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Z obsahu:

Istý múdry človek povedal: „Knihy sú otvore-
né dvere do čarovného sveta.“

Nám, žiakom Základnej školy v Beňuši, ich do-
korán otvorila a v kráľovstve kníh nás privítala, 
dlhoročná knihovníčka obecnej knižnice v Bra-
väcove, pani Elenka Ľuptáková. Po jarnej pre-
chádzke dolinou nám všetkým dobre padlo, keď 
sme sa mohli usadiť v knižnici a započúvať sa do 
rozprávky Pavla Dobšinského - O troch grošoch, 
ktorý oslávil 190. výročie svojich nedožitých na-
rodenín. Ľudová múdrosť tejto rozprávočky je 
stále aktuálna, zvlášť v dnešnej dobe.

V ďalšej časti nám srdiečka, svojimi krásne za-
recitovanými básňami, pohladil pán Vilko Am-
bróz. 

Je obdivuhodné, že vo svojom úctyhodnom 
veku prednášal dlhé básnické ukážky. Svojim 
prednesom zaujal všetkých svojich poslucháčov 
a nemusel nás vôbec presviedčať, že poézia má 
v jeho živote dôležité miesto.

Ale, ako by to bolo, keby sme boli v  knižnici 
a nečítali by sme? 

Na výzvu pani knihovníčky, či sa jej predve-
dieme so svojimi čitateľskými zručnosťami, sme 

reagovali ihneď. So zanietením sa dvíhali všetky 
detské rúčky a ich nedočkavé hlásky volali: „Aj ja, 
aj ja chcem čítať.“

 Po prečítaní ukážok, ktoré si pre nás pripravi-
la pani Elenka sme si ešte trošku potrápili svo-
je hlavičky a „zahádali“ si niekoľko zábavných 
hádaniek. Tie boli bodkou nášho spoločného 
stretnutia v obecnej knižnici v Braväcove.

Na návšteve v  knižnici u  pani Elenky Ľuptá-
kovej sme neboli po prvý krát, ďakujeme jej za 
srdečné prijatie, milé slovo a  čas, ktorý si opäť 
pre nás našla. 

Veríme, že to nebolo naposledy. Veľký obdiv 
a  vďaka patrí aj jej hosťovi pánovi Vilkovi Am-
brózovi. 

Do ďalších rôčkov im prajeme veľa zdravia, 
chuti do života a sily rozdávať svoju veľkú lásku 
k literatúre a ku knihám.

Jean Fritz povedal: “Keď som objavil knižni-
ce, bolo to ako mať Vianoce každý deň.”  A my 
sme mali Vianoce 21. marca 2018.

Žiaci ZŠ v Beňuši a ich pani učiteľky

 Marec mesiac knihy
 Zo života detí v Materskej škole
 Dotácia z EF MŽP
 Dobrá správa pre futbalistov
 Čo prezradila kronika

MAREC
MESIAC KNIHY

Svet je nádherná kniha,
nemá však cenu pre toho,
kto v nej nevie čítať.

Carlo Coldoni
Obecná knižnica v Braväcove v spolupráci s MS 
SČK už tradične v tomto mesiaci pripravujú pre 
milovníkov kníh spoločné čítanie.
Vzťah ku knihe si človek vytvára už od útleho 
detstva. Doba sa však zmenila a postoj ku knihe 
je tiež iný. Kniha akoby už nebola naším najlep-
ším priateľom. Mnohí využívajú modernejšie 
a  pohodlnejšie nosiče informácií. Dobrá kniha 

v klasickej podobe je najprístupnejšia a lacnej-
šia.
V  našej knižnici si môžete vybrať z  nových ti-
tulov, ktorých za posledné dva roky pribudlo  
spolu 280 kusov a nestoja čitateľa ani cent. Kni-
ha je tichá spoločníčka, vždy poruke, čaká a je 
trpezlivá.
Na spoločnom čítaní dňa 14. 3. 2018 sme si čí-
tali z knihy „50 myšlienok, ktoré by sme mali po-
znať“. V zdravotníckom okienku sme sa poučili 
o zdraví – Ako zistíme, či máme problém s oblič-
kami a ako si ich udržať zdravé.
Knižnicu navštívili aj deti z Materskej školy Bra-
väcovo a  žiaci Základnej školy v  Beňuši. Pod-
robnejšie o ich návšteve sa dočítate v samostat-
ných článkoch.

knihovníčka – Elena Ľuptáková

V Európe hádam ani niet pestrejšej krajiny, ako 
je naše Slovensko. Na neveľkom území vystrieda 
mnoho tvárí, od úrodnej nížiny v povodí Dunaja 
až po štíty Tatier, najmenších veľhôr na svete. 
Táto rozmanitosť sa premieta aj do života ľudí.
Aj sviatky Veľkej noci sú u nás prejavom neko-
nečnej rozmanitosti rôznych zvykov a obyčajov. 
Po boku tých kresťanských, z  ktorých mnohé 
majú korene v židovskej tradícii, si dodnes udr-
žali miesto aj pradávne zvyky predkresťanských 
čias. Každý deň iný silný pocit: od predtuchy 
neodvratného konca, cez smrť na kríži a nádej 
zmŕtvychvstania, až po bujarosť šibačky a  kú-
pačky. Ako sa mení svet, v  ktorom žijeme, tak 
sa prirodzene vytrácajú aj niektoré tradície. Po-
stupne ubúda sviatočnej obradnosti, pre mno-
hých ostala z Veľkej noci už len tá šibačka.
Všetko pôvodné pomaly zaniká a pôvodnú kul-
túru už prakticky nikto neobhajuje. Pritom zmy-
sel života spočíva práve v  rozmanitosti. Všade 
je možné vidieť rôzne nárečia, zvyky, spievanie, 
odievanie, spôsoby života, svojráznosti, aby 
všade bolo možné inšie vidieť, obdivovať, ctiť. 
Všetci ľudia by mali vyznávať princíp úcty. Aby 
sa človek práve úctou odlišoval od zvieraťa.
Duchovný odkaz Veľkej noci však ďalej trvá: keď 
budeme držať spolu, prekonáme aj ťažké časy. 
Preto Ježiš a jeho najbližší sedeli pri slávnostnej 
večeri, jedli jahňacinu s  nekvaseným chlebom 
a zapíjali to vínom. 
A  preto sa aj my stretávame s  našimi blízkymi 
pri jednom stole. Tešíme sa z toho, že sa na seba 
vzájomne môžeme spoľahnúť a s nádejou oča-
kávame, čo nové život prinesie.
Sviatky, aj tie veľkonočné, budú žiť, kým my – 
ich nositelia, ktorí ich prežívame, cítime potrebu 
ozvláštniť si svoju každodennosť – duchovným, 
estetickým či kulinárskym zážitkom...
Aj preto si prajeme veselú Veľkú noc!

