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 Vážení spoluobčania, za niekoľko dní sa skončí 
rok 2017, ktorý môžeme z  hľadiska investičných 
aktivít hodnotiť ako úspešný.
 Najdôležitejšou investíciou bola nepochybne re-

konštrukcia II. poschodia Materskej školy Braväco-
vo, ktorú sme realizovali v prvých troch mesiacoch 
tohto roka a to výhradne z vlastných prostriedkov. 
Rozpočtové náklady na rekonštrukciu boli vo 
výške 120 tis. EUR. Slávnostné otvorenie nových 
priestorov sa uskutočnilo na začiatku nového 
školského roka dňa 4. septembra 2017. 
 Z ďalších investícii treba spomenúť rekonštruk-

ciu hľadiska na Amfiteátri, ktorú sme vykonali 
v  letných mesiacoch. Jednalo sa o  vybudovanie 
nových stupňov a  výmenu samotného sedenia. 
Tu boli použité združené finančné prostriedky, 
dotácia z VÚC Banská Bystrica vo výške 3 200 EUR 
a vlastné prostriedky vo výške 4 500 EUR. Okrem 
toho bol vykonaný náter šindľových striech všet-
kých drevených prístreškov a  stavieb na Amfite-
átri.
 Využili sme ponuku Stredoslovenskej energetiky, 

a. s. nahradiť starú sústavu verejného osvetlenia 
za novú, výmenou celkom 86 ks úsporných led 
svietidiel s  minimálnym svetelným tokom a  1 ks 
rozvádzača verejného osvetlenia spolu so silovým 
vedením. 
 Samotná výmena svietidiel a rozvádzača bola 

vykonaná v mesiaci máj 2017. Za výmenu svieti-
diel sme nezaplatili ihneď celú sumu, ale budeme 
ju splácať v mesačných splátkach po dobu 15 ro-
kov. Splátky za výmenu zaplatíme z dosiahnutých 
úspor, ktoré vzniknú z prevádzky týchto nových 
svietidiel. Úspory nových svietidiel predstavujú 
viac ako 30 % spotreby elektrickej energie oproti 
starým svietidlám. Počas doby 15 rokov bude zho-
toviteľ zabezpečovať aj opravy a servis osvetlenia. 
Táto investícia bola vo výške 54 tis. EUR. 
 V  tomto roku sme zmodernizovali rozhlasovú 

ústredňu obecného rozhlasu za 2  200 EUR. Za-
kúpením technického zariadenia k  rozhlasovej 
ústredni sa podstatne skvalitnili služby poskyto-
vané občanom, ako napr. vyhlasovanie oznamov 
a plánovanie hlásení na ľubovoľný dátum, odosie-
lanie SMS správ, odosielanie e-mailov atď:
Rok 2017 bol pre nás dôležitý aj z pohľadu dobu-

dovávania kanalizačnej siete. Pre tento rok nám 
bola ministrom ŽP SR schválená dotácia vo výške 
130 000,- EUR s  podmienkou zabezpečenia 5% 
nákladov na spolufinancovanie dotácie vo výške 
6 842,11,- EUR, spolu dotácia + vlastné prostried-
ky 136 842,11 EUR.
 Za pridelené finančné prostriedky a prostriedky 

z vlastných zdrojov obce bola vybudovaná kanali-
zácia v časti obce Podholie ,Vetva A v dĺžke 186,63 
m, vrátane vybudovania 5 ks kanalizačných prípo-
jok, Vetva A10 v dĺžke 93,27 m, vrátane 6 ks kana-
lizačných.
 Okrem týchto prác boli po dohode so zhotovi-

teľom realizované ďalšie práce na vetve A10, tak 
aby bola táto vetva kompletne dokončená ( ulica 
v Podholí od RD Podholie č. 33 po RD Podholie č. 
38). Tieto práce budú vyfakturované v  nasledu-
júcom období po získaní dotácie. Konkrétne sa 

jednalo o dobudovanie vetvy A10 v dĺžke 135 m, 
vrátane 9 ks kanalizačných prípojok.
 Tu treba zdôrazniť aj skutočnosť, že popri budo-

vaní kanalizácie, bolo na základe dohody Obce 
Braväcovo a SVS, a.s. Banská Bystrica, na dotknu-
tých úsekoch vymenené hlavné vodovodné po-
trubie, ako aj vybudované nové prípojky k rodin-
ným domom. Všetky tieto práce boli realizované 
vo finančnej réžii SVS, a.s. a obec sa žiadnym spô-
sobom nepodieľala na týchto prácach. Kanalizá-
ciu a aj výmenu vodovodného potrubia vykonala 
spoločnosť COMBIN s.r.o. Banská Štiavnica. Počas 
výstavby nám ešte bezplatne vybudovali dve sku-
pinové prípojky v časti obce za Krčmou, kde už ne-
budeme musieť budovať uličnú kanalizáciu.

Príprava projektov pre nasledujúce obdobie.
V tomto roku sme tiež veľkú pozornosť venovali 

príprave projektov, a to nie len z európskych fon-
dov, ale aj z domácich zdrojov.
 Z domácich zdrojov išlo o nasledovné projekty. 

Chceli sme využiť dotáciu v  rámci výzvy ÚV SR 
na  vybudovanie Multifunkčného ihriska, no táto 
výzva bola v auguste zrušená.
Dňa 31.08.2017 bola podaná žiadosť na MV SR na 

projekt „Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice Bravä-
covo“, rozpočtované náklady 50 tis. EUR.
Na VUC Banská Bystrica sme zaslali žiadosť o do-

táciu na „Dni obce Braväcovo“.
Ako každoročne, tak aj tohto roku sme podali 

žiadosť o dotáciu na EF MŽP SR na dobudovanie 
kanalizačnej siete v max. výške 200 tis. EUR. 
 Stav posudzovania ostatných podaných projek-

tov z európskych fondov:
Projekt z PRV „Kanalizácia a ČOV Braväcovo“, po-

daný v roku 2016- v posudzovaní.
Projekt z PRV „Rekonštrukcia miestnych komuni-

kácií“, podaný v roku 2016 - v posudzovaní ( PRV 
– program rozvoja vidieka).
Projekt z OPKZP „ Rekonštrukcia OcÚ a KD“, poda-

ný v roku 2017 – v posudzovaní.
Projekt z OPKZP na zníženie energetickej nároč-

nosti verejných budov, na projekt „Rekonštrukcia 
MŠ Braväcovo“- podaný v roku 2017 v posudzova-
ní ( OPKZP – operačný program kvalita životného 
prostredia).
V  mesiaci november boli podané dve žiadosti 

v rámci – výzvy č. 22/PRV/ 2017, podopatrenie 7.4. 
na projekty:
Aktivita 1. Multifunkčné ihrisko 40 x 20 m ( max. 

výška dotácie 150  000 EUR), spoluúčasť obce 0 
EUR.
Aktivita 6. Nákup prídavných zariadení na ko-

munálnu techniku a čistenie ( prídavné zariadenia 
ku kolesovému traktoru NH ( max. výška dotácie 
100 000 EUR), spoluúčasť obce 0 EUR.
 Robíme všetko preto, aby sme získali z  týchto 

projektov čo najviac zdrojov. 

