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Dňa 24. mája 2016 sme zažili milú 
chvíľu pri slávnostnom otvorení 
detského ihriska v Braväcove, ktoré 
bolo prestrihnutím pásky odovzda-
né deťom na užívanie. Preliezačky, 
šmýkačky, lavičky, hojdačky, ale aj 
pieskovisko v  krásnom oplotení 
oživili priestor pod oknami mater-
skej školy.

Úprimné poďakovanie patrí Pet-
rovi Murgašovi, poslancovi obecné-
ho zastupiteľstva, za rozhodnutie 
investovať finančné prostriedky do 
detského ihriska a za jeho vybudo-
vanie za pomerne krátky čas. Poďa-
kovanie patrí aj Petrovi Kohanovi – 
firme Rolta za pomoc pri zemných 
prácach pod detské ihrisko.

Veríme, že deti na novom ihris-
ku budú tráviť mnoho príjemných 
chvíľ aj so svojimi rodičmi a  posil-
ňovať svoju obratnosť a  koordiná-

Čo treba robiť a ako sa správať v 
situáciách, ktoré ohrozujú náš život?

To sa dozvedeli deti materskej ško-
ly dňa 8. júna 2016. Tento deň bol 
venovaný ľuďom, ktorí pomáhajú 
ostatným v krízových situáciách.

Posádka Rýchlej zdravotnej po-
moci NsP Brezno predviedla deťom 
v  priestore triedy praktické ukážky 
ošetrenia rôznych zranení, stabi-

lizovanie a prenos zraneného na 
zdravotníckych nosidlách. Obozná-
mili sa s  obsahom tašky záchraná-
ra, masáž srdiečka malo možnosť 
vyskúšať si na figuríne každé dieťa. 
Na školskom dvore si deti popreze-
rali vybavenie sanitného vozidla a 
boli svedkami naloženia zraneného 
do sanitky. Vyskúšali si, ako sa sedí 
v sanitke, kde mohli pustiť húkačku 

a  potočiť volantom. Na záver deti 
a  učiteľky dostali od záchranárov 
diplomy a darčeky.

Následne sa deti mohli pokochať 
a oboznámiť s technikou a výbavou 
hasičov, ktorú im previedli hasiči 
Dobrovoľného hasičského zbo-
ru Braväcovo so svojim veliteľom. 
Mohli si sadnúť za volant hasičské-
ho auta, popýtať sa na funkcie jed-

Detské 
ihrisko

ciu.
Detské ihrisko by malo slúžiť 

nielen deťom materskej školy, ale 
zároveň aj všetkým deťom obce 

Braväcovo a tiež návštevníkom. Ak 
chceme, aby toto novovybudova-
né detské ihrisko malo dlho slúžiť, 
mali by sme deti viesť k tomu, aby 

si ho chránili a  vážili, a  tak mohlo 
byť využiteľné aj pre budúce gene-
rácie.

(MM)

Záchranári a hasiči v akcii
notlivých prístrojov a  s hasičskou 
prilbou na hlave a  hadicou v  ru-
kách mal každý možnosť aspoň na 
chvíľu stať sa hasičom. Vyskúšali si 
striekanie na terčíky, hasičský útok 
a vyvrcholením dňa bolo striekanie 
sanitky v  podaní všetkých malých 
hasičov. V tento deň sme mali mož-
nosť prvýkrát v našej škôlke privítať 
svojich rovesníkov z Materskej školy 
v Beňuši, ktorí tento deň trávili spolu 
s nami.

Všetkým zúčastneným, tiež p. Lucii 
Nimmerfollovej za zorganizovanie 
tejto akcie, vrúcne ďakujeme a teší-
me sa na ďalšie stretnutie.

(MM)
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Mama, najkrajšie 

slovo na svete.
Mama, najkrajšie slovo na svete,
požehnané kúzlom materinskej lásky,
úsmevom šťastia v plnom rozkvete,
ľúbosťou zvoní, čo ľúbi bez otázky:
za akú cenu a čo za to získa?
Je drahšie ako najbohatšia knižka,
spoľahlivá opora v mladistvom rozlete,
kdekoľvek životné šťastie hľadať budete,
mama so srdcom verne oddaným,
vždy bude liekom, vzpruhou, zázemím
pre všetky zlobou ranené srdcia,
ktoré sa v duchu so šťastím lúčia.
Mama je prameňom viery, pokory,
radosti, lásky, čo v dušiach zahorí,
posilou nádeje, ducha čistoty
životnou rosou i pôdou istoty,
je anjelom strážnym svojich detí,
v temnotách sveta láskou im svieti.
Ste najvzácnejším drahokamom na svete,
a svet bude taký, aké Vy mamy budete.

Autor Ján Ličko.
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Naši jubilanti

V čísle 3/2015 ON Braväčan som Vás 
v  článku „Úvodné slovo“ informoval 
okrem iných skutočností aj o problémoch 
v zásobovaní pitnou vodou občanov Bra-
väcova.  Stručne som napísal o dôvodoch 
nedostatku vody aj o riešeniach. K tejto 
téme sa vraciam podrobnejšie v dnešnom 
článku.

Obec Braväcovo,  ako akcionár StVS  a.s. 
Banská Bystrica, sa obrátila listom dňa 
29.09.2015 na túto spoločnosť  so žiados-
ťou o riešenie pretrvávajúceho nedostat-
ku v zásobovaní pitnou vodou občanov 
Braväcova z jestvujúcich vodných zdrojov 
v letných a jesenných mesiacoch 2015, 
kedy z dôvodu nedostatočnej výdatnosti 
vodných zdrojov, pretrvávania suchého 
počasia, bolo zásobovanie občanov za-
bezpečované  prevádzkovateľom StVPS  
a.s. Banská Bystrica takým spôsobom, 
že pitnú vodu prevádzkovateľ dovážal 
cisternami do VDJ Srnkovo.  Dovoz  bol 
vykonávaný od leta denne a to  nie len 
počas pracovných dní, ale aj v dňoch 
pracovného pokoja.  

Po osobnom stretnutí starostu obce 
s generálnym riaditeľom  StVS, a.s., sa 
začali prípravné  rokovania na riešenie 
nepriaznivého stavu.  Podľa vlastných 
informácií a poznatkov StVS a.s. eviduje 
dva okruhy problémov pri prevádzke 
verejného vodovodu :

1) Pretrvávajúce problémy v kvalite 
vody v ukazovateli pH

Riešenie tohto problému bude dosiah-
nuté  inštaláciou technologického zaria-
denia na úpravu vody vo VDJ Srnkovo 
a VZ Pod Hájenkou , za účelom zlepšenia 
kvality pitnej vody . Táto investičná akcia 
je zo strany StVS a.s. pripravená a je pred 
samotnou realizáciou.

2) Problémy zásobovania vodou v ob-
dobí nepriaznivých klimatických pomerov

Hlavnými faktormi, ktoré spôsobujú 
túto nepriaznivú situáciu sú nižšia výdat-
nosť vodných zdrojov, ako je spotreba 
obyvateľov obce, straty vody z akumulač-
ných nádrží vo VDJ Srnkovo, vysoký počet 
porúch na vodovodných prípojkách od-
berateľov, existencia paušálnych odberov.

Dňa 19.11. 2015  prebehlo na Obecnom 
úrade Braväcovo stretnutie so zástupca-
mi  prevádzkovateľa , čiže StVPS a.s.. Na 
základe definovania hlavných faktorov, 
ktoré spôsobujú problémy v zásobovaní  
obyvateľstva z verejného vodovodu je 
potrebné vykonať nasledovné opatrenia. 

– Obec Braväcovo zabezpečí opravu 
netesnosti nádrží Vodojemu Srnkovo, 
ktorý je vo vlastníctve obce, čím sa za-

bráni úniku vody z Vodojemu . StVPS 
a.s. odporučila starostovi obce odborne 
spôsobilé organizácie, ktoré sa zaoberajú 
touto činnosťou. Oprava bola realizovaná 
na jar 2016. 

