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Tento popevok preblysol mysľou 
členom miešaného speváckeho zboru 
Domovina, keď vystúpili  6. augusta 
2017 z autobusu v obci Oravská Jase-
nica. Zavítali sem na pozvanie miest-
neho kňaza, rodáka z  Beňuša, vdp 
Karola Pôbiša, ktorý Domovinu pozval 
na slávnostnú omšu pri príležitosti za-
loženia chrámu v tejto obci.

Je všeobecne známe, že „Oravci“  sú 

veľmi pobožní  ľudia. A to sa aj potvr-
dilo. Na omšu prišlo veľmi veľa ľudí 
a  väčšinu z  nich tvorili /boli/ mladé 
rodinky s deťmi.

Kostol má veľký priestranný chór, 
ktorý bol plne obsadený. Veriaci se-
deli v  bezprostrednej blízkosti zbo-
ristov a so záujmom počúvali naše 
účinkovanie. Zo širokého repertoáru 
zborových skladieb vedúci zboru  pán 

Jozef Gašperan vybral piesne: Pán je 
živý, slávnostná Glória, Velebíme Ťa, 
Agnus, Tebje pajom, Benedictus. Tieto 
skladby spestrili a  obohatili slávnost-
nú bohoslužbu.

Po skončení liturgie boli zboristi po-
zvaní na slávnostný obed do motores-
tu Jánošík, ktorý sa nachádza priamo 
v obci. Obeda sa zúčastnili aj kňazi zo 
susedných obcí a aj samotný hostiteľ 

vdp Karol Pôbiš, ktorý sa za účinkova-
nie na omši všetkým srdečne poďa-
koval a ako prejav úcty spevákom na 
cestu odovzdal veľkú krabicu zákus-
kov a syrové oravské  špeciality.

Samotní členovia boli so svojím vy-
stúpením spokojní, spievalo sa im veľ-
mi dobre a  cesta domov bola veselá 
a pohodová.

Členka zboru Domovina MK

Po zasnežených Vianociach sa začal Nový rok 
1992. 28.2.1992 sa konala členská schôdza Jed-
noty spotrebného družstva, na ktorej boli čle-
novia oboznámení s  transformačným zákonom. 
Dvaja členovia – Jolana Divoková a Vladimír Libič 
boli navrhnutí na tejto schôdzi na zastupovanie 
ostatných členov pri jednaniach Jednoty. Ako 
motiváciu pre spotrebiteľov, aby sa zvýšil obrat 
v  obchodoch Jednoty, boli zavedené nákupné 
knižky od februára, do ktorých sa dávali razítka 
sumy, koľko spotrebiteľ nakúpil.  Koncom roka 
boli nákupné knižky odovzdané a  vypočítaná 
hodnota, podľa výšky nákupov. Počas roka boli 
vyplatené aj reštitúcie vo výške 45 Kčs. Každý 
člen Jednoty dostal aj oznam, aký podiel vlastní 
na majetku Jednoty. 

4. marca pripravila požiarna ochrana súťaž-
no – zábavný večer pod názvom: Veľká súťažná 
hra. Z  prítomných na tomto večere bolo vylo-
sovaných 10 súťažiacich: Marian Kuvik, Martina 
Pačesová, Roman Švantner, Miroslav Bacúšan, 
Ján Poliak ml., Rasťo Švantner, Ján Divok, Marcel 
Kubica, Zuzana Kuviková, Miroslav Kán. Porotu 
tvorili: Jozef Laurinc, Ladislav Libič ml., Peter Ko-
šík. Konferencier – Ivan Kuvik. Súťaž prebiehala 
v  dvoch kolách. Po prvom kole súťaž opustili: 
M. Kuvik, M. Kán, Rasťo a  Roman Švantnerovci 
a  J. Divok. Odmenení boli stieracími žrebmi. Po 
druhom súťažnom kole bolo poradie: 1. miesto 
– Marcel Kubica získal 220 Kčs, 2. miesto – Miro 
Bacúšan získal 110 Kčs, 3. miesto – Zuzka Kuvi-
ková získala 70 Kčs, 4. miesto – Martina Pačesová 
získala 50 Kčs, 5. miesto – Janko Poliak získal 40 
Kčs. Odmena pre súťažiacich bol zisk zo vstupu. 

Súťaž mala dobrú úroveň, len škoda, že záujem 
o ňu bol slabý. Všetkých divákov bolo cca 50.

29.3. 1992 ochotníci z  Tajova zahrali u  nás 
v  MOS divadelnú hru na rozprávkový motív: „ 
O  múdrom opekancovi“. Účasť na predstavení 
bola dobrá.

3. mája 1992 prebehla u nás na športovom ihris-
ku súťaž požiarnych družstiev. Súťaže sa zúčast-
nilo 18 družstiev. Poradie na prvých miestach: 
Muži: 1. Heľpa, 2. Michalová, 3. Polomka. Ženy: 
1. Polomka, 2. Braväcovo. Dorast: 1. Braväcovo 1. 
družstvo.

5. a 6. júna 1992 sa konali v MOS voľby do Fe-
derálneho zhromaždenia a SNR. Hlasovacie lístky 
boli vopred roznesené aj s poučením o hlasovaní. 
Počet osôb zapísaných do zoznamu – 546. Počet 
voličov, ktorým boli vydané obálky – 507. Najviac 
hlasov získalo HZDS – 61,9%, SDĽ – 13%, SNS – 
7,8%.

26. júla 1992 – bol na futbalovom ihrisku už 
tradičný futbalový turnaj za účasti: TJ Slovan Be-
ňuš, TJ Družstevník Ožďany, TJ Tatran Polomka, TJ 
Sokol Braväcovo. Turnaj vyhrali naši futbalisti. Vo 
finále vyhrali nad Slovanom Beňuš 4:2. V prestáv-
ke hrali dorastenci Braväcovo – Beňuš. Vyhral do-
rast z Beňuša. V športe pokračoval Zväz mladých, 
ktorý organizoval v dňoch 14. – 15. augusta NON 
STOP volejbal. Po 12. hodinách musel byť preru-
šený pre veľmi silný dážď. Hostia vyhrali nad Bra-
väcovom 28:9. 

26. decembra – na Štefana bola ľudová veseli-
ca v MOS s  ľudovou hudbou „Nôta“. 27. decem-
bra pobavil Zväz mladých svojim estrádnym 
pásmom. Tým sa kultúrno – spoločenský život 

v našej dedine skončil. 
Obyvateľstvo -  narodilo sa 15 detí, zomrelo 16 

občanov, počet sobášov – 14.
Školstvo – v  MŠ nedošlo k  žiadnym zmenám. 

