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Vážení spoluobčania,
 Skončilo sa zimné obdobie, ktoré sa vôbec nedá po-
rovnať s obdobím spred roka, kedy sme boli zasypaní 
celú zimu bohatou snehovou nádielkou. Táto zima 
bola u nás skoro bez snehu, akurát nasnežilo len na 
Mikuláša, potom už len sporadicky a málo. Preto sme 
ani nemohli poriadne vyskúšať našu techniku na zimnú 
údržbu a porovnať s predchádzajúcimi obdobiami. 
Tento rok môžeme nazvať ako volebný rok . V marci sa 
území SR konali prezidentské voľby, ktoré sa vyznačo-
vali rekordným počtom kandidátov, ktorých bolo pôvod-
ne 15, po vzdaní sa jedného, zostalo súperiť v prvom 
kole 14 kandidátov. O týchto voľbách sa podrobnejšie 
informácie dočítate v samostatnom článku. V máji nás 
čakajú voľby poslancov do Európskeho parlamentu 
a na jeseň komunálne voľby. Budeme si v nich voliť 
starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva. 
 Na základe uznesenia OZ, majetkoprávne usporiadať 
stavbu Maštale pod strediskom Poľnohospodárskeho 
družstva v Braväcove , sme sa v minulom týždni 
dohodli s vlastníkom na kúpnej cene 250 eur, v sú-
časnosti prebieha zápis nehnuteľnosti na LV obce. Do 
budúcnosti máme zámer túto stavbu opraviť, priľahlý 
pozemok oplotiť a využiť objekt ako zberný dvor sepa-
rovaného zberu, prípadne aj garáž pre traktor s príslu-
šenstvom. Dosiahli by sme tým odstránenie skladu na 
Vyhonisku, ktorý nie je vyhovujúci a svojim vzhľadom 
narúša okolie uvedenej časti obce. 
 Obecné zastupiteľstvo na februárovom zasadnutí tiež 
schválilo podanie žiadosti na výrub starých stromov 
pri OcÚ na školskej záhrade. Vzhľadom na svoj vek 
a zdravotný stav, tieto ohrozujú občanov pohybujúcich 

Očami starostuOčami starostu

Už dlhé roky sa spája mesiac 
marec s pojmom „mesiac knihy“. 
Kniha, najväčší priateľ človeka, od 
nepamäti patrí medzi neodmysliteľ-
ných spoločníkov mladých či sta-
rých. Prečo si mesiac knihy pripomíname práve v marci?  
Pri pátraní, prečo sa marec už roky pripomína ako me-
siac knihy, sme sa dopracovali k známej a zaujímavej 
postave slovenskej histórie - Matej Hrebenda Hačav-
ský (10. 3. 1796 - 16. 3. 1880). Tento legendárny šíriteľ 
slovenskej a českej knihy a tým aj osvety a vzdelanosti 
sa narodil aj zomrel v marci. Hoci bol slepý, natoľko mi-
loval knihy, že sa mu stali osudom. Putoval po Gemeri, 
Malohonte až do Viedne, zbieral staré tlače a rukopisy 
a zachraňoval ich. 
Marec – mesiac knihy bol prvýkrát vyhlásený v bývalom 
Československu v roku 1955 na počesť Mateja Hreben-
du a tiež ako snaha o udržanie a podporenie trvalého 
záujmu o knihy.

VEĽKÁ NOC JE PREDO DVERMI,
OSTAŇTE CHLAPCI VERNÍ,
I NAPRIEK DIEVČAT KRIKU,
DOBRÉMU SVOJMU ZVYKU.
DIEVČATÁM VEĽA VODY
A CHLAPCOM MÁLO ŠKODY!
POKOJNÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY,
RADOSŤ Z JARNÉHO SLNIEČKA
A POHODU VŠETKÝM
   praje RR

sa po miestnej komunikácii, po-
škodzujú oplotenie. Rozhodujúce 
slovo bude mať nielen povoľovací 
orgán, ktorým je v tomto prípade 
OÚ Brezno - odbor starostlivosti 
o životné prostredie, úsek ochra-
ny prírody, ale aj Vy vyjadrením 
svojich výhrad alebo pripomienok. 
Bude na to priestor do jesene do 
začiatku vegetačného obdobia, 
kedy plánujeme vykonať výrub a nahradiť tieto dreviny 
náhradnou výsadbou. Ďalšie závery z rokovania OZ si 
môžete prečítať v samostatnej časti našich ON.
 V treťom čísle ON Braväčan z minulého roku sme písali 
o dobudovaní fontány v strede obce v rámci projektu 
„Centrum obce“. Túto sme vďaka darcom a sponzorom 
dokončili v októbri minulého roku. Zostáva dokončiť 
sochu z kmeňa vyrezaného stromu. Vďaka dobrej spo-
lupráci s internetovým operátorom Flexicom, máme už 
vybudované v strede obce pri fontáne bezplatné WIFI 
pripojenie, ktoré môžu využívať tak domáci, ako aj náv-
števníci našej obce.
 Máj je aj mesiacom spúšťania fontán. Preto sme aj 
my naplánovali slávnostné spustenie našej „Kattošovej 
fontány“ na deň 07. mája 2014 o 16,00 hod.. Pozývame 
Vás všetkých na toto podujatie.
 Čo sa týka celkového dokončenia projektu „Centrum 
obce“, máme v pláne v spolupráci s COOP Jednota 
Brezno, využiť priestor časti dvora Jednoty, západne od 
budovy na vybudovanie javiska na príležitostné kultúrne 
a spoločenské podujatia našich spolkov a združení. Sú-
časťou úprav bude aj architektonické dotvorenie štítovej 

steny obchodu tak, aby svojim terajším 
vzhľadom nenarúšala centrum obce.
 Úlohou najbližšieho obdobia bude pre 
nás v súvislosti s Centom obce majet-
koprávne usporiadať časť pozemkov pod 
stavbami ( Tržnica, fontána), nakoľko 
ich doposiaľ nemáme vo vlastníctve, len 
v užívaní.
 Na základe rozhodnutia RÚVZ Ban-
ská Bystrica č. 20011/02379 zo dňa 
13.06.2011 bola stanovená maximálna 
kapacita zariadenia MŠ Braväcovo - 18 
detí. V snahe uspokojiť všetkých záujem-

cov nie len z Braväcova, navštevuje MŠ v súčasnosti 
25 detí, nie všetky sú z Braväcova. Aj napriek môjmu 
návrhu regulovať počet detí, ktoré navštevujú MŠ 
z iných obcí a zároveň stanoviť pre ne vyšší popla-
tok, tak ako to riešia mnohé iné obce alebo mestá 
na Slovensku. U nás sa tento návrh v rade školy pri 
MŠ nestretol s pochopením a doteraz sa to neriešilo. 
Obec ako zriaďovateľ MŠ, nesie plnú zodpovednosť 
za dodržanie všetkých podmienok vrátane kapacity 
zariadenia, preto budeme pri prijímaní detí v budúcom 
školskom roku postupovať takto. Prednostne sa budú 
prijímať deti s trvalým pobytom v obci Braväcovo, 
potom tie ktoré dovŕšili piaty rok veku, ďalej s odlože-
nou povinnou školskou dochádzkou, potom tie, ktoré 
dovŕšili 3 roky, potom ktoré sú v opatere osamelého 
pracujúceho zákonného zástupcu, ktoré sú v opatere 
obidvoch pracujúcich zákonných zástupcov. Deti, 
ktoré nedovŕšili 3 roky sa prijímajú iba v prípade 
voľnej kapacity. V prípade nenaplnenia kapacity MŠ 
deťmi z Braväcova, môžu byť prijaté do MŠ aj deti zo 
susedných obcí.

Peter Baliak – starosta obce

Dnes už úlohu Mateja Hreben-
du – šírenie kníh, knižnej kultúry 
a podporu vzdelávania – plnia 
knižnice. Hoci sprístupňujú svoje 
knižné fondy čitateľom po celý rok, 

v marci zvlášť aktivizujú svoju činnosť.
Do mesiaca knihy vhodne zapadol aj Týždeň sloven-
ských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia kniž-
níc v roku 1999 a pravidelne sa organizuje v posledný 
marcový týždeň. Cieľom tejto akcie je pripomenúť, že 
aj v období informatizácie, moderných informačných 
technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie 
a význam. Aj kniha prechádza nevyhnutným vývojom 
od rukopisnej, cez tlačenú, speje k svojej elektronickej 
podobe. Nie je podstatná jej podoba, ale význam, ktorý 
mala v histórii a má aj v súčasnosti pre spoločnosť aj 
pre jednotlivca.
V našej dedine sa tiež podarilo ešte stále zachovať a udr-
žiavať činnosť obecnej knižnice. Významnú zásluhu má 

na tom aj dlhoročná „knihovníčka“ p. Elena Luptáková. 
Snaží sa najmä v spolupráci s Materskou školou v Bra-
väcove a Základnou školou  v Beňuši, aby sa knihy a ich 
čítanie dostávali do povedomia už od tých najmladších. 
Taktiež v mesiaci marci už viac rokov v spolupráci s MS 
SČK pripravujú podujatie s názvom „Večery s knihou“. 
Zvyčajne sa stretávajú v priestoroch obecnej knižnice, 
ženy si prinesú so sebou aj ručné práce a jedna z nich 
číta všetkým zaujímavé príbehy z vybranej knihy.
Takýmto spôsobom sa nielen dozvedia niečo nové, po-
učné, ale si spolu aj pobesedujú a zažijú pestrý večer. 
Bolo by vítané a chvályhodné, keby medzi stále návštev-
níčky tejto aktivity v budúcom roku pribudli aj nové tváre. 
Veľmi by sa tomu potešili.