–  Prevádzkovateľ zabezpečí zníženie 
strát výmenou rozvodného vodovodného 
potrubia na úsekoch MK, na ktorých obec 
v prípade úspešnosti projektu z eurofon-
dov plánuje vykonať  rekonštrukciu  ( Cen-
trum obce – približne 100 bm potrubia),  
výmenu vodovodných prípojok , ktoré sú 
z kovového materiálu tak, že občania si 
zrealizujú výkopové práce po vodomer, 
zabezpečia materiál prípojky a StVPS a.s. 
zabezpečí montáž nového PVC potrubia,

– Prevádzkovateľ  v spolupráci s Obcou  
osloví odberateľov paušálnych odberov  
vody ( 28 nehnuteľností) na  vybudovanie 
vodomerných šachiet a následné namon-
tovanie vodomerov.

– Prevádzkovateľ upozornil na majet-
kové nevysporiadanie  prístupovej cesty 
v VDJ Srnkovo.

Tak ako bolo konštatované vyššie, mera-
ním bolo zistené, že výdatnosť súčasných 
zdrojov je vplyvom nepriaznivých klima-
tických pomerov( v čase sucha)  nižšia,  
ako je spotreba obyvateľov,  hlavnou 
požiadavkou obce  Braväcovo na vyrieše-
nie nepriaznivej situácie do budúcnosti 
je získanie nového vodného zdroja, ktorý 
bude mať dostatočnú výdatnosť , aby 
mohol plniť funkciu doplňujúceho vod-
ného zdroja . V zimných mesiacoch bola 
za účasti starostu a zástupcov vodární 
vykonaná prvotná obhliadka priamo v te-
réne, lokalizácia  záchytu zdroja v doline 
Hlboká, umiestnenie veľkoobjemového 
zásobníka ,  návrh prívodu pitnej vody 
potrubím zo zásobníka do obce. Samotný 
proces realizácie záchytu nového zdroja 
je však pri dodržaní platnej legislatívy 
časovo náročná úloha . 

V prípade, že v najbližšom období ne-
bude možné riešiť nepriaznivú situáciu 
dovozom pitnej vody cisternami do vodo-
jemov,  StVPS a.s. pristúpi k vyhláseniu re-
gulačných stupňov v dodávke pitnej vody.

Vysvetlivky :
StVS a.s. – Stredoslovenská vodárenská 

spoločnosť ( vlastník vodovodnej siete)
StVPS a.s. – Stredoslovenská vodáren-

ská prevádzková spoločnosť ( prevádzko-
vateľ  vodovodnej siete)

pH – tvrdosť vody
VDJ – vodojem
VZ – vodný zdroj

Peter Baliak – starosta obce

Deň otcov
19. júna sme si pripomenuli Deň 

otcov. Všetkým otcom v našej obci 
prajeme veľa zdravia, trpezlivosti pri 
výchove detí, aby vždy udržali rodinné 
putá prepojené láskou

Redakčná rada

Deň matiek,
ktorý už tradične pripravuje Obecný 
úrad v Braväcove pre matky i staré ma-
my bol slávnostný a radostný. 8.mája 
ožil kultúrny dom spevom, básňami, 
tančekmi. Nastal špeciálny čas, povedať 
našim matkám ako ich ľúbime, čo pre 
nás znamenajú a vyjadriť im vďačnosť 
za lásku, opateru, za každú rozprávku, 
pieseň, každý bozk na dobrú noc. Tiež 
aj za to, že stoja pri svojich deťoch, keď 
vybočia z cesty a pomáhajú im nájsť ten 
správny smer, lebo život prináša aj rôzne 
nástrahy, potknutia aj pády. Doba, v kto-
rej teraz žijeme je týmito nástrahami do-
statočne vybavená. Matky sú výnimoč-
né svojimi názormi, postojmi a majú 
najvýznamnejšiu a najzodpovednejšiu 
úlohu – vychovávať a chrániť deti, ktoré 
sa na nich spoliehajú a potrebujú ich. 
Pri slove mama, si každý z nás predstaví 
tú svoju. Milú, dobrotivú, starostlivú ale 
aj utrápenú, keď deti jej ponaučenia 
nebrali vážne a potom ich s ľútosťou 
prosili o odpustenie. Materinskú lásku 
snáď ani opísať nemožno. Srdce mat-
ky je pre dieťa záhadou. Je naplnené 
dobrotou a chutí ako najsladšie ovocie. 
Ako prvý privítal prítomných a pozdravil 
matky a starké p. starosta Ing. Peter 
Baliak, ktorý poďakoval matkám za 
všetko, čo s láskou robia pre svoje rodi-
ny a poprial im veľa zdravia, trpezlivosti 
pri výchove svojich detí.
V programe sa so scénkou „Paničky na 
kávičke“ predstavili členky COOP Jed-
noty a tiež aj staršia generácia našich 
šikovných žien s peknými piesňami, čím 
prispeli k spestreniu programu.
Po príhovore Eleny Ľuptákovej k mat-
kám a starým mamám na pódium prišli 
deti z MŠ Braväcovo pod vedením svo-
jich učiteliek, aby poďakovali maminám 
za ich lásku a starostlivosť a ukázať, 
čo všetko si pripravili ako darček k ich 
sviatku. Deti nás potešili, rozosmiali 
a dojali. Bolo na čo pozerať. Mamičky 
dostali od detí darček a od obecného 
úradu sladkú odmenu. Ďakujem OcÚ 
v Braväcove, učiteľkám
Monike Matulíkovej, Karolínke Špilá-
kovej, všetkým účinkujúcim ženám za 
príjemný kultúrny zážitok v deň nášho 
sviatku.

Spracovala Elena Ľuptáková.

Zveľaďujeme obecný majetok
V týchto dňoch  dokončujeme strechu 
na Vodojeme Srnkovo. Táto stavba, 
ktorá je vlastníctvom obce Braväcovo, 
bola postavená a daná do užívania 
v roku 1988. Hlavným nedostatkom, 
čo sa týka stavebného riešenia, bola 
plochá strecha strojovne medzi aku-
mulačnými nádržami. Vplyvom pove-
ternostných podmienok, dochádzalo 
k poškodzovaniu obvodových múrov 
a k poškodzovaniu technologických 
zariadení vo vodojeme.
Vďaka finančnej výpomoci podnikateľ-
ského subjektu pôsobiaceho v našej ob-
ci, AGB Beňuš, družstvo, bola zakúpená 
časť reziva na krov strechy a plechová 
krytina  strechy. Časť reziva bolo pou-
žitého z bývalej garáže TJ z Vyhoniska. 
Všetky tesárske a pokrývačské práce 
vykonali naši pracovníci – zamestnanci 
obce a aktivační pracovníci.
Aj týmto spôsobom a  v rámci vlastných 
kapacít sa snažíme zveľaďovať a chrániť 
majetok obce.

Peter Baliak – starosta obce

Zásobovanie občanov obce 
Braväcovo pitnou vodou

V druhom štvrťroku tohto 
kalendárneho roka sa pekného 
životného  jubilea dožili niektorí 

naši občania. K ich sviatku im 
v mene obce i kolektívu redakčnej 

rady srdečne blahoželáme.

50 rokov
Dáša Čupková

Ľubica Švidráňová

55 rokov
Jozef Kolega
Peter Baliak

60 rokov
Mária Bacúšanová

Elena Pôbišová
Peter Košík

65 rokov
Ján Bacúšan
Peter Poliak

70 rokov
Jaroslav Kudzbel

Anna Ličková
Stanislav Pačesa

75 rokov
Elena Gašperanová

80 rokov
Margita Pavliaková

(ZCh)
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Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ sú 
zverejnené na úradnej tabuli v obci (po 
dobu 15 dní od podpísania starostom 
obce a overovateľmi), na internetovej 
stránke obce: http://www.bravacovo.
sk/ v časti „Dokumenty“, a sú k dispozícii 
k  nahliadnutiu aj na Obecnom úrade 
v Braväcove v úradných hodinách.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva 
sú v  zmysle § 12, ods. 9., Zákona SNR 
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)

Uznesenie č. 18/02/06/2016
Obecné zastupiteľstvo 

v Braväcove
v zmysle § 18a, ods. 4, zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 
Vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce 
Braväcovo na deň 14.07.2016.