Základná škola – I. roč. je na Beňuši – 29 detí, p. 
Matisová. II. roč. p. Chválová – 22 detí, III. roč. Faš-
ková – 23 detí, IV. roč. Ľuptáková – 23 detí. Škol-
ská družina – A. Gašperanová – 24 detí. Kuriča 
začal robiť Ondrej Gašperan.

Cirkevný život – Od 1. júna odišiel z  našej far-
nosti p. farár Vladimír Slovák do Kremnice, na 
jeho miesto nastupuje p. farár Tibor Jányi. Po-
slednú augustovú nedeľu 30.VIII. 1992 bola vo 
farskom kostole v Beňuši birmovka. K sv. birmo-
vaniu pristúpilo 60 birmovancov. Prítomný bol p. 
biskup Rudolf Baláž a kňazi: Vladimír Slovák a p. 
farár z Polomky. Rok po vysviacke kaplnky sa ko-
nala slávnostná sv. omša na nádvorí.

Počasie – Jar sa začala veľkým suchom, leto po-
kračovalo tropickými horúčavami. Takéto horú-
čavy skoro do 40°C boli naposledy zaznamenané 
pred 40 rokmi. Prvý sneh začal padať po 20. ok-
tóbri, druhý po Martinovi 21. novembra. Viano-
ce boli so snehom, ale ho bolo málo. Rok bol aj 
napriek suchu pomerne úrodný, lesných plodov 
bolo málo. 

Zápis ukončím dvoma nepríjemnými udalosťa-
mi. 26. apríla – v nedeľu vypaľoval Vladimír Poliak 
za Kopanicou suchú trávu. Vznikol z  toho poiar, 
kde museli zasahovať naši požiarnici. Na Jána zas, 
pri pálení ohňov Miroslav Gašperan zaspal pri 
vatre a obhorela mu ruka. V Košiciach mu museli 
prsty na ruke amputovať.

EĽ - Kronikárka 

Na Orave dobre, na Orave zdravo...
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Z obsahu:Modernizácia rozhlasovej ústredne.
Oznamujeme občanom, že môžu využívať službu doručovania informá-

cií a oznamov hlásených v obecnom rozhlase formou sms správ, prípadne 
emailov. V prípade záujmu o ponúkanú bezplatnú službu je potrebné do-
ručiť tieto kontakty  na obecný úrad. Žiadateľ tejto služby si môže vybrať, 
o aký typ oznamov má záujem. (detský lekár, obvodný lekár, zubná lekárka, 
predaj zeleniny a ovocia, predaj iného tovaru, kultúrne a športové oznamy, 
iné oznamy...) 

 Tábor s Čučoriedkou
 Ako sme stavali kaplnku
 Oslavy obce
 Oslavy SNP
 Turistický zraz seniorov
 Úspešná sezóna pingpongistov
 Hasičské leto
 Čo prezradila kronika

Dňa 4. septembra sa v materskej škole konalo slávnostné otvorenie 
nového školského roka spojené s odovzdávaním zrekonštruovanej ma-
terskej školy. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili zamestnanci obec-
ného úradu, zamestnanci materskej školy a deti navštevujúce materskú 
školu. Krásne prostredie novej materskej školy privítalo aj nové deti – 
Simonku Popperovú, Zarku Pačesovú, Oliverka Gašpara a  Fredericka 
Gašpara.

Zamestnanci materskej školy ďakujú Obci Braväcovo a  poslancom 
obecného zastupiteľstva za rozhodnutie a uskutočnenie rekonštrukcie 
materskej školy a tiež všetkým zainteresovaným, najmä chlapom a že-
nám pracujúcim pre Obec Braväcovo a členkám Miestneho spolku Čer-
veného kríža v Braväcove, ktorí pomáhali pri upratovaní po skončení 
rekonštrukcie a sťahovaní nábytku.

(MM)

ŠKÔLKARI V NOVÝCH PRIESTOROCH MATERSKEJ ŠKOLY
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Naši 
jubilanti

  V treťom štvrťroku tohto 
kalendárneho roka sa pek-
ného životného  jubilea do-
žili niektorí naši občania. 
K ich sviatku im v mene 

obce i kolektívu redakčnej 
rady srdečne blahoželáme.

50 rokov
Peter Rusnák

Miroslava Syčová
MUDr. Gabriela Pôbišová

55 rokov
Alena Michelčíková
Ing. Jaroslav Ľupták

60 rokov
Mária Horáčeková
Elena Kováčová

65 rokov
Viera Molnárová
Viera Laurincová

70 rokov
Margita Kuviková

Ján Pačesa
Dezider Gašperan

80 rokov
Anna Libičová

85 rokov
Anna Kochanová

(ZCH)

Leto. To obdobie tepla a  vody, 
zmrzliny a  limonády, no hlavne ob-
dobie prázdnin, na ktoré sa všetky 
deti už netrpezlivo tešia po celý 
školský rok. No nesmieme zabudnúť 
ani na ďalší zo symbolov leta v našej 
malebnej dedinke Braväcove a to je  
Letný putovný tábor, ktorý už nie-
koľko rokov organizuje,občianske 
združenie Čučoriedka. Ani tento rok 
to nebolo inak a v období od 17. do 
21. júla 2017 sa uskutočnil  táboro-
vý týždeň. Aktivity a výlety, ktorých 
sme sa zúčastňovali, i chvíle ktoré 
sme spoločne prežili, vám v  týchto 
pár riadkoch priblížime.

1. deň - pondelok
Nezačali sme vôbec zľahka, pre-

tože nás už od rána čakali tvorivé 
dielne, na ktoré sme sa  s  očaká-
vaním všetci tešili. Nuž a  naša prvá 
úloha,  bola vyrobiť si obliečku na 
svoj vankúš rôznymi technikami – 
najčastejšie maľovaním či prekres-
ľovaním. Keď sme už boli hotoví, 
nestihli sme si ani vydýchnuť a hneď 
sme sa ponorili do výroby koženko-
vých náramkov s  príveskami. Ako 
posledný výrobok si každý odlial 
sviečku z vosku, do ktorej mohol pri-
dať ľubovoľnú farbu i vôňu.  No ne-
smieme zabudnúť ani na ďalšiu, na 
pohľad jednoduchú, no náročnú ak-
tivitu a to takmer hodinové cvičenie 
Jumpinguna trampolínach s  pani 
trénerkou.  V obedňajších hodinách 
sme sa ešte zastavili na polievku do 
penziónu Schweintaal,  na záver sme 
sa rozlúčili a každé z detí odchádzalo 
domov s plnou náručou vlastnoruč-
ne vyrobených výrobkov.