redakčná rada ON

K VEĽKEJ NOCI 
A TRADÍCIAM

Marec - mesiac kníh sme 
oslávili v obecnej knižnici
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Ale dúfajme, že sa o rok pred-
sa len vrátia.
Fašiangy – to je obdobie 

v  strede, medzi Vianocami 
a Veľkou nocou. Je to obdobie 
zábav, svadieb, veselosti a dob-
rého hodovania. Obyčajne sa 
končí pochovávaním basy. 
Popolcovou stredou sa začína 
štyridsaťdňový pôst. V  tomto 
období už nebývajú zábavy, 
často sa niečoho zriekame, 
striedmejšie sa aj stravujeme.
Na členskej schôdzi SČK sme 

spomínali, ako sme niekedy 
mávali maškarné plesy, bývalo 
viac aj zábav. Vtedy naše mladé 
členky navrhli, aby sme tradíciu 
maškarných plesov obnovili. 
10. február sa stal tým dňom, keď 

sme sa rozhodli zabaviť.
Miestnosť – turistickú ubytovňu 

Kečka, nám poskytol obecný úrad, 
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Naši 
jubilanti

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. 

Členovia  Základnej organizácie Jednoty  dôchodcov  
Slovenska v Braväcove sa stretli, aby vyhodnotili svoju 
činnosť za uplynulé tri roky.
Dňa 6. marca 2018 sa konala hodnotiaca člen-

ská schôdza v  priestoroch Turistickej ubytov-
ne Kečka. Prítomných členov a  hostí privíta-
la predsedkyňa ZO JDS, p. Anna Ľuptáková. 
Potom nasledoval krátky kultúrny program, kto-
rý pripravila spevácka skupina „Jeseň života“. 
V nasledujúcej pracovnej časti sme zhodnotili aktivi-
ty za uplynulý rok 2017 a  predchádzajúce dva roky. 
Funkčné obdobie výboru základnej organizácie skon-
čilo, preto sme na schôdzi zvolili členov nového výbo-
ru, tentokrát na obdobie štyroch rokov.
Schôdza mala  aj slávnostnú časť, pretože za rok 2017 

sme mali v našich radoch hojný počet jubilantov:
65 r.: Molnárová Viera
70 r.: Gašperan Dezider, Kuvik Ivan, Kuviková Margita,
Libičová Margita, Pačesa Ján, Vrbovská Viera
75 r.: Pôbišová Edita
80 r.: Bacúšanová Mária, Libičová Anna
85 r.: Ambróz Viliam
K ich životnému jubileu sme im popriali všetko dobré 

do ďalšieho života a  zároveň im pri tejto príležitosti 
boli venované POZDRAVNÉ LISTY.
Poďakovanie patrí aj starému výboru, ktorý sa nám 

postaral o slávnostný a plynulý priebeh hodnotiacej 
členskej schôdze.

ZO JDS Braväcovo

V  prvom štvrťroku tohto ka-
lendárneho roka sa pekného 
životného  jubilea dožili nie-
ktorí naši občania. K ich sviat-
ku im v mene obce i kolektívu 
redakčnej rady srdečne bla-
hoželáme.

50 rokov
Janka Pôbišová

Ján Bubelíny
Anna Daxnerová

Radko Srnka

55 rokov
Viera Gašperanová

Anna Ľuptáková
Štefan Syč

60 rokov
Anna Kolegová

65 rokov
Pavel Košík
Juraj Pôbiš

Andrej Handula

70 rokov
Ján Kán

Anna Gašperanová
Elena Pačesová

Karol Kubica

75 rokov
Vladimír Libič

95 rokov
Aurélia Bubelínyová

(ZCh)

ZO ŽIVOTA JEDNOTY 
DÔCHODCOV

Fašiangy sa krátia,
už sa nenavrátia...

ktorý nám prispel aj hudobnou re-
produkciou. Obecnému úradu pek-
ne ďakujeme.
O  občerstvenie sa postarali všetci 

účastníci. Najviac sa chcelo za-
bávať našim spoluobčiankam 
– „cigánkam“. Prišlo ich najviac. 
Zatúlala sa k nám aj jedna ne-
zbedná školáčka, ktorá bude 
mať čo v  škole vysvetľovať. 
Dosť bolo aj takých „masiek“, 
ktoré zahlásili, že sa umyli a pri-
šli.
Keď bola zábava v najlepšom, 

prišla k nám aj dvojica z Orien-
tu, ale aj dáma a  žobrák. Ne-
bolo nás veľa, ale nálada bola 
výborná. Pokoštovali sme klo-
básky rôznych chutí, pochutili 
sme si aj na pampúškoch, grap-
ňoch a iných dobrotách.
Vítame aktivitu mladých čle-

niek SČK a  dúfame, že v  tejto 
aktivite budú pokračovať. Vďaka.
Tešíme sa na ďalšie fašiangy vo väč-

šom počte.
M. Libičová, MS SČK
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Uznesenia
z plánovaného zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Braväcovo
konaného dňa  25.01.2018

Uznesenie č. 01/25/01/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bravä-
covo
1. Berie na vedomie
vzdanie sa mandátu poslanca Obec-
ného zastupiteľstva obce Braväcovo, 
Mgr. Slavomíra Pôbiša
2. Berie na vedomie

oznámenie o nastúpení náhradníka 
na poslanca Obecného zastupiteľstva 
v Braväcove
Uznesenie č. 02/25/01/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bravä-
covo
1. Berie na vedomie
predloženú informáciu plnenia uzne-
sení
Uznesenie č. 03/25/01/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Braväco-
vo
1. Schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavnej kon-
trolórky Obce Braväcovo na 1. polrok 
2018
Uznesenie č. 04/25/01/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bravä-
covo
1. Schvaľuje
rozdelenie dotácií a finančných prí-
spevkov z rozpočtu obce
a) FK Sokol Braväcovo 4 000€
b) Internacionál Sokol 500€
c) OZ Čučoriedka 400€
d) BKZ Bukovinka 2 000€

e) OZ Horehronské športové nádeje
 250€
f ) M-Bravo  250€
g) ZO JDS  250€
h) MS SČK  150€
i) MSZ Domovina 400€
j) ZO SZPB  100€
k) ZŠ Beňuš 1 000€ 
Uznesenie č. 05/25/01/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bravä-
covo