Uznesenie č. 19/02/06/2016
Obecné zastupiteľstvo 

v Braväcove
Schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 02/2016/1 
 Uznesenie č. 20/02/06/2016

Obecné zastupiteľstvo v 
Braväcove

Schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 02/2016/2 

Uznesenie č. 21/02/06/2016
Obecné zastupiteľstvo 

v Braväcove
Berie na vedomie
financovanie MŠ Braväcovo

Uznesenie č. 22/02/06/2016
Obecné zastupiteľstvo v 

Braväcove
Schvaľuje 
rekonštrukciu verejného osvetlenia 
spoločnosťou SSE - distribúcia, výmena a 
doplnenie LED svietidiel

Uznesenie č. 23/02/06/2016
Obecné zastupiteľstvo 

v Braväcove
Berie na vedomie
správu starostu obce

Uznesenie č. 24/02/06/2016
Obecné zastupiteľstvo 

v Braväcove
Schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov 
zámer predať majetok obce Braväcovo 
(pozemky pod strediskom Braväcovo) 
v prospech AGB Beňuš, družstvo.

Uznesenie č. 13/05/05/2016
Obecné zastupiteľstvo 

v Braväcove

Berie na vedomie
predloženú kontrolu plnenia uznesení 

Uznesenie č. 14/05/05/2016
Obecné zastupiteľstvo 

v Braväcove
Ukladá
hlavnej kontrolórke vykonať v 
prvom polroku kalendárneho roka 
2016 kontrolu využívania obecných 
motorových vozidiel v kalendárnom 
roku 2015 a sprístupniť poslancom 
OZ podrobný výpis jázd spomínaných 
vozidiel podľa GPS zariadenia (resp. 
knihy jázd).

Uznesenie č. 15/05/05/2016
Obecné zastupiteľstvo 

v Braväcove
Berie na vedomie

vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra 
obce Braväcovo ku dňu 30.04.2016

Uznesenie č. 16/05/05/2016
Obecné zastupiteľstvo v 

Braväcove
Schvaľuje
vypracovanie projektovej dokumentácie 
na rekonštrukciu zberného dvora 
Schvaľuje
podanie žiadosti na MŽP SR cez výzvu č. 
10 na rekonštrukciu zberného dvora

Uznesenie č. 17/05/05/2016
Obecné zastupiteľstvo 

v Braväcove
Berie na vedomie
správu starostu obce

Uznesenie č. 10/07/04/2016
Obecné zastupiteľstvo 

v Braväcove

Schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení k 31.03.2016

Uznesenie č. 11/07/04/2016
Obecné zastupiteľstvo 

v Braväcove
Schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.: 01/2016

Uznesenie č. 12/07/04/2016
Obecné zastupiteľstvo 

v Braväcove
Schvaľuje
navýšenie členského príspevku do Klastra 
Horehronie, združenie cestovného ruchu 
o čiastku 300 € pre rok 2016

Uznesenia
z plánovaného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva 

v Braväcove
konaného dňa 05.05.2016

Uznesenia
z plánovaného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva 

v Braväcove
konaného dňa 02.06.2016

Uznesenia
z plánovaného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva 

v Braväcove
konaného dňa 07.04.2016

V  piatok 17. júna sa nejedno dieťa 
materskej školy ráno zobudilo 
s  nadšenímpretože tento deň bol iný 
ako bežné dni. Deti trávili tento deň nie 
v materskej škole ale v prírode pri ohni, 
v lese, na lúke a neskôr aj na ihrisku. Pobyt 
v prírode je pre deti základnou životnou 
potrebou, poskytuje im neobmedzený 
pohyb, čím rozvíja ich pohyblivosť 
a  obratnosť, emocionálne cítenie, 
posilňuje imunitu a v neposlednom rade 
tiež možnosť pestovať detské tajomstvá, 
veľmi dôležité pre utváranie autonómie 
osobnosti.
Stretnutie všetkých bolo ráno 

v  materskej škole, odkiaľ sa putovalo 
do Hlbokej. Na prvej zastávke boli na 
strome povešané medaily. Každé dieťa 
si malo nájsť tú svoju, zavesiť ju na krk 
a pokračovať v ceste po vyznačenej trase 
ďalej. Druhá zastávka bola u  Trégerov 
pri koňoch, kde odznela odborná 
prednáška o koňoch z úst Pavla Trégera, 
a  ešte príjemnejšia aktivita – jazda na 
koňoch. Každý mal možnosť dosýta sa na 
nich povoziť. Pri príchode do cieľa si deti 
pochutnali na opečených špekačkách, 
ktoré im pripravili šikovní rodičia. 
Potom sa kreativite detí medze nekládli. 
Najskôr nanosili „guláš majstrovi“ 
Matejovi Pôbišovi a  jeho pomocníkovi 

Jurajovi Bartošovi pod kotlík suché 
konáre, z  čoho mali obrovskú radosť, 
neskôr sa rozhodli hlbšie preskúmať les 
s  jeho tajomstvami, kde sa im otvoril 
priestor pre vlastné hry. Pri spoločnej 
hre Na veveričky začalo pršať a  tak sa 
všetci museli vtesnať do áut a presunúť 
z  Hlbokej na amfiteáter, aj s  uvareným 
gulášom vo varniciach. Znova to boli 
deti ktoré sa tešili, pretože takýto prevoz 
s  kamarátmi denne nezažívajú. Po 
posilnení sa chutným gulášom zábava 
na amfiteátri pokračovala aj vďaka tomu, 
že slniečko opäť ukázalo svoju silu. 
Voľné, ale aj organizované hry a súťaže, 

pobavili nielen deti, ale aj rodičov 
a  pomohli k  prehĺbeniu vzájomných 
vzťahov medzi deťmi, zamestnancami 
materskej školy a  rodičmi detí. 
Poďakovanie patrí zúčastneným rodičom 
a rodinným príslušníkom za pripravenie 
občerstvenia pre deti formou nákupu 
potravín, upečenia dobrôt a prinesenia 
sladkostí a  syrov. Taktiež za získanie 
sponzorského pre deti a za nákup 
a maľovanie s deťmi akrylovými farbami 
na kamene. V  neposlednom rade za 
prípravu prostredia v  Hlbokej a  za 
bezplatný prenájom amfiteátra a pomoc 
pána starostu pri prevoze.

(MM)

Deň detí v materskej škole
Medzinárodný deň detí je dňom, kedy sú v pozornosti deti celého sveta. A keďže 

deti sú v  materskej škole stredobodom pozornosti, ako by to bolo, keby sme to 
s  nimi neoslávili. MDD je sviatok, na ktorý sa tešia všetky deti. Ten náš bol krásny, 
plný prekvapení, radosti, nadšenia, smiechu, súťaženia a  dobrej nálady. Čakali nás 
športové a vedomostné súťaže, hry a na záver zumba s pani trénerkou, ktorá k nám 
pricestovala z Brezna. Skvele sme si všetci zatancovali, dokonca aj naše pani učiteľky. 
Poriadne sme sa pri tom vyšantili. Spokojní, veselí a trošku unavení sme sa vrátili do 
našej škôlky, kde nás za odmenu a šikovnosť čakala medaila, sladkosti, jojo, farebné 
papiere, omaľovánky, pastelky a lopty. Po dobrom obede sme zaspali s úsmevom na 
tvári a snívalo sa nám o krásnom dni, ktorý sme zažili v našej materskej škole.

(KŠ)

Malí huncúti v škôlke
Bábkové divadlo Slniečko z Piešťan zavítalo do materskej školy 7. júna s  interaktívnym 

predstavením Malí huncúti. Príbeh huncútov prišiel škôlkarom vyrozprávať ujo 
bábkar so svojimi kamarátmi – javajkovými bábkami. Deti sa dozvedeli zábavnou 
formou o tom, čo by mal správny škôlkar vedieť – o stravovaní, dodržiavaní hygieny, 
ako sa k  sebe navzájom správať, zaobchádzaní s  hračkami, pobyte na zdravom 
vzduchu, pohybe a cvičení a o dôležitosti čarovných slovíčok. 
Ujo bábkar predstavenie spestril živou a  reprodukovanou hudbou, tiež hrou na 

ústnu harmoniku. Dokázal si získať každé dieťa, ktoré sa s  nadšením zapájalo do 
spevu piesní a  riešeniu problémov malých huncútov. Vystúpenie sa deťom veľmi 
páčilo, mali možnosť zacvičiť si a  zatancovať, no a  na záver si spoločne zaspievali 
veselú a zároveň poučnú pieseň o pravidlách.