Miestne komunikácie, verejné priestranstvá, 
odpadové hospodárstvo. 
 Počas zimného obdobia sme vykonávali pravi-

delnú údržbu miestnych komunikácií (MK) súpra-
vou traktor - čelná radlica, ručné odhŕňanie sne-
hu na autobusových zastávkach, pred obecnými 

budovami pracovníkmi AČ a MOS. Posyp časti MK, 
traktor + vlečka, posyp ručne, prípadne traktor + 
RCW 3 (zapožičaná bezplatne od AGB Beňuš).
 V  letných mesiacoch s  pomocou aktivačných 

pracovníkov sme vykonávali kosenie verejných 
priestranstiev, futbalového ihriska, upratovanie 
obecných objektov, pranie futbalových dresov, 
pravidelný zber separovaného odpadu. Rekon-
štrukciu hľadiska na Amfiteátri sme tiež vybudo-
vali vlastnými kapacitami. 
 Na jeseň sme sa venovali príprave palivového 

dreva do kotolne MŠ, dovozu posypového mate-
riálu na zimnú údržbu MK, doplneniu prístreškov 
posypovým materiálom, oprave povrchu MK do 
Srnkova. Na požiadanie konkrétnych občanov 
bolo zabezpečované vyťahovanie septikov obec-
ným fekálnym vozidlom. 

Kultúrnospoločenský a športový život.
Okrem pravidelných kultúrnospoločenských 

podujatí, ktorých máme vďaka aktívnym spolu-
občanom naozaj bohato, sme sa tohto roku roz-
hodli pripomenúť si 60. výročie samostatnosti 
našej obce. Bola to významná akcia obce zorga-
nizovaná v dňoch 1. až 3.septebra 2017. Obecné 
zastupiteľstvo vyčlenilo v rozpočte na oslavy 5 tis. 
EUR. Okrem týchto prostriedkov sme získali viac 
ako 8 tis. EUR sponzorských príspevkov. Všetci za-
interesovaní sa venovali príprave podujatia zod-
povedne, čoho dôkazom bola vysoká úroveň kul-
túrneho programu a sprievodných podujatí počas 
všetkých troch dní. Mnohým utkvelo v  pamäti 
vystúpenie hlavného hosťa podujatia, známa hu-
dobná skupina POLEMIC, no dôležitým momen-
tom osláv bola premiéra filmového dokumentu 
o našej dedine, „Obrázky z  Braväcova“, spracova-
ný v  réžii p. Drahomíry Kyslanovej. Niekto bude 
možno namietať, že sa tento dokument pripravil 
horúcou ihlou, môže mať pripomienky k  výberu 
scén a účinkujúcich v dokumente, no chceli sme 
ho mať hotový na oslavy a verte, že ak by sme sa 
príprave venovali dlhšie, možno že by nebol ani 
kvalitnejší, no s  určitosťou môžeme povedať, že 
by bol oveľa drahší. 
 Ešte raz sa chcem aj touto cestou poďakovať 

všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli 
k  dôstojnému priebehu osláv a  samozrejme, ďa-
kujeme všetkým sponzorom tohto podujatia, bez 
ktorých by sme také bohaté oslavy nemali.
 Keďže sa blíži koniec roka, na záver mi dovoľte, 

vážení spoluobčania, popriať Vám príjemné preži-
tie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších, 
do Nového roku hlavne veľa zdravia, úspechov 
v práci a čo najviac splnených túžob a plánov. 

Peter Baliak – starosta obce

Rok 2017 môžeme hodnotiť ako úspešný
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Naši 
jubilanti

Október je mesiacom úcty k starším a pri tejto príležitosti sme pozvali do materskej školy ženy z Je-
sene života, ktoré nám svojou prítomnosťou a  spevom spríjemnili predpoludnie dňa 3. októbra. Na 
harmonike ich sprevádzal Dežko Bacúšan. Každý z nás sa im predstavil svojim menom a priezviskom, 
no najlepšie nás spoznali po „prímení“ alebo podľa „fizomónie“. Zarecitovali sme im básničky a spoločne 
sme si zaspievali ľudové piesne, ktoré sme poznali aj my. Dokonca nás naučili aj novú pieseň Mala som 
milého, ktorú sme si aj zdramatizovali. Tiež nás naučili pohybovú hru o myšiach. Toto stretnutie bolo pre 
nás nevšedné, no veľmi príjemné a tešíme sa na ďalšie naše spoločné stretnutia.

(MM)

Modernizácia 
rozhlasovej 

ústredne
Pripomíname občanom, 

že môžu využívať službu 
doručovania informácií
a oznamov hlásených v 

obecnom rozhlase formou 
sms správ, prípadne

emailov. V prípade záujmu 
o ponúkanú bezplatnú 

službu je potrebné doručiť
tieto kontakty na obecný 

úrad. Žiadateľ tejto služby 
si môže vybrať,

o aký typ oznamov má 
záujem. 

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

naši občania. K ich sviatku im 
v mene obce i kolektívu redakč-
nej rady srdečne blahoželáme.

50 rokov
Júlia Srnková

55 rokov
Anna Kochanová

Anton Libica

60 rokov
Ján Šmigura

65 rokov
Mária Srnková

70 rokov
Ivan Kuvik

75 rokov
Margita Pačesová

80 rokov
Mária Bacúšanová

(ZCH)

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Mesiac október patrí našim starším spoluobčanom, ktorým sa patrí poďakovať za ich celoživotnú prá-

cu, za výchovu detí a vnúčat a tiež za múdrosť, ktorú svojim vekom a skúsenosťami nadobudli. Na na-
šich seniorov sme nezabudli a 30. októbra sme si ich uctili bohatým kultúrnym programom, ktorý pred-
viedli deti z Materskej školy Braväcovo a žiaci Základnej školy Beňuš pod vedením svojich pani učiteliek. 
Starším spoluobčanom sa prihovorila poslankyňa obecného zastupiteľstva Adriana Gašperanová. Po 
kultúrnom programe bolo pre našich starkých pripravené krátke pohostenie. 