Uznesenia z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Braväcovo

   Na plánovanom zasadnutí Obecné-
ho zastupiteľstva dňa 25.01.2018 bola 
okrem iných bodov prerokovaná aj 
otázka dodržiavania čistoty a verejné-
ho poriadku, hlavne v Centre obce a na 
tržnici, kde aj napriek osadeným tabu-
liam na zákaz znečisťovania priestorov 
a zákaz  požívania alkoholických nápo-
jov, niektorí spoluobčania aj naďalej 
porušujú tento zákaz. Z týchto dôvo-
dov bola zo strany poslancov vyslove-
ná požiadavka na prípravu Všeobecne 
záväzného nariadenia, ktoré by stano-
vilo pravidlá a  podmienky pre zabez-
pečenie verejného poriadku a čistoty,  
a to nie len v Centre obce a na tržnici, 
ale na celom území obce. 
   Obecný úrad na základe tejto po-
žiadavky pripravil návrh príslušného 
VZN, ktorý bol predmetom rokovania  
nasledujúceho OZ 01.03.2018. Po roz-
prave a  rôznych názoroch poslancov 
neboli ohľadom tohto dokumentu 
prijaté ďalšie kroky k  jeho schváleniu, 
ale bolo doporučené zverejniť tento 
materiál v našich ON Braväčan na ve-
rejnú diskusiu po dobu 6 mesiacov. Po 
tomto termíne sa poslanci OZ k tomu-
to návrhu VZN plánujú vrátiť a  prero-
kovať ho opätovne.

Pracovná verzia návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia 
Obce Braväcovo č. 03/2018 o verej-
nom poriadku na území obce (ďalej 
len nariadenie).

§ 1
Účel nariadenia

1. Účelom tohto nariadenia je stanoviť 
pravidlá a podmienky pre zabezpeče-
nie verejného poriadku a čistoty na 
území obce.
2. Nariadenie je záväzné pre obyvate-
ľov obce, návštevníkov obce, právnic-
ké a fyzické osoby podnikajúce alebo 
pôsobiace na území obce.

§ 2
Zabezpečenie verejného poriadku

Za účelom zabezpečenia verejného 
poriadku sa na území obce zakazuje:
a) rušiť nočný kľud v čase od 22.00 
hod. do 06.00 hod.
b) znečisťovať alebo poškodzovať ve-
rejné priestranstvo, verejne prístupný 
objekt, verejnoprospešné zariadenie.
Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:
a) posledný a prvý deň roka
b) pri kultúrnych, spoločenských a 
športových akciách usporadúvaných 

pre širokú verejnosť za podmienok 
zabezpečenia verejného poriadku zo 
strany Obce a zúčastnených strán
c) v mimoriadnych prípadoch,  za 
predpokladu predchádzajúcej dohody 
obce a  usporiadateľom podujatia, kto-
ré sa má konať po 22.00 hod.

§ 3
Predaj, podávanie a požívanie

alkoholických nápojov
1. V čase od 00.00 hod. do 24.00 hod. 
denne sa zakazuje predávať, podávať 
a požívať alkoholické nápoje na týchto 
verejne prístupných miestach na úze-
mí obce, ktorými sú:
a) Stred obce – miestna tržnica, fon-
tána, javisko v  strede obce,  verejná 
zeleň, parky
b) detské ihriská 
c) miestne komunikácie
d) pamätníky
e) autobusové zastávky
f ) okolie materskej školy, obecného 
úradu a kultúrneho domu.
2. Zákaz v zmysle ods. 1 neplatí :
a) pri kultúrnych, spoločenských a 
športových akciách usporadúvaných 
v  spolupráci s  obcou Braväcovo pre 
širokú verejnosť za podmienok zabez-
pečenia verejného poriadku zo strany 
obce a zúčastnených strán
b) v obchodných a reštauračných 
prevádzkach umiestnených na verej-
nom priestranstve na základe pod-
mienok stanovených v povolení obce 
a v súlade s ich živnostenským opráv-
nením (povolené zaujatie verejného 
priestranstva formou letných terás, 
resp. obdobných zariadení, poskytu-
júcich občerstvenie, reštauračné alebo 
pohostinské služby)
c) 31.12. od 8.00 hod. do 24.00 hod. a 
1.januára od 00.00. hod do 05.00 hod.

§ 4
Udržiavanie čistoty a verejného 

poriadku
1. V  záujme zabezpečenia čistoty, ve-
rejného poriadku a zdravého životné-
ho prostredia sa na území obce Bravä-
covo  zakazuje:
a) odhadzovať odpad mimo určených  
nádob
b) znečisťovať verejné priestranstvá 
pľuvancami, fekáliami, splaškovými 
vodami, odpadovými vodami, chemic-
kými látkami a iným obdobným spô-
sobom
c) umývať, čistiť a opravovať  motoro-
vé  vozidlá na verejnom priestranstve  

s výnimkou  nutného   očistenia  skiel, 
reflektorov, koncových svetiel a  po-
znávacích značiek  
d) poškodzovať  zeleň a verejné  ob-
jekty ako sú lavičky,  nádoby na odpad, 
zariadenia detských ihrísk,  a iné ob-
dobné zariadenia
e) vypaľovať  trávu alebo iné porasty  
a  voľne spaľovať lístie alebo akýkoľvek 
iný odpad
f) skladovať akýkoľvek materiál  
(napr. palivo, výrobky, obaly) a od-
pad akéhokoľvek druhu na verejnom 
priestranstve alebo miestnych  komu-
nikáciách  bez  povolenia na používa-
nie verejného priestranstva
g) osadzovať reklamy, plagáty, a ozná-
menia na iných  miestach, než vyhra-
dených obcou
h) znehodnocovať budovy striekaním 
obrazcov a znakov  sprayovými farba-
mi (tzv. grafity)
i) vyhadzovať  akékoľvek predmety 
do korýt  vodných tokov, alebo ich  uk-
ladať na  miesta,   z ktorých by  mohli 
byť  do nich splavené, vylievať do 
vodných tokov chemické látky alebo 
odpadovú vodu a tým ohroziť akosť, 
zdravotnú nezávadnosť alebo  prietok 
tok
j) umývať  motorové vozidlá a vy-
konávať opráv a údržby motorových 
vozidiel na brehoch vodných tokov,  
alebo v tokoch
k) vypúšťať do  vodného toku odpa-
dové vody bez povolenia vydaného 
príslušným orgánom štátnej vodnej 
správy
l) znečisťovať miestne komunikácie
m) prepravovať cez obec  náklad, 
ktorý nie  je dostatočne zabezpečený 
pred jeho únikom do okolia (prášeniu, 
odkvapkávaniu,  spadnutiu)
n) jazdiť  motorovými vozidlami po 
verejnej zeleni, chodníkoch a parkovať 
na nich
o) nechávať psov alebo iné zviera-
tá voľne pobehovať po verejných 
priestranstvách a  spôsobovať znečis-
ťovanie výkalmi.
2. Za  zabezpečenie čistoty a  údržby 
verejných priestranstiev, miestnych 
komunikácií, obecného trhoviska, a 
vodných  tokov zodpovedá ich vlast-
ník, resp. správca.
3.  Vlastník, správca, nájomca, či uží-
vateľ nehnuteľnosti (stavby, domy, 
pozemky...), hraničiacej s  verejným 
priestranstvom je povinný:
a) starať sa o svoj pozemok takým 
spôsobom, aby zabránil šíreniu inváz-