(MM)

Celodenný pobyt detí v prírode
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s finančnou podporou  
Obce Braväcovo,  

 
s finančnou podporou 

Obce Beňuš 
a  

 
organizuje 

 

pre deti a mládež od 6 do 16 rokov 
v termíne 

25. - 29. júl 2016  
 

         Na čo sa môžu deti a mládež tešiť? 
 

   25. júl:  tvorivé dielne 
                        – zraz pred budovou MŠ v Braväcove o 9:00 hod. 
        

         ostatné dni:  športový deň  
        Bojnice - ZOO, zámok                       
                               Vysoké Tatry - Hrebienok 
                               3D kino                        
                               tradičná opekačka                              
    - počas výletov bude deťom zabezpečené jedno jedlo formou teplej               
                    polievky a cestovné poistenie 
          Poplatok : deti z Braväcova a Beňuša 25 eur/os. 
                            ostatné deti 35 eur/os. 
 
         Kontakt na prihlásenie: Mgr. A. Gašperanová 0903 559 829    
         Termín prihlásenia: do 20. júla 2016 

Rok ubehol ako voda a opäť sa blíži 
najväčšia udalosť v našej obci. Jubilejný 
15. ročník Folklórneho festivalu na Bielych 
Handľoch je predo dvermi a prípravy vo 
veľkom finišujú. Ako každý rok, práca na 
programe a sprievodných podujatiach 
začína už na jeseň. Tento ročník opäť 
bude výnimočný a pre návštevníkov 
máme pripravené zaujímavé novinky. 
 V rámci hlavného programu na 
amfiteátri sa v piatok po krátkej živej 
pozvánke divákom predstaví zahraničný 
hosť až z ďalekého Taurana (Neapol). 
Po ňom nasleduje hudobno-spevný 
program, v ktorom sa predstaví Anka 
Servická v sprievode ľudovej hudby 
Dribna z Prešova. Na záver už tradične 
nesmie chýbať divadelné predstavenie, 
ktoré odohrajú ochotníci z Polomky. 
 Sobotný program bude po 
minuloročnej premiére začínať 
programom na pódiu v strede obce „Na 
dedine pred humnom“, kde sa predstavia 
jednotlivci a kolektívy z blízkeho okolia, 
no vystúpia v ňom aj účinkujúci z 
hlavného programu. Po skončení tohto 
programu je plánovaná ešte jedna 
novinka a to škola tanca. Nie je to však 
ešte v čase uzávierky obecných novín 
všetko vybavené, takže určite budeme o 
jej konaní ešte bližšie informovať. V rámci 
školy tanca sa budú môcť návštevníci 
naučiť prvky a tance z Bielych Handlí.
 V sobotu samozrejme nesmie chýbať 
tradičný sprievod obcou s krátkym 
vystúpením v strede obce a potom sa už 
celé dianie presunie na amfiteáter. Tam 
program začne detským blokom „Hej, 
musel by to chlap byť“, kde sa predstavia 

Folklórny festival

Otvorenie leta
Verím, že ste postrehli, že 04. júna sme v našej obci privítali leto. Nanešťastie 
sme leto neprivítali na amfiteátri, na čo sme sa všetci patrične tešili. Program 
bol nútene presunutý do kultúrneho domu, no aj tak si myslím, že to dopadlo 
výborne. Hosť programu folklórna skupina Bacúšan predviedla zaujímavý a 
pestrý program aj napriek tomu, že boli sklamaní z  neplánovaného presunu do 
kultúrneho domu. Veď nakoniec sa na posedení po programe, ktoré sme pre nich 
pripravili spolu aj s občerstvením, výborne zabavili a schuti si zaspievali, že sa im 
ani domov nechcelo ísť – tak dobre sa cítili :) 
 Každopádne, leto sme privítali a už pevne veríme, že zlé počasie sme si 
počas našich akcií vyčerpali a všetko sa bude odohrávať po holým nebom, aby 
festivalu nechýbala povestná rodinná atmosféra, ktorá sa dá vytvoriť naozaj len 
na amfiteátri. Tu sa ešte chcem vo svojom mene veľmi pekne poďakovať všetkým 
občanom Braväcova a členom FS Bukovinka, ktorí sa podieľali na obnove pódia 
na amfiteátri. V dnešnej dobe, kedy už nie je bežné ísť len tak nezištne pomôcť 
nie niekomu, nie Bukovinke, ale obci, pretože amfiteáter je obecným majetkom, 
som bola milo prekvapená, keď som na brigádach videla aj ľudí, ktorí amfiteáter 
navštevujú ako diváci a nebolo im to ľahostajné, hoci pódium nevyužívajú tak 
často ako napr. my počas festivalu. Takže ďakujem vám všetkým veľmi pekne, 
vážim si každú pomoc.     BKZ Bukovinka

tanečné krúžky pri MŠ Braväcovo a pri 
ZŠ Beňuš a DFS Brezinky z Polomky. 
Poobednú časť festivalu ukončí 
programový blok „Nože zahvízdaj...“ 
pod taktovkou Mareka Pôbiša, ktorý sa 
venuje tradičným partierskym ľudovým 
hudobným nástrojom a ich interprétom. 
 Po plánovanej pauze po poobedných 
programoch sa v regionálnom programe 
predstavia folklórne súbory a skupiny 
Jabloň z Pohronskej Polhory s ľudovou 
hudbou Kučeravý Javor, Záriečanka 
zo Záriečia a domáca Bukovinka. 

Programom bude sprevádzať a starať 
sa o dobrú náladu bude známy Ján 
Jankov a Aranka z Jarovnic. Záverečným 
vyvrcholením programu je spoločné 
vystúpenie dvoch folklórnych súborov 
Poľana zo Zvolena a Živel z Bratislavy pod 
názvom „Dvojakô“. 
 Samozrejme okrem sprievodných 
programov na pódiu v strede obce, 
budú môcť návštevníci  navštíviť aj 
tradičný jarmok ľudových výrobcov 
a remeselníkov, ktorý bude v areáli 
amfiteátra a opäť budú môcť ochutnať 

tradičnú kuchyňu z Bielych Handlí v 
Dvore u Ftáčikov, kde tieto dobroty bude 
pripravovať Katarína Jančová.
 Dosť bolo však o programe, všetkých 
vás srdečne pozývame užiť si typickú 
atmosféru nášho spoločného festivalu, 
vypočuť si obľúbené ľudové piesne, 
pozrieť si pestrý a zaujímavý program a 
byť tak priamym účastníkom jubilejného 
15. ročníka Folklórneho festivalu na 
Bielych Handľoch. Už nám ostáva len to 
počasie.... :)

BKZ Bukovinka
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Dňa 19.6. 2016 sa družstvo 
mužov DHZ Braväcovo 
zúčastnilo okresnej súťaže 
hasičských družstiev, ktoré 
sa konalo v  obci Čierny 
Balog. Aj napriek nie veľmi 
vydarenej štafete (10 
trestných sekúnd) sa vo 
veľmi veľkej konkurencii 
umiestnili na vynikajúcom 
piatom mieste z  26 
družstiev mužov. Naša 
obec mala zastúpenie aj 
v  rozhodcovskom zbore 
keď bol veliteľom súťaže 
náš člen Ing. Marek Šmigura, 
PhD. . Touto cestou by som 
chcel poďakovať členom 
DHZ Braväcovo, ktorý našu 
obec vzorne reprezentovali, 
ale aj všetkým ľuďom, ktorí 
nás prišli na súťaž podporiť.  
Súťažná hasičská sezóna 
začala a držíme palce našim 
mužom, ale po rokoch aj 
našim ženám (slečnám), 
aby sa im darilo a  podávali 
minimálne také výkony, 
aké sa im darí dosiahnuť na 
tréningoch.  