VŠ

 VEČERY 
S KNIHOU
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Naši 
jubilanti

V prvom  štvrťroku toh-
to 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
Peter Pôbiš
55 rokov

Melánia Fraňová
Peter Srnka

60 rokov
Ing. Jozef Michelčík

Mária Černeková
Anna Bacúšanová

65 rokov
Ondrej Šajgalík

75 rokov
Ján Pačesa

Anna Vaňková
80 rokov

Anna Rusnáková
85 rokov

Dezider Srnka
Anna Poliaková

(DB)
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Dňa 21. marca 2014 zavítal 
do materskej školy v Beňuši Mgr. 
Viktor Guľváš s hudobno-výchov-
ným koncertom. Okrem detí ta-
mojšej MŠ sa na ňom zúčastnili 
aj deti z MŠ Braväcovo 
a z MŠ Bacúch. Program bol 
plný pesničiek s jednoduchými, 
veselými a ľahko zapamätateľný-
mi textami a zároveň rytmickými 
a chytľavými melódiami. Deti si 
spevom zrátali dni v roku, ocitli 
sa medzi zvieratkami a zozná-
mili sa s ich hlasmi. Nenásilnou 
formou si zopakovali známe veci, 
napríklad predmety rôznych fa-

V jedno piatkové dopoludnie, presne 7. 
februára, nás v materskej škole navští-
vila ochrankyňa prírody Hanka Šucha-
ňová, ktorá nám predstavila zvieratká 
žijúce v našom lese. Sedeli sme spolu 
okolo veľkého košatého stromu a rozprá-
vali sa o lese. Mali sme možnosť vypo-
vedať svoje „lesné zážitky“ a na základe 
hádanky sme hádali jednotlivé zvieratká, 
ktorých popis nám bol blízky. Veľmi sa 
sa tešili z úspechu, keď sa nám poda-
rilo hádanku uhádnuť. Teta Hanka nám 
porozprávala o každom zvieratku rôzne 
zaujímavosti, ktoré boli pre nás oboha-
tením. A tak sme sa dozvedeli napríklad 
aj to, že ježko lozí po stromoch, netopier 
nemá krídla ale lietacie blany. Pre nás 
dosť neznáma kuna skáče po stromoch 
a vyjedá vajíčka, ale aj vtáčiky. Mravčeky 
lozia po stromoch a jedia vošky, no tiež 
likvidujú biologický odpad – napríklad 
list spadnutý zo stromu zjedia skôr, ako 
zhnije. Už vieme aj to, akú dôležitú úlohu 
má sojka – dáva ostatným zvieratkám 
na vedomie, že do lesa prišiel človek. 
Obrázok každého zvieratka, či vtáčika, 
sme priložili na správne miesto v strome 
– korunu, kmeň a koreň podľa toho, kde 
ich v skutočnosti môžeme nájsť. Ďalšou 
úlohou pre nás bolo triediť zvieratká 

Fašiangový čas prináša zábavu, radosť, veselosť. 
V našej materskej škole je detský karneval v tomto 
čase už milou tradíciou.
Obdobie očakávania a prípravy masky vystriedal 
deň, na ktorý všetky deti netrpezlivo čakali. Dňa 
28. februára sa naša materská škola premenila 
na rozprávkovú krajinu, kde sa spolu v dobre 
nálade zabávali princezné s ninja bojovníkmi, spi-
derman s vílami, barbina s indiánmi, snehulienka 
s vojakom a policajtom, pilčík s horárom, ninja 
korytnačka s pandou, lienkou, motýlikom... Všet-
ky masky sa predstavili originálnymi kostýmami 
a básničkami. Po úvodnom predstavení masiek 
boli všetky masky za svoju originalitu odmenené 
malou odmenu a potom sa už rozpútala pravá fa-
šiangová zábava so všetkým čo k správnej zábave 
patrí- s dobrou muzikou, tancom a pohostením 
tradičnými fašiangovými dobrotami od šikovných 
mamičiek. Ovocné misy, chutné koláčiky a šišky 
nenechali na seba dlho čakať. 
Za ten čas sa nám ale poriadne zvečerilo a my 
sme sa museli rozlúčiť s tohtoročným karnevalom. 
A tak zazvonil zvonec a rozprávky bol koniec. Nuž 
ale nesmúťme, veď o rok sa k nám vráti zas!

(KŠ)

( )))))

KOŠATÝ STROM – DOM PRE ZVIERATKÁ A VTÁČIKY

do dvoch skupín podľa toho, či v zime 
spia alebo nie, a vtáčiky na základe 
toho, či odlietajú na juh, alebo ostávajú 
u nás. Pri hre „Na zvieratká“ sme mohli 
samostatne napodobniť zvukom alebo 

pohybom zvieratko, ktoré sa nám páči. 
Na záver príjemného dopoludnia sme 
našej ochrankyni prírody nakreslili les 
a v ňom rôzne zvieratká.

(MM)

KARNEVAL V MATERSKEJ ŠKOLEKARNEVAL V MATERSKEJ ŠKOLEKARNEVAL V MATERSKEJ ŠKOLEKARNEVAL V MATERSKEJ ŠKOLE

KONCERT PRE ŠKÔLKAROV
rieb v piesni Farby. Pieseň Tele-
fón im pomohla naučiť sa dôleži-
té čísla – 150, 155, 158. Precvičiť 
hlavu, ruky, trup, nohy, výskoky 
a beh pomohla deťom pieseň 
Keď chceš s nami zdravý byť... 
Narábať s kladivom, pílou, vrtá-
čikom, sekerou a nožnicami sa 
naučili v piesni My sme malí re-
meselníci. Veľkým zážitkom bola 
pre deti pieseň Afrika, pri ktorej 
sa naučili cudzie reči. Na záver 
programu si spolu so Šašom aj 
zatancovali. Atmosféra počas 
celého koncertu bola fantastic-
ká. Pesničky uja Viktora zabavili 
nielen deti, ale aj pani učiteľky.

(MM)
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V kronike obce je zapísané:
     „V noci z 29. na 30. januára 1945 
zostala v Beňuši len hŕstka nemeckých 
vojakov.“ (Na vysvetlenie musím uviesť, 
že Braväcovo v tom období bolo súčas-
ťou Beňuša, k jeho osamostatneniu došlo 
až po vojne v roku 1957.) „Nemeckí vojaci 
zatarasovali cestu odstreľovanými stro-
mami. Pred Makovou vyhodili na ceste 
most a okolie zamínovali. Poodstreľovali 
takmer všetky telegrafi cké stĺpy, vyhodili 
most ponad Hron z Beňuša do Pôbišova, 
pričom boli poškodené aj blízke domy. 
Ráno 30. januára podpálili na dolnom 
konci dediny vlastné auto naložené mí-
nami a odišli. V to ráno bolo všetko na 
nohách. Muži, ženy s čakanmi i lopatami 
a s povozmi išli odstraňovať prekážky 
z cesty, aby mohli vítať víťaznú Sovietsku 
armádu, ktorá nám priniesla oslobodenie. 
Zavial nový duch. Občania sa dobrovoľne 
podujali stavať mosty a pomáhať, kde 
bolo treba. Nebolo tu badať nútenú prácu, 
akú vyžadovali Nemci – zákopy a proti-
tankové prekážky. Čoskoro sa objavili aj 
naši chlapi – partizáni. 1. februára, krátko 
popoludní, vošla do obce smerom od Po-
lomky hliadka oslobodzovacej armády – 
dvaja vojaci rumunskej armády s pekným 
huňatým bielym psom. Aj vojaci mali na 
sebe biele maskovacie plášte k snehu. 
Po celej dedine bolo srdečné vítanie, 
pohostenie a želanie šťastnej cesty. Vte-
dy ešte netušili, že títo hrdinovia o malú 
chvíľu zaplatia životom. Pred Beňušskou 
boli prepadnutí nemeckou guľometnou 
paľbou z kopca Beľuška nad Bujakovom, 
jeden z nich na mieste zomrel a druhý, 
ťažko ranený, bol prevezený do školy 
vo Filipove, kde zakrátko zomrel a bol 

 Približne v strede dlhého a hrba-
tého nízkotatranského chrbta si 
medzi jeho ďalšími vrcholmi našla 
svoje miesto Čertova svadba.
 Vrch, akých je v týchto horách 
viac. Ani vysoký, ani nízky. Taký 
akurát. Necelých tisícpäťsto metrov. 
S hôľnym vrcholom, popod ktorý sa 
štverajú vetrom ošľahané smrečky 
a jarabiny. Nad ne, až na neveľkú 
vrcholovú polianku, kde rastú tak 
psice, smlzy, chlpane, ale aj ču-
čoriedky s ostrovčekmi brusníc, 
vystupuje plazivá borievka a drobné 
kosodrevie.
 Je to vrchol s peknými výhľadmi 
na väčšinu nízkotatranských sú-
rodencov, ale aj na Liptov a Hore-
hronie, obrúbené hradbami Tatier 
i Rudohoria, Liptovských hôľ či 
Kremnických vrchov.
 A predsa má ten zvláštny názov – 
Čertova svadba. Povesť hovorí, že 
si ho vyslúžil podľa príhody, ktorá 
sa stala pred mnohými rokmi.
 Bola jeseň. V dolinách sedávala 
hustá hmla, zatiaľ čo vrcholky hôr 
šteklili slnečné lúče babieho leta. 
Už odkvitli modré kalichy horcov. 
Jesenné vetry strhávali zo stro-
mov zlatisté lístie. Ranné mrazy 
postriebrili trsy tráva osladili vínové 
bobule brusníc. Ďumbier si nasadil 
snehovú čapicu.
 Ľudia žijúci pod týmito vrchmi už 
boli pripravení na príchod zimy.  
Komory a pivnice mali naplnené 
obilím, múkou, zemiakmi, orechmi 
i jablkami a hruškami, humná voňa-

Zabudnutý deň?
 Náš pozemský čas smeruje k nenávratnu. Odmeriava i život narodeného člo-
veka, ako i dejiny národa. Každá generácia sa nachádza v určitom priestore 
a čase. Pre tú našu, najstaršiu, dožívajúcu je deň, či obdobie spomienkou 
na prežité skutočnosti, či udalosti. Pre ďalšie generácie je to už nepoznaná 
a vzdialená história.
 Dovoľte mi preto, tento významný deň v živote obce Braväcovo a následné 
udalosti tohto obdobia priblížiť vám všetkým, spoluobčanom. Pamätníkom 
i najmladším. 
 V mierových časoch vnímame zimné časy a svet nielen cez starosti, ale aj 
radosť, najmä možnosti vyžitia sa v zimných športoch. Koniec januára 1945 
sa na Horehroní vyznačoval silnou zimou a množstvom snehu. Život najviac 
sužovala vojna, ktorá prinášala množstvo utrpenia. Všetky ťažkosti pomáhala 
našim predkom prekonávať nádej, že vojna začína vstupovať do svojej rozho-
dujúcej fázy – vyhnať nenávideného agresora. Nasvedčovala o tom i situácia 
v našom regióne a blízkom okolí. Vojská osloboditeľov, Červenej armády z II. 
ukrajinského frontu a 4. rumunskej armády, po zlikvidovaní nepriateľského 
odporu v Čiernom Balogu a pri obci Michalová, mali od južného smeru k Breznu 
cestu voľnú. Nepriateľské jednotky, ktoré kládli odpor v údolí horného Hrona 
na východ od Brezna, museli urýchlene ustupovať, lebo im hrozilo nebezpe-
čenstvo obkľúčenia.