nych druhov rastlín  a dodržiavať ostat-
né povinnosti pri údržbe zelene
b) udržiavať nehnuteľnosti v takom 
stave, aby nečistoty z nich pochádza-
júce neznečisťovali a nepoškodzovali 
verejné priestranstvo, neprekážali pri 
jeho využívaní, neohrozovali bezpeč-
nosť a práv a iných osôb a nenarúšali 
vzhľad a životné prostredie obce
c) udržiavať nehnuteľnosti v takom 
stave, aby nedošlo k premnoženiu hlo-
davcov hmyzu, resp. iných nežiaducich 
živočíchov a v prípade potreby vyko-
nať jej dezinfekciu a reguláciu živočíš-
nych škodcov
d) steny a priečelia nehnuteľností 
udržiavať v čistote, bez nevhodných 
nápisov, kresieb a hesiel tak, aby svo-
jim technickým stavom nenarúšali 
estetický vzhľad obce a neohrozovali 
bezpečnosť občanov(napr. opadávajú-
ca omietka, deravé odkvapové žľaby a 
zvody)
e) zo striech odstraňovať nahromade-
ný sneh, príp. ľadové kvaple, aby nedo-
chádzalo k ohrozovaniu života, zdravia 
osôb a majetku osôb
f) vetvy a konáre stromov, kríkov a 
iných rastlín, prerastajúcich cez ploty 
na chodníky a ulice upraviť tak, aby ne-
prekážali chodcom a neohrozovali ich 
bezpečnosť, nebránili cestnej premáv-
ke a  vykonávaniu údržby miestnych 
komunikácií.

§ 5
Kontrola a sankcie

1. Kontrolu tohto nariadenia sú opráv-
není vykonávať starosta obce, poslanci 
OZ a  poverení zamestnanci obce.
2. Porušenie ustanovení tohto nariade-
nia fyzickou osobou sa posudzuje ako 
priestupok. 
3. Za porušenie ustanovení tohto na-
riadenia právnickou alebo fyzickou 
osobou oprávnenou na
podnikanie môže obec uložiť pokutu 
do výšky 6 638,00 €. 

§ 6
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté 
práva a povinnosti vyplývajúce z iných 
právnych  platných všeobecne záväz-
ných právnych predpisov a všeobecne 
záväzných nariadení obce.
2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné naria-
denie č. 15/2008 o verejnom poriadku 
v obci Braväcovo.

Peter Baliak – starosta obce

Prí p rava  V Z N  o  ve re j n o m  p o ri a d ku  n a  ú ze m í  o b ce  B ravä covo

pokračovanie na str. 6
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24. januára sme prijali pozvanie 
lesného pedagóga Mateja Vigo-
du a  navštívili sme Lesy Beňuš. Ujo 
Maťo nás zaviedol do krásnej učeb-
ne, v  ktorej nás pri dverách privítal 
krásny vypchatý medveď, neďaleko 
neho aj vlk. Keď sme si vyzliekli všet-
ky svoje odevy, pohodlne sme sa 
usadili na gauč a ujo Maťo nám po-
rozprával, čo všetko v učebni je a na 
čo to slúži. Postupne nám zadával 
úlohy, ktoré sme mali plniť, samo-
zrejme veku nám primerané. Táto 
učebňa neslúži len škôlkarom, ale 
vedomosti v nej môžu nadobudnúť 
aj školáci zo základnej školy, stredo-
školáci a  dokonca aj vysokoškoláci. 

Mali sme možnosť overiť si svoje ve-
domosti o  zvieratkách z  lesa nielen 
pri krásnych edukačných tabuliach, 
ale aj pri hrách s  autokorektívnymi 
pomôckami Logico Primo a  Logico 
Piccolo. Pri stoloch sme si vyfarbo-
vali omaľovánky a mohli sme sa uja 
Maťa opýtať čokoľvek, čo nás zaují-
malo. A vedzte, že nebolo toho málo. 
Na záver, ako odmenu, si každý z nás 
zaslúžil papierový klobúk, cukríky, 
balón a  drevenú Jojo hračku. S  po-
ďakovaním nielen za darčeky, ale aj 
za bohaté aktivity a nové poznatky, 
sme sa pobrali pešo späť do mater-
skej školy. 

(MM)

Čerta, vlka, poľovníka kto by sa 
dnes bál? Do masiek sa oblečieme, 
veď je karneval!

Úvodná pieseň v programe nášho 
karnevalu, ktorý sme v  škôlke mali 
9. februára. Počas nášho príchodu, 
za spevu tejto piesne, mali možnosť 
všetci rodičia, a tiež hostia, prvýkrát 
vidieť krásu masiek detí v našej škôl-
ke. Boli sme premenení na zvieratká 
a  chrobáčiky, ako napríklad kroko-
díl, medveď panda, lienka, motýľ, 
slimák, ale aj na rastlinky mucho-
trávku a  tekvicu. Do škôlky okrem 

policajta a  doktora zavítal aj Zoro, 
pirát a spiderman. Samozrejmosťou 
boli aj rozprávkové postavy Červená 
Čiapočka, víla a striga. K jednotlivým 
maskám aj tento rok vymyslel krásne 
básničky náš ujo Dežko Gašperan, za 
ktoré mu všetci srdečne ďakujeme.

Užili sme si veselé piatkové popo-
ludnie sprevádzané hudbou a  na 
stole nás čakali dobroty od mami-
čiek. Všetci sa už teraz tešíme na bu-
dúcoročný karneval.

(MM)

Marec je mesiacom knihy. Aj my, škôlkari, sme sa rozhodli navštíviť obec-
nú knižnicu. Niektorí z nás sú už najmenšími „čitateľmi“ tejto knižnice, no 
niektorí boli v týchto priestoroch prvýkrát. Priestory knižnice sme si nielen 
pozreli, ale od tety knihovníčky Elenky Ľuptákovej sme sa dozvedeli, na čo 
knižnica ľuďom slúži a ako to s vypožičaním kníh z knižnice funguje. Teta 
knihovníčka nám prečítala dva príbehy z  rozprávkovej knižky Dobrodruž-
stvo s myškami. Knižku nám požičala do škôlky, aby sme si ju dočítali. Na zá-
ver sme si prezerali individuálne alebo v skupinkách rôzne knihy. Návštevu 
sme si spestrili spevom piesní a recitovaním básničiek.