(MŠ)

V Banskej Bystrici  dňa 31. mája 2016 
odovzdal Alexander Nejedlý prezident 
Hasičského a záchranného zboru 
posledné protipovodňové prívesné 
vozíky určené pre tento región. Prevzali 
si ich dobrovoľný hasiči z 20 obcí 
Banskobystrického kraja. Dedinám by 
mali pomôcť zlepšiť pripravenosť na 
zvládnutie povodní. 
Zdôraznil, že cieľom niekoľkoročného 
projektu v spolupráci s EÚ je podpora 
dobrovoľného hasičstva na Slovensku 
a požiarnej ochrany, čo sa aj podarilo. 
“Podarilo sa nám pre 1300 obcí 
Slovenska odovzdať majetok vo forme 
vozidiel či už nových, repasovaných, 
opravených,   no stále funkčných, aby 
pomáhali ľuďom v obciach, vrcholom 
celého projektu bolo aj zaradenie 
dobrovoľných hasičských zborov 
do hasičského programu, ktorý je 
podporovaný  EÚ,” konštatoval Nejedlý. 
Protipovodňové vozíky má dnes k 
dispozícii 921 dobrovoľných hasičských 
zborov na Slovensku.
“Chcem sa za všetkých profesionálnych 
hasičov poďakovať dobrovoľným 
hasičom. Ak sa vrátime, povedzme, 
len desať rokov dozadu, vyzeralo to 
úplne inak. Stretávali sme sa možno pri 
každom 20-30 požiari alebo udalosti. 
Dnes sa stretávame pri každom 
treťom – štvrtom výjazde,” pripomenul 
prezident HaZZ.
Jednou z  obcí, ktorá si prevzala 
protipovodňový vozík bola aj obec 
Braväcovo. Na slávnostnom odovzdaní 

Okresná súťaž hasičských družstiev

Protipovodňový prívesný vozík pre našich hasičov
sa za našu obec zúčastnili starosta 
obce Peter Baliak, veliteľ DHZ obce 
Patrik Ľupták,  hasiči - vodič Patrik 
Ľupták a hasič Tomáš Bacúšan. 
Aj touto cestou sa chceme poďakovať 
najvyšším predstaviteľom HaZZ 
na Slovensku, že nezabúdajú na 

malé obce, akou je  aj naša obec, 
za pridelenie novej techniky pre 
dobrovoľných hasičov. Zaradením 
DHZ obce Braväcovo do kategórie „B“, 
čo znamená vyššiu finančnú podporu 
od HaZZ ( 2  000 EUR/ročne), bude 
materiálne zabezpečenie hasičov 

v  spojení s  novou technikou (IVECO 
DAILY, protipovodňový prívesný 
vozík) podstatne na vyššej úrovni 
ako doposiaľ, čo pritiahne k  tomuto 
humánnemu koníčku nových mladých 
hasičov.

Peter Baliak – starosta obce
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Apríl je mesiacom lesov a  deti v  materskej škole tento mesiac zavŕšili aktivitami 
s odborníkom v danej oblasti, lesným pedagógom Matejom Vigodom, ktorý materskú 
školu navštívil 28. apríla s  množstvom zaujímavých a  poučných aktivít. Najskôr sa 
porozprával s  deťmi o  lese, spoločne si prezerali plagát a  opisovali, čo je na ňom. 
Každé dieťa malo možnosť držať v ruke parohy jeleňa, laby medveďa a kožúšky zvierat. 
Podľa farby a dotyku hádali, ktorému zvieratku patria. Potom sa rozdelili do skupín 
a  skladali drevené puzzle zvierat. Na každej bol zobrazený samec, samica, mláďa 
a stopa jednotlivých zvierat. Neskôr ich spoločne pomenovávali a sústredene počúvali 
rozprávanie ich živote nielen deti ale aj učiteľky, pre ktoré bolo jeho rozprávanie tiež 
prínosom. Nasledovala aktivita s  pečiatkami, kde sa detailne učili poznávať stopy 
lesných zvierat a vtákov, učili sa rozdiely v počte a postavení prstov. Po skončení tejto 
aktivity sa všetci presunuli na lúku na školskom dvore, kde pozorovali chrobáčiky, 
rozprávali sa o  nich, a  v  závere sa zahrali veselú hru Na jašteričky. Lesný pedagóg 
pochválil deti za ich spontánnosť, šikovnosť a odmenil ich krásnymi drevenými 
medailami s vyobrazením líšky.

(MM)

Dňa 11. mája sme zorganizovali v areáli futbalového a volejbalového ihriska „Škôlkarsku 
olympiádu“ ktorej sa zúčastnilo 20 detí. Súťažilo sa v týchto disciplínach: beh na 30 
metrov, skok do diaľky z miesta a hod loptičkou. Víťazi škôlkarskej olympiády, dvaja 
najlepší chlapci a dve dievčatá: Jakub Bubelíny, Dávid Nikolas Pôbiš, Andrea Macuľová 
a Alžbeta Gažúrová, boli reprezentovať našu materskú školu na okresnej športovej 
olympiáde pre deti materských škôl O putovný pohár primátora mesta Brezna. Aréna 
v Brezne sa na chvíľu stala olympijským štadiónom. Na úvod zaznela hymna, privítanie 
tímov primátorom mesta Brezna Tomášom Abelom a potom deti súťažili medzi sebou 
v rovnakých disciplínach ako boli v našej materskej škole. Navyše tam bola štafeta 
zmiešaných družstiev a zdravotnícka príprava, pri ktorých sa deti v družstvách učili 
kooperácii a zodpovednosti v skupine, ale aj základom poskytovania prvej pomoci.
Braväcké deti boli neprehliadnuteľné, pretože okrem našich reprezentantov, aj ostatné 

deti našej materskej školy, ktoré prišli svojich kamarátov povzbudzovať, boli oblečené 
v krásnych tričkách od sponzora Pavla Noska s veselým obrázkom a logom firmy Krt.
Vďaka tejto športovej akcii mali naše deti možnosť zmerať si svoje sily so svojimi 

rovesníkmi z iných materských škôl okresu Brezno. Po skončení súťaženia nasledovala 
zumba všetkých účastníkov, počas ktorej organizátori mohli vyhodnotiť výsledky. No 
a na koniec, ako po každej súťaži, nasledovalo vyhlásenie víťazov. Najviac sa darilo 
škôlkarom z  Materskej školy Čierny Balog – Krám, ktorí si odniesli putovný pohár 
primátora. Domov si odnieslo medailu každé súťažiace dieťa, pretože zvíťazili všetky 
deti, ktoré si prišli zašportovať a aktívne stráviť májové dopoludnie.

(MM)

Dňa 30.5.2016 sa uskutočnilo rokovanie Oblastného výboru Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov (OblV SZPB)  v Brezne. Zúčastnili sa ho i predsedovia  
ZO SZPB jednotlivých obcí okresu k prejednaniu práce, vytýčeniu cieľov a úloh do 
ďalšieho obdobia.
Dôležitou úlohou v mesiaci auguste je i príprava a organizačné zabezpečenie 

Regionálnych osláv 72. výročia SNP na Krpáčove, ktoré sa uskutočnia v sobotu 20.8. 
2016 pri pamätníku 
2. československej paradesantnej brigády v Krpáčove - Črmné. Celoslovenské oslavy 

SNP  prebehnú v Banskej  Bystrici dňa 29.8. 2016 v deň štátneho sviatku. Ako prvé, 
však v predvečer osláv, sa uskutoční STRETNUTIE  GENERACIÍ na KALIŠTI dňa 13.8.2016. 
Na jednotlivé oslavy zabezpečí OblV SZPB v Brezne autobusovú dopravu. Oslavy sú 
pochopiteľne verejné a preto sa môžu prihlásiť i nečlenovia SZPB  z našej obce u 
členov výboru, resp. jej predsedu. Má byť zabezpečené i občerstvenie a guľáš pre 
prihlásených. Samozrejme i bohatý kultúrny program. Na ďalšie otázky prípadným 
záujemcom odpoviem osobne. Je potrebné pochopiť tradície, význam osláv i pre 
mladé generácie. Každý z vás vie, že 20. storočie bolo charakteristické vznikom dvoch 
svetových vojen, ktoré postihli predovšetkým národy Európy. Všemožne treba čeliť, 
aby sa takéto hrôzy neopakovali i keď svet balansuje i teraz na pokraji vojny. Vieme 
čo sa robí vo svete. I ruský prezident Putin vyzýva ľudí k udržaniu mieru. Stretnutie 
generácii na KALIŠTI v predvečer 72. výročia SNP sa za posledné roky stalo tradičným a 
vyhľadávaným podujatím. KALIŠTE je dôstojným miestom na pripomenutie si civilných 
obetí 2. svetovej vojny a tragédie ďalších 101 slovenských obcí. KALIŠTE je v súčasnosti 
Národná kultúrna pamiatka. Vznik obce sa datuje od roku 1525. Vypálená  bola 18. 
marca  1945 a život v nej už nebol obnovený. Treba si urobiť výlet a vidieť to. Určite to 
stojí zato. Videl som a chystám sa znovu pre neopakovateľnú atmosféru.
V Braväcove dňa:  19. Júna 2016.

