosť a plány sme pre-
hodnocovali a bilancovali na výročnej 
členskej schôdzi 22.3 2013 v Kečke. 
Na túto zimnú sezónu máme pripravené 
ešte tri akcie Kráľovu Hoľu zo Šumiaca, 
zimnú retro Líšku a rozlúčka zo sezó-
nou na Líške. Aj keď sa zima kráti a 

Keď sneh prikryje chotár
jarné slnko naberá na sile za zimou ne-
smútime pomaly si začíname oprašovať 
vibramy, ktoré nás budú nosiť po zbytok 
roka po slovenských horách.

 Veď sa hádam raz tá zima vráti a 
prikryje chotár.

(JĽ) 
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Dňa 2.3.2013 sa v Pohostinstve pod Hruškou v Bravä-
cove uskutočnil biliardový turnaj, ktorý usporiadal Jozef 
Srnka a Pavol Hanák. Odštartoval sa o 9,00 hod. a trval 
do neskorých nočných hodín. Turnaja sa zúčastnilo 16 
hráčov, nielen domácich, ale aj zo susedných dedín. Prvé 
tri miesta obsadili domáci hráči.
Výsledky turnaja: 
1. miesto -  Michal Bubelíny, 2. miesto – Ján Skačan ml., 
3. miesto – Matej Srnka.
 Atmosféra počas celého turnaja bola výborná. O občer-
stvenie bolo postarané. Organizátori dúfajú, že turnaj 
sa stane tradíciou a bude pokračovať aj v nasledujúcich 
rokoch. 
 Na záver sa chceme poďakovať Janke Pôbišovej za 
pomoc a spoluprácu pri organizovaní, ako aj obsluhujú-
cemu personálu. Víťazom blahoželáme a tešíme sa o rok.

Lívia Rosinová ml.

14. kolo – Ne 24. 3. 2013 o 12:30
S. Ľupča – Braväcovo 

15. kolo – So 30. 3. 2013 o 15:00
Braväcovo – Bzovík 

16. kolo – Ne 7. 4. 2013 o 13:00
Hrochoť – Braväcovo

17. kolo – So 13. 4. 2013 o 15:30
Braväcovo – Selce 

18. kolo – So 20. 4. 2013 o 16:00
Stožok – Braväcovo 

19. kolo – So 27. 4. 2013 o 14:00
Očová – Braväcovo 

20. kolo – So 4. 5. 2013 o 16:30
Braväcovo – Kremnica 

21. kolo – Ne 12. 5. 2013 o 14:00 
Dudince – Braväcovo 

22. kolo – So 18. 5. 2013 o 17:00
Braväcovo – B. Štiavnica 

23. kolo – So 25. 5. 2013 o 17:00 
Látky – Braväcovo 

24. kolo – So 1. 6. 2013 o 17:00
Braväcovo – H. Nemce 

25. kolo – So 8. 6. 2013 o 17:00
Podzámčok – Braväcovo 

26. kolo – So 15. 6. 2013 o 17:00
Braväcovo – Pliešovce 

Na základe rozhodnutia KM SsFZ Banská Bys-
trica sa pre zlý stav hracích plôch futbalových 
ihrísk odkladá prvé jarné kolo mládežníckych 
súťaží , t. z. aj V. ligy, skupiny „C“ dorastu 
vylosované na 23. resp. 24. marca 2013. Toto 
kolo sa odohrá v náhradnom termíne v stredu 
1. mája 2013 počas štátneho sviatku. O ďalších 
stretnutiach bude rozhodnuté operatívne podľa 
vývoja počasia a stavu hracích plôch. (JS)