2. deň - utorok
Ani v utorok sme nezaháľali a hneď 

ráno sme sa vydali na cestu do Vyso-
kých Tatier, kde našou prvou 

zastávkou bola Tricklandia. Povie-
te si: „Čo to vôbec je ? “ Tricklandia 

je miesto plné optických klamov, 
zrkadlových siení i bludiska, no i an-
tigravitačných miestností. Bolo tam 
naozaj parádne. Následne sme sa 
vybrali Zubačkou na Hrebienok, na 
rozdiel od minulého roka, tento rok 
nám počasie prialo. Spoločne sme 
si spravili menšiu turistiku na Raine-
rovu chatu a  išli sme sa pozrieť na 
výstavu miniatúr tatranských chát. 
Naša posledná tatranská zastávka 
bola v  nákupnom centre Max, kde 
sme si v reštaurácii pochutnali na vý-
bornej  polievke a zabavili sa na roz-
právkeJa zloduch . Tento celodenný 
výlet sa nám všetkým veľmi páčil. 

3. deň - streda
V stredu nás čakal športový deň, 

počas ktorého sme mali množ-
stvo aktivít ako florbal pre chlap-
cov,   zumba pre dievčatá. Tiež sme 
mali zaujímavé aktivity s  lesnými 
pedagógmi z LS v Beňuši. Počas toh-
to dňa sme si opekali špekačky, no 
i  hrali športové i  vedomostno- zá-
bavné hry.

4. deň - štvrtok
Vo štvrtok sme opäť zmenili región 

a tento raz sme vycestovali na výlet 
na Oravu. Ako prvý sme navštívili 
nádherný Oravský hrad, ktorý nás 
všetkých neskutočne očaril a zaujal. 
Po dlhej a celkom náročnej prehliad-
ke hradu sme sa opäť vybrali na za-
slúženú polievku. Po nej sme si spra-
vili menšiu oddychovú prestávku 
a keďže bolo dosť teplo, všetci sme 
sa skrývali v  tieni. No a  potom sme 
sa vybrali na nádhernú plavbu loďou 
po Oravskej priehrade. Počas plavby 
sme sa zastavili na krátku prehliadku 
Slanického ostrova umenia. 

5. deň - piatok - posledný deň 
letného tábora

V piatok sme nezostali doma v Bra-

väcove, ale vybrali sme sa na Salaš 
Zbojská, kde sme mali pripravené 
aktivity s  animátorom, ako naprí-
klad: prehliadka vyhliadkovej veže, 
plieskanie bičom, jazda na Zboj-
níckej strele, vozenie sa na koňoch, 
prehliadka syrárne, no i  výdatný 
obed v  Zbojníckom Halaši a  ďalšie 
zábavné hry. Aj tento posledný výlet 
bol naozaj pekný a pre nás všetkých 
pohodový.

Za ten krátky čas sme toho stihli 
naozaj veľa. Nakoniec nám neostá-
va nič iné, iba všetkým a  za všetko 
poďakovať. Tak poďme pekne popo-
riadku. Ďakujeme lesníkom Martino-
vi Vigodovi a Matejovi Lovičovi z LS 
v Beňuši  za ich každoročnú ochotu 
zavítať medzi nás do nášho tábora. 
Samkovi Schrőtterovi za pomoc po-
čas športového dňa, v trénovaní flor-
balu. Ďakujeme aj cvičiteľke zumby 
Ivke za jej každoročnú ochotu zaví-
tať k nám a spríjemniť nám deň cvi-
čením zumby. Poďakovanie patrí aj 
Dominikovi Pružinovi s  kamarátkou 
za kreatívne nápady a výpomoc po-
čas tvorivých dielní. V neposlednom 
rade by sme chceli poďakovať aj OÚ 
v Braväcove, OÚ v Beňuši a Bansko-
bystrickému samosprávnemu kraju 
za poskytnutie finančnej podpory. 
No najväčšie ďakujem patrí najmä 
organizátorkám tohto tábora a  to 
AďkeGašperanovej, Deniske Vr-
bovskej, Slávke Gašperanovej, Silvii 
Kánovej a  Zuzke Kochanovej za ich 
trpezlivosť, ochotu a  za všetko, čo 
pre nás počas tohto týždňa urobili. 
Všetkým ešte raz veľmi pekne ďaku-
jeme. 

No a na úplný záver už hádam ne-
treba dodať nič iné, len, že sa už te-
raz tešíme na Letný putovný

tábor s Čučoriedkou 2018!

VeronikaGašperanová

TÁBOR S ČUČORIEDKOU 2017
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Rok 2017 treba z pohľadu miestne-
ho pingpongu hodnotiť veľmi pozi-
tívne a to nielen z hľadiska výsledkov 
družstva mužov. Čoraz viac radosti 
svojimi úspechmi toriž prinášajú aj 
naši mladí hráči, ktorí sú žiakmi Zá-
kladnej školy v  Beňuši. Predsa ale 
začneme ich staršími kolegami, ktorí 
aj v  sezóne 2016/2017 bojovali v VI. 
lige okresov Banská Bystrica a  Brez-
no a  v  konkurencii ďalších jedenás-
tich celkov obsadili výborné druhé 
miesto. Vďačiť za to môžu najmä per-
fektnej odvetnej časti kedy družstvo 
v  zložení: Slavomír Pôbiš st., Jozef 
Baliak, Peter Kohút, Marián Ridzoň 
a Martin Motyka vyhralo až deväť zá-
pasov, pričom prehru si pripísalo len 
v  súboji proti suverénnemu lídrovi 
súťaže Medzibrodu B. Novú sezónu 
štartujú Braväčania už približne o týž-
deň a budú sa v nej snažiť aspoň pri-
blížiť úspešnému ťaženiu z tohtoroč-
nej jari. Zvlášť pri domácich zápasoch 
určite ocenia aj divácku podporu. 

Nielen pingpongistov môže tešiť 
fakt, že popri stabilnom družstve do-
spelých nám vyrastá viacero perspek-
tívnych mladých talentov. Hodiny 
zimných tréningov chlapci dokázali  
zúročiť aj na turnajoch. Veľmi sa im 

vydaril najmä turnaj Horehronské 
stolnotenisové nádeje 2017, ktorý 
sa koncom apríla konal v  Predajnej. 
Naši hráči úplne ovládli kategóriu 
mladších žiakov, keď sa v prvej štvor-
ke umiestnili hneď traja. Hlavne vý-
sledok Olivera Kána, ktorý vo finále 
zdolal výrazne skúsenejšieho súpera 
z  Banskej Bystrice si zaslúži veľkú 
pochvalu a uznanie. Hrou i výsledka-
mi však potešili aj tretí Lukáš Baliak 
a  štvrtý Jakub Gašperan. V  silnej zo-
stave starších žiakov sa nestratil ani 
Matej Šperka, ktorý obsadil výborné 
štvrté miesto. Úspešní hráči z  Bravä-
cova získali okrem hodnotných cien 
aj možnosť zúčastniť sa profesio-
nálneho letného sústredenia v  Žar-
novici. Tu začiatkom augusta pod 
dohľadom skúsených trénerov zdo-
konaľovali svoje údery, ktoré, verme, 
využijú vo svojich ďalších zápasoch.