Predseda ZO SZPB
Gašperan Jozef ml

Športová olympiáda detí

Lesná pedagogika 
v materskej škole

V ZNAMENÍ PRÍPRAV
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Po korektúrach v  mužstvách V. ligy, sa 
nám aj napriek umiestneniu na druhom 
mieste, naskytla príležitosť vôbec po 
prvý krát v histórii FK SOKOL Braväcovo 
účinkovať v  V. lige.  
Naše mužstvo nastúpilo na historicky 

prvý zápas na domácej pôde 
s  FK-43 Brusno - Ondrej a  aj 
napriek jasnej prevahe 
a  tlaku počas celého 
zápasu dokázalo len 
remizovať 1 : 1 a  to  
aj vďaka pričineniu 
hlavného rozhodcu, 
ktorý v  75 min. 
vymyslel pokutový kop 
proti domácim.
Toto mužstvu uškodilo 

a  v  ďalších zápasoch, 
niekedy aj napriek lepšej hre 
nedokázali porážať priemerných súperov. 
Veľa krát sa k  týmto nepriaznivým 
výsledkom pričinili rozhodcovia, ktorí 
zaostali za výkonmi rozhodcov z  I. 
triedy. Nepomohli ani videozáznamy zo 
zápasov, ktoré mali pomôcť riešiť sporné 
situácie, resp. potrestanie rozhodcov,  

ktorí pravidelne ovplyvňovali výsledky 
zápasov. Ďalšou z  príčin nášho slabého 
účinkovania v   V. lige boli zranenia 
kľúčových hráčov, zahraničné pracovné 
cesty futbalistov a časté zmeny v zostave.
Aj samotní hráči si uvedomili, že aj 

keď bola táto súťaž náročnejšia, 
zodpovednejším prístupom 

sa mohli zachrániť 
a  v  budúcom roku, po 

doplnení hráčskeho 
kádra bojovať v strede 
tabuľky.
Bola to však 

dobrá skúsenosť 
do budúcna, aby 

v  prípade opakovanej 
šance hrať v  Braväcove 

ligu, pripraviť mužstvo tak, 
aby to nebolo účinkovanie len 

na jednu sezónu. 

Týmto zároveň  pozývame všetkých 
fanúšikov na majstrovské futbalové 
zápasy I. triedy, do ktorej sa muži FK 
SOKOL Braväcovo  po roku vracajú.

( PB )

7

Naša futbalová mládež
Skončila sa futbalová sezóna 2015/2016. Popri mužoch a  doraste, už druhý rok 

fungovala aj príprava budúcich pokračovateľov a  šíriteľov dobrého mena Sokol 
Braväcovo. Pod vedením trénerov Jozefa Šajgalíka (Šidla) a Mariana Pôbiša (Kroky) sa 
pravidelne dva krát do týždňa zúčastňovali tréningov na ihrisku FK Sokol Braväcovo. 
Väčšinou to boli chlapci zaradení do prípravky, ale popri nich sa tréningu zúčastňovali 
aj mladší žiaci a čo je veľmi potešiteľné, fungovala aj predprípravka.
Chlapci z  prípravky hrali svoju pravidelnú súťaž, ktorá už druhý rok funguje za 

účasti šiestich družstiev. Hrá sa turnajovým spôsobom na dvoch mini ihriskách, 
kde usporiadateľom je každý účastník súťaže. Hrá sa systémom jeseň – jar a chlapci 
odohrajú na jednom turnaji štyri až päť zápasov podľa počtu zúčastnených družstiev. 
Naši chlapci by mali skončiť na druhom mieste, no celkové vyhodnotenie spracúva 
ešte komisia mládeže pri oblastnom futbalovom zväze.  Bezkonkurenčným víťazom 
sú chlapci CVČ Brusno, ktorí prehrali iba raz a  boli to práve naši chlapci, ktorí ich 
dokázali poraziť. Záverečnou previerkou je tradičný turnaj „ O pohár Ľubomíra Auxta“ 
v Čiernom Balogu – Medveďove, kde už štartujú aj družstvá z okresu Banská Bystrica. 
Za účasti desiatich družstiev sa naši chlapci nestratili a skončili na štvrtom mieste, keď 
pred nimi boli len chlapci CVČ Brusno, ŽP Podbrezová U10 a Partizán Čierny Balog. 
Zúčastnili sme sa aj na zimných futbalových turnajoch v  hale. Tu sme skončili na 

štvrtok, resp. piatok mieste a individuálne ocenenie pre najlepších hráčov si odniesli 
Peťka Murgašová a Tadeáš Ľupták.
Výsledky tréningového procesu sa prenášajú aj do súťaží, ktoré organizuje MŠ 

SR a  žiaci reprezentujú ZŠ Beňuš. V  súťaži mladších žiakov „Jednota cup“ sme boli 
víťazmi horehronskej skupiny a  postúpili sme na okresné kolo. „Mc Donald cup“ – 
súťaž žiakov do 10 rokov prepisoval históriu, keď sme sa prebojovali do finále a tu 
sme podľahli len ZŠ Pionierska 4 (športová trieda). Ale aj zisk strieborných medailí 
bol sladkou odmenou za predvedenú hru a  výsledky. Za zmienku ešte stojí účasť 
na futbalovom turnaji „ O  pohár Jána Šutku“, ktorý sa hral v  športovej hale Badín. 
Miešané družstvo – dievčatá ZŠ Beňuš, doplnené o mladších žiakov Sokol Braväcovo 
(Tomáš a Tadeáš Ľuptákovci a Matej Šperka) sa dostalo až do finále a tu po tuhom boji 
podľahli akadémii Mareka Hamšíka – Jupie Podlavice 1:2. 
Prípravku tvorili: René Srnka, Jerguš Faško, Oliver Kán, Lukáš Kochan, Peťa Murgašová, 

Rado Repčiak, Martin Pôbiš, Samuel Bubelíny, Jakub Gašperan, Tadeáš Ľupták, Adam 
Podhorský, Dušan Golian, Samuel Pôbiš, Samuel Golian, Nicolas Pôbiš, Filip Kán, Timo 
Pôbiš, Jakub Bubelíny, David Pôbiš, Mário a Peťo Krkoška

 Jozej Šajgalík

Vyhodnotenie súťažného ročníka 2015/2016
FK SOKOL Braväcovo – dorast III. liga U 19 skupina JUH.

Realizačný tým v zložení Ing. Jozef Plieštik- tréner, Kamil Košík- asistent trénera, 
zodpovedne pripravovali mužstvo na túto náročnú súťaž. Hráči vytvorili dobrú partiu 
a boli odhodlaní dobre reprezentovať klub v tejto súťaži.
Oproti vlaňajšiemu ročníku sa mužstvo dorastu v tejto náročnej súťaži aklimatizovalo 

a aj napriek minimálnym zmenám v hráčskom kádri  sa výrazne posunulo v konečnej 
tabuľke smerom nahor a umiestnilo sa na peknom 5. mieste.
Vyzdvihnúť treba výkony všetkých hráčov, ktorí vzorne reprezentovali náš futbalový 

klub, keď boli vo väčšine zápasov súpermi väčších obcí a miest, ako napr. Fiľakovo, 
Krupina Tornaľa,  Sliač, Detva, Veľký Krtíš, Tisovec. 
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí  sa pričinili o  riadne fungovanie 

dorasteneckého mužstva, za materiálno technické zabezpečenie.  Ďakujeme hlavne  
obci Braväcovo, firme Diago a  prezidentovi klubu FK SOKOL Braväcovo.