14. kolo 24. marca 2013 o 15,00
Valaská - Braväcovo

15. kolo 31. marca 2013 o 15,00
Braväcovo- Podkonice

16. kolo 7. apríla 2013 o 15,30
Pohr. Polhora - Braväcovo

17. kolo 14. apríla 2013 o 15,30
Braväcovo - Jakub

 21. apríla 2013 o 16,00

Baláže  - Braväcovo (10,30)
19. kolo 28. apríla 2013 o 16,00

Braväcovo - Tatr. Č. Balog 
20. kolo 5. mája 2013 o 16,30

Harmanec - Braväcovo
21. kolo 12. mája 2013 o 16,30

Braväcovo - Staré Hory
22. kolo 19. mája 2013 o 17,00

Hronec - Braväcovo

23. kolo 26. mája 2013 o 17,00
Lučatín - Braväcovo

24. kolo 2. júna 2013 o 17,00
Braväcovo - Poniky

25. kolo 9. júna 2013 o 17,00 
Heľpa - Braväcovo

26. kolo 16. júna 2013 o 17,00
Braväcovo - Osrblie

Biliardový turnaj v Braväcove

Vylosovanie jarnej časti FK SOKOL Braväcovo - muži - I. trieda

Vzhľadom k pretrvávajúcim nepriaznivým klimatickým podmienkam rozhodla ŠTK ObFZ odložiť prvé jarné kolo dospelých 
I. triedy vylosované na 23. a 24. marca 2013 na stredu 1. mája 2013 počas štátneho sviatku, taktiež odložiť aj druhé 
jarné kolo dospelých I. triedy vylosované na 30. a 31. marca na stredu 8. mája 2013 počas štátneho sviatku, aby sa 
hracie plochy futbalových ihrísk nezničili hneď v prvých jarných zápasoch.  (JS)

Vylosovanie jarnej časti 
FK SOKOL Braväcovo

 - dorast 
- V. liga skupina „C“ 

1. ročník Hokejbalového turnaja
 Dňa 23. februára  2013 sa na Braväcove v priestoroch amfi teátra uskutočnil 1. ročník Hokejbalového 
turnaja. Zišlo sa celkom 25 hráčov, ktorí boli rozdelení žrebovaním do tímov, po 5 hráčov v jednom 
tíme. Hralo sa systémom 2 krát 10 minút každý s každým. Víťazom turnaja sa stal tím CHÁROVCOV 
s kapitánom Rastislavom Gašperanom .  Pre hráčov bolo pripravené bohaté občerstvenie. Skvelé 
držky a výborný guľáš, za čo sa chcem, ako zástupca tejto akcie, poďakovať Anne Piliarovej a  Pet-
rovi Šperkovi , ktorí aj napriek intenzívnemu vetru a dažďu vydržali až do konca . Pre divákov bol 
pripravený teplý čaj a koláče ,ktoré napiekla Veronika Piliarová. Nakoniec turnaja sa hral ešte veľmi 
obľúbený zápas, starí nad 30 rokov a mladí do 30 rokov, v ktorom starí jednoznačne zvíťazili, škoda  
len, že akciu narúšal vytrvalý dážď a vietor. Chcem sa poďakovať Obecnému úradu v Braväcove za 
priestory a podporenie akcie, taktiež penziónu SCHWEINTAAL, všetkým zúčastnením na turnaji. 
Ďalej tým, čo zabezpečili stravnú jednotku a pitný režim. A na záver už len toľko, že sa teším na 2. 
ročník a verím, že sa opäť spolu stretneme. 

S pozdravom Miroslav Gašperan /KEMPES/ mladší.

Prípravný zápas mužov 10. marca v Tisovci na umelej tráve. 
Muráň - FK Sokol Braväcovo 3:3.
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VIII. časťČo prezradila kronika Čo prezradila kronika 
Rok 1968