K dosiahnutým úspechom všetkým 
hráčom blahoželáme, dúfame, že 
pingpong ich bude baviť aj naďalej 
a  že si možno získa i  nových hráčov 
a priaznivcov. S tými všetkými sa teší-
me na stretnutie na tradičnom obec-
nom turnaji, ktorý sa uskutoční hneď 
v úvode januára.  

Mgr. Slavomír Pôbiš

Športu a  pohybu nikdy nie je dosť. 
Aj tak by sa dalo charakterizovať kré-
do, ktorého sa už niekoľko rokov drží 
miestne Občianske združenie Ho-
rehronské športové nádeje. Za naj-
významnejšie podujatie, ktoré sa koná 
na Braväcove môžeme považovať ob-
ľúbené Detské všešportové hry. Tento 
rok sa v druhej polovici júna konal už 
ich piaty ročník. Od roku 2013 sa síce 
zmenili niektoré disciplíny a  tiež ka-
tegórie, no hlavný cieľ akcie ostáva ne-
zmenený a to: „prísť a stráviť príjemný 
čas so zábavnými pohybovými aktivi-
tami.“ Nebola o ne núdza ani tento rok, 
kedy si súťažiaci mohli vyskúšať desať 
disciplín, ktoré preverili ich rýchlosť, 
silu, obratnosť i vytrvalosť. Vyhrať síce 
nemohli všetci, ale každý zúčastnený 
odchádzal domov ako víťaz a  dokon-
ca aj s odmenou. Rekord v účasti síce 
nepadol, o  to väčší priestor na súťa-
ženie však mali tí, ktorí prišli. Poďako-
vanie na záver patrí rodičom či iným 
rodinným príslušníkom, za to, že na 
všešportovýh hrách detských účast-
níkov sprevádzali. Ostatní snáď budú 
mať možnosť opäť o rok. 

Druhá športová aktivta tohtoroč-
nú letnú sezónu uzatvárala a  okrem 
dátumu sa od detských hier líšila aj 
tým, že v  takejto forme sa na Bravä-
cove konala premiérovo. Nohejbal je 
na Horehroní populárnym športom 
a  myšlienka urobiť obecný turnaj aj 

v našej obci dozrievala už dlhšiu dobu. 
Aj kvôli obecným oslavám sa termín 
napokon posunul až na september, 
kedy sa počasie v  priebehu pár dní 
rapídne zmenilo. Ešte aj ráno pred 
turnajom to vyzeralo tak, že pre akciu 
bude potrebné nájsť náhradný termín 
a možno aj miesto konania. Napokon 
sa ale vďaka enormnej snahe organi-
zátorov a našich mladých pomocníkov 
podarilo premeniť hraciu plochu na 
ihrisko ako tak spôsobilé na hru. Do 
turnaja sa celkovo prihlásilo šesť trojíc, 
ktoré boli rozdelené do dvoch skupín 
po troch. Pre neskorší začiatok sa hra-
lo systémom len na jeden víťazný set. 
Za takýchto okolností to popri športo-
vom umení bolo vo výraznej miere aj 
o šťastí. Najpríjemnejším prekvapením 
turnaja bolo družstvo „Žiaci A“, ktorí 
dokázali poraziť aj oveľa starších súpe-
rov a obsadili pekné tretie miesto. Po 
prehre vo finále na strieborej pozícii 
skončilo družstvo „Starí páni“. A  prvý-
mi držiteľmi putovného pohára obec-
ných nohejbalových majstrovstiev sa 
stali „Krompachovci“, ktorí ako jediní 
prešli turnajom bez zaváhania. Už bu-
dúci rok ale všetko môže dopadnúť 
úplne inak a  okrem lepšieho počasia 
organizátori veria aj vo vyšiu účasť.

Za podporu obidvoch spomenutých 
podujatí ďakujeme ako spoluorgani-
zátorovi Obci Braväcovo.    

Mgr. Slavomír Pôbiš

Osemnásty august – deň ako kaž-
dý iný, ale pre nás, dôchodcov, sa 
práve v  tento deň konali športové 
hry pre seniorov v priestoroch amfi-
teátra v Braväcove.

Zišla sa nás pekná kôpka z  hore-
hronských obcí – Heľpa, Závadka 
nad Hronom, Polomka, Bacúch, 
Beňuš a Braväcovo. Slnko sa na nás 
usmievalo hneď zrána a  dodávalo 
nám energiu a  chuť zvládnuť ten-
to deň.  Zasúťažili sme si v  rôznych 
disciplínach /kolky, štafetový beh, 
šípky, alebo nová súťažná disciplína 
– pitie piva/.  Každá obec mala pri-

pravený aj krátky kultúrny program. 
Dokonca sa medzi nami našli aj jed-
notlivci, ktorí sa predstavili vlastnou 
tvorbou.  Aké by to bolo stretnutie 
bez dobrého jedla, ani to nechýbalo 
na našich stoloch.

Súťažné družstvo ZO JDS Bravä-
covo sa umiestnilo na peknom 2. 
mieste, ale tu nešlo vôbec o  to, na 
ktorom mieste skončíme, ale išlo 
o to, aby sme si aj my – seniori našli 
pre seba voľný čas a užili si ho hoci 
aj tak ako 18. augusta na amfiteátri 
v Braväcove.

Aby všetko klapalo ako švajčiarske 

ŠPORTOVO - ZÁBAVNÝ 
DEŇ SENIOROV

Športový úvod 
a záver leta

Úspešná sezóna 
braväckých 

pingpongistov

hodinky, nesmieme zabudnúť na 
organizátorov a  sponzorov celého 
podujatia, Slavomíra Pôbiša a  Da-
niela Struhára,  ktorí sa zhostili svo-

jej úlohy zodpovedne od začiatku 
až do konca a zaslúžia si naše veľké  
ĎAKUJEME.