pri škole aj pochovaný. S vojakmi padol 
aj ich verný druh – pes. Zakrátko sa 
obec naplnila rumunskými a sovietskymi 
vojakmi. Nemci ustúpili postupne až nad 
Brezno.“

Z kroniky mesta Brezna:
 „Pouličný boj v meste sa začal 31. janu-
ára v skorých ranných hodinách už pred-
poludním bolo mesto takmer celé oslo-
bodené.  Nepriateľ sa však nevzdal. Na 
západnom okraji mesta, pri roľníckej ško-
le v Banisku zaujal obranné postavenie. 
Rovnako na juhozápadnom okraji chotára 
na najvyššom bode – kóta Hnusnô (750 
m.n.m.), si vybudovali dômyselný systém 

bunkrov. Výškovú terénnu výhodu využili 
na 6 týždňové nemilosrdné odstreľovanie 
mesta delostrelectvom. Životy občanov 
boli znova ohrozené, preto osloboditelia 
rozhodli o úplnej evakuácii občanov mes-
ta. Prejavila sa veľká solidarita už oslo-
bodených obcí Horehronia – Polomky, 
Heľpy, Pohorelej, Šumiaca, Pohronskej 
Polhory ..., ktoré od 3. do 22. marca 
prichýlili breznianske rodiny. V meste 
zostali iba rumunské a sovietske vojská 
a z občanov vytvorená mestská milícia, 
ktorá mala za úlohu chrániť majetok 
spoluobčanov, likvidovať požiare spôso-
bené výbuchmi delostreleckých granátov 

a mín, vytvárať podmienky na úspešnú 
bojovú činnosť vojsk osloboditeľov. Boje 
o Brezno fakticky skončili iba 6. a7. marca 
oslobodením obce Valaská. Počas týchto 
šietich týždňov padlo v Brezne a okolí 52 
sovietských vojakov, 320 rumunských 
vojakov ( z toho 24 dôstojníkov ), 72 
miestnych občanov a iba 23 fašistov. 
Obec a ZO-SZPB Valaská na znak vďaky 
obnovili v roku 2010 práve pri kóte Hnus-
nô, pomník rumunským vojakom.“
 Prvý mesiac tohto roku ssme si pripome-
nuli už 69 rokov od pohnutých udalostí 
v januári 1945.  Mesto Brezno každoroč-
ne oslavuje 31.januára deň oslobodenia 
mesta u pamätníka osloboditeľov.
     Pre našu obec je 30. január takmer 
zabudnutý deň. Pre obec je to význam-
ný deň. Je to deň oslobodenia Bravä-
cova a nepripomína nám ho historický 
pamätník v centre, lebo nie je. Históriu 
je treba uchovávať a pripomínať povoj-
novej generácii. Zamyslime sa! Deň 
oslobodenia, o ktorom je v kronike 
písané, nezostane pre občanov obce 
v Braväcove zabudnutým. Ako to vtedy 
bolo uchovala nám kronika a po publi-
kovaní i naše vedomie.
     Rok 2014 je rokom 70. výročia SNP 
a 69. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. 
Pripravujú sa veľké republikové oslavy 
v deň sviatku 29. augusta v Banskej Bys-
trici za účasti Alexandrovcov a končiac 
leteckým dňom. Príjmite už teraz moje 
pozvanie  na 9.  ročník stretnutia generá-
cií v osade Kalište a poznávajte históriu 
národa, ako i pamätné miesta, ktoré treba 
zachovať i pre budúce generácie.

Jozef Gašperan ml.
Predseda ZO-SZPB v Braväcove

Čertova svadba
vým senom a kôlne zase starostlivo 
naukladanými polienkami i polena-
mi dreva.
 V takýto čas, keď každú chvíľu 
čakali príchod zimy, sa mala v Ja-
rabej konať svadba  urasteného 
Bocana s peknou Jarabčankou. Je 
to párik na pohľadanie, - radostne 
sa usmievali otcovia na vohľadoch. 
– Pekní ani obrázok. Bude im to 
spolu svedčať!
 V deň svadby sa vybral ženích aj 
s rodinou k neveste. Vyrazili hneď 
ráno, len čo sa zdvihla hmla, aby 
sa skoro dostali na južnú stranu 
pohoria. Dva vozy so svadobčanmi 
i rúcho uháňali proti Bocianke. Ces-
ta veselo ubiehala a mladý zať sa 
už videl pri svojej vyvolenej.
 Keď boli takmer v sedle, z ktoré-
ho je Jarabá na dohľad, narazilo 
koleso prvého voza na žulový 
balvan trčiaci z cesty. Prudký náraz 
ho vyhodil z oja. Kone splašené 
nečakaným trhnutím sa prudko 
rozbehli. Voz bez kolesa sa naklonil 
a prevátil.
 Spadol tak nešťastne, že ženíchovi 
pridlávil nohu. Len čo mu ostatní, 
ktorým sa nič nestalo, oslobodili 
zlomenú končatinu, nahnevaný 
vykríkol:
Toto je veru čertova svadba!
 Zranený mladý zať si v tej chvíli 
ani neuvedomil, že jeho výrok 
dal meno vrchu, pod ktorým sa 
nehoda stala.
 Ďalší zase tvrdia, že vrchol dostal 
názov vďaka úplne inej udalosti. 
Veľkou mierou sa o ňu pričinili 
nepríjemný vietor a hustá hmla, čo 

akoby sa na Čertovej svadbe udo-
mácnili. A zaumienili si robiť prieky. 
Ľuďom aj zveri. 
 V zime zvykol totiž vietor zafúkať 
už i tak dosť úzke, nebezpečné 
cestičky a hmla, aby nezaostala 
vo výčinoch podareného bračeka, 
ihneď prikryla kraj hustým závojom. 
Potom sa zase z ničoho nič prihnali 
uprostred horúceho leta, aby riadne 
potrápili baníkov a rubárov pracu-
júcich vo vrchoch. Keď sa hmle 
nechcelo šantiť, preháňal sa aspoň 
búrlivák vietor hrebeňmi vrchov 
a zháňal zver do dolín.
 Veľa neplechy a nešťastia narobili 
v tunajších lesoch títo výtečníci. 
Vráťme sa však k našej povesti. 
Bolo to opäť na jeseň, keď sa ma-
lužinský gazda vracal i s paholkom 
z breznianskeho jarmoku. Povyše 
Jarabej sa na dolinu spustila hustá 
hmla. Nepríjemná a sychravá. 
Nevadilo im to, pretože cestu, hoci 
uzučkú, dobre poznali. Iba paholok 
ujúkal, čo mu hrdlo stačilo, aby sa 
v tej hmle nestretli v závoze s iným 
vozom. V tom prípade by im ne-
ostávalo nič iné, len pekne-krásne 
jeden z nich rozobrať a po kúskoch 
poprenášať na druhú stranu. A na 
to veru ozaj nemali chuť v takom 
nečase.
Ako sa blížili k hrebeňu, hmla 
zhustla tak, že ledva dovideli na 
seba. Preto, len čo sa pehupli cez 
sedlo, zastali.
Bude lepšie počkať, kým sa hmla 
roztrhá. – začal gazda. – Aby sme 
do niečoho nenarazili.
Máte pravdu, - prisvedčil mu pa-

holok.
 Lenže hmla, hustá ako kypiace 
mlieko, sa ani nepohla. V ťažkých, 
vlhkých chuchvalcoch ležala na 
hrebeni. Iba čo chlad a vlhkosť 
z nej poriadne zachádzali pod odev.
Keby trošku pofúklo, aby ju vietor 
rozohnal, - šepol gazda po polho-
dine čakania.
     Sotva to povedal, prifi čal prudký 
vietor. S chuťou sa pustil do vozo-
vej plachty. Kmásal ňou, mykal, 
driapal, trhal. Darmo sa ju snažil 
zachrániť, po chvíľke z nej ostali 
len zdrapy. Vietor však útočil ďalej. 
Podnecovaný hlasnými stonmi 
lesov sa zlostne zapieral do všet-
kého, čo mu stálo v ceste. 
Ach, bodajže ťa! – zlostil sa  paho-
lok, keď ho ľadový vetrisko prefúkal 
až do špiku kostí.
     Kone divo erdžali. Odrazu sa 
rozbehli a prevrhli aj s vozom.
Už len toto nám chýbalo k šťastiu! 
– hromžil gazda, keď ich vypria-
hal. Kone, pocítiac voľnosť, zmizli 
v hmle.
Čo sa dnes čerti ženia? – hundre 
zlostne.
Je to skutočne ako na čertovej 
svadbe, - pritakal mu uzimený pa-
holok. Vtom vietor zosilnel a v jeho 
reve sa ozvala hudba a rozvášnený 
spev. Obaja prekvapene pozreli na 
seba. Hoci boli chlapi smelí a moc-
ní, behal im mráz po chrbte. Neča-
kaný poryv vetra ich hodil na zem. 
Zavreli oči a čakali na najhoršie.
Toto je už vari koniec sveta! – po-
myslel si vydesený gazda. 
Celá zem akoby sa chvela. Dolina  
hučala, vietor kvílil, konáre stro-
mov praskali. Táto zmes zvukov 
prírody sa miešala s muzikou. 
Jasne rozoznali vysoké cifrovanie 
prvých huslí, kontrujúcu basu, ako 

aj rezké, zvučné tóny cimbalu. Do 
nich znel hlasný, chripľavý spev.
Po chvíli všetko utíchlo a ozval sa 
smiech. Hrdelný tajomný.  Gazda 
si oboma rukami zapchával uši. 
Ani za celý svet by nebol otvoril 
oči. Nevedno, ako dlho takto čakal. 
Keď však oči konečne roztvoril, boli 
vrchy ožiarené lúčmi zapadajúceho 
slnka. Po hmle, vetre, tajomnej 
muzike či smiechu ani chýru. Nad 
dolinou sa vznášal súmrak. V Boci 
sa zažínali svetielka, bojazlivo 
prenikajúce z malých okienok dre-
veníc. Až sem doliehalo bľačanie 
oviec vracajúcich sa do košiara. 
Keby nie vyvaleného a rozbitého 
voza, mal by dojem, že sa mu to 
všetko iba snívalo. Vstal a poobze-
ral sa po paholkovi.
Miško! Miško! Kde si?
Žiadna odpoveď.
No tak! Mišo! Už je po tom. Vylez!
Nič.
Zobral do ruky hrčatú čugaňu 
a pobral sa ho zhľadúvať. Paho-
lok sedel obďaleč, učupený pod 
smriečkom.
Už môžeš vstať! Skončilo sa to! – 
zakričal mu gazda.
Až vtedy si všimol, že paholok oše-
divel. Husté, dovtedy čierne vlasy 
mal úplne biele.
Preboha, Miško! Čo sa ti stalo? 
Ten sa mu snažil ničo povedať. 
Otváral ústa, lenže hlas z nich 
nevychádzal.
Onemel! – vykríkol gazda.
Nechal voz aj s tovarom ležať tam, 
kde boli, schytil nemého paholka za 
ruku a ozlomkrky uháňali z miesta, 
ktoré odvtedy Liptáci i Horehronci 
nevolali inak ako  Čertova svadba.