   V tomto roku sa po 50-tich rokoch 
trvania Československej repupliky 
vytvorila Slovenská federatívna repub-
lika. Pre politické udalosti v roku 1968 
nemohli byť prevedené voľby v máji. 
Odložili sa na I. štvrťrok roku 1970. 21. 
august sa hlboko zapísal do vedomia 
všetkých ľudí. Bola zmena prezidenta 

sa do správnych koľají. Nastúpili 
sme novú cestu – cestu budovania 
komunizmu. V našej obci sa tento rok 
po politickej stránke neudiali žiadne 
také veci, za ktoré by sme sa museli 
hambiť. Vo vedení tunajšieho MNV 
nastali určité zmeny. Predseda s. 
Ladislav Pačesa bol dňom 1.4.1968 
uznaný na invalidný dôchodok a miesto 

družstiev. V obci boli zriadené štyri 
opatrovateľské služby, ktoré sa starajú 
o chorých a prestárlych opustených 
občanov v našej dedine. 
Tunajšia materská škola od 1.9.1968 
nabehla na prevádzku s celodennou 
starostlivosťou. Najväčšiu zásluhu 
mala na tom riaditeľka MŠ s. Straková 
Anna. Prevádzka začína o 7,00 h. do 
16,30 hod. Zamestnané matky mali 
zabezpečenú starostlivosť o svoje deti. 
V kuchyni pracovali kuchárky: Mária 
Gašperanová a Valéria Kupčoková.
Počasie – Sneh napadol 18. decem-
bra. Teploty boli nízke, klesli až na 
-32 stupňnov. Potrhalo i vodovodné 
potrubie, ktoré potom museli rozmra-
zovať. Snehová prikrývka na poliach 
bola 30- 50 cm. Na horách, ako napr. 

MILÍ NAŠI ČITATELIA!
Ponúkame Vám možnosť uverejňovať v našich novinách aj Vaše návrhy, 

postrehy, k dianiu v našej obci, príp. vlastnú literárnu tvorbu.
Svoje príspevky môžete posielať alebo doručiť do kancelárie obecného úradu.

Uzávierka príspevkov je 
20. 3., 20. 6., 20. 9., 15. 12.

Redakčná rada si vyhradzuje právo na úpravy poskytnutých príspevkov.
(RR) 

republiky. Miesto Antonína Novotného 
bol prezidentom zvolený s. Ludvík Svo-
boda a I. tajomníkom ÚV KSČ sa stal 
Alexander Dubček. Tento však nebol 
nového vedenia schopný a preto sa 
moci ujali pravicoví revizionisti a opor-
tunisti, ktorí chceli rozvrátiť štát a Ko-
munistickú stranu Československa. 
Keďže hrozilo v našej vlasti vypuknutie 
kontrarevolúcie, na pomoc nám prišli 
Spojenecké vojská. Za I. tajomníka bol 
zvolený Gustáv Husák. Urobili sa zme-
ny celej vlády a vďaka jej správnemu 
vedeniu sa pomery v našej krajine 
a v strane skonsolidovali a dostali 

neho od 25.8.1968 zastával funkciu 
predsedu tunajšieho MNV úväzkove s. 
Františk Verkin. Na počesť 50. výročia 
založenia Československej republiky 
sa v našej obci 27. októbra slávnostne 
sadili stromy slobody pred miestnou 
materskou školou. Bola to veľkolepá 
oslava, spojená s bohatým kultúrnym 
programom pionierov a zväzákov. Stro-
my slobody zasadili pionierky: Mária 
Nemčoková (od Žltákov) a Daniela Ku-
viková (od Bombuľov). Pri slávnostnom 
akte sadenia sa spievala pieseň „Kto 
za pravdu horí.“ Miestny národný výbor 
a knižnica boli z materskej školy pre-

Odmenené matky na oslavách MDŽ v roku 1968.