E. Dlholucká, ZO JDS Braväcovo
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Slovenské národné povstanie, ktorého 73. výročie si v mesiaci auguste pri-
pomíname, sa začalo večer 29. augusta 1944 po obdržaných správach  o za-
čiatku nemeckého obsadzovania Slovenska. Vtedy veliteľ vojenského ústredia 
pplk. gšt. Ján Golian vydal rozkaz na branný odpor armády. Obranných bojov 
v SNP sa zúčastnilo okolo 60 000 slovenských vojakov a zhruba 12 000 par-
tizánov. Mestá a obce na celom Slovensku počas osláv vzdali hold hrdinom 
jednej z najvýznamnejších udalostí našich novodobých dejín. Aj v našom re-
gióne prebehli veľkolepé a masové oslavy. V predvečer osláv to bol 12. ročník 
Stretnutia generácií vo vypálenej horskej obci KALIŠTE. 19. augusta prebehli 
regionálne oslavy 73.výročia SNP v Krpáčove a nakoniec prebehli celosloven-
ské, republikové oslavy v deň výročia štátneho sviatku SNP v Banskej Bystrici. 
Prevoz záujemcov z obce bol zabezpečený SZPB, samozrejme i občerstvenie 
a bohatý kultúrny program. Nakoniec môžeme s hrdosťou konštatovať, že 
Slovensko a Slováci na konci leta 1944 jednoznačne ukázali, že sa nestotož-
ňujeme s režimom, ktorý kolaboroval s nacistickým Nemeckom, že je nám cu-
dzia fašistická a nacistická ideológia. Svojím územným rozsahom, nasadením 
viac než 70 000 bojovníkov, ako aj dĺžkou trvania je SNP najvýznamnejším 
vystúpením tohoto druhu. A čo my? Čo dokážeme my, ich vnuci? Poznávajme 
históriu a nedopusťme, aby sa tieto hrôzy zopakovali.

Predseda ZO SZPB v Braväcove, mjr. v. v. Gašperan  Jozef

Máme za sebou ďalšiu sezónu v 
znamení hasičských súťaží. Naše DHZ 
Braväcovo opäť reprezentovalo muž-
ské aj ženské družstvo v kategórii ,,do 
1500cm3,, . Poďme sa spoločne po-
zrieť ako to celé bolo. 

Dňa 13.mája odštartovalo ženské 
družstvo sezónu súťažou vo Valaskej  
na 0.ročníku o pohár starostu obce 
Valaská a memoriálu Pavla Zelenčíka. 
Dosiahnutý čas nám na tejto súťaži 
nestačil na dobré umiestnenie. Dňa 
10. Júna organizoval náš okrsok (Bra-
väcovo, Gašparovo, Bacúch a Polom-
ka) Územnú súťaž DHZ a dorastu v 
Gašparove. Tento rok bolo postupové 
kolo, no našim dorastenkám sa aj na-
priek skoro dvojmesačnej svedomitej 
príprave nepodarilo zvíťaziť a umiest-
nili sa na peknom 3. mieste. Muži sa 
vo veľkej konkurencii 20 družstiev 
umiestnili na 7. mieste.  Ďalšou za-
stávkou bol Memoriál Michala Oceľa 
v Polomke. Na súťaž sme šli s veľkými 
očakávaniami, no žiaľ po nedokon-
čených pokusoch oboch družstiev 
sme sa sklamaní vracali domov. Po 
menšej pauze sme išli utužiť priateľ-
stvo a družbu k našim kamarátom na 
Medveďovo. Dňa 23.júla sa tam konal 
14. ročník Memoriálu Júliusa Makušu. 

Hasičské leto DHZ Braväcovo 2017

Naši muži suverénne zvíťazili a žen-
ské družstvo skončilo na peknom 2. 
mieste. O týždeň na to, 29. júla sme 
prijali pozvanie na memoriál Barto-
lomeja Šárnika v Osrblí. Zažili sme tu 
peknú súťaž, priateľskú atmosféru a 
príjemné prostredie v areáli biatlonu. 
Tento deň nemohol skončiť inak ako 
prvými miestami oboch družstiev. 
Pre ženské družstvo to bola posledná 

súťaž v tejto sezóne. Na rade zorga-
nizovať súťaž sme boli my. Bohužiaľ 
niekoľkotýždňová príprava, propa-
gácia vyšla nazmar, keďže sa prihlási-
lo len jedno družstvo z Medveďova. 
Keďže sme boli už všetci pripravení 
súťažiť  urobili sme guľáš a športový 
deň pre našich súťažiacich členov 
a  kamarátov z  DHZ Polomka a  DHZ 
Medveďovo. Muži si ešte 19.augus-

ta odskočili posledný krát v sezóne 
zasúťažiť na Dobroč, kde získali opäť 
prvé miesto. 

Naše leto nebolo celkom len o sú-
ťažení. Dňa 30. apríla sa naši členova 
(Patrik, Marek, Roman, Tomáš, Robo, 
Štefan) zúčastnili taktického cvičenia 
na Gašparove, kde si vyskúšali prácu s 
protipovodňovou technikou. Dňa 21. 
mája sa naši členovia ( Paťka, Moni-
ka, Ema, Janka a Štefan) zúčastnili na 
peknej organizovanej akcii Za čistejší 
Hron pod Kráľovou hoľou. Spolu s os-
tatnými organizáciami sme vyzbierali 
veľké množstvo odpadkov v mean-
droch Hrona.  Dňa 15.júla sme ako 
každý rok pomohli pri organizovaní 
dopravy, a vyberaní vstupného na 
folklórnom festivale na Bielych Han-
dľoch. 

Ďakujem všetkým členom, ktorý 
pomohli k dosiahnutiu týchto vý-
sledkov. A verím, že aj vďaka technike 
ktorú sa snažíme stále vylepšovať bu-
deme v ďalších ročníkoch ešte úspeš-
nejší. A ako by to bolo keby sme ne-
spomenuli našich najmladších. Dňa 
8.10 ich čaká jesenné kolo hry Pla-
meň, na ktorý sa už usilovne pripra-
vujú. Verím, že si zo súťaže donesú 
okrem zážitkov aj cenné medaile. 

OSLAVY 73. 
VÝROČIA SNP

Niekdajšia uhliarska osada KALIŠ-
TE vznikla v roku 1525. V roku 1940 
mala 209 obyvateľov. Počas SNP sa 
stala jedným z centier tzv. Partizán-
skej republiky v Nízkych Tatrách. 
Usadlosť sa nachádzala na vrchole 
lesa oproti Slovenskej Ľupče. Daj-
me si ruku na srdce a položme si 
otázku čo vieme o KALIŠTI  a kde to 
vlastne je? Neviem, málokto možno 
vie a ešte menej našincov navštívilo 
túto osadu, ako Národnú kultúrnu 
pamiatku. Každoročne v auguste 
v predvečer osláv SNP organizuje 
SZPB práve tu Stretnutie generácií. 
Takto chcú súčasníci odovzdať de-
jinné posolstvo generácii, ktorá do-
spieva a prevezme zodpovednosť. 
Tohoto roku prebehol 12. ročník 
takéhoto stretnutia. Počas vojny 
bolo fašistami vypálených 102 obcí 
na Slovensku, medzi nimi KALIŠTE. 
Spomienka na túto udalosť je krutá 
a preto nesmieme nikdy zabudnúť. 
Tieto tragédie musia zostať navždy 
v pamäti čestných a statočných ľudí. 
Obyvatelia osady prichýlili odporcov 
fašizmu. Bolo tu sídlo partizánskych 
jednotiek a vtedy, keď obec zostala 
bez ochrany, fašisti ju z pomsty za 
pomoc  odboju vypálili. Približne 
300 Nemcov v ranných hodinách 18. 
marca 1945 vtrhlo do osady. V pla-
meňoch zloby a nenávisti vzplanu-