(úryvok z knihy: Čertova svadba 
– povesti zo stredu Slovenska, 

autor: Peter Urban)
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Uznesenie č. 01/26/02/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Vyhlasuje
v zmysle § 51 ods. 2 zákona SNR č. 
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí v znení neskorších 
predpisov, nastúpenie Petra Fraňa, 
ako náhradníka na uprázdnený mandát 
poslanca Obecného zastupiteľstva obce 
Braväcovo, s najväčším počtom získa-
ných 105 platných hlasov. 

Uznesenie č. 02/26/02/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Konštatuje, že
Peter Fraňa, zložil zákonom predpísaný  
sľub poslanca Obecného  zastupiteľstva 
v Braväcove v zmysle § 26 zákona SNR 
c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 03/26/02/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

Berie na vedomie
predloženú kontrolu plnenia uznesení 
k 31. 12. 2013

Uznesenie č. 04/26/02/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
predloženú správu z vykonanej násled-
nej fi nančnej kontroly

Uznesenie č. 05/26/02/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

berie na vedomie
predloženú správu o činnosti hlavnej 
kontrolórky za rok 2013

Uznesenie č. 06/26/02/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

Uznáša sa 
na Všeobecne záväznom nariadení Ob-
ce Braväcovo č. 01/2014 o poplatkoch 
vyberaných na území obce 

Ruší 
uznesenie Obecného zastupiteľstva v 
Braväcove č. 33/26/06/2013 

Ruší
uznesenie Obecného zastupiteľstva 
v Braväcove č. 34/26/06/2013

Uznesenie č. 07/26/02/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

Uznáša sa
na všeobecne záväznom nariadení Obce 
Braväcovo č. 2/2014 o spôsobe náhrad-

 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 zasad-
nutiach OZ, svojimi podnetmi, názormi a pripomienkami by mohli prispieť k zlepšeniu 
života v našej obci.  (DB)

Upozornenie pre občanov
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne ako príslušný 
orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby-podnikateľov a fyzické osoby 
na prísny zákaz vypaľovania porastov burín, kríkov a zakazuje zakladať oheň 
v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. 
Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu 
a fl óru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných 
právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so 
sebou okrem iného aj  trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám 
a fyzickým osobám-podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 
16 597 € a fyzickým osobám  až do výšky 332 €. 
Touto cestou upozorňujeme občanov na skutočnosť, že spaľovať tuhé horľavé 
látky je možné, avšak len pri dodržaní všetkých požiarno-bezpečnostných 
opatrení v súlade s novelou zákona o ochrane pred požiarmi a taktiež po 
oznámení uvedenej činnosti na okresné riaditeľstvo HaZZ na telefónnom číslo 
67 121 00, prípadne na čísle 112 (150). 
Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia môžu spaľovať len výnimočne 
a to na základe písomného rozhodnutia vydaného príslušným okresným 
riaditeľstvom HaZZ.
 Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov našej republiky o do-
držiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej 
udalosti, a to požiaru, aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti s loka-
lizáciou a likvidáciou požiaru.VOĽBY PREZIDENTA SR

V prvom kole volieb na funkciu prezi-
denta SR, ktoré sa konali dňa 15. marca 
2014, dostali najviac hlasov  od voličov 
títo kandidáti:
Robert Fico 28 %, Andrej Kiska 24 %, 
Radoslav Procházka 21,24 %, Milan 
Kňažko 12,86 %, Gyula Bárdos  5,10 %
Voliči v našej obci hlasovali takto:
Svoje hlasovacie právo využilo len 215 
voličov z celkového počtu 565.
Najviac hlasov získali
Robert Fico 38,13 % - 82 hlasov, Andrej 
Kiska 24,65 % - 53 hlasov, Radoslav 
Procházka 19,07 % - 41 hlasov, Milan 
Kňažko 9,76 % - 21 hlasov/
Prví dvaja, Robert Fico a Andrej Kiska, 
postúpili do druhého kola prezidentských 

volieb, ktoré sa konalo v sobotu 29. 
marca 2014.
V druhom kole volieb zvíťazil na 
Slovensku
Andrej Kiska 59,38 % - 1 307 065  hla-
sov. Robert Fico získal 40,62 % - 
893 841  hlasov.
Voliči v našej obci hlasovali nasle-
dovne :
Robert Fico získal v Braväcove 50,57 
% - 132 hlasov a Andrej Kiska 49,43 % 
-129 hlasov.
Slovenským prezidentom pre naj-
bližších 5 rokov bude Andrej Kiska, 
ktorému aj touto cestou blahoželáme 
k zvoleniu do funkcie.

(RR)

Slovenskí občania si v marcových dňoch volili hlavu štátu, prezidenta Slo-
venskej republiky. Ešte pred konaním prvého kola volieb bolo jasné, že dôjde 
aj ku konaniu volieb v druhom kole, pretože bolo treba vyberať zo štrnástich 
kandidátov na tento najvyšší post v štáte.

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
ného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a zneškod-
ňovaní žúmp na území obce Braväcovo

Uznesenie č. 08/26/02/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

Schvaľuje
pozmeňovací návrh k bodu programu 
schválenie dotácií z rozpočtu obce na 
rok 2014: dotáciu pre OZ Čučoriedka 
vo výške 350 eur

Berie na vedomie
dôvodovú správu k schváleniu dotácií 
z rozpočtu obce na rok 2014

Schvaľuje
• dotáciu pre FK SOKOL Braväcovo vo 

výške 2750 eur
• dotáciu pre OZ Čučoriedka vo výške 

350 eur
• dotáciu pre BKZ Bukovinka vo výške 

1500 eur
• dotáciu pre Turistické združenie Bra-

väckí Lišiaci vo výške 250 eur
• dotáciu pre Horehronské športové 

nádeje vo výške 250 eur.
Schvaľuje

• príspevok na činnosť pre M Bravo 
Braväcovo vo výške 250 eur,

• príspevok na činnosť pre ZO SZPB 
Braväcovo vo výške 100 eur,

• príspevok na činnosť pre MS SČK 
Braväcovo vo výške 150 eur,

• príspevok na činnosť pre ZO JDS 
Braväcovo vo výške 250 eur,

Uznesenie č. 09/26/02/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

Schvaľuje
pozmeňovací návrh k bodu programu 
vysporiadanie stavby maštale: kúpu 
nehnuteľnosti za sumu 250,00 eur.

Schvaľuje 
kúpu nehnuteľnosti, v k.ú. Braväcovo, 
maštaľ, s.č. 236, vedenej na LV č. 286, 
postavenej na pozemku registra „C“ 
1100 (parcela registra „E“ 4529), od 
vlastníka nehnuteľnosti AGB Beňuš, 
družstvo za sumu 250,00 eur. Cena 
bola stanovená dohodou zmluvných 
strán s prihliadnutím na aktuálne ceny 
nehnuteľností v uvedenej lokalite.

Uznesenie č. 10/26/02/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

Určuje, že nehnuteľný majetok 

obce: 
parcela registra  KN „C“ 698, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 138 m2 sa 
stáva prebytočným majetkom obce. 

Schvaľuje 
3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer 
predať majetok obce Braväcovo, parcelu 
registra „C“ KN 698, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 138 m2 v celosti,  pod-
ľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, v prospech Pavla Predajňu, 
syna Cyrila Predajňu a Anny Predajňovej, 
rod. Kochanovej, za sumu 1,00 euro.

Schvaľuje
Dôvod osobitného zreteľa: Nehnuteľ-
nosť bola predaná Cyrilovi Predajňovi 
a jeho manželke Anne Predajňovej, rod. 
Kochanovej na základe uznesenia OZ 

č. 43/99 zo dňa 19.07.1999 za sumu 
5,- Sk/m2, t.j. 690,- Sk, v prepočte 22,90 
eur, ale k prevodu v katastri nehnuteľ-
ností nedošlo. Uvedená suma bola obci 
Braväcovo zaplatená poštovou poukáž-
kou dňa 17.11.1999 Cyrilom Predajňom. 

Uznesenie č. 11/26/02/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

Berie na vedomie
žiadosť Základnej školy Beňuš o poskyt-
nutie fi nančných prostriedkov na zabez-
pečenie činnosti záujmových krúžkov 
a voľno-časových aktivít v roku 2014

Uznesenie č. 12/26/02/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

Schvaľuje
majetkoprávne usporiadanie pozemkov 
„Braväcovo – centrum obce“

Uznesenie č. 13/26/02/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

Schvaľuje
podanie žiadosti o výrub drevín (lipy, 
brezy) na školskej záhrade

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Braväcove, konaného dňa 26.2.2014 boli schválené uznesenia:
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Začnime každý od seba napríklad 
aj takto:

Uprednostňujme sprchovanie pred 
kúpaním, ušetríme až 2/3 vody. Na 
sprchovanie používajme úsporné 
hlavice, ušetríme až 30% teplej vody. 
Namontujme si pákové batérie, predí-
deme tým zbytočnému púšťaniu vody 
pre nastavenie tej správnej teploty;

Šetrime vodu pri splachovaní - po-
mocou úsporného splachovania: na-
stavíme plavák v nádržke na nižšiu 
hladinu alebo vložíme tehlu či plnú 
fľašu s vodou do nádržky a pod.