(MM)

Š K Ô L K A R I  V  O B E C N E J 
K N I Ž N I C I

K A R N E VA L  V  Š K Ô L K E
Chystáme sa na karneval bude zábava. Do tanca už veselá nám hudba vyhráva.
Ja dnes budem princeznička a ty zasa kráľ. Celý svet je zrazu krajší, keď je karneval.
Ocko s mamkou tešia sa na fašiangový bál. A my, deti, máme zasa detský karneval.

EXKURZIA ŠKÔLKAROV

„Kniha je, vzdeláva  učí, no najmä 
teší...“

 Mesiac MAREC je mesiacom KNIHY.  
Čo všetko ponúka kniha? KNIHA 

– poklad, dar, tajomstvo, dobrodruž-
stvo, zábava, poučenie, radosť, smú-
tok, láska, priateľstvo, riekanka, bá-
seň, rozprávka, povesť bájka, príbeh...  
Mohli by sme napísať nespočetné 
množstvo slov, ktoré sú  ukryté v kni-
hách.   Kniha je naozaj vzácny dar 
– vzdeláva, učí, no najmä teší. V  na-
šej Základnej škole v  Beňuši, ktorú 
navštevujú  i  detičky z  Braväcova, sa 
snažíme lásku ku knihe pestovať od 
najnižších ročníkov. V  tomto mesiaci 
sa uskutočňujú na pôde našej ško-
ly mnohé aktivity, ktoré sú spojené 
s knihou.  Aj v tomto školskom roku sa 
organizujú  popoludnia v žiackej kniž-
nici, literárne kvízy pre veľkých i ma-
lých, pasovačka prvákov za čitateľov 
ŽK, besedy o  knihách. Počas celého 
roka si žiaci môžu vypožičiavať knihy 
v  našej ŽK. Ak by si niekto nevedel 
vybrať môže navštíviť aj obecné kniž-
nice v  Beňuši a  v  Braväcove. Takúto 
možnosť sme ponúkli našim žiakom  
a 21. marca 2018 sme navštívili obec-
nú knižnicu v  Braväcove.  Knižnicu 
navštívili žiaci 1. – 6. ročníka. V urče-
ných časových intervaloch sa striedali 
po skupinkách, pod vedením svojich 

triednych učiteľov. V knižnici nás pri-
vítala milá pani knihovníčka p. Elenka 
Ľuptáková, ktorá si pre žiakov pripra-
vila ukážky kníh,  v krátkosti porozprá-
vala žiakom  o knižnici. Potom žiakom 
prečítala rozprávku „O troch grošoch“, 
v  ktorej je ukryté posolstvo pre tri 
generácie – malých, dospelých i tých 
najstarších. Deti so záujmom počú-
vali. Tí,  odvážnejší  dostali priestor  
a  mohli predviesť svoje čitateľské 
schopnosti. Neprehliadnuteľným 
hosťom podujatia bol p. Viliam Am-
bróz, ktorý môže byť ozaj príkladom 
pre naše deti. Hoci má krásnych 85 
rokov, recitoval básne, ktoré sa naučil 
v základnej škole. Precítený prednes, 
v  ktorom bol obrovský kus srdiečka, 
a  tá pamäť!? Tú môžeme len ticho 
závidieť, alebo si ju cvičiť, ak budeme 
veľa čítať. „Ujo Vilko, ĎAKUJEME!“ Bol 
to krásny zážitok. Poďakovanie patrí 
aj pani knihovníčke, ktorá žiakov na-
šej školy vždy rada privíta. Verím, že 
naša návšteva v  knižnici, slová pani 
knihovníčky a  prednes pána Viliama 
Ambróza sa stanú inšpiráciou pre na-
šich žiakov. Chcem vysloviť presved-
čenie, že naše deti odhalia množstvo 
tajomstiev ukrytých v  knihách, ale 
hlavne budú si ich čítať pre potešenie 
a s láskou.

ZĽ

N á v š t e va  o b e c n e j 
k n i ž n i c e  v  B r aväc ov e
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Vážení  spoluobčania,
najviac požiarov vzniká v  jarnom 

a  suchom období. Vyšší počet po-
žiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré 
vznikli v  dôsledku vypaľovania trá-
vy a  suchých porastov, spaľovania 
odpadov zo záhrad a v blízkosti les-
ných porastov. Hasiči každoročne 
zasahujú a  likvidujú požiare, ktoré 
vznikli nedbanlivosťou občanov pri 
spaľovaní odpadov zo záhrad a vy-
paľovaním trávy.

Rozdiel medzi spaľovaním a vypa-
ľovaním je v  tom, že vypaľovaním 
sa rozumie vypaľovanie porastu na 
koreni (najčastejšie je to vypaľova-
nie trávy na lúke) a  spaľovaním je 
spaľovanie materiálu či odpadu, 
ktorý je zrezaný a uložený na kôpku.

Vypaľovanie porastov je podľa 
zákona o  ochrane pred požiarmi 
striktne zakázané!

V  záujme zníženia požiarovosti 
a predchádzania požiarov v súlade 
so zákonom o ochrane pred požiar-
mi žiadame všetkých občanov obce 
Braväcovo, aby dôsledne dodržia-
vali zákaz:

•	 vypaľovania	suchej	trávy,	poras-
tov kríkov stromov a spaľovanie od-
padov,
•	 fajčenia	 a  používania	 otvorené-
ho ohňa na miestach so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru,
•	 zakladanie	 ohňa	 v  prírode,	 na	
poľnohospodárskych pasienkoch 
a pozemkoch, v lesoch a v ich blíz-
kosti,
•	 zakladanie	 ohňa	 v  priestoroch	
alebo na miestach, kde môže dôjsť 
k jeho rozšíreniu.

V  prípade zistenia porušenia 
ustanovení § 14 zákona NR SR č. 
314/2001 Z. z. o  ochrane pred po-
žiarmi upozorňujeme, že Okresné 
riaditeľstvo Hasičského a  záchran-
ného zboru, môže fyzickej osobe 
uložiť v  blokovom konaní pokutu 
do výšky 100 eur a  v  priestupko-
vom konaní až do výšky 331 eur.

Veríme, že svojím zodpovedným 
konaním prispejete k  zamedzeniu 
vzniku požiarov a tým aj k zníženiu 
škôd na lesných a poľných porastov.