(MM)

JESEŇ ŽIVOTA 
V MATERSKEJ ŠKOLE

Dňa 14.6.2017 sa vo Valaskej uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise ZŠ okresu Brezno. ZŠ Beňuš 
reprezentovali odchovanci STK Sokol Braväcovo a  to: Oliver Kán, Matej Šperka, Mário Srnka a  Jakub 
Gašperan. Po víťazstvách nad Gymnáziom Brezno  a ZŠ Pionierska 2 Brezno, zhodne 9:0, sa vo finále 
stretli so ZŠ Predajná. Aj tu si počínali úspešne a po víťazstve 6:3 si vybojovali účasť v krajskom kole. Za 
predvedené výkony im patrí poďakovanie a zároveň ich to motivuje k ešte usilovnejšiemu tréningu, 
aby tento výkon mohli zopakovať aj v budúcnosti. Oliver Kán: 9 zápasov – 9 víťazstiev, Matej Šperka: 9 
zápasov – 8 víťazstiev, 1 prehra, Mário Srnka: 6 zápasov – 4 víťazstvá, 2 prehry, Jakub Gašperan: 3 zápasy 
– 3 víťazstvá

Jozef Šajgalík

Okresné kolo v stolnom tenise
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Volebná účasť v obci bola 36,86 %
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 586
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 216
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 216
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do zastupiteľstva 216
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby predsedu samosprávneho kraja 208

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
na predsedu samosprávneho kraja:
Ján Lunter, Ing. 87
Martin Juhaniak, Mgr. 59
Marian Kotleba, Ing. 38
Igor Kašper, Ing. 17
Milan Urbáni, MUDr. CSc. MPH 3
Alena Pivovarčiová, PhDr. 2
Miroslav Gálik, PaedDr. 1
Vojtech Kókeny, Mgr. 1

Vo volebnom obvode č. 3 sme volili 5 poslancov do zastupiteľstva BBSK. 
Najviac hlasov v našej obci získali: 
Tomáš Ábel, JUDr., PhD. 147
Slavomír Pôbiš, Mgr. 95
Martin Juhaniak, Mgr. 80
Daniel Struhár, Mgr. 59
Eva Laurinc Wolframová, MUDr. 49

Za predsedu BBSK bol zvolený Ján Lunter, Ing.
Podrobnejšie výsledky volieb na predsedu BBSK si môžete pozrieť:
http://volby.statistics.sk/osk/osk2017/sk/data02.html
Za poslancov BBSK vo volebnom obvode č. 3 za okres Brezno boli zvolení:
Tomáš Ábel, JUDr., PhD., Martin Juhaniak, Mgr., Eva Laurinc Volframová, 
MUDr.,  Daniel Struhár, Mgr., Miroslav Fašang, Ing.
Podrobnejšie výsledky volieb do zastupiteľstva BBSK si môžete pozrieť: 
http://volby.statistics.sk/osk/osk2017/sk/data03.html

Ako sa volilo v  našej obci si môžete pozrieť: https://www.vysledkyvolieb.sk/
mesta-a-obce/40-bravacovo/volby-do-vuc-zupne-volby/2017/vysledky/1-kolo

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ sú zverejnené na úradnej ta-
buli v obci (po dobu 15 dní od podpísania starostom obce a overova-
teľmi), 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 zau-
jímali o  dianie v  obci a  zúčastňovali sa na zasadnutiach OZ, svojimi 
podnetmi, názormi a pripomienkami by mohli prispieť k zlepšeniu ži-
vota v našej obci.

 (ZCH)

Uznesenie č. 39/07/12/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Bra-
väcovo
1. Berie na vedomie
predloženú informáciu plnenia 
uznesení
Uznesenie č. 40/07/12/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Bra-
väcovo
1. Schvaľuje
harmonogram zasadnutí OZ na 
rok 2018 v termínoch: 25.1.2018 o 
17.00 hod., 1.3.2018 o 17.00 hod., 
19.4.2018 o 18.00 hod., 31.5.2018 o 
18.00 hod., 5.7.2018 o 18.00 hod., 
6.9.2018 o 18.00 hod., 18.10.2018 o 
18.00 hod.
Uznesenie č. 41/07/12/2017
Obecné zastupiteľstvo 
obce Braväcovo
1. Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení 
obce Braväcovo č. 01/2018 o miest-
nych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady
Uznesenie č. 42/07/12/2017
Obecné zastupiteľstvo 
obce Braväcovo
1. Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení 
obce Braväcovo č. 02/2018 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia
Uznesenie č. 43/07/12/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Bra-
väcovo
1. Berie na vedomie
a) dôvodovú správu k návrhu roz-
počtu obce Braväcovo na rok 2018 
b) rozpočet obce Braväcovo na rok 
2019 a rok 2020 
c) stanovisko hlavného kontrolóra k 
návrhu viacročného rozpočtu 2018 
– 2020 a návrhu rozpočtu na rok 
2018 
2.  Schvaľuje 
a) na rok 2018, zostavenie a predkla-
danie rozpočtu obce bez programo-
vej štruktúry 
3.  Schvaľuje 
a) rozpočet obce Braväcovo na rok 
2018 v nasledovnej štruktúre 
•	 bežné	príjmy	 328120	€	
•	 bežné	výdavky	 328120	€	
•	 kapitálové	príjmy	 0	€	
•	 kapitálové	výdavky	22500	€	
•	 príjmové	finančné	operácie	
	 	 22500	€	
•	 výdavkové	finančné	operácie	
	 	 0	€

Uznesenie č. 44/07/12/2017
Obecné zastupiteľstvo 
obce Braväcovo
1. Berie na vedomie
správu starostu obce

Uznesenie č. 31/21/09/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Bra-
väcovo
1. Berie na vedomie
predloženú informáciu plnenia 
uznesení
Uznesenie č. 32/21/09/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Bra-
väcovo
1. Berie na vedomie
správu o výsledku kontroly vyba-
vovania a prešetrovania sťažností a 
správu o výsledku kontroly vybavo-
vania a prešetrovania petícií
Uznesenie č. 33/21/09/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Bra-
väcovo

1. Schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky obce Braväcovo na 2. 
polrok 2017
Uznesenie č. 34/21/09/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Bra-
väcovo
1. Schvaľuje
zakúpenie samostatného špeciálne-
ho zriadenia VM Florian a potrebné-
ho	príslušenstva	v	cene	2 300€
Uznesenie č. 35/21/09/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Bra-
väcovo
1. Berie na vedomie
správu starostu obce