Premýšľajme už pred nákupom, koľ-
ko odpadu následne vznikne z nášho 
nákupu a či ho vôbec vieme nejako 
využiť alebo odovzdať na recykláciu. 
Vyhýbajme sa jednorazovým obalom 
a zbytočne baleným potravinám (napr. 
chlieb, pečivo, ovocie, zelenina...). 
Pokiaľ je to len trochu možné, po-
kúsme sa znížiť spotrebu výrobkov 
balených v PVC obaloch, hliníkových 
plechovkách, kombinovaných obaloch. 
Pri nákupoch odmietajme rozdávané 
plastové tašky, vrecúška a používajme 
radšej vlastnú trvácnu tašku;

Začnime kompostovať biologické 
odpady, ktoré vznikajú v našej domác-
nosti a záhrade. V žiadnom prípade ich 
nespaľujme;

Označme si schránku nápisom “Ne-
vhadzujte reklamy”, predídeme tak 

zbytočným odpadom z nepotrebných 
letákov;

Zapojme sa do systému triedenia 
odpadu zavedeného v obci, škole, 
zamestnaní... Vytriedené odpady ukla-
dajme výlučne na miesta na to určené 
/určené nádoby, zberný dvor.../;

Pri kúpe nových elektrospotrebičov 
si pozorne všímajme štítok s informá-
ciami, do ktorej kvalitatívnej skupiny je 
spotrebič zaradený. Výrobky najlepšej 
kvality s najnižšou spotrebou energie 
sú označené písmenom A.;

Nenechávajme v sieti nabíjačku na 
mobil či fotoaparát, pokiaľ sa nenabí-
jajú. Nabíjačky ponechané v zásuvke 
spotrebujú až 10 krát viac energie ako 
je treba pri nabíjaní;

Vyhnime sa častému a dlhšiemu 
používaniu mikrovlniek. Už pri dvoch 
porciách spotrebujú viac energie ako 
sporák;

Snažme sa chodiť čo najviac pešo 
alebo na bicykli, pomôžeme nielen 
svojmu zdraviu. Ak už sa do cieľa 
nemôžeme dostať pešo alebo bicyk-
lom, využívajme hromadnú dopravu. 
Najbezpečnejšia a k prírode najšetr-
nejšia je vlaková doprava. Skúsme 
ju uprednostňovať pred autobusmi a 
pomôcť tak k jej zachovaniu. Pri jazde 
autom sa ho snažme plne využiť – 
jazdime viacerí.

/VŠ/

SVETOVÝ DEŇ ZEME
S príchodom jari sa spája okrem najväčších kresťanských sviatkov – Veľkej 

Noci, aj novodobý sviatok – Deň Zeme. Nie náhodou sa vo svete stále viac 
propaguje ochrana prírody, ovzdušia a vôbec všetkého čo súvisí so zdravým 
životným prostredím.

Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri osla-
vách jarnej rovnodennosti,  21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom 
poňatí  ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci  ľudí na dopady 
ničenia životného prostredia.

Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Práve 22. apríla 1970 
vedci, hlavne ekológovia v USA vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu 
za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Do roku 1990 venovali 
pozornosť Dňu Zeme predovšetkým na americkom kontinente. Skutočne 
svetovým sa stal od roku 1990, kedy začalo iniciatívne a koordinačne pôsobiť 
Medzinárodné ústredie Dňa Zeme. V tomto roku /1990/ sa pri príležitosti Dňa 
Zeme aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch svete, vrátane 
Československa.

Každý z nás má určitý stupeň zodpovednosti voči najmladšej generácii za 
to, aký bude v budúcnosti stav prostredia v ktorom žijeme a teda aj celkový 
stav našej planéty.

Bezplatná
poradenská
linka www.zitenergiou.sk

0800 199 399

Bezplatné energetické poradenstvo

Elektrina zo slnka - výhody a obmedzenia fotovoltiky

Diskusia a individuálne poradenstvo

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufi nancovaný zo zdrojov EÚ“

PORADENSKÉ CENTRUM PRE DOSPELÝCH, 
BREZNO

Priamo u nás, v Poradenskom centre pre dospelých sa môžete prísť poradiť 
v oblasti kariérneho rozvoja, možností ďalšieho vzdelávania a prihlásiť do 
týchto 40 vzdelávacích programov, kde si môžete doplniť svoju kvalifi káciu, 
prípadne nadobudnú novú v inom odbore, pre lepšie uplatnenie sa na trhu 
práce. Vzdelávacie programy budú prebiehať vo Vašom voľnom čase a  budú 
pre Vás  BEZPLATNÉ:

Remeslá a služby (Kuchár / Čašník, 
servírka / Umelecký kováč / Kamenár / 
Kozmetik, kozmetička)
Ťažba a úprava surovín (Majster v ťa-
žobnom priemysle / Bánsky zámočník 
/ Baník, strojník / Strojník na úpravu 
nerudných surovín)
Hutníctvo (Hutník – operátor zariadenia 
prípravy vsadzky vo valcovniach / Hutník 
– operátor, údržbár / Hutník – oceliar / 
Hutník – vysokopeciar)
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo 
(Chovateľ hospodárskych zvierat a dojníc 
/ Pestovateľ poľných plodín a zeleniny / 
Mechanik, opravár poľnohospodárskych 
strojov / Výrobca cukrárenských a peká-
renských výrobkov / Spracovateľ ovocia 
a zeleniny)
Papierenský priemysel a polygrafia 

(Operátor tlače / Umelecký knihár)
Drevospracujúci priemysel (Lakovač 
a natierač dreva / Stolár, výrobca staveb-
no-stolárskych výrobkov / Stolár, výrobca 
nábytku / Výrobca konštrukčných dosiek 
z dreva)
Stavebníctvo (Murár / Podlahár / Inšta-
latér / Tesár)
Automobilový priemysel (Obrábač 
kovov / Strojný mechanik / Autoopravár 
– elektrikár / Autoopravár – mechanik)
Strojárstvo (Nastavovač CNC strojov / 
Zvárač kovov / Strojný zámočník / Kvali-
tár, kontrolór v strojárskej výrobe)
Elektrotechnika (Mechanik, opravár 
meracích a regulačných zariadení / 
Montážny pracovník/ Montér elektrických 
rozvádzačov /Montér zariadení v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie (OZE))

• zamestnaní na pracovnú zmluvu, alebo
• SZČO (živnostníci),
• ZŤP a zároveň zamestnaní na polovičný 

pracovný pomer na pracovnú zmluvu,

• na materskej/rodičovskej dovolenke
• majú vek od 18 do 64 rokov
• ukončené aspoň stredné odborné 

vzdelanie (výučný list)

...to všetko prostredníctvom Národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo 
pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce

Pre koho je Poradenské centrum pre dospelých v Brezne určené? 
Pre dospelých zamestnaných ľudí, ktorí sú:

Kde nás nájdete?
Budova školského internátu pri Strednej spojenej škole

Laskomerského 3, 977 01 Brezno
vchod oproti pošty, prízemie, bývalá vrátnica

e-mail:tutor.br@nuczv.sk, kontakt: 0907 292 874, 0902 235 065
www.cvanu.sk

Budeme sa na Vás tešiť každý pracovný deň od 9:00 do 17:00 !
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Aďka Gaľová: „Zumba a hlavne naša 
cvičiteľka Ivka, myslím že nielen mne, ale 
aj všetkým kočkám čo tam chodia, dáva 
veľa pozitívnej energie a dobrej nálady. 
Chodím sa tam odreagovať, zacvičiť si 
formou tanca a ako povedala Ivka, „zo 
zumby sa chudne.“
Paťka Kubicová: „Keď sa povie slovo 
ZUMBA, predstavím si pod ním skvelú 
zábavu so skvelými ľuďmi. Na zumbe je 
vždy super, vždy si tam oddýchnem a 
načerpám nové sily. Myslím, že zumba je 
super a odporúčam ju každému“.
Vika Vrbovská: „Zumbu zbožňujem. Vždy 
sa na ňu veľmi teším. Aj na Ivku, ktorá nás 
nabíja super energiou. Pri zumbe sa vždy 
perfektne odreagujem, nemusím myslieť 
na žiadne starosti, len si užívam skvelú 
hudbu a zábavu.“
Kristína Ľuptovčiaková: „Milujem hudbu 
a tanec, takže zumba je pre mňa ideálny 
spôsob ako si zacvičiť a pri tom sa aj za-
bávať. Keď som si zisťovala ,čo to vlastne 
ZUMBA je, našla som to v španielskom 
slangu „ZUMBARE“ čo znamená „rýchlo 
sa hýbať, baviť sa alebo pozvať niekoho 
na party“. A presne taká zumba je. Skrátka 
sa bavíte a s úsmevom si užívate hodinu 

Na základe kladných ohlasov turnaja 
v biliarde z vlaňajšieho roka, sa majiteľka 
Pohostinstva Janny /bývalé Pohostin-
stvo „Pod Hruškou“/, p. Janka Pôbišová, 
rozhodla zorganizovať v spolupráci 
s Gabrielom Urbanom II. ročník turnaja 
v biliarde.
Turnaj sa konal dňa 22. februára 2014, 
do súťaže sa prihlásilo 13 zanietených 
hráčov a to menovite:
Gabriel Urban, Michal Bubelíny, Jozef 

BILIARDOVÝ TURNAJ 
UŽ PO DRUHÝKRÁT

Srnka, Jozef Bútora, Patrik Ľupták /
Pipo/, Pavol Hanák, Marek Kováč, 
Peter Citterberg, Ján Pavliak /Filipovo/, 
Jaroslav Vrbovský /Hajto-Filipovo/, Ma-
rek Srnka, Ľubomír Predajňa a Miroslav 
Gašperan /Gabo/.
Hráči boli žrebovaní a rozdelení do 
troch skupín – A, B, C. Určili sa hra-
cie pravidlá KO – systém a súťaž sa 
mohla začať. Turnaj bol odštartovaný 
o 09.00 hod.

Každý súťažiaci si zaplatil štartovné 
a v ňom bolo zahrnuté občerstvenie, 
ktoré sa servírovalo v priebehu hry. 
Chutný „guľášik“ pre všetkých hráčov 
a organizátorov navaril p. Ivan Kurik.
Poplatky za používanie biliardu fi nan-
covala majiteľka pohostinstva. Priebeh 
hry počas celého dňa bol zaujímavý, 
občas napínavý a premiešaný humo-
rom a tanečnými kreáciami. 
Najnapínavejšie bolo fi nále, ktoré prilá-
kalo aj viac divákov. Finálový boj patril 
domácemu hráčovi Jozefovi Srnkovi 
a cezpoľnému hráčovi Jánovi Pavlia-
kovi z Filipova.
Šťastena sa priklonila na stranu Jána 

Pavliaka, ktorý si uhral prvenstvo. Druhé 
miesto obsadil Jozef Srnka a tretie miesto 
Jozef Bútora.
Víťazi boli odmenení vecnými cenami.
Cenu útechy získal Pavol Hanák a bola to 
imitácia biliardového tága.
Na záver ďakujem organizátorom, perso-
nálu a v neposlednom rade aj súťažiacim 
hráčom za príjemný športový deň. Dúfam, 
že v ďalšom zápolení si domáci hráči 
nenechajú zobrať prvenstvo, o ktoré sa 
môžete pokúsiť v ďalšom kole už čoskoro. 