KALIŠTE ŽIJE V 
NAŠÍCH SRDCIACH

lo 36 stavieb a zabili 46 obyvateľov 
osady a partizánov. Z toho 9 uhorelo 
v horiacich domoch. Dva dni po tej-
to strašnej udalosti sa podobný sce-
nár opakoval aj v blízkej obci Baláže. 
Do Kališťa, ako jedinej z vypálených 
obcí Slovenska sa život už nevrátil. 
V súčasnosti tieto udalosti pripomí-
najú 2 zrekonštruované domčeky, 
kaplnka, pamätník obetiam, kamen-
né základy vypálených domčekov  
a Sad života. Sad zo 102 ovocnými 
stromčekmi pripomína vypálenie 
rovnakého počtu obcí na území 
Slovenska. Priestor po vypálenej pô-
vodnej osade bol v roku 1961 vyhlá-
sený za Národnú kultúrnu pamiatku.

Predseda ZO SZPB v Braväcove
mjr. v. v. Gašperan  Jozef
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Písal sa rok 1988 keď mi pán farár 
Jozef Nociar vtedajší správca fary 
v  Beňuši povedal, že mi treba robiť 
zbierku na zvonicu v Braväcove. Zača-
lo sa to s tým, že pôvodná dlhoročná 
zvonica sa zrúcala, kde sa postavil ro-
dinný dom Františka Šperku. Zvonica 
nám chýbala, lebo bolo treba zvoniť 
aj na pohreby. Zvonček umiestnený 
na troch koloch putoval z  miesta na 
miesto, preto sa rozhodlo, že sa niekde 
postaví na stálo. Vtedajší predseda 
MNV bol Ladislav Libič a  tak sa spolu 
s pánom farárom rozhodli stavať zvo-
nicu. Ale pán farár Nociar mal 
vždy túžbu postaviť v  Bravä-
cove kaplnku a  predseda po-
vedal, keď kaplnku, tak aj dom 
smútku a  rozhodli sa postaviť 
všetko spolu. Žiadosť na zvo-
nicu poslali na okres, kde bola 
schválená a zároveň poslali aj 
17.000 korún. Ale nebol po-
zemok, tak sa rozhodlo tam, 
kde stojí kaplnka, ale sa musel 
zväčšiť, preto sa vybagrova-
lo do svahu, čo stálo celých 
17.000 korún a  tak sme mali 
pozemok a  peňazí ani halier. 
Urobila sa prvá zbierka po 
100 korún dala každá rodina, okrem 
piatich rodín, tak sa nazháňalo peňazí 
a s pomocou božou sme začali stavať. 
Pomohol každý ako mohol, boli aj bri-
gády  a ešte sa urobila druhá zbierka, 
aby bola hrubá stavba hotová. Ale 
nás prekvapila nemilá vec, keď musel 
odísť pán farár z  farnosti a  kaplnka 
bola nedokončená. Vymenil ho pán 
farár Slovák, ktorý chcel  niečo urobiť 
pre mladých, tak zrúcal pri fare hospo-
dárske budovy a postavil klub. Niekto-
rí, čo boli aktívni pri kaplnke, chodili 
robiť na klub a naša stavba čakala na 
lepšie časy 2 roky. V tom čase bývali sv. 

omše v kultúrnom dome v Braväcove, 
keď zrazu prišiel na omšu dekan Hrtús  
z Brezna. Po omši spolu s veriacimi sa 
rozhodovalo o kaplnke, aby bola zrú-
tená. Aby tam bola len nejaká modli-
tebňa preto, že je malá a naši občania 
už pristávali za zrušenie. Dekan Hrtús 
povedal, že on vezme nábytok do 
Breznianskej nemocnice, kde sa tiež 
slúžili sv. omše. Za nábytok zaplatila 
naša občianka A.N. Z omše som odišla 
s ťažkým srdcom, pretože nábytok do 
kaplnky bol zložený v mojej obývačke 
už 1 rok. Hneď ráno som šla za pred-

sedom povedať, čo chcú urobiť. On 
povedal – to sa nestane, kým ja tu bu-
dem a tak sme sa dohodli, že budeme 
pokračovať a  kaplnku dokončíme do 
jesene, aj sa nám to podarilo. Iste sa 
nedá všetko opísať, priebeh výstavby 
kaplnky, ako sa ťažko dokončila. Ale 
zasa pomohla zbierka a niektorí obča-
nia prispeli aj viac. Mali sme aj sponzo-
ra - 5.000 korún dal na Beňuš do fary, 
ktoré mi boli doručené a veľmi sa nám 
zišli. Neviem komu, ale ďakujeme za 
podporu, lebo peniaze boli stále treba 
aj keď majstri - naši občania chodili ro-
biť bezplatne. MNV pomáhal zabezpe-

čiť tovar. No ale ešte sa musela urobiť 
aj štvrtá zbierka na dokončenie. Takže 
kaplnka je postavená svojpomoc-
ne a  z  Beňušskej farnosti nám nebol 
daný jeden halier. Zvon máme nový, 
zabezpečil nám ho pán farár Nociar 
a  zaplatila ho A.N. Zvonilo sa ručne. 
Ale sa predsa ozval aj elektrický zvon. 
Mrazničku do domu smútku nám po-
slal Július Pauliak, čo sa zaplatilo len 
za dovoz. Všetky lavice aj dolu aj hore, 
aj schody nám urobil Július Michel-
čík, ktorému ďakujeme za jeho veľké 
dielo a  ochotu. Tiež chcem poďako-

vať Ivanovi Kuvikovi a  Jurovi 
Šperkovi, ktorí aj v  planom 
čase robili vežu s  latkami 
a  tak s  Božou pomocou sme 
dokončili kaplnku a  vysvätiť 
bol z Brezna dekan Hrtús 13. 
októbra 1991. Ešte raz by som 
sa chcela poďakovať všetkým 
občanom, ktorí majú zásluhy 
pri kaplnke a  dome smútku. 
V  kaplnke bývajú doteraz vo 
štvrtok sv. omše a na Vianoce 
a  Veľkú noc býva hromadná 
sv. spoveď, čo je dobré hlav-
ne pre chorých a starších ľudí. 
Ďakujem predsedovi Ladisla-

vovi Libičovi, ale aj jeho nástupcovi  
starostovi Ing. Petrovi Baliakovi, ktorý 
pokračoval vo všetkom, čo bolo ešte 
treba dokončiť. Som rada, že sa sta-
rajú a skrášľujú aj okolie kaplnky, aby 
bolo aj pre budúce generácie na dlhé 
roky aby Sedembolestná Panna Mária 
ochraňovala našu dedinku. Naši obča-
nia nám môžu byť vďační, keď nie pre 
kaplnku, tak aspoň pre dom smútku, 
ktorý je všetkým potrebný. Ja osobne 
ďakujem všetkým, že mi dôverovali, 
keď mi dávali peniaze, keď som robila 
zbierky.