Uznesenie č. 36/26/10/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Bra-
väcovo

1. Berie na vedomie
predloženú informáciu plnenia 
uznesení

Ako sme volili  vo voľbách do orgánov 
Banskobystrického samosprávne kraja

konaných dňa 04.11.2017

Uznesenia z plánovaného zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva obce Braväcovo konaného

dňa 26.10.2017

dňa 21.09.2017

dňa 07.12.2017 Uznesenie č. 37/26/10/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Bra-
väcovo
1. Berie na vedomie
čiastkovú správu o výsledku kontro-
ly, ktorú vykonala hlavná kontrolór-

ka obce
Uznesenie č. 38/26/10/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Bra-
väcovo
1. Berie na vedomie
správu starostu obce
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Dňa 7.12.2017 navštívil našu materskú ško-
lu lesný pedagóg Matej Vigoda, ktorý nám na 
úvod porozprával ako sa v  lese máme správať: 
byť ticho, aby sme nevyplašili zvieratká a neza-
hadzovať odpadky. Povedal nám, že všetko čo si 
do lesa prinesieme musíme si aj odniesť.

O  zvieratkách a  vtáčikoch sme sa dozvedeli 
rôzne zaujímavosti, napr. že divé zvieratká ne-
chytáme, lebo by ich mamičky nechceli. Tiež to, 
že medzi zvieratkami v prírode je to zariadené 

tak, že samec je pestrejší ako samica a to preto, 
lebo samice potrebujú byť s mláďatkami a pre-
to musia byť nenápadnejšie.

V  skupinkách sme sa zahrali s  krásnymi dre-
venými puzzle. Museli sme správne zložiť kom-
pletnú rodinku jednotlivých zvieratiek – samca, 
samicu a  mláďa. Po správnom zložení sme sa 
dozvedeli o  jednotlivých zvieratkách tie naj-
dôležitejšie informácie pre naše malé hlávky. 
Asi najviac sme sa potešili hre s  interaktívnou 

knihou Zvieratká v  lese. Pomocou tejto knihy 
sme mohli lepšie spoznať zvieratká podľa opisu 
a zvuku a tak si precvičiť svoje doterajšie vedo-
mosti.

Na záver každý z  nás dostal krásne pexeso 
zvierat žijúcich v našich lesoch. Hry boli pre nás 
veľmi zaujímavé a tiež poučné a preto sa tešíme 
na ďalšie stretnutie s našim lesným pedagógom 
Maťom Vigodom.

(MM)

Zima robí čáry-máry, december je 
v kalendári.
Kým šiesteho narátaš, zavíta k nám 

Mikuláš.

Stalo sa tak aj v  našej škôlke. Zavítal 
k  nám Mikuláš spolu so svojimi pomoc-
níkmi, anjelom a  čertom. Trojicu našich 
hostí väčšina z nás privítala s úsmevom na 
tvári, no niektorým sa pri pohľade na čerta 
úsmev trochu pokrivil, no pohľad na anje-
la to všetko napravil. Naučili sme sa pek-
né piesne i básne, ktoré sme im zaspievali 
a zarecitovali, za čo si každý z nás vyslúžil 
balíček. Každý z  nás bol dobrý a  tak čert 
odišiel naprázdno. Pred odchodom sme 
Mikulášovi sľúbili, že budeme poslúchať 
svojich rodičov a aj  pani učiteľky aby sa 
mohol o rok k nám opäť vrátiť.

(MM)

ZAVÍTAL K NÁM 
MIKULÁŠ

LESNÝ PEDAGÓG V ŠKÔLKE
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Obecná knižnica v spolupráci s OcÚ v Braväcove aj v roku 2017 podali pro-
jekt na doplnenie knižničného fondu. Boli sme úspešní a z Fondu na podpo-
ru	umenia	sme	získali	1 000€	s 5%	účasťou	obce.	Do	knižnice	zatiaľ	pribudlo	
107 nových knižničných jednotiek a čakáme na poslednú objednávku. Kniž-
nica ponúka služby bez poplatkov.

knihovníčka Elena Ľuptáková

Týždeň pred avizovanou akciou 
formou plagátov a vyhlásením obec-
ným rozhlasom už čakala na  deti 
vyzdobená knižnica, ktorá pôsobila 
slávnostne i  vianočne. V  deň, keď 
má v  kalendári meniny Mikuláš, sa 
pre deti začínajú sviatočné dni a dni 
očakávania narodenia Ježiška. Ne-
raz si kladieme otázku, v čom to je, 
že v  tento čas vianočný bije ľudské 
srdce tichšie, o oktávu nižšie. Možno 
preto, že sa blíži obdobie, v ktorom 
zažijeme niečo vzrušujúce a zároveň 
upokojujúce. Začínajú sa ozajstné 
sviatky srdca. Ako dobre, že v tomto 
svete techniky a  večného náhlenia 
žije ešte aj krehká krása a poézia. Tú 
krásu, ktorá je aj v rozprávkach sme 
chceli odovzdať hlavne deťom, ktoré 
prišli 6.12.2017 do Obecnej knižni-
ce v Braväcove a formou rozprávok, 
vianočných príbehov, sme im chceli 
skrátiť čas na najočakávanejší deň. 
Deti ma nesklamali. Chlapci a  diev-
čatá sa začali schádzať a  to ma po-
tešilo. Organizovanie posedenia 
s  knihou nebolo zbytočné, naopak, 
potešilo aj členky SČK, ktoré spolu-
pracujú s  knižnicou a  ochotne po-
môžu kedykoľvek ich o to požiadam. 
V  detských očkách sa zračilo oča-
kávanie, zvedavosť, netrpezlivosť. 
Čakali na rozprávky. Tajomné ale aj 
skutočné. „ Moja najkrajšia vianočná 
knižka“, taký bol názov knihy plnej 
rôznych príbehov, rozprávok i  ko-
lied, z ktorej si deti vypočuli príbeh 
o Mikulášovi a jeho priateľoch, o Ad-
vente a ďalšie príbehy. Deťom čítala 
Gitka Libičová. Vianočný príbeh som 
nechala na dobrovoľnom čítaní detí. 
Ani tu ma deti nesklamali. Prečítali 
celý príbeh a ja ich chválim a ďaku-
jem. Spestrením bol spoločný spev 
vianočných kolied. Na záver to bola 
„Tichá noc“, kde sme zhasli svetlo 
a  navodili atmosféru Vianoc. Nasle-