Peter Baliak – starosta obce

Hanka Šuchaňová, ochrankyňa 
prírody z  NAPANTu, našu škôlku 
navštívila na začiatku nového ka-
lendárneho roka, aby nám poroz-
právala, pre nás nové a  zaujímavé 
informácie o  zvieratách žijúcich 
v našich lesoch. Zahrali sme sa hru, 
v ktorej sme boli pracovníkmi úra-
du a  vybavovali sme žiadosti na 
ubytovanie pre zvieratká. Žiada-
telia – zvieratká a  vtáčiky, sa nám 
predstavili hádankou, ktorú sme 
museli uhádnuť. Jednotlivé zvierat-
ká sme po získaní informácií ubyto-
vali do veľkého stromu podľa toho, 
kde žijú.

Dozvedeli sme sa, že veverička je 
rozumná a aj keď má veľa orieškov, 
na niekoľkých si pochutná a niekto-
ré si odkladá na zimu. Diviak žerie 
žalude, gaštany, bukvice a  orechy, 
ale keď ich nemá zožerie aj dážďov-
ky, slimáky alebo korienky. Ježko 
žerie chrobáky, líška menšie zvie-

ratká ako je ona, no kradne aj sliep-
ky. K odumretým organizmom na-
stúpi vojsko mravcov a po častiach 
ich odnášajú do mraveniska – čistia 
les. Sove nestačia len mušky, ale 
žerie aj malé myšky a dokáže zjesť 
aj malého vtáčika. Ďateľ lieči cho-
ré stromy napadnuté červíčkami, 
ktoré sa vrhnú stromom na miazgu 
a  potom strom nedostáva výživu. 
Netopier má výbornú orientáciu. 
V zime spí v jaskyni,  v lete cez deň 
spí a v noci vyráža na lov otravného 
hmyzu. Bocian biely žije v blízkosti 
príbytkov ľudí,  bocian čierny žije 
vysoko v  tmavej časti stromu kde 
je ticho. Bociany u  nás nezimujú, 
skoro dva mesiace letia do Afriky. 
Prvý späť priletí samček, skontro-
luje hniezdo, a keď treba ho opraví. 
Samička, keď priletí, nakladie do 
neho vajíčka.

Nakoniec sme sa zahrali hru, 
v ktorej sme zvieratká triedili pod-

O C H R A N K Y Ň A  P R Í R O DY  V  Š K Ô L K E

ľa toho, či v  zime spia alebo nie. 
Hibernujúce zvieratká sme uložili 
k spiacej bábike a aktívne zvieratká 
k  sediacej bábike. S  tetou Hankou 

sme strávili krásne zimné dopolud-
nie a tešíme sa na ďalšie stretnutie 
s ňou.

(MM)

D o b r á  s p r á va  p r e 
f u t b a l i s tov  v  B r aväc ov e
Obec Braväcovo, podala v mesiaci 

január tohto roku žiadosť  o poskyt-
nutie finančného príspevku na rok 
2018 v rámci II. etapy projektu SFZ 
„Podpora rekonštrukcie a výstavby 
futbalovej infraštruktúry” v regióne 
Stred. V tejto etape bolo celkovo 
prerozdelených 3 304 000 EUR ( pô-
vodný balík 3 milióny EUR a 304 000 
EUR, ktoré neboli vyčerpané v rámci 
I. etapy). V rámci regiónu Stred sa 
prerozdelilo 965 000 EUR.

S  potešením oznamujeme futba-
listom, fanúšikom ako aj  ostatným 
občanom, že bol podporený aj náš 
projekt čiastkou 18 000 EUR.

Tieto finančné prostriedky budú 
použité na dokončenie prístavby 
futbalových šatní, ktoré sme začali 
budovať v  roku 2015 zo sponzor-
ských príspevkov, no pre nedostatok 
vlastných financií sme ju nedokázali 
dokončiť.  Vďaka tejto dotácii túto 
prístavbu futbalových šatní dokon-
číme tak aby slúžila  celej futbalovej 

základni, vrátane mládežníckych  
futbalových družstiev. Vytvorením 
vhodných podmienok pre futbalis-
tov s dôrazom na mládežnícke muž-
stvá, sa o  budúcnosť tohto športu 
v našej obci nemusíme obávať.

Aj touto cestou sa chceme poďa-
kovať starostovi obce a  Obecnému 
úradu za aktívnu pomoc pri príprave 
projektu a spracovaní žiadosti vráta-
ne  potrebných príloh, prezidentovi 
klubu Jozefovi Srnkovi za aktívny 
prístup pri obhajobe a  vybavovaní 
podpory nášho projektu. Taktiež sa 
chceme poďakovať aj výkonnému 
výboru SFZ Bratislava a  pracovnej 
skupine, ktorá vybrala náš projekt 
a  rozhodla sa ho zaradiť do zozna-
mu úspešných žiadateľov. Komplet-
ný zoznam úspešných  žiadateľov o 
príspevok je zverejnený na webo-
vom sídle SFZ: http://www.futbalsfz.
sk/2290

Výkonný výbor FK SOKOL Braväcovo
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Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ sú zverejnené na úradnej tabuli 
v obci (po dobu 15 dní od podpísania starostom obce a overovateľmi), na 
internetovej stránke obce: http://www.bravacovo.sk/ v časti „Dokumen-
ty“, a sú k dispozícii k nahliadnutiu aj na Obecnom úrade v Braväcove v 
úradných hodinách. Zvukové záznamy zo všetkých rokovaní OZ je možné 
nahrať záujemcom na vlastné externé zariadenie (USB kľúč) v úradných 
hodinách na Obecnom úrade Brävacovo.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú v zmysle § 12, ods. 9., Zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
zásadne verejné (okrem výnimky uvedenej v menovanom odseku). Z 
tohto dôvodu, chceme osloviť všetkých občanov, aby sa viac zaujímali o 
dianie v obci a zúčastňovali sa na zasadnutiach OZ, svojimi podnetmi, ná-
zormi a pripomienkami by mohli prispieť k zlepšeniu života v našej obci.

 (ZCh)

Uznesenia z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Braväcovo

Pravidelne, každoročne podávame 
žiadosť o  dotáciu na dokončenie 
najdôležitejšej stavby v  našej obci, 
ktorou je kanalizácia. Vlani sme boli 
úspešní a  z  Environmentálneho fon-
du MŽP SR nám boli pridelené fi-
nančné prostriedky vo výške 130 000 
EUR so spoluúčasťou obce 5 %  z pri-
delenej dotácie. Ako všetci viete, z 
týchto združených prostriedkov sme 
vybudovali kanalizáciu v  časti obce 
Podholie. 