( JP )

Z V R P Skóre B

1 FTC Fiľakovo 22 15 4 3 51 : 22 49

2 MFK Strojár Krupina 22 15 3 4 59 : 22 48

3 FK Mesta Tornaľa 22 13 5 4 60 : 32 44

4 FK 09 Bacúch 22 11 6 5 68 : 37 39

5 FK Sokol Braväcovo 22 10 8 4 49 : 35 38

6 FK Slovan Kúpele Sliač 22 9 6 7 37 : 34 33

7 TJ Tatran Čierny Balog 22 8 4 10 36 : 37 28

8 MFK Detva 22 8 1 13 41 : 47 25

9 MFK Revúca 22 7 4 11 30 : 36 25

10 TJ Sklotatran Poltár 22 5 4 13 50 : 75 19

11 FK FC Baník Veľký Krtíš 22 4 4 14 39 : 58 16

12 FK CSM Tisovec 22 2 1 19 10 : 95 7

13 OŠK Dobrá Niva (odstúpené) 0 0 0 0 0 : 0 0

14 OTJ Hontianske Nemce(odstúpené) 0 0 0 0 0 : 0 0

III.LIGA DORAST U19 SKUPINA JUH 2015-2016

TABUĽKA V.LIGA SKUPINA C

Skončila futbalová sezóna
- ročník 2015/2016

FK SOKOL Braväcovo - I. trieda muži.

FK Sokol Braväcovo - muži

Z V R P Skóre B

1 FK Šalková 26 17 6 3 80 : 28 57

2 FK Rakytovce 26 17 5 4 74 : 32 56

3 ŠK Hrochoť 26 15 2 9 61 : 38 47

4 TJ Baník Štiavnické Bane 26 13 6 7 70 : 56 45

5 OTJ Hontianske Nemce 26 13 5 8 48 : 42 44

6 ŠK Partizán Čierny Balog 26 13 0 13 54 : 58 39

7 ŠK SÁSOVÁ 26 10 4 12 47 : 45 34

8 TJ Lovča 26 9 6 11 51: 56 33

9 ŠK Selce 26 9 6 11 46 : 55 33

10 OŠK Lieskovec 26 9 5 12 40 : 55 32

11 TJ Sokol Repište 26 8 5 13 46 : 52 29

12 OFK 1950 Priechod 26 8 5 13 47 : 56 29

13 FK - 34 Brusno - Ondrej 26 7 4 15 30 : 71 25

14 FK Sokol Braväcovo 26 3 3 20 31 : 81 12
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Spolu s  národmi ZSSR a  celým pokrokovým svetom 
sme oslávili 70.výročie VOSR/Veľká októbrová socia-
listická revolúcia/. Pracovná, politická a  spoločenská 
aktivita bola rozvinutá na počesť tohto výročia. MNV 
spolu so zložkami Národného frontu prijalo na počesť 
70.výročia VOSR 191 individuálnych a  9 kolektívnych 
záväzkov. Celková hodnota záväzkov činila 750.000Kčs. 
Najviac záväzkov bolo prijatých v investičnej časti akcie 
„Z“ – 114.
V neinvestičnej časti akcie „Z“ – 63 záväzkov
V zbere objemových krmovín - 21 záväzkov
V zbere druhotných surovín - 2 záväzky
Občania celkove vysadili 200 stromkov, 150 kríkov 

a 300 ks ruží. Bola prevedená úprava miestnych komu-
nikácií v dĺžke 1km. Bola to prístupová cesta k požiar-
nej zbrojnici a cesta z dediny na Vyhonisko po Júliusa 
Kochana. Hodnota diela – 700.000Kčs. Pokračovalo sa 
vo výstavbe vodojemu. Hodnota vybudovaného diela 
tohto roka bola 900.000Kčs. Finančné 
náklady činili 700.000Kčs a 200.000Kčs 
bolo odpracovaných brigádnickou for-
mou. Vody má zatiaľ obec dostatok, 
prebytočná aj preteká, ale aj tá bude 
po dobudovaní vodojemu zachytená.
Obyvateľstvo – v  roku 1987 sa na-

rodilo 15 detí. Zomrelo 19 občanov. 
22.X.1987 zomrel aj Ladislav Pačesa /
od Žmurkov/- dlhoročný funkcionár 
obce, bývalý predseda MNV a zaklada-
júci predseda JRD v Braväcove.
Nové domy nám tohto roku nepri-

budli.
Z P O Z - Pamätnú knihu pre Zbor pre 

občianske záležitosti píše Elena Ľuptá-
ková. Predsedníčkou ZPOZu je aj na-
ďalej s. Margita Vrbovská. Zbor usku-
točnil tieto obrady: uvítanie detí – 11, 
zlaté sobáše -2, strieborné sobáše – 5, 
rozlúčka s  brancami – 1, rozlúčky so 
zosnulými – 18.
Kultúrno - spoločenský život – predsedovia zložiek 

Národného frontu sa nemenia okrem SZM, kde funk-
ciu vykonáva Peter Kochan. V tomto roku dochádza aj 
k zmene knihovníčky. Nakoľko sa s. Margita Cabanová 
presťahovala do Brezna, funkciu knihovníčky vykonáva 
Elena Ľuptáková. Počet návštevníkov v knižnici bol 564. 
Trvale zapísaných je 95 čitateľov, vypožičaných kníh 
bolo 1623. Najväčší záujem je o  krásnu literatúru pre 
dospelých. Z tejto oblasti bolo vypožičaných 716 kníh, 
potom je to krásna literatúra pre mládež – 690 kníh. 
Priestory knižnice sú nevyhovujúce. Do budúcnosti tre-
ba počítať s ich rozšírením.
31.1. pripravilo SZM reláciu do miestneho rozhlasu 

k 42.výročiu oslobodenia našej obce.
14.2. zorganizoval ČSČK v  spolupráci so zložkami NF 

súťažno-zábavný večer pod názvom „Zabáva sa celá de-
dina“. Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev a  to: SZM, SZŽ, 
ZPO, ZTV, ČSČK. Porotu tvorili: Jozef Gašperan – riaditeľ 
OB, Július Ľupták – predseda NF, Ladislav Libič – pred-
seda MNV. Súťažilo sa v štyroch kolách: 1.kolo – vedo-
mostné, 2.kolo – zručnosti, 3.kolo – pamäťové, 4.kolo 
– spevácke. Konferencierkou súťaže bola Anna Gašpe-
ranová. Za hojnej účasti divákov zvíťazilo družstvo SZŽ. 
Ostatné poradie: II. miesto – ZTV, III. miesto – SZM, IV. 
miesto – ČSČK, V. miesto – ZPO.
21.2. sa uskutočnil už X. jubilejný ples ženáčov. Účasť 

bola slabá cca 40 ľudí. Do tanca a na počúvanie vyhrá-
vala ľudová hudba Mostárne Brezno.
Hneď od začiatku roka prebiehal u  nás v  miestnom 

osvetovom stredisku kurz spoločenského tanca, ktorý 
organizoval SZM. Kurz viedol odborný tancmajster Ma-
ximilián Kovalčík. Zúčastnilo sa ho 26 tanečníkov. Na 
záver kurzu bol slávnostný venček, na ktorom sa taneč-
níci predstavili svojim rodičom. Táto akcia mala veľký 
úspech a mohla by sa v budúcnosti opakovať.
8.3. na MDŽ pripravil SZŽ spolu so zložkami NF Oslavy 

pre všetky ženy z Braväcova. Zúčastnilo sa ich 90 žien. 
S programom vystúpili deti z MŠ, ZŠ a členky SZŽ. Ich 
krásne piesne vytisli do očí slzy nejednej žene.
Tú istú nedeľu poriadala TJ lyžiarske preteky v  behu 

a  slalome. Výsledky v behu : žiaci : 1.miesto – Marek 
Pôbiš, 2.miesto – Janko Ľupták, 3.miesto – Martin Libič. 
Dorastenci : 1.miesto – Karol Chvála ml., 2.miesto – Slá-
vo Pôbiš, 3.miesto – Juraj Gašperan. Muži : 1.miesto – 
Jaroslav Vrbovský, 2.miesto – Ladislav Košík, 3.miesto – 
Karol Chvála st. Slalom : Žiaci : 1.miesto – Rasťo Chvála, 
2.miesto – Stano Švantner, 3.miesto – Juraj Pôbiš. Muži 
: 1.miesto – Gabriel Vrbovský, 2.miesto – Slávo Pôbiš, 
3.miesto – Jaroslav Pôbiš .
15.3. zahrali u nás ochotníci z Beňuša divadelnú komé-