Nové knihy 
v našej knižnici

Posedenie s knihou
„Moja najkrajšia vianočná knižka“

dovalo občerstvenie teplým čajom, 
medovníčkami a inými pochutinami 
a  rozdanie darčekov od Mikuláša. 
Sponzorsky prispel Obecný úrad 
v  Braväcove a  MS – SČK. S  deťmi 
sme sa porozprávali a  zahrali sa aj 
spoločenské hry. Lúčili sa so slovami 
„Dobre, že sme prišli“. To poteší aj do 
budúcnosti. Nuž, preto je tu prosba 
pre všetkých dospelých. Rozsvecuj-
me deťom svetlo vedomostí i fantá-
zie. Rozdávajme im pokoj aj radosť. 
Ďakujem OcÚ a SČK v Braväcove za 
pomoc. Všetkým deťom i dospelým 
želám požehnané a pokojné vianoč-
né sviatky.                                         

knihovníčka Elena Ľuptáková
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V dňoch 4.- 6. októbra si slovenský 
národ pripomína výročie udalos-
tí  z roku 1944 na Dukle. Prebehli tu 
oslavy Karpatsko - duklianskej ope-
rácie za účasti čelných predstavite-
ľov štátu, ktorých sa zúčastnili prezi-
dent Slovenskej republiky pán Kiska, 
predseda vlády pán Fico, predseda 
parlamentu pán Danko, predstavite-
lia armády, členovia zastupiteľských 
zborov, zahraniční hostia, členovia 
Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov a naši občania. Ľudská 
pamäť je krátka. Stačí vymeniť 
generácie a historické udalosti 
padnú do zabudnutia. Pamätníky 
nám pripomínajú históriu. Jeden z 
najväčších pamätníkov na východe 
Slovenska je práve Dukliansky pa-
mätník, ktorý vyrástol po 2. svetovej 
vojne na hraniciach s Poľskom. Práve 
tu sa konajú každoročne oslavy veľ-
kej historickej bitky. Tento pamätník 
pripomína aj povojnovej generácii 
neskutočne ťažké boje tých, ktorí 
vtedy oslobodzovali svet z područia 
fašizmu. Tam by každý kopček a mož-

no i každý strom vedel rozprávať o 
nesmiernom a nesmrteľnom hrdin-
stve sovietských i československých 
vojakov, ktorí za slobodu Českoslo-
venska spoločne bojovali, spoločne 
umierali a spoločne 
aj víťazili. Pripomeň-
me si, že 2. svetová 
vojna je dnes naj-
väčší, najrozsiahlejší 
ozbrojený konflikt 
v dejinách ľudstva, 
ktorý stál životy 45 až 
60 miliónov ľudí. Kar-
patsko - duklianska 
operácia bola útočná 
operácia sovietských 
a československých 
vojsk na severovýchodnom Sloven-
sku v jeseni 1944. Jej cieľom bolo 
spojiť povstalecké sily SNP so so-
vietskými armádami pri porážke fa-
šizmu. Bola jednou z najväčších hor-
ských bitiek 2.svetovej vojny. Bolo to 
pamätného dňa 6. októbra 1944. Do 
útoku vyrazili jednotky 1. českoslo-
venské- ho armádneho zboru, zničili 

nepriateľské odpory a okolo ôsmej 
ráno prekročili československé štát-
ne hranice a pokračovali v prenasle-
dovaní nepriateľa. V dopoludňajších 
hodinách bola oslobodená prvá slo-

venská osada Vyšný 
Komárnik. Brána do 
Československa bola 
otvorená. Duklian-
skym priesmykom 
prinášali sovietske 
vojská a s nimi náš ar-
mádny zbor slobodu 
československé-mu 
ľudu. Takto sa rodila 
sloboda, vykúpe-
ná krvou a životmi 
padlých hrdinov. Pa-

mätník československej armády na 
DUKLE je spolu s cintorínom pad-
lých vojakov, národnou kultúrnou 
pamiatkou. Na tomto mieste našlo 
miesto posledného odpočinku 565 
príslušníkov 1. československého 
armádneho zboru, ktorí padli počas 
Karpatsko - duklianskej operácie pri 
oslobodzovaní Československa. Od 

8. septembra do 27. novembra 1944 
tu zomrelo, alebo bolo zranených 
8500 sovietskych vojakov a 6500 
československých vojakov.  Výstavba 
pamätníka bola dokončená v roku 
1949. Pamätník na Dukle znázorňuje 
hlavný úder do nemeckej obrany na 
Poľsko - česko-slovenskom území  a 
zároveň i bránu nášho oslobodenia.  
Pri príležitosti 20. výročia bojov o 
Dukliansky priesmyk, bol pamätník 
v roku 1964 doplnený bronzovým 
súsoším ŽALUJEM. Matka spod hr-
dinskej Dukly vďačí sovietskemu 
vojakovi za oslobodenie, ale zároveň 
žaluje. Žaluje za Lidice, Ležáky, Ostrý 
Grúň, Kremničku, Kľak i Tokajík. 
  Nuž taká je história a každoročne si 
ju pripomíname dôstojnými oslava-
mi vo výročné dni, aby sa zachovala 
i pre nasledujúce generácie. „ Vie-
te, beda tomu národu, ktorý nemá 
históriu a ešte väčšia národu, ktorý 
vlastnú históriu nepozná.“

Jozef Gašperan 
predseda ZO SZPB v Braväcove

 V sobotu 7. októbra protifašis-
tickí bojovníci, členovia Oblastnej 
organizácie Brezno z jednotlivých 
základných organizácií regiónu, sa 
vydali naplneným autobusom na 
južnú stranu Sládkovičom ospieva-
nej majestátnej Poľany, do Detvy. V 
rámci Dní mesta Detvy sa tu konali 
oslavy 73. výročia jedinej partizán-
skej prehliadky na Slovensku, ktorá 
sa uskutočnila počas Slovenského 
národného povstania. I keď z rána 
bola hmla a pofukoval vetrík, Detva 
privítala účastníkov osláv z celé-
ho Slovenska už slnečnými lúčami. 
Na začiatok osláv zaburácal zvuk 
ponad prelietajúcich vojenských 
stíhačiek MIG - 29 z leteckej zák-
ladne Sliač a boli položené vence k 
pamätnej tabuli na mieste, kde sa 
1. októbra 1944 konala prehliadka 
partizánskych a povstaleckých jed-
notiek. Tieto sa juhozápadne začle-
nili do povstania. Pochodovala tam 
i jednotka francúzskych partizánov. 
Čestnú stráž u pamätníka držali vo-
jaci z klubu vojenskej histórie z Košíc 
v dobových uniformách čo umoc-
ňovalo a približovalo históriu.   Po 
pietnom akte položenia vencov sa 
účastníci osláv presunuli za dopro-
vodu vojenskej hudby k pamätníku 
SNP, na námestí SNP. Oslavy pokra-
čovali príhovormi primátora Detvy 
pána Šufliarského a zúčastnených 