Božena Gašperanová

Takto by sme mohli inými slovami 
pomenovať podujatie, ktoré už tradič-
ne pripravuje Okresná organizácia Jed-
noty dôchodcov Slovenska v  Brezne.  
Dňa 14. septembra 2017 sa uskutočnil 
XVII. ročník okresného zrazu turistov 
seniorov okresu Brezno. 

Dôchodcovia, ktorí majú záujem ve-
novať sa pešej turistike, sa už niekoľ-
ko rokov stretávajú na spoločnej akcii 
v  rôznych častiach regiónu okresu 
Brezno. Na týchto vychádzkach obja-
vujú zaujímavosti a  krásy okolitej prí-
rody dedín v  našom kraji. Tohto roku 
sa táto masová akcia konala v  hore-
hronskej obci  Závadka nad Hronom.  
Hlavným organizátorom bola ZO JDS 
v  Závadke nad Hronom v  spolupráci 
s  vedením obce a  OO JDS v Brezne. 
Bola to určite náročná úloha, pretože 
zúčastnených bolo viac ako 450 dô-
chodcov a  pozvaných čestných hostí. 

Organizačné zabezpečenie zvládli na 
výbornú, dokonca aj počasie vybavili 
ukážkové.   Organizátori pripravili tu-
risticko-vychádzkové trasy v okolí obce 
Závadka nad Hronom. Po ich absolvo-
vaní  sme sa posilnili výborným gulá-
šom a  priprave-
ný bol  pre nás 
aj zábavný kul-
túrny program. 
Príležitosť dosta-
li aj tí, ktorí po 
dobrom jedle 
a  nápojoch mali 
chuť do spevu 
a  tanca. Domáci 
– Závadčania si 
od nás zasluhujú 
uznanie a  vďa-
ku za výborné 
zvládnutie celé-
ho podujatia.

Všetci účastníci odchádzali v  popo-
ludňajších hodinách spokojní, veselí, 
so želaním,  aby sme sa o  rok znova 
stretli v  dobrej nálade a  zdraví na 
osemnástom ročníku.

ZO JDS Braväcovo, V. Šperková

Uznesenia
z  plánovaného zasadnutia Obec-

ného zastupiteľstva obce Braväcovo
konaného dňa 06.07.2017
Uznesenie č. 26/06/07/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Bravä-

covo
Berie na vedomie
predloženú informáciu plnenia 

uznesení
Uznesenie č. 27/06/07/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Bravä-

covo
Schvaľuje
výšku maximálneho celkového 

spolufinancovania projektu zo stra-
ny  obce 16 850,73 EUR z celkových 
oprávnených výdavkov 337 014,62 
EUR, k žiadosti v rámci výzvy OP-
KZP-PO4-SC431-2017-19 o poskyt-
nutie nenávratného finančného 
príspevku zameraného na zníženie 
energetickej náročnosti verejných 
budov, na projekt „Rekonštrukcia 
MŠ Braväcovo“, kód výzvy: OPKZP-
-PO4-SC431-2017-19
Uznesenie č. 28/06/07/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Bravä-

covo
Schvaľuje
nákup bojlera na teplú vodu pre 

futbalový klub FK Sokol Braväcovo
Uznesenie č. 29/06/07/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Bravä-

covo
Schvaľuje 
pozmeňovací návrh k  návrhu VZN 

č. 01/2017
Uznáša sa
na Všeobecne záväznom naria-

dení Obce Braväcovo č. 01/2017 o 
vymedzení miest na vylepovanie 
volebných plagátov počas volebnej 
kampane
Uznesenie č. 30/06/07/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Bravä-

covo
Berie na vedomie
správu starostu obce
Uznesenia a  zápisnice zo zasad-

nutí OZ sú zverejnené na úradnej 
tabuli v  obci (po dobu 15 dní od 
podpísania starostom obce a ove-
rovateľmi), na internetovej stránke 
obce: http://www.bravacovo.sk/ 
v  časti „Dokumenty“, a  sú k  dispo-
zícii k nahliadnutiu aj na Obecnom 
úrade v  Braväcove v  úradných ho-
dinách.

Zasadnutia obecného zastupiteľ-
stva sú v zmysle § 12, ods. 9., Záko-
na SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v  znení neskorších predpi-
sov, zásadne verejné (okrem výnim-
ky uvedenej v menovanom odseku). 
Z  tohto dôvodu, chceme osloviť 
všetkých občanov, aby sa viac zau-
jímali o dianie v obci a zúčastňovali 
sa na zasadnutiach OZ, svojimi pod-
netmi, názormi a  pripomienkami 
by mohli prispieť k zlepšeniu života 
v našej obci.

 (ZCH)

Ako sme stavali kaplnku 
a dom smútku

SPOZNÁVAJME SVOJ OKRES
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Poďakovanie.
Šesťdesiatka je v živote človeka  vek kedy pomaly, ale 

iste prichádza jeseň života. V živote obce je šesťdesiat-
ka  obdobie  mladosti, kedy má celú životnú púť  ešte 
pred sebou. Hoci je obec Braväcovo takouto mladou 
dedinou, za pár desaťročí začala prekvitať. Pod dobrým 
vedením sa  jej podarilo veľa vybudovať, skrášliť , skva-
litniť  život svojim obyvateľom, zatraktívniť  ju pre tu-
ristov  a milovníkov folklóru  a tak sa stať  rovnocennou 
členkou veľkej horehronskej rodiny. Veď  kto by v okolí  
nepoznal   folklórny festival  Na Bielych Handľoch, sú-
bor Bukovinka,  či penzión  Schweintaal ?  

Narodeninová  oslava  sa konala  prvý septembrový 
víkend v areáli amfiteátra  a prilákala  nielen domácich, 
ale aj  gratulantov z okolia  a chalupárov, ktorým  uča-
rovala okolitá  príroda. Je mi cťou nielen  to, že som sa 
mohla tejto oslavy zúčastniť , ale že som  mohla strá-
viť  sobotu s Vami, milí  obyvatelia Braväcova.   Cítila 
som  Vašu srdečnosť, bezprostrednosť a pohostinnosť 
, stretla  bývalých kolegov, priateľov a známych. Moh-
la som vidieť na jednom javisku vystupovať  niekoľko 
generácií -  Vaše deti a vnúčatá z materskej a základnej 
školy, spevácky zbor a seniorov. Každé vystúpenie bolo 
jedinečné, lebo  každý  účinkujúci vydal zo seba  to naj-
lepšie, ale hlavne u každého som mohla vnímať Vašu 
súdržnosť a radosť.