Text a foto: Lívia Rosinová, ml.

Roztancované Braväcovo
Latinsko – americké tance sú rovnako príťažlivé pre mužov ako aj ženy, 

rytmus je nákazlivý s veľkou dávkou vášne. Vďaka náhode, keď cvičiteľ aero-
biku teraz už známy Beto Perez na jednu zo svojich hodín zabudol doma hu-
dobný podklad k cvičeniu, vytiahol z tašky svoje obľúbené latinsko – americké 
CD a spájaním pravidelne opakujúcich sa krátkych zostáv s prvkami latinsko 
– amerických tancov, vyvolal nadšenie, ktoré postupom času ovládlo celý 
svet. Fitness cvičenie dostalo názov Zumba a svoje nadšenie preň vyjadrila, 
na jednom zo svojich koncertov, aj speváčka Shakira.

Mesto Brezno už neraz bolo roztancované Zumbou a každý z nás, kto sa toho 
ako divák zúčastnil, mal chuť sa pridať. 

Vďaka OZ Čučoriedka, Obecnému úradu Braväcovo a super dievčatám zo 
Zumba Brezno a okolie, máme možnosť roztancovať našu obec, každú stredu 
o 19:00 hod.. Každý, kto rád tancuje sa v Zumbe nájde, každý kto rád rytmicky 
cvičí bude uspokojený. Zumba je vhodná pre každý vek, pre obe pohlavia. Ak 
prídete raz, prídete opäť – pre cvičenie samotné ale aj pre ľudí, ktorí sa tam 
stretávajú, pre to dobitie batérií, ktoré po cvičení príde a to vôbec nepreháňame

tanca a zábavy. Kľudne by som pristala, 
keby že sa u nás precvičujú dve hodiny do 
týždňa. Takto sa celý týždeň teším, keby 
príde streda 19:00 hod, aby sme si spolu 
zacvičili a hlavne sa zabavili.“
Agáta Karaffová: „Zumba je ako splnenia 
sna z puberty, keď som prvý krát videla 
fi lm Hriešny tanec a chcela som byť hlav-
nou hrdinkou príbehu. Zumba nie je tým 
hriešnym tancom dvojíc, ktoré tancovali 
tajne. Zumbu však tvoria krokové variácie, 
ktoré som sa učila z obrazovky, pridali sa 
k nim nové a celok vytvoril Zumbu, ktorá 
teší práve pre tanec, ktorý je srdcom 
tohto aeróbneho cvičenia. Žiadna nuda, 
iba radosť a energia!“ Dievča, ktoré vedie 
naše kroky zumbou, je Ivka . Je nielen 
cvičiteľkou ale aj kamarátkou, usmievavou 
a milou a my, zvedavé „zumbuľky“, trošku 
sme ju vyspovedali:
Ivka, zaujímalo by nás ako prebiehalo 
Tvoje prvé rande so Zumbou a či išlo o 
lásku na prvý pohľad. 
 :-D ...rozhodne to bola láska na prvý 
pohľad (či skôr na prvý tón a prvý zumba 
krok :-) ) a zumba je stále mojou vášňou... 
Nie je len športom či koníčkom, je mojou 
súčasťou, bez nej a všetkým a všetkými s 

ňou spojeným si to už ani neviem pred-
staviť. A prvé rande? Pamätám si nabitú 
telocvičňu...veselými ľuďmi a úžasnou 
atmosférou. Jedna neuveriteľná párty, 
ktorú roztočila naša ZIN Katka Šperko-
vá Kováčiková. Ona je zakladateľkou, 
dušou a telom Zumba Brezno a okolie 
(pracujeme pod záštitou OZ Svarupa). 
Je nielen úžasnou inštruktorkou, mojou 
trénerkou a učiteľkou, ale hlavne mo-
jou blízkou priateľkou. Som jej vďačná 
za dôveru a príležitosť byť súčasťou 
Zumba Brezno a okolie a byť s Vami. 
Zatiaľ ju nepoznáte, momentálne je plne 
vyťažená materskými povinnosťami, 
ale verím, že čoskoro k „nám“ zavíta aj 
ona... Aaaaa teda prvé rande so zumbou 
dopadlo veľmi dobre... ťaháme to spolu 
už 4 roky :-)
Myslím, že Zumbu ako cvičenie pozná 
mnoho ľudí a možno každý nový po-
tenciálny člen našich Zumba stried, 
môže mať obavu prísť, ak s nami ne-
cvičil od začiatku. Aký je Tvoj názor, 
mal by mať z toho strach?
Ach jaj, obavy... ale tie sú na začiatku 
vždy a sú prirodzené...(smiech) ale úplne 
zbytočné! Či nový zumber, či už trošku 
ostrieľaný...Častokrát počujeme slová 
ako „ja na to nemám, ja nemám rytmus, 
ja neviem tancovať“... Na tom vôbec 
nezáleží!! Zumba je radosť a zábava, 
príležitosť odreagovať sa, zatancovať si, 
stráviť čas v pozitívnej atmosfére s úžas-
nými ľuďmi. Kto chce byť veselý, dobre 
sa zabaviť a pritom spáliť kopec kalórií, 
šupom na naše hodiny... Pesničky sa 
na hodinách opakujú, pridávajú nové, 
vraciame sa k obľúbeným „starinkám“... 
Takže nik nový nemusí mať strach... 
stačí prísť, uvoľniť sa a nechať sa viesť. 
Nedá mi nepovedať... tiež som mala prvý 
krát obavy a stratili sa s prvými tónmi...A 
z každej ďalšej hodiny či už ako cvičiaca 
alebo cvičiteľka sa vraciam vyškerená, 

šťastná, nabitá pozitívnou energiou, uvoľne-
ná. Pevne verím, že sa mi darí takto naladiť 
počas hodiny aj Vás ;-) O zumbe v Brezne 
a okolí sa viac dozviete na našej ofi ciálnej 
stránke www.zumbabrezno.sk alebo na fb: 
Zumba Brezno a Okolie, kde môžete okrem 
iného sledovať naplánované aj odzumbova-
né podujatia – aj tie na Braväcove. 
Každý pozná pocit, keď sa mu nechce 
vytiahnuť pätu z domu. Ty každú stredu 
prifrčíš na svojom červenom „Ferrari“, 
s úsmevom a množstvom energie, ktoré 
nám počas cvičenia odovzdáš. Poznáš 
našu obec Braväcovo aj z inej stránky 
ako zo Zumba utorkov?
...že Ferrari... ale áno, na F je a červené 
rozhodne :-) Ale vážne... Priznám sa, že 
kým som nespoznala pravú očarujúcu 
tvár Braväcova, myslela som si, že je to 
zabudnuté miesto, kde snáď už ani nežijú 
mladí ľudia. Aké obrovské prekvapenie ste 
pre mňa boli! Nielenže tu žijú aj mladí, tu 
žijú len mladí... duchom, názormi, postoj-
mi, spôsobom života... Za ten čas, čo sa 
stretávame mi ani raz nenapadlo, že by sa 
mi nechcelo. Vždy sa nesmierne teším a aj 
keď mam niekedy „čierny“ deň, prísť medzi 
Vás je radosť... Je obrovskou motiváciou a 
odmenou vidieť vysmiatu, šťastnú, veselú 
partičku, som rada, že sa môžem o radosť 
ktorú zumba dáva deliť práve s Vami. A čo 
teraz už viem o Braväcove? Vymenovať 
všetko, čo sa tu deje, na to nestačí pár 
riadkov. Tak najhlavnejšie... viem, že na Bra-
väcove má silnú základňu folklór ( aj moje 
zumbule sú aktívne členky FS Bukovinka), 
každoročne sa koná folklórny festival Na 
Bielych Handľoch, máte tu spevácky zbor, 
krásny amfi teáter, divadlo aj futbalový klub 
( aj tu máme zumbuľku) . A OZ ČUČO-
RIEDKA – združenie skvelých, šikovných a 
energických ľudí. Robíte krásne veci a som 
šťastná, že zumba je ich súčasťou. 
Ivka, ďakujeme..
Pozývame každého na našu Zumba párty, 
konajúcu sa každú stredu o 19:00 hod. v 
Kultúrnom dome v Braväcove! Tešia sa na 
Vás Ivka a zumbuľky z Braväcova!

OZ Čučoriedka



Dotácia z ÚV SR
pre FK SOKOL Braväcovo

Futbalový klub FK SOKOL Braväcovo 
sa v roku 2013 obrátil so žiadosťou 
o dotáciu na splnomocnenca úradu 
vlády SR pre mládež a šport na pod-
poru a materiálno-technické zabez-
pečenie mládežníckeho futbalu FK 
SOKOL Braväcovo. Rozhodovanie 
o pridelení dotácie sa uskutočnilo 
až tesne pred záverom minulého 
roka. Dostali sme potešujúcu správu o schválení dotácie, 
s podmienkou, že do dvoch týždňov FK doloží množstvo 
dokladov ( IČO, potvrdenia všetkých poisťovní, DÚ, IBP, CS, 
potvrdenia súdu). Aj napriek krátkosti času na vybavenie 
aktuálnych potvrdení a dokladov sme tieto vybavili a zaslali 
v stanovenej lehote. V mesiaci február tohto roku bola podpí-
saná zmluva o poskytnutí dotácie z fi nančných prostriedkov 
určených na podporu regionálneho, mládežníckeho alebo 
akademického športu, na podporu miestnych alebo regionál-
nych športových podujatí, zameranej predovšetkým na deti 
a mládež v sume 7.000,- EUR (slovom: sedemtisíc eur), so 
záväzkom použiť dotáciu v plnej výške na bežné výdavky s 
účelovým určením na materiálno - technické zabezpečenie 
chodu mládežníckych mužstiev. Dotácia bude použitá v sú-
lade s účelovým určením na nákup dvoch futbalových brán 
junior, štyroch sietí na futbalovú bránku, latexovú lajnovačku, 
dve sady dresov pre žiakov a dorast, sadu šuštiakových 
súprav pre dorast a doplnenie tréningových pomôcok.
Preto sa aj touto cestou chceme poďakovať splnomocnen-
covi úradu vlády SR p. Dušanovi Galisovi a jeho spolupra-
covníkom za podporu. Ďakujeme aj našim priateľom zo 
spoločnosti STABIL s.r.o. a spoločnosti DEMIŠPORT s.r.o. 
za pomoc pri komunikácii z ÚV SR a pomoc pri obstaraní 
predmetu dotácie.
ĎAKUJEME ! 