Dnes vám, vážení spoluobčania, mô-
žem oznámiť potešujúcu správu. Aj 
v tomto roku sme neobišli nasucho 
a z  Environmentálneho fondu mám 
minister ŽP SR rozhodnutím pridelil 
finančné prostriedky na pokračo-
vanie výstavby kanalizácie vo výške 
150  000 EUR, so spoluúčasťou obce 
5 %, čo je 7 500 EUR. Sme veľmi radi, 
že za tieto finančné prostriedky roz-
šírime odkanalizovanie o  určitú časť 
obce a budeme môcť pripojiť na ka-
nalizáciu ďalšie rodinné domy.
Plánujeme pokračovať v  budovaní 

kanalizácie v  časti obce Podholie, 
konkrétne :
SO 01 Splašková kanalizácia:
– výstavba Vetvy A od Š 27 ( križovat-

ka RD A. Kochanová, D.Srnková) po Š 
31, (križovatka RD Dušan Ovečka) v 
dĺžke 181 m. Na trase budú osadené 
4 ks kanalizačné betónové šachty a 
vybudovaných 11 ks kanalizačných 
prípojok.

Ak nám po vybudovaní tohto úseku 

Dotácia z EF MŽP sr na budovanie 
kanalizácie v roku 2018

Šachta 27

Šachta 124

Šachta 126

Šachta 23

Šachta 31

Vetva A8

Vetva A

a po zaplatení dlžnej čiastky z pred-
chádzajúceho roku (Vetva A10 od 
Š130 po Š133,v dĺžke 135m, od   RD 
M. Šperku smerom hore na koniec 
ulice k  RD J. Simanovej), zostanú fi-
nančné prostriedky budeme pokra-
čovať  ďalej takto :  
– výstavba Vetvy A 8 DN 300 od Š 23 

po Š 124 v dĺžke 78 m. Na trase budú 
osadené 3 ks kanalizačné betónové 

šachty a vybudované 3 ks kanalizač-
né prípojky,
(medzierka ku žliebku medzi RD Š. 

Divok a RD Š. Gašperan), 
– výstavba Vetvy A  8 DN 200 od Š 

124 po Š 126 v dĺžke 71,5 m. Na tra-
se budú osadené 2 ks kanalizačné 
betónové šachty a vybudované 4 ks 
kanalizačné prípojky.
(od žliebku horizontálne cez záhra-

dy RD J. Gašperan, P. Pavliak, I. Kuvik). 
V súvislosti s pripravovanou výstav-

bou kanalizácie v  tomto roku , sa 
budeme snažiť tak ako vlani, vyme-
niť na dotknutých úsekoch aj staré 
vodovodné potrubie. Či to budeme 
robiť, bude závisieť od výsledkov ro-
kovania s vedením Stredoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s..

Peter Baliak – starosta obce

Plán budovania kanalizácie 2018

1. Schvaľuje
podanie žiadosti o dotáciu na SFZ Bra-
tislava na prístavbu futbalových šatní, 
požadovaná výška dotácie 28 828,80€
2. Schvaľuje
spolufinancovanie projektu vo výške 
25 % z celkových nákladov z rozpočtu 
Obce Braväcovo, čo činí 9 609,60€
Uznesenie č. 06/25/01/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bravä-
covo
1. Schvaľuje
podanie žiadosti o členstvo Obce Bra-
väcovo v združení Iniciatíva stredné 
Slovensko
Uznesenie č. 07/25/01/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bravä-
covo
1. Berie na vedomie
správu starostu obce

Uznesenia
z plánovaného zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Braväcovo
konaného dňa 01.03.2018

Uznesenie č. 08/01/03/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Bravä-
covo
1. Konštatuje, že
Mgr. Zuzana Ľuptáková, zložila záko-
nom predpísaný sľub poslanca Obec-
ného zastupiteľstva Obce Braväcovo 
v zmysle § 26 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov
Uznesenie č. 09/01/03/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bravä-
covo
1. Berie na vedomie
predloženú informáciu plnenia uzne-
sení
Uznesenie č. 10/01/03/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bravä-
covo
1. Berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky za rok 2017
Uznesenie č. 11/01/03/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bravä-
covo
1. Schvaľuje
komunitný plán sociálnych služieb 
Obce Braväcovo na roky 2018 – 2022

Uznesenie č. 12/01/03/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bravä-
covo
1. Schvaľuje
predloženie žiadostí o poskytnutie 
dotácie zo štátneho rozpočtu pro-
stredníctvom rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva vnútra Slovenskej repub-
liky, výzva číslo 
VI. P HaZZ 2018 na realizáciu projektu 
s názvom „Požiarna zbrojnica – sta-

vebné úpravy“
2. Schvaľuje
spolufinancovanie projektu s názvom 
„Požiarna zbrojnica – stavebné úpra-
vy“ vo výške 2030,12 € z vlastných 
prostriedkov
Uznesenie č. 13/01/03/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bravä-
covo
1. Berie na vedomie
správu starostu obce

pokračovanie zo str. 3
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„A“ mužstvo po jesennej časti obsadilo pekné 
druhé miesto. Do jarnej časti si dalo cieľ obhájiť 
terajšiu druhú priečku. Žiaľ je to realita, keď aj na 
prvé Podkonice nie je až taká priepastná strata, 
ale mužstvo prešpikované hráčmi z vyšších sú-
ťaží sa ešte po zime výraznejšie posilnilo, preto 
reálnejšie bude zamerať sa na druhé miesto, 
čo bude tiež veľmi ťažké. Mužstvo cez zimnú 
prestávku odohralo 5 prípravných zápasov, žiaľ 
všetky prehralo. Nie je to tragédia, keďže všetky 
boli z mužstvami z vyšších súťaží, tri krát sme do 
polčasu viedli, žiaľ mužstvo aj kondične, aj po 
vystriedaní skúsenejších hráčov napokon zápa-
sy nezvládlo. Mužstvo po zime opustili dve opo-
ry, M. Gašperan a P. Dubašák. Realita je taká, že 
päť rokov hráme o špicu, tak zákonite o našich 
hráčov je z roka na rok väčší záujem z  vyšších 
súťaží, nehovoriac o peňažných stimuloch, keď 
v okolí Banskej Bystrice je veľký problém s hráč-
mi, ale nie s euráčmi. Chcem poďakovať našim 
hráčom, keď aj v  skromnejších podmienkach 
absolútne zadarmo reprezentujú našu obec a to 
polovica z nich už mali ponuky z iných klubov.