D U K L A - B R Á N A  S L O B O D Y
Oslavy Karpatsko -  duklianskej operácie

PROTIFAŠISTICKÝ BOJOVNÍCI SA ZÚČASTNILI
NA OSLAVÁCH PARTIZÁNSKEJ PREHLIADKY

oficiálnych hostí. Dobrú pohodu 
dotváral aj pekný kultúrny program 
vojenskej hudby, folklórnych skupín, 
vystúpenie mažoretiek a prebieha-
júci Detviansky jarmok. Účastníci 
si mohli pozrieť aj výstavu ovocia a 
zeleniny, ktoré dopestovali členovia 
miestnej organizácie záhradkárov. 

Zaujala aj výstava prekrásnych det-
vianskych krojov, výšiviek a sláv-
nostne vyzdobený Rímskokatolícky 
kostol svätého Františka z Assisi. 
Účastníci si mohli pozrieť aj výstavu 
motocyklov veteránov a na záver 
i okružnú jazdu. Základná organi-
zácia Jednoty dôchodcov Sloven-

ska pripravila pre účastníkov SZPB 
guľáš. Cesta späť do Brezna pre-
behla s dobrým pocitom príjemne 
prežitého dňa o vydarenej akcii a 
spokojnosti všetkých zúčastnených. 
predseda ZO SZPB v Braväcove

mjr.v.v. Gašperan Jozef
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Tabuľka III. liga dorast U19 skupina 
JUH – jesenná časť ročník 2017/2018

1 TJ Sklotatran Poltár 13 10 1 2 50:20 31
2 TJ Tatran Čierny Balog 13 8 3 2 36:19 27
3 FK FC Baník Veľký Krtíš 13 8 2 3 35:17 26
4 FK Iskra Hnúšťa 13 7 1 5 28:17 22
5 FTC Fiľakovo 13 5 5 3 26:11 20
6 FK Slovan Kúpele Sliač 13 5 5 3 26:19 20
7 MFK Nová Baňa 13 6 2 5 23:24 20
8 MFK Spartak Hriňová 13 6 2 5 21:22 20
9 FK Sokol Braväcovo 13 5 2 6 30:20 17
10 MŠK Rimavská Sobota 13 4 4 5 27:19 16
11 MFK Strojár Krupina 13 4 4 5 26:18 16
12 FK Mesta Tornaľa 13 3 4 6 25:31 13
13 MFK Revúca 13 2 1 10 18:83 7
14 MFK Detva 13 0 0 13 11:62 0

1 FK Podkonice 13 11 1 1 64:17 34
2 FK Sokol Braväcovo 13 9 1 3 43:22 28
3 TJ PARTIZÁN OSRBLIE 13 8 1 4 33:21 25
4 OFK Slovenská Ľupča 13 7 4 2 27:19 25
5 FK BREZNO 13 7 2 4 27:17 23
6 TJ ŠK Hronec 13 6 3 4 21:22 21
7 TJ Tatran Čierny Balog 13 5 4 4 32:26 19
8 FK - 34 Brusno - Ondrej 13 6 1 6 21:29 19
9 TJ - Družstevník Strelníky 13 5 1 7 31:38 16
10 ŠK Obecný podnik lesov Poniky 13 3 4 6 21:24 13
11 FK SOKOL NEMECKÁ 13 3 3 7 21:27 12
12 OFK Slovan Valaská 13 2 4 7 13:23 10
13 FK Šalková B 13 2 2 9 33:51 8
14 TJ Mladosť Pohorelá 13 1 1 11 11:62 4

Tabuľka II. trieda muži - skupina. B 
- jesenná časť ročník 2017/2018
1 FK 1928 Jasenie 8 8 0 0 38:9 24
2 ŠK Heľpa 7 5 0 2 24:8 15
3 TJ Slovan Beňuš 8 5 0 3 23:21 15
4 TJ Tatran Čierny Balog B 7 4 1 2 30:13 13
5 FK Sokol Braväcovo B 8 4 0 4 26:23 12
6 TJ Partizán Dolná Lehota 8 4 0 4 22:19 12
7 TJ Slovan Michalová 8 2 0 6 10:31 6
8 TJ Tatran Polomka 8 1 1 6 11:36 4
9 TJ Slovan Pohronská Polhora 8 1 0 7 11:35 3

„A“  mužstvo už tradične ako 
posledné 4 roky znovu obsadi-
lo, keď aj pekné, ale len druhé 
miesto, aj keď 7 kôl mužstvo fi-
gurovalo na čele tabuľky. Žiaľ, 
nevyhlo sa zaváhaniam s papie-
rovo slabšími mužstvami, prehra 
v Nemeckej aj v Brusne – to muž-
stvo stálo prvú priečku a stratu 6 

bodov na suverénne Podkonice. 
Celkové zhodnotenie jesene 
zase ale treba zhodnotiť ako vý-
borné, boli tam výhry v Čiernom 
Balogu, v  Brezne, v  Strelníkoch 
a viaceré vysoké výhry doma. Za 
sezónu 2017 patrí veľké poďako-
vanie všetkým hráčom, funkci-
onárom, sponzorom a  všetkým, 

V y h o d n ot e n i e 
f u t b a lov e j  s e zó n y

Tabuľka I. trieda muži - jesenná časť ročník 2017/2018

ktorí sa podieľali na chode fut-
balového klubu v roku 2017. 
Do nového roku želám všetkým 
veľa zdravia, šťastia, životných 
a  športových úspechov. „B“ 
mužstvo obsadilo po jeseni štvr-
tú priečku, čo nie je zlé. V muž-
stve sa vystriedalo až 31 hráčov, 
čo vlastne bol zámer a účel, aby 
si naši dorastenci vyskúšali hru 
v  seniorskom mužstve a  menej 
vyťažení hráči z  „A“ mužstva, 
aby ladili formu v „B“ mužstve.  
Výsledkovo sklamali len doma 
proti suverénnemu lídrovi Jase-
niu a  mrzí prehra v  poslednom 
kole s poslednou Polhorou. 