diu: Trampoty s láskou.
29.3. zahral u nás divadelný krúžok z Tajova hru: Ženba 

Ďura Šúplatu.
Po niekoľko večerov sa pripravovali naši amatérsky 

muzikanti v zložení – Jozef Gašperan, Dezider Gašperan, 
Viliam Ambróz, František Pôbiš, Dezider Bacúšan, Juraj 
Pôbiš, Peter Ličko, Jozef Šperka a Peter Kubica, na svoje 
verejné vystúpenie. So svojim programom vystúpili ako 
„Ľudová skupina z Braväcova“ na Horehronských dňoch 
spevu a tanca v Heľpe. Účinkovala s nimi aj Anna Srnko-
vá a Slávko Pôbiš.
2.8. usporiadala TJ Sokol Braväcovo tradičný futbalový 

turnaj za účasti družstiev: Slovan Beňuš, Tatran Muráň, 
Družstevník Sušany, Sokol Braväcovo. Za veľkej účasti 
futbalových fanúšikov zvíťazil Sokol Braväcovo. Vo finá-
le sa stretli Sokol Braväcovo so Slovanom Beňuš. Zápas 
sa skončil nerozhodne 6:6 a na pokutové kopy vyhralo 
Braväcovo 4:3.
23.8. zorganizovalo SZM Braväcovo volejbalový turnaj. 

Zúčastnilo sa ho len družstvo z Gašparova a Braväcova. 
Vyhrali domáci volejbalisti. Trénujú na provizórnom 
ihrisku pod futbalovým ihriskom, ktoré si brigádnicky 
vybudovali.
23.8. vystúpil v miestnom osvetovom stredisku v tele-

varietnom programe Chovanec Ján – zaslúžilý majster 
športu, bývalý člen frontového divadla SNP. Najväčšiu 
radosť z vystúpenia mali deti.
43.výročie SNP sme oslávili na nádvorí MNV. Sláv-

nostný prejav predniesol tajomník s. František Pôbiš. 
Nasledovalo vystúpenie súboru Mostár z Brezna, ktoré 
uvádzal Juraj Kováč ako „Ondro Hronec z Horehronia“. 
Do programu sa zapojil aj Jozef Šperka hrou na liste. 
Účastníkov osláv , ktorých bolo cca 300 neodradilo ani 
chladné počasie s dažďovými prehánkami.
14.10. pripravil Červený kríž Braväcovo v spolupráci so 

ZPOZ posedenie s prestárlymi občanmi v rámci mesiaca 
„Úcty k starším“. Pozvaných bolo 28 občanov, ktorý do-
vŕšili 80 rokov svojho života.
Školstvo – personál v MŠ sa nemení, zapísaných bolo 

25 detí.
Základná škola : 1.roč. s. Marta Chválová - 24 detí

2.roč. s. Zuzana Ľuptáková - 20 detí
3.roč. s. Elena Betková - 21 detí
Družina: I. odd. s. Anna Gašperanová - 28 detí
II. odd. s. Miroslava Kahúnová - 30 detí
V súčasnosti študuje na vysokých školách 8 študentov 

z našej obce.
Obchody – k zmene zamestnancov v obchode nedo-

chádza.
Plán a plnenie tržieb: Plán Skutočnosť
Rozličný tovar 3.562.000 3.631.011 Kčs
Chlieb - pečivo 1.375.000 1.293.260
Mäsiareň 1.165.000 1.245.039
Pohostinstvo 1.631.000 1.678.867
Podľa vyjadrenia zamestnancov plán sa im darí plniť 

dobrým zásobovaním šrotom a príliš veľkým predajom 
piva.
Poľnohospodárstvo : Rastlinná výroba:-
Výrobu obilnín splnilo JRD na 138% oproti plánu viac 

o 134t
Výrobu ľanových stoniek - 127,6% - 

viac o 1,7t
Výrova ľanového semena - 134,8% - 

menej oproti r. 1986 o 9,9t
Prvýkrát sa pestovala kŕmna repa 

a produkcia bola splnená.
Živočíšna výroba – Nákupné úlohy 

v  ŽV boli splnené na 103%. Priemer-
ný stav kráv na rok 1987 je 182kusov. 
Priemerná ročná dojivosť na 1 kravu je 
9,05l mlieka.
Roku 1987 sa začala budovať „Pozbe-

rová úpravovňa ľanu“. Pokračovať sa 
bude v roku 1988. Priemerný mesačný 
zárobok v prepočte na 1 pracovníka či-
nil v roku 1987 2.722Kčs.
Počasie – príroda – počasie bolo veľmi 

premenlivé a  veľké teplotné rozdiely. 
Marec bol veľmi chladný, teploty nízke, 
ktoré boli zaznamenané niekedy pred 

100rokmi. Máj bol podľa pranostiky dobrý – bol stude-
ný a hlavne bolo veľa vlahy. Júl teplý a zaznamenali sme 
aj tropické teploty. Lesných plodov bolo málo. Výkup 
lesných plodov prevádzal Lesný závod Beňuš. Nedo-
statok lesných plodov prilákal zver do nižších oblastí až 
celkom blízko k dedine. Za kopanicou navštívil medveď 
včelín V. Ambróza a  znehodnotil mu dva úle. Zima sa 
ohlásila v  druhej polovici novembra -170C. Napadlo aj 
trocha snehu, ale zmizol a celý december i Vianoce boli 
bez snehu a bolo pomerne teplo.
V tomto roku sa započalo aj s rekonštrukciou zvonice. 

Stará bola zbúraná. Zvon je zatiaľ umiestnený na koloch.
Spomienky kronikárky - Margity Libičovej: Pekné sú 

ľudové piesne, zvyky a  obyčaje. Radi a  často sa k  nim 
vraciame, tak by som sa aj ja chcela vrátiť vo svojich 
spomienkach do čias mojich dievčenských rokov a za-
chytiť niektoré zvyky a  obyčaje, ktoré v  týchto rokoch 
už nahrádzajú diskotéky. Na Kataríny sme chodili pre-
kladať hrnčeky. Pod hrnčeky sme ukryli tieto predmety: 
prsteň, hrach, uhlík, batôžtek, peniaze, bábu a  myrtu. 
Jedna z nás šla stále von za dvere a za ten čas sme hrn-
čeky pozamieňali. Keď prišla, nadvihla tri hrnčeky a čo si 
po nimi našla, to ju malo do roka čakať – malo sa jej to 
vyplniť. Prsteň znamenal – zasnúbenie, myrta – vydaj, 
hrach – slzy, batôžtek – cestu do sveta, peniaze – bo-
hatstvo, bába – že sa prespí, uhlík – smrť. Na Ondreja 
sme chodili triasť drevené ploty a  odriekali sme: „Plot, 
plot trasiem ťa, svätý Ondrej prosím ťa, dajže mi ty zna-
ti, s kým budem pri oltári státi.“ Potom sme šli liať olo-
vo cez kľúčovú dierku do vody. Kľúč musel byť z  toho 
domu, v ktorom mali Ondreja.
Na Luciu sme si pripravili 11 lístočkov s rôznymi chlap-

čenskými menami. Tieto sme po jednom každý deň 
vyhadzovali až do Štedrého dňa. Posledný sme mohli 
pozrieť len na Štedrý večer a z neho sa dozvedieť meno 
svojho milého.

(EĽ)
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Účastníci kurzu spoločenského tanca

Štvrťročník Braväčan vydáva Obec Braväcovo, IČO: 00313301, Braväcovo 196, 97664 Braväcovo, tel.: 048/6198132, e-mail: obecbravacovo@slovanet.sk. Redakčná 
rada: Ing. Peter Baliak, Bc. Agáta Karaffová,  Elena Ľuptáková, Mgr. Monika Matulíková, Valéria Šperková. Redakčná rada ďakuje za príspevky a spoluprácu zo strany 
neredakčných prispievateľov. Príspevky sú uverejňované v pôvodnej verzii autorov.  Uzávierka vždy k 20. dňu mesiaca končiaceho štvrťroka, okrem mesiaca december 
(15.12.). Nepredajné. Náklad: 300 kusov. Grafická úprava a tlač: HLP Grafik, Brezno.  Evidenčné číslo EV 4534/12 – Ministerstvo kultúry SR, ISSN 1338-8681.