Ing. Peter Baliak, viceprezident FK SOKOL Braväcovo

 IV. LIGA 
skupina „C“– DORAST 

– tabuľka po jesennej časti 
ročníka 2013-2014

1 Družstevník Bzovík 13 10 3 0 52:14 33

2 Družstevník Očová 13 10 1 2 44:14 31

3 Sokol Braväcovo 13 9 0 4 38:23 27
4 ŠK Selce 13 9 0 4 34:26 27

5 ŠKF Kremnica 13 8 1 4 59:19 25

6 PS Hliník nad Hronom 13 8 1 4 43:43 25

7 OŠK Dobrá Niva 13 5 3 5 28:18 18

8 Tatran VLM Pliešovce 13 6 0 7 32:34 18

9 Sokol Medzibrod 13 5 1 7 27:28 16

10 ŠK Hrochoť 13 4 0 9 18:42 12

11 Druž. Janova Lehota 13 2 4 7 20:40 10

12 Prameň Kováčová 13 3 1 9 22:45 10

13 OFK Slovenská Ľupča 13 2 1 10 16:55 7

14 Kriváň 13 1 2 10 17:49 5

Vylosovanie jarnej časti
FK SOKOL Braväcovo
– dorast - IV. liga skupina „C“ 

14. kolo – Ne 23. 3. 2014 o 11:00
Janova Lehota – SOKOL Braväcovo 
15. kolo – So 29. 3. 2014 o 14:00

Prameň Kováčová –  SOKOL Braväcovo  
16. kolo – So 5. 4. 2014 o 15:30

SOKOL Braväcovo – Tatran VLM Pliešovce
17. kolo – Ne 13. 4. 2014 o 13:00
ŠK Hrochoť – SOKOL Braväcovo  
18. kolo – So 19. 4. 2014 o 16:00

SOKOL Braväcovo – Družstevník Očová 
19. kolo – Ne 27. 4. 2014 o 13:30

ŠKF Kremnica – SOKOL Braväcovo 
20. kolo – So 3. 5. 2014 o 16:30

SOKOL Braväcovo – OŠK Dobrá Niva 
21. kolo – Ne 11. 5. 2014 o 14:00 

Družstevník Bzovík – SOKOL Braväcovo 
22. kolo – So 17. 5. 2014 o 17:00

SOKOL Braväcovo – PS Hliník nad Hronom 
23. kolo – So 24. 5. 2014 o 10:30 

Sokol Medzibrod – SOKOL Braväcovo 
24. kolo – So 31. 5. 2014 o 17:00

SOKOL Braväcovo – ŠK Selce 
25. kolo – Ne 8. 6. 2014 o 14:30

OFK Slovenská Ľupča – SOKOL Braväcovo 
26. kolo – So 14. 6. 2013 o 17:00

SOKOL Braväcovo – TJ Kriváň 
(PB)

Súpiska 
mužstva dorastu:

Brankári: Mikuláš Kupčok, Adam Bubelíny, 
Tomáš Pauliak
Obrancovia: Jozef Radóc, Marek Harvanka, 
Róbert Vraniak, Jaroslav Roľko, Miloš Faško, 
Róbert Pohančaník, Peter Nagy, Jozef Do-
linský
Stredopoliari: Filip Nosko, Peter Bodnárik, 
Michal Kučera, Michal Floch, Kristian Šandor, 
Filip Martinec, Juraj Móc, Juraj Martiník
Útočníci: Martin Plieštik, Lukáš Laurinc, Martin 
Matula, Peter Alberty
Tréner: Ing. Jozef Plieštik
Výsledky v príprave: Tisovec - Braväcovo 
4:2, Tatran Čierny Balog - Braväcovo 1:0
Cieľ do jarnej časti: umiestnenie do 3. miesta.

(PB)

 I. trieda - muži  
– tabuľka po jesennej časti 

ročníka 2013-2014.
1 FK 09 Bacúch 13 9 2 2 38 : 14 29

2 Mladosť Lučatín 13 9 2 2 32 : 16 29

3 Sokol Braväcovo 13 8 2 3 40 : 25 26
4 OFK Slovan Valaská 13 7 4 2 26 : 18 25

5 ŠK Selce 13 7 1 5 42 : 34 22

6 Partizán Osrblie 13 7 0 6 30 : 24 21

7 Tatran Čierny Balog 13 6 2 5 23 : 22 20

8 ŠK Hronec 13 4 5 4 27 : 23 17

9 FK 1928 Jasenie 13 5 2 6 20 : 22 17

10 Sokol Nemecká 13 4 3 6 27 : 26 15

11 ŠK Sokol Staré Hory 13 5 0 8 25 : 30 15

12 ŠK OPL Poniky 13 4 1 8 22 : 29 13

13 ŠK Heľpa 13 2 1 10 20 : 42 7

14 Tatran Podkonice 13 1 1 11 10 : 57 4

Vylosovanie jarnej časti
FK SOKOL Braväcovo 

– muži - I. trieda 
14.kolo 23.marca 2014 o 15,00 hod.
Sokol Nemecká - SOKOL Braväcovo
15.kolo 30.marca 2014 o 15,00 hod.
SOKOL Braväcovo - Tatran Podkonice

16.kolo 6.apríla 2014 o 15,30 hod.
Partizán Osrblie- SOKOL Braväcovo
17.kolo 13.apríla 2014 o 15,30 hod.
SOKOL Braväcovo -Tatran Č. Balog 
18.kolo 20.apríla 2014 o 16,00 hod.

ŠK Hronec - SOKOL Braväcovo
19.kolo 27.apríla 2014 o 16,00 hod.

ŠK Sokol Staré Hory- SOKOL Braväcovo
20.kolo 4.mája 2014 o 16,30 hod.

SOKOL Braväcovo - FK 1928 Jasenie
21.kolo 11.mája 2014 o 16,30 hod.

Mladosť Lučatín - SOKOL Braväcovo
22.kolo 18.mája 2014 o 17,00 hod.

SOKOL Braväcovo - OFK Slovan Valaská
23.kolo 25.mája 2014 o 17,00 hod.
FK 09 Bacúch - SOKOL Braväcovo
24.kolo 1.júna 2014 o 17,00 hod.

SOKOL Braväcovo - ŠK Selce
25.kolo 8.júna 2014 o 17,00 hod.

ŠK Heľpa - SOKOLBraväcovo
26.kolo 15.júna 2014 o 17,00 hod.
SOKOL Braväcovo - ŠK OPL Poniky

(PB)

Súpiska 
mužstva muži:

Brankári: Michal Medveď, Pavol Chamko,
Obrancovia: Lukáš Ambróz, Jozef  Radóc, 
Michal Švančara, Michal Glejtek, Mário Gašpe-
ran, Miroslav Gašperan, Matúš Dekrét, 
Stredopoliari: Marek Srnka, Michal Kubica, 
Peter Dubašák, Martin Divok, Ivan Tešlár, 
Marek Makuša,
Útočníci: Matej Baliak, Ján Tešlár, Matej Ze-
lenčík, Leonard Ľupták, 
Tréner: Jozef Srnka
Výsledky v príprave: Braväcovo – P.Č.Balog 
3:5, Braväcovo – Osrblie 4:6, 
Beňuš – Braväcovo 0:17, Osrblie – Braväcovo 
4:5, Braväcovo – Muráň 2:2
Cieľ do jarnej časti: skončiť do 4. miesta.

(PB)
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MS-SČK Braväcovo 
o svojej činnosti

 Vždy,  začiatkom nového roka býva 
zvykom prehodnotiť, ako sme splnili úlohy 
za predchádzajúci rok. Aj naša organizác ia  
MS-SČK v Braväcove usporiadala členskú 
schôdzu dňa 16.2.2014. Zúčastnilo sa jej 
približne 40 členov. Určite sa zdá, že tých, 
ktorí sa schôdze zúčastnili je dosť málo. 
Celkom je nás 104 členov, ale z toho viac 
ako polovica je starších a chorých ľudí, ktorým ich vek a choroba 
nedovolia prísť medzi nás. Vždy na nich spomíname a aj takto im 
chceme poďakovať, že nám zostali verní, členstva sa nevzdali, 
hoci sú to členovia od 70 až 92 rokov. 
 Členskej schôdze sa zúčastnil aj náš pán starosta Ing. Peter 
Baliak, ktorému ďakujeme za dobrú spoluprácu medzi Obecným 
úradom Braväcovo a MS-SČK Braväcovo. 
 Na začiatku nášho stretnutia sme si spomenuli aj na naše členky, 
ktoré nás v roku 2013 navždy opustili – pani Helena Pauliaková, 
pani Antónia Pôbišová a  pani Helena Ľuptáková. Činnosť našej 
organizácie za rok 2013 vyhodnotila predsedníčka pani Viera 
Vrbovská. Myslíme si, že plány, ktoré sme si predsavzali, sme 
naplnili k spokojnosti. Na opísanie celej činnosti by toho bolo 
veľa. Chceme vyzdvihnúť dobrú spoluprácu s OcÚ Braväcovo, 
s Jendnotou dôchodcov, s Bielohandeľským kultúrnym združením 
Bukovinka, s Hasičským požiarnym zborom, s OZ Čučoriedka. 
Spolupracovali sme na akciách, ktoré tieto združenia organizovali. 
 V našej ďalšej činnosti sa chceme aj naďalej venovať hlavne 
našim starším a chorým členom, navštevovať ich, prípadne aj 
pomáhať. Tiež chceme spolupracovať so všetkými spoločenský-
mi organizáciami v našej dedine.  Veríme, že sa nám to podarí 
a tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia.
 Na požiadanie OV-SČK v Banskej Bystrici sme narhli na  „Oce-
nenie za aktívnu a humánnu činnosť“ naše členky:
p. Annu Vaňkovú, ktorá ochotne pomáhala podávaním injekcií 
a dobrými radami
p. Vieru Vrbovskú – za činnosť  predsedníčky MS-SČK od roku 
2004 a za opatrovanie svojich rodičov, o ktorých sa dlhodobo 
starala.
 O ocenení Vás budeme informovať.