Starí páni – Turnaj 
Detva 9.12.2017 

Za účasti ôsmich mužstiev 

naše mužstvo obsadilo štvrtú 
priečku v  silnej konkurencii, 
keď všetky mužstvá mali pre-
važne priemer rokov 35 – 40, 
naše mužstvo malo 45 a  viac. 
V  úvode turnaja, pokiaľ bolo 
ešte síl naše mužstvo ako jediné 
dokázalo potrápiť suverénneho 
víťaza turnaja Novú Baňu, ktorá 
po výsledku 1:1 stratila jediné 
body len s nami. Naše výsledky 
na turnaji:
Braväcovo – Nová Baňa 1:1
Braväcovo – Modrý Kameň 1:0
Braväcovo – Pstruša 2:1
Braväcovo – Zvolen 0:3
Braväcovo – Detva 0:1

Najlepší náš strelec Radóc Jo-
zef – 3 góly. Zostava: Srnka J., 
Martinec, Radóc, Bubelíny, Ko-
ľaj, Srnka M., Hlaváčik, Budaj 
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1. Januára 1993 začalo písať Slovensko svoje 
nové dejiny. Oddelením od Čiech sme sa stali sa-
mostatným, zvrchovaným štátom. 15. februára 
bol za prezidenta Slovenskej republiky zvolený 
Michal Kováč – člen HZDS. 2. marca bola jeho 
inaugurácia. 4. až 7. februára prebehlo kolko-
vanie peňazí. Boli kolkované 1000; 500; 100; 50; 
20 korunové bankovky. 10 Kčs a  mince platili 
naďalej. Bankovky boli okolkované kolkom, na 
ktorom je slovenský znak a napísané Slovenská 
republika. Do konca roka 1993 boli všetky penia-
ze okrem 500 korunových bankoviek vymenené. 
500 platili ešte do 10. januára 1994. Na obecnom 
úrade pribudlo pracovníkom roboty, lebo museli 
vypočítavať rôzne dane, ktoré sa pomerne zvýši-
li. Neplatila sa už domová daň, ale daň z nehnu-
teľnosti. Na Fašiangy napadlo veľa snehu cca 
60cm. Z 19. na 20. februára bola u nás diskotéka 
a do rána bol vykradnutý obchod: Rozličný tovar. 
Polícia hneď na druhý deň vypátrala vinníkov, 
pretože vo dvore policajti našli preukážku jed-
ného z nich. Boli to mládenci z Brezna. 2.V.1993 
Základná organizácia požiarnej ochrany zahrala 
v réžii J. Gašperana hru Göltnera „Horí“. Účinko-
vali: Jolana Divoková, M. Stančíková, R. Pavliako-
vá, D. Bacúšan, J. Ľupták, S. Ľupták, D. Gašperan, 
J. Šperka. Odohrali dve predstavenia a  na obi-
dvoch bola účasť dobrá. 6.6.1993 prebehla na 
športovom ihrisku súťaž  požiarnych družstiev. 
Naše požiarne družstvá sa umiestnili: muži 3. 
miesto; ženy 2. miesto. V okresnej súťaži zostali 
naši požiarnici na 6. mieste, ženy na 2. mieste. 
25.7.1993 bol u nás tradičný futbalový turnaj za 
účasti družstiev: Sokol Braväcovo, Slovan Beňuš, 
Tatran Čierny Balog, Družstevník Ožďany. Turnaj 
vyhrali futbalisti Braväcova. Ďalším ročníkom 
pokračoval aj NONSTOP volejbal a  to v  dňoch 
20. – 21.8. Zúčastnili sa ho už známi volejbalis-
ti z  Brezna, Valaskej a  okolia. Počasie tento rok 
prialo. Čas v dobrej nálade rýchlo ubiehal Bravä-
covo zvíťazilo nad Výberom sveta. 

Školstvo – v MŠ bolo zapísaných 23 detí. Perso-
nál sa nemení. V Januári došlo na škole k havárii. 
Na vodovode prasklo tesnenie v noci na poscho-
dí ZŠ a  voda pretiekla cez strop do priestorov 
MŠ. V dôsledku toho sa musela MŠ cez prázdniny 
vymaľovať. Základná škola – I. ročník – 30 detí – 
M. Chválová, II. Ročník – na Beňuši – D. Matisová, 
III. Ročník – 19 detí – Z. Ľuptáková, IV. ročník – 25 
detí – E. Fašková. 

Počasie – Jar bola veľmi suchá, práce onesko-
rené. V júni a júli sa veľmi ochladilo, teploty klesli 
až na 1°C. V auguste zas nastali tropické horúča-
vy nad 30°C. Lesných plodov a hríbov bolo po-
merne dosť. Bolo dosť i  zemiakov, ale narástlo 
málo trávy. Prvý sneh napadol hneď po Martino-
vi a vydržal až do Vianoc. November bol chladný 
– 17°C, na Vianoce sa oteplilo a na Štedrý večer 
pršal dážď so snehom. 

Obyvateľstvo: Narodených 10 detí, zomrelo 12 
občanov, sobáše uzavrelo 7 párov. 

O obci pribudli tri nové domy: Radoslav Srnka, 
Jozef Bútora, Štefan Ľupták. 26.IX.1993 zomrel 
vo veku nedožitých 59 rokov náš starosta La-

dislav Libič. Zomrel po dlhej, ťažkej chorobe. 
Pohreb mal v utorok 28.IX. 1993. Odprevadiť ho 
bola skoro celá obec. Predsedom MNV, potom 
starostom obce bol od roku 1976. 

Tragédia – V nedeľu 12.septembra 1993 hava-
roval na motorke v Beňuši na Hlavine náš občan 
Ľuboš Lopušný, ktorý zraneniam v  nemocnici 
podľahol. Zomrel ako 18-ročný. 

V našej dedine sa stalo už tradíciou, že divadel-
ný súbor pri MOS pripraví na vianočné sviatky 
pre svojich spoluobčanov malé kultúrne prekva-
penie. Divadelníci sa predstavili na prvý sviatok 
vianočný hrou F. Urbánka – Kamenný chod-
níček. Hoci túto hru už mnohí poznali, predsa 
účasť na predstaveniach bola dobrá. Predstavili 
sa nám už známi herci, ale aj noví, ako Alenka 
a  Zuzka Šperkové, Paľko Kochan, Janko Šperka 
a iní. Hlavné úlohy hrali: Juraj Gašperan a Alenka 
Šperková. Na druhý sviatok vianočný mladí diva-
delníci zahrali hru S. Štepku: Jánošík. Takto sa rok 
1993 v našej dedine ukončil. 