Členky krízu obväzovej techniky MS SČK,

Výstavba futbalových šatní

Lenivá bola až 150 cm. Jar prišla už 
vo februári. Leto bolo hojné na zrážky.
Mimoriadne udalosti – 17. októbra 
1968 vypukol požiar hospodárskej 
budovy Ladislava Pačesu. Požiar 
spôsobil náročky neprajník, prípad sa 

nevyšetril. Celková spôsobená škoda 
činila 25.000,- KČS.
V noci z nedele na pondelok (Veľká 
noc) o 2,30 hod. vznikol v hospodár-
skych budovách občana Jozefa Ľup-
táka (u Ľavrov) požiar z neznámych 
príčin. Zhorela stodola, deváreň, maš-
taľ a v nej ustajnené domáce zvieratá. 
Vznikla škoda, ktorá predstavuje vyše 
40.000,- KČS, nie je pokrytá poistením. 
O tejto udalosti sa písalo v denníku 
Smer.
Zaujímavosti – V našej obci bolo za-
vedené neónové pouličné osvetlenie. 
Celkom je v našej dedine 23 kusov 
neónových svetiel. Hodnota tohto diela 
predstavuje 39.915,- KČS. 
V roku 1968 v januári navštívila osadu 
Srnkovo líška. Prišla až na verandu 

pred dvere Ladislava Ľuptáka, ktorý 
ju tam i sekerou zabil. Zistilo sa, že 
bola postihnutá besnotou. Lekárske 
vyšetrenie u podozrivých občanov bolo 
negatívne. 

(EĽ) 

miestnené do bývalého školského bytu 
v ZDŠ. Knihovníkom i naďalej zostal s. 
Ladislav Molnár. Tiež nastala i výmena 
pracovníčky MNV. Margita Baliaková, 
ktorá túto funkciu vykonávala odišla 
na MNV v Beňuši a odtiaľ prišla k nám 
s. Margita Vrbovská. Predsedom bol 
i naďalej s.Verkin a tajomníkom s. 
Július Libič. 15. novembra boli dokon-
čené šatne miestnej TJ. Odpracovalo 

sa tam 2000 brigádnických hodín. Pri 
tejto príležitosti sa uskutočnil futbalový 
turnaj medzi mužstvami: Braväcovo, 
Hronec, Dolná Lehota a Beňuš. Víťaz-
stvo si odnieslo mužstvo z Hronca. Po 
turnaji bola na ihrisku tanečná zábava. 
Predsedom TJ bol Július Ľupták. 
Práca MS-ČSČK sa darila výborne. 
Už po druhý raz získali putovnú zá-
stavu za dobré umiestnenie v súťaži 

...a čo ďalej ?
Chcem reagovať na článok Mareka 
Šmiguru v minulom čísle Braväčana, 
Jagerek ...a čo ďalej. Len tak ďalej 
Marek.
 Podujatie bolo veľmi príjemné. Je tre-
ba takéto akcie usporiadať aj naďalej. 
Teší nás, že sa vždy nájdu mladí ľudia, 
ktorí majú vzťah aj k takej potrebnej 
činnosti ako sú hasiči. Vaša hasičská 
miestnosť, vyzdobená rôznymi ocene-
niami zo súťaží, tablami s fotografi ami 
bývalých hasičov, je úplná vzácnosť. 
Tiež sa nám páči, ako dôstojne odpre-
vádzate pri úmrtí svojich členov.
 Niekedy zvykneme hovoriť čo bude 
ďalej, keď skončí funkcionárčenie 

starší človek. Ukazuje sa, že sme 
všetci nahraditeľní. Potvrdzujú to naši 
šikovní mladí ľudia, ktorí sa činia či už 
v Bukovinke, vo futbale, v stolnom te-
nise, v M- Brave, v Domovine, členovia 
v obecnom zastupiteľstve, v materskej 
škole, v OZ Čučoriedke , ešte aj milé 
, mladé predavačky v Jednote. Iba 
v kostole mladí ľudia chýbajú.
 Všetkým Vám držíme palce a veríme 
Vám. Na záver, by som chcela v mene 
SČK v Braväcove poďakovať za spolu-
prácu s týmito zodpovednými, milými, 
šikovnými ľuďmi.
 Marek, na jagerek sa tešíme.

MS SČK Braväcovo (VG) 