Za MS-SČK Braväcovo Valéria Gašperanová
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Čo prezradila kronika Čo prezradila kronika XII. časť
Rok 1975
Tento rok sa niesol v duchu 30. výročia 
oslobodenia našej vlasti Sovietskou ar-
mádou. 18. septembra bola kolaudácia 
bytovky pri ZDŠ. Zúčastnili sa na nej 
predseda MNV s. D. Nemčok, zástupcovia 
okresného bytového družstva – s. Bačík, 
za OSP s. Piliarkin a za JRD predseda 
M. Majer. Výstavbu bytovky fi nancovala 
okresná správa. Je v nej šesť bytov 

Politický a verejný život: 30. januára sa 
konali v našej obci oslavy pri príležitosti 
30. výročia oslobodenia našej obce So-
vietskou armádou. Oslavy sa konali v sta-
rej budove ZDŠ za prítomnosti našich 
funkcionárov, ako i zástupcov OV-KSS 
a ONV s. Remeň a s. Sucháň. Program 
pripravili žiaci ZDŠ, zložky ČSČK a PO. 
Priebeh osláv mal slávnostnú atmosféru 
a zúčastnilo sa ich pomerne veľké množ-

včas a dobre, počasie prialo zvlášť hra-
bačke. So zberom zemiakov sa začalo 
1.septembra, ukončené 20.októbra. Pri 
zbere zemiakov vypomáhali brigádnici 
zo závodov a detí zo ZDŠ Beňuš. Ži-
vočíšna výroba sa naďalej zameriava 
na chov oviec. Prvý syr odovzdalo JRD 
už 14.marca do bryndziarne v Tisovci. 
V tomto roku pokračovala družstevná 
škola práce, ktorej sa pravidelne v Be-
ňuši zúčastňovali všetky naše družstev-
níčky. 30.augusta sa zúčstnili celosloven-
ských dožiniek v Nitre.
Zdravotné pomery: V januári bola medzi 
našími občanmi rozšírená chrípka, ktorá 
presiahla až do epidémie. Cez letné 
prázdniny bola u detí rozšírená kožná 
choroba – ružienka. Zdravotné stredisko 
sa nachádza v obci Beňuš –  lekár - 
MUDr. Štefan Biely, zubné oddelenie tiež 
v Beňuši – lekár – MUDr. Dušan Pánik. 
Od roku 1967 je v byte Símana Libiča 
zriadená „Poradňa pre matky s deťmi“ 
vo veku  od 0 do 3 rokov. Raz za dva 
týždne sem chodí destká lekárka a det-
ská sestra. Tu sa prevádza i očkovanie 
a váženie detí.
ZDŠ: Pri príležitosti 30.výročia oslobo-
denia našej obce bola odovzdaná do 
prevádzky 1.februára nová ZDŠ 1. až 
5.ročník. Na slávnostnom odovzdávaní 
školy sa zúčastnili zástupcovia okresu, 
obce a riaditeľ školy Martin Kán. Kultúrny 
program pripravili žiaci ZDŠ. Boli prítomní 
aj rodičia detí, ktoré budú novú školu 
navštevovať. Prevádzka v novej škole sa 
začala 3.februára.
Riaditeľ – Martin Kán
Učitelia – Valéria Velenová, Ľudmila Ba-
boľová, Jana Kvačkajová, Anna Pikulová
Prevádzkoví zamestnanci: školníčka: 
Anna Michelčíková, kurič, údržbár: Gustáv 
Michelčík.
ZPO: Práca zväzu požiarnej ochrany je 
najbohatšia. 15.júna sa na telovýchov-
nom ihrisku konalo obvodné kolo súťaže 

požiarnych družstiev. Súťaž organizoval 
OV-ZPO v Banskej Bystrici a jej usporia-
dateľom bola ZO-ZPO Braväcovo. Súťaží 
sa zúčastnilo 42 družstiev od Valaskej 
po Švermovo a tiež vojaci z Hronseku 
a Brezna. Súťažilo sa v útoku a v štafete. 
ZPO Braväcovo v tejto súťaži získalo: 
obe mužstvá I.výkonostnú triedu, muži 
– putovný pohár za najlepší čas v okre-
se, družstvo žien získalo II.výkonostnú 
triedu. Ženy postúpili na celoslovenskú 
súťaž požiarnych družstiev na Myjavu, 

kde skončilo na 17.mieste spomedzi 33 
družstiev. Do tejto veľkej súťaže 15.júna 
bola zaradená i súťaž jednotlivcov o vý-
konostné triedy.
III.výkonostnú triedu získali: Anna Strako-
vá, Anna Šperková
II. výkonostnú triedu získali: Juraj Pôbiš, 
Milan Tvorek, Jozef Laurinc.
I.výkonostnú triedu získal: Vladimír Libič. 
Naša ZO-ZPO dostala ako vzorná orga-
nizácia za mimoriadne príkladnú prácu 
– Červenú zástavu od Ústredného výboru 
požiarnej ochrany v Bratislave. Túto im 
odovzdal predseda ÚV-ZPO s. Major 
Štefan dňa 6.novembra 1975. Pri príleži-
tosti 30.výročia oslobodenia našej obce 
nacvičili naši požiarnici spolu so SZM 
divadelnú hru „Keď chlebom vonia zem“. 
Účinkujúci: Ondrej Paľus, Anna Bútorová 
(uč.MŠ), Mária Nemčoková, Anna Šmi-
gurová, Štefan Pauliak, Anna Macuľová, 
Milan Tvorek, Juraj Pôbiš, Jozef Laurinc. 
Hra mala u naších občanov veľký úspech. 
25.12.1975 nacvičili znova požiarnici 
a SZM divadelnú hru „Požiarna hliadka“.
TJ: 18.1.1975 sa konala slávnostná výroč-
ná schôdza: Predseda TJ – Július Ľupták, 
tajomník TJ – Viliam Ambróz, Pokladník 
TJ – Štefan Šperka.
Futbalové mužstvo mužov hrá II.triedu. 
Dorastenecké mužstvo bolo prihlásené 
do súťaží okresu – skupiny B. Trénerom 
tohto mužstva  je Ján Bacúšan. Tiež bolo 
v tomto roku osamostatnené žiacke muž-
stvo od Beňuša. Tréner – Július Ľupták. 
Na ihrisku TJ sa urobilo nové oplotenie 
v hodnote 10.000 Kčs a osadenie nových 
železných bránok.
SZŽ : Práca v Slovenskom zväze žien bo-
la v tomto roku dobrá. Predsedníčka Anna 
Straková (riad.MŠ) vedela činnosť žien 
dobre riadiť a organizovať. Usporiadali 
tanečnú zábavu v miestnom pohostinstve, 
oživili starú tradíciu „Pochovávanie basy“ 
tiež v pohostinstve.
Obyvateľstvo: Väčšinu nášho obyvateľ-

trojizbových a jeden jednoizbový. Prvými 
obyvateľmi boli: Ján Kán – šofér JRD, 
Ľubomír Pačesa – šofér JRD a Anna Stra-
ková – riaditeľka MŠ. Mesačné nájomné 
261,- Kčs sa bude vyplácať na JRD. V by-
tovke sa nachádza ústredné kúrenie, do 
ktorého si nájomníci kúria po týždni sami.
Údržby ciet Brezno, previedli v septembri 
penetráciu hlavnej cesty z Beňuša do Bra-
väcova, nakoľko táto cesta bola už značne 
poškodená. Naša dedina neustále rastie 
do veľkosti a do krásy. Ubúdajú staré 
drevenice a nahrádzajú ich pekné muro-
vané domy. Miestna autobusová linka má 
nasledovné trate: Braväcovo – Gašparovo, 
Braväcovo – Brezno, Braväcovo – Pod-
brezová. Šoférmi na autobuse sú tunajší 
občania – Ján Kupčok, Ladislav Srnka.
Zbor pre občianske záležitosti i v tomto 
roku vykonal pekný kus práce. Jeho 
predsedníčka, učiteľka tunajšej MŠ Elena 
Ľuptáková nezabudla na žiadne jubileum 
našich občanov. A tak v tomto roku sa 
konalo osemnásť uvítaní detí do života, 
deväť strieborných sobášov a jeden zlatý 
sobáš – 15.novembra 1975, manželov 
Františka Švantnera a Gizely Švantne-
rovej (od Skladaných). Okrem toho sa 
ZPOZ 28.9.1975 rozlúčil s brancami: 
Miroslav Šperka, Ľubomír Dunajský, 
Jozef Švantner, Ján Kolega, Peter Pôbiš, 
Peter Košík.

stvo našich občanov.
Oslavy 31.výročia SNP boli dostatočne 
propagované v miestnom rozhlase, no 
zúčastnilo sa ich veľmi málo našich 
občanov – dvanásť mužov, jedna žena. 
Oslavy 1. a 9.mája sa konajú v Brezne. 
Naši občania hoci majú možnosť ísť na 
oslavy miestnym autobusom zdarma, 
zúčastňujú sa ich len vo veľmi malom 
počte. Okná sú vyzdobené tiež len v pár 
domoch.
Miestny národný výbor je umiestnený 
v starej budove ZDŠ.
Predseda - Nemčok Dezider
Tajomník – Jerguš Dezider
Pracovníčka – Fašková Margita
Prvého marca na základe uznesenia 
DO-KSS došlo k zmene tajomníka MNV 
s. Jerguša Dezidera. Namiesto neho do 
tejto funkcie nastúpil predseda DO-KSS 
s. Libič Ladislav. Funkciu predsedu DO-
-KSS začal vykonávať s. Nemčok Marian.
K 30.výročiu oslobodenia našej obce boli 
ONV vyznamenaní naši občania:
Pamätnou medailou: Bacúšan Jozef, 
Bacúšan Adam, Pačesa Ľudovít
Čestným uznaním: Libič Július, Verkin 
František, Michelčík Július, Nemčok 
Dezider, Gašperan Ján
JRD:  Práca na poli sa začala v me-
siaci marci vypaľovaním suchej trávy 
na pastve. Letné práce boli ukončené 

stva tvoria robotníci a poľnohospodári 
pracujúci na tunajšom JRD. Iba časť tvorí 
pracujúcu inteligenciu.
Počet študujúcich na stredných školách 
v tomto roku: 15
Počet študujúcich na vysokých školách: 5
Počet narodených detí: 18
Počet úmrtí: 9
Knižnica: Obecná knižnica je umiestnené 
v budove MŠ. Otvorená je každú nedeľu 
od 15,00 do 17,00 hod. Knihovník – La-
dislav Molnár.