Rok 1994 sa vyznačuje dôležitými politickými 
udalosťami. Po smrti bývalého starostu Ladisla-
va Libiča, naša obec bola dlhšiu dobu bez sta-
rostu, preto OZ žiadalo Národnú radu uskutoč-
niť mimoriadne voľby starostu obce. Povolenie 
k  voľbám bolo vydané a  voľby sa konali 28.V. 
1994. Kandidáti na starostu: Ing. Peter Baliak, 
Ján Dlholucký, Ján Laurinc, Tatiana Švantnerová. 
8. mája sa všetci kandidáti predstavili so svojim 
volebným programom na verejnom zhromažde-
ní občanov. Starostom obce s najvyšším počtom 
hlasov 229 sa stal Ing. Peter Baliak. Ján Dlholucký 
získal 54 hlasov, Ján Laurinc 220, Tatiana Švant-
nerová 17 hlasov. Volieb sa zúčastnilo 520 voli-
čov. 

Voľby do Národnej rady – v dňoch 30.IX. a I.X. 
1994. Najviac hlasov získalo HZDS (Hnutie za de-
mokratické Slovensko) aj v našej obci. 28.X. 1994 
vyhlásil prezident Michal Kováč referendum, 
ktoré by malo odsúhlasiť zákon o  preverovaní, 
ako boli získané financie v  privatizácii. Zákon 
nebol odsúhlasený, pretože referendum nebolo 
platné. 

18. – 19. XI. 1994 – Komunálne voľby starostu 
obce a  obecného zastupiteľstva. Kandidáti na 
starostu obce: Ing. Peter Baliak, Ján Laurinc. Voľ-
by vyhral Ing. Peter Baliak a získal 382 hlasov, Ján 
Laurinc získal 114 hlasov. Obecné zastupiteľstvo 
– kandidátov bolo 37. Poslanci do OZ boli podľa 
počtu hlasov zvolení:

1. Ľupták Peter – 274 hlasov
2. Gašperanová Anna – 252
3. Bacúšan Dezider – 249
4. Ličko Peter – 243
5. Ing. Vladimír Vrbovský – 236
6. MVDr. František Pavliak – 222
7. Ľupták Štefan – 221
8. Ľupták Stanislav – 207
9. Kán Ján – 197
10. Laurinc Ján – 188
11. Šperka Juraj – 178
12. Srnková Katarína – 175

Obyvateľstvo -  narodilo sa 8 detí, zomrelo 13 
ľudí, sobáše 8. Keď nastúpil do svojej funkcie 
starosta obce, začal sa prebúdzať aj život obce. 
Starosta zamestnal niekoľkých občanov z radov 
nezamestnaných, ktorí mali na starosti hlav-
ne skrášliť našu obec a to tým, že robili údržbu 
ciest, jarkov a iných verejných priestranstiev. Boli 
upravené a  vyasfaltované miestne komuniká-
cie, cez dedinu bol zregulovaný potok Hodnota 
týchto prác bola 909000Sk. V  Podholí, v  miest-
nom potoku bola vybudovaná nádrž na vodu 
pre prípad požiaru. Pri týchto prácach najviac 
pomáhali požiarnici. 

Školstvo – v MŠ bolo zapísaných 22 detí. ZŠ – I. 
ročník je v Beňuši, II. Ročník – uč. M.Chválová – 
29 detí, II. Ročník – E. Fašková – 29 detí, IV. ročník 
– Z. Ľuptáková – 21 detí. Družina – A. Gašpera-
nová – 26 detí. 

Kultúrno – spoločenský život – Viac sa darilo 
športu ako kultúre. 24.7.1994 – Futbalový tur-
naj v  Braväcove. – Tatran Čierny Balog, Slovan 
Valaská, Slovan Beňuš, Sokol Braväcovo. Víťaz 1. 
Čierny Balog, 2. Braväcovo, 3. Valaská, 4. Beňuš. 
Po turnaji vystúpil pred klubom dôchodcov fol-
klórny súbor Poľana zo Zvolena. Zväz mladých – 
17. VII. 94 – Volejbalový turnaj za účasti štyroch 
družstiev z  okolia a  domáci. 1. Zámostie, 2. Va-
laská, 3. Brezno, Dubová. Turnaj vyhrala Dubo-
vá. V  jesennej časti roč. 1994/95 pekný úspech 
zaznamenali naši futbalisti, keď v II. triede súťaži 
obsadili 4. miesto. Div. súbor pri MOS sa predsta-
vili s hrou „Kamenný chodníček“ v Brezne a v Ta-
jove.

Obchody – V januári odišla do dôchodku Doro-
ta Libičová a nastúpila Anna Sihelská z Beňuša. 
30. VI. 94 odišla do dôchodku aj vedúca obchodu 
Chlieb – pečivo Mária Libičová. Nastúpila na jej 
miesto Mária Bútorová. Tento obchod bol otvo-
rený do decembra, potom ho Jednota Brezno 
zrušila. Chlieb, mlieko sa predávajú v  obchode 
: Rozličný tovar. Súkromný obchod u Nemčokov 
bol zrušený. 1.VIII. 94 bol u nás v starej budove 
MŠ otvorený súkromný obchod. Majiteľmi sú Ba-
liakovci z Brezna. Pohostinstvo a mäsiareň dala 
Jednota do prenájmu Ing. Baloghovi. 

Počasie – V počasí sme tohto roku nezazname-
nali zvláštne výkyvy. Jar bola načas a  aj dobrá, 
daždivá. Leto bolo suché, teploty dosť vysoké. 
Veľmi a rozšíril hmyz, najmä mandolínky zemia-
kové. V októbri začali silné mrazy, potom už bola 
jeseň mierna. Snežiť začalo až po Martinovi, ale 
sneh zmizol. 

Nešťastia – Ani tohto roku nás neobišli nešťas-
tia. 7. marca pri skladaní dreva na píle v Halnoch 
sa roztrhlo lano a  drevo zavalilo nášho občana 
Jozefa Ľuptovčiaka, ktorý zraneniu na mieste 
podľahol. 27. októbra zrazilo auto pred ZŠ Beňuš 
Miška Baliaka. Ťažkým zraneniam Miško v  ne-
mocnici podľahol. Na žiadosť kronikárky Margity 
Libičovej o uvoľnenie z  tejto funkcie, OZ dňom 
31.12.1994 uvoľnilo menovanú z  funkcie kroni-
kárky.

Spracovala EĽ