     Ďakujem, že som aspoň na krátku chvíľu mala po-
cit, že patrím do Vašej, braväcovskej  rodiny. Braväcovo, 
prajem Ti ešte veľa desiatok požehnaných rokov. Za-
chovaj si naďalej  svoju vlastnosť  ľudí spájať  a  viesť  
ku vzťahu k rodným koreňom, tradíciám, hodnotám a 
k miestu kde žijú. Potom pôjde všetko omnoho ľahšie. 

Ľubica Štugnerová

BRAVÄCOVO
Dedinka malebná, malá,

pod Nízkymi Tatrami,
kde hora vonia priamo pod oknami,

krásnou prírodou obklopená
si nášmu srdcu prirastená.

Tu sme sa prvý raz nadýchli
a uzreli svetlo sveta,
i prvý úsmev matky.

Tu sme sa učili čítať a počítať
a potom, keď vlaky s nami odchádzali,

matkám slzy v očiach ostali.

A tak, ty braväcký rodák, hrdý na svoje rodisko,
ľúbezným zrakom pozri

na tú velebu hôr a krásu dolín.
Je to tvoj najkrajší domov,

či v rodnej dedinke a či v cudzom kraji bývaš,
vždy bude srdce tvoje túžiť za  miestom,

kde rodnú chalúpku máš.
Rád sa tam vrátiš, alebo si s láskou zaspomínaš.

Ďakujeme Ti, Pane Bože,
za tento pekný kútik zeme,
pre nás tak vzácny, drahý

a prosíme  nedopusť, aby ho zachvátil víchor sveta – zloby.
Daj, aby tu mali ľudia srdcia úprimné a čisté,

aby láska a svornosť kráčali
ruka v ruke od domu k domu.

Aby v každej záhradke kvitol kvet.
A náš dedinský zvon,

aby každý deň zazvonil na pekný, pokojný svet.

autorka: Elena Ambrózová
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Braväcovo netvorilo do 21. júla 
1957 samostatnú obec, lebo ako 
osada patrilo pod MNV Beňuš. Leto 
v roku 1957 bolo veľmi rušné – pri-
pravovalo sa osamostatnenie Bravä-
cova.

Z obecnej kroniky vyberáme:
Dávny sen občanov sa stal skutoč-

nosťou a v nedeľu, dňa 21. júla 1957 
malo Braväcovo svoj veľký sviatok. 
Bol to deň, kedy sa spolu s osadami 
Podholie a  Srnkovo stalo najmlad-
šou obcou okresu Brezno. Prvým 
predsedom samostatnej obce Bra-
väcovo sa stal Ján Michelčík, tajom-
níkom Július Libič. Oslava otvorenia 
novej obce Braväcovo mala dve čas-
ti. Predpoludním bolo slávnostné 
zasadnutie novozvoleného výboru, 
popoludní samotná oslava a  večer 
ľudová veselica.

Na tento rok pripadlo okrúhle, 60. 
výročie tejto dejinnej udalosti na-
šej obce. Starosta obce Braväcovo 
s  dostatočným časovým predsti-
hom zvolal poslancov obecného 
zastupiteľstva           a zástupcov or-
ganizácií a  spolkov, ktoré pôsobia 
v našej dedine. Z týchto ľudí vytvoril 
organizačný tím, ktorý na svojich 
stretnutiach skladal mozaiku pri-
pravovaných osláv. V  polovici júla 
sa u  nás pravidelne koná Folklórny 
festival na Bielych Handľoch, preto 
sa organizátori zhodli posunúť ter-
mín obecných osláv na dni 1. - 3. 
septembra 2017.

Celé podujatie bolo treba nielen 
organizačne a  materiálne pripraviť, 
ale zabezpečiť aj dostatok finanč-

OBEC BRAVÄCOVO MALA 
VEĽKOLEPÉ OSLAVY

ných prostriedkov a  tie neboli len 
z rozpočtu obce ale aj od sponzorov.

Oslavy prebehli na dobrej až vý-
bornej úrovni /až na pár drobných 
nedostatkov/, počasie nám tiež 
prialo a tak môžeme konštatovať, že 
kto sa tohto sviatku nezúčastnil, má 
za čím banovať.

Programová paleta bola naozaj 
pestrá, a čo je chvályhodné, piatko-
vý aj sobotňajší program bol tvore-
ný vystúpeniami našich domácich 
spolkov: Domovina, M-Bravo, detič-

ky z materskej školy, deti zo ZŠ v Be-
ňuši, ĽH a tanečná skupina Bukovin-
ka, spevácka skupina Jeseň života 
a čestný hosť „od susedov“ spevácka 
skupina Beňušianka. 

V  piatok večer po skončení diva-
delného predstavenia „Testament“ 
mohli prítomní diváci prvýkrát 
vidieť dokument o  našej dedine, 
spracovaný v réžii p. Drahomíry Kys-
lanovej.

Sobotňajší hlavný program za-
končila hudobná skupina POLEMIC, 

ktorá roztancovala väčšinu divákov 
a  tak prispela k  umocneniu dobrej 
nálady.

Trojdňové oslavy pokračovali v ne-
deľu slávnostnou svätou omšou 
v kostole v Beňuši, ktorej sa zúčast-
nili aj vdp. Jozef Kaniansky a  vdp. 
Tibor Jányi. 

Športové podujatia a súťaže s deť-
mi v  nedeľu popoludní zakončili 
oslavy obce.

Treba ešte pripomenúť, že všet-
ky programy boli bez vstupného 
a  v  sobotu sa v  priestoroch obec-
ného amfiteátra bezplatne podával 
guláš, držkový guláš, opekané bara-
ny, pivo a víno.

Bolo by náročné vymenovať všet-
ko a  všetkých, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli, pomohli a  za-
bezpečovali priebeh osláv. Určite 
je ale potrebné poďakovať predo-
všetkým starostovi obce a  zamest-
nancom obecného úradu, celému 
organizačnému kolektívu, zúčastne-
ným zložkám a spolkom, kuchárom 
a  gulášmajstrom a  všetkým divá-
kom, ktorí svojou účasťou podpo-
rili vystupujúcich a  odmeňovali ich 
potleskom.

Veľké ďakujeme patrí sponzorom 
tohto podujatia, bez ktorých by sme 
také bohaté oslavy nemali.

Záverom si vzájomne želajme, 
nech naša dedinka prekvitá, nech 
sa v  nej všetkým obyvateľom dob-
re žije a nech každý občan prispeje 
svojou aktívnou prácou k jej rozkve-
tu.

/VŠ/