Jozef Srnka – prezident FK SOKOL

Futbalový klub SOKOL Braväcovo, 
976 64 Beňuš, IČO: 35 998 784 

Braväcovo, 20.03.2018

Vážení priatelia a priaznivci športu,
Tak ako každoročne, aj tohto roku Vás chceme aj 

takouto formou požiadať spoločne s vedením náš-
ho Futbalového klubu SOKOL Braväcovo o poskyt-
nutie Vášho 2% podielu zaplatenej dane z príjmu 
za zdaňovacie obdobie roku 2017.
V  novodobej histórii, konkrétne  od roku 1998 

máme zaregistrovaný nový názov  Futbalový klub 
Sokol Braväcovo, ktorý však vyvíja činnosť nepre-
tržite od roku 1962, kedy bolo vybudované futba-
lové ihrisko a  futbalové šatne. Vďaka obetavosti 
funkcionárov - bývalých futbalistov sa v  súčasnos-
ti venujeme 5 futbalovým družstvám s  celkovým 
počtom registrovaných 93 hráčov. Hlavný dôraz 
však kladieme na prácu s  mládežou, kde máme 
aktívne do futbalu zapojených 53 mladých futba-
listov. Aj vďaka práci s  mládežou, môžeme pravi-
delne dopĺňať   mužstvá mužov a  dorastu, a  tak 
udržiavať tento kolektívny šport v našej malej obci 
so 680 obyvateľmi. Prevažná väčšina futbalistov je 
z obce Braväcovo.
Skladba futbalových mužstiev je nasledovná :
- Mladší žiaci hrajú súťaž U13, ObFZ Banská Bys-

trica, 15 hráčov,
- Starší žiaci hrajú súťaž I. trieda U15, ObFZ Banská 

Bystrica, 20 hráčov,
- Dorast úspešne účinkuje v III. lige. U 19 skupina 

JUH SsFZ Banská Bystrica, 18 hráčov,
- „A“ mužstvo dospelých,  I. trieda ObFZ Banská 

Bystrica, 20 hráčov,
- „B “mužstvo dospelých,  II. trieda ObFZ Banská 

Bystrica, 20 hráčov. 
Medzi historické momenty futbalu v  Braväco-

ve považujeme rok 2015, kedy mužstvo mužov 
postúpilo do V. ligy. V tom istom roku účinkovalo 
v pohári SLOVNAFT – CuP, kde dôstojne reprezen-
tovalo klub aj obec. Máme vybudovaný krásny 
futbalový stánok, vynovené hľadisko so sedením 
z Tehelného poľa pre 305 divákov.
V mnohých väčších obciach na Horehroní je futbal 

už len históriou. V našej malej obci každú sobotu 
a nedeľu pravidelne počas celého roka, ponúkame 
širokej verejnosti športové popoludnia. Napriek 
náročným ekonomickým podmienkam sa nám 
doposiaľ darí tento šport udržať aj vďaka podpory 
zo strany obce, našich sponzorov a priateľov, ale aj 
samotných hráčov a členov FK Sokol Braväcovo. 
Pretrvávajúca nepriaznivá finančná situácia v 

podpore športu na vidieku, najmä v menších ob-
ciach,  nás núti hľadať rôzne možnosti získania 
zdrojov, aby sme mohli udržať aspoň doterajšiu 
úroveň futbalu v našej obci . 
Občianske združenie FK Sokol Braväcovo si váži 

Vašu priazeň  a doterajšiu podporu, preto veríme, 
že aj v tomto roku nám pomôžete svojím príspev-
kom. Vieme, že sa na Vás obráti množstvo známych 
a priateľov so žiadosťou o poskytnutie 2% podielu 
dane. Za Vaše rozhodnutie v prospech nášho ob-
čianskeho združenia Vám vopred úprimne ďaku-
jeme.
Finančné prostriedky získané z 2% podielu dane 

budú použité na materiálno-technické zabezpe-
čenie FK Sokol Braväcovo a  nevyhnutnú údržbu 
športového areálu.
Potrebné údaje pre prispievateľov: IČO: 35998784, 

Právna forma: Združenie, Obchodné meno: Fut-
balový klub SOKOL Braväcovo, sídlo: Braväco-
vo, 976 64 Beňuš.
Ďakujeme Vám za pochopenie a  podporu našej 

činnosti.

Peter Baliak - viceprezident FK

Vylosovanie jarnej časti
FK SOKOL Braväcovo  

- III. liga skupina JUH dorast U 19

14.kolo  So 24. marca 2018 o 15,00 hod.
SOKOL Braväcovo – TJ Iskra Hnúšťa

15.kolo So 31. marca 2018 o 14,00 hod.
FK Baník Veľký Krtíš – SOKOL Braväcovo 

16.kolo So 07. apríla 2018 o 15,30 hod.
SOKOL Braväcovo – MFK Strojár Krupina

17.kolo So 14. apríla 2018 o 15,00 hod.
MFK Revúca – SOKOL Braväcovo 

18.kolo So 21. apríla 2018 o 16,00 hod.
SOKOL Braväcovo – FK Mesta Tornaľa

19.kolo So 28. apríla 2018 o 14,00 hod.
FTC Fiľakovo – SOKOL Braväcovo 

20.kolo So 05. mája 2018 o 16,30 hod.
SOKOL Braväcovo – FK Rimavská Sobota 

21.kolo Ne 13. mája 2018 o 14,00 hod.
FK Slovan Kúpele Sliač – SOKOL Braväcovo  

22.kolo So 19. mája 2018 o 17,00 hod.
SOKOL Braväcovo – MFK Nová Baňa

23.kolo So 26. mája 2018 o 17,00 hod.
SOKOL Braväcovo  – MFK Detva

24.kolo So 02. júna 2018 o 14,00 hod.
MFK Spartak Hriňová – SOKOL Braväcovo 

25.kolo So 09. júna 2018 o 14,00 hod.
SOKOL Braväcovo  – TJ Sklotatran Poltár

26.kolo So 16. júna 2018 o 14,00 hod.
TJ Tatran Čierny Balog – SOKOL Braväcovo

Vylosovanie jarnej časti FK SOKOL 
Braväcovo „B“ mužstvo

II. trieda dospelí 

10.kolo  So 07. apríla 2018 o 15,30 hod.
TJ Tatran Čierny Balog B – SOKOL Braväcovo B 

11.kolo Ne 15. apríla 2018 
SOKOL Braväcovo B – voľno 

12.kolo Ne 22. apríla 2018 o 10,30 hod.
TJ Slovan Beňuš – SOKOL Braväcovo B 

13.kolo So 28. apríla 2018 o 14,00 hod.
SOKOL Braväcovo B – TJ Slovan Michalová

14.kolo Ne 06. mája 2018 o 16,30 hod.
TJ Tatran Polomka – SOKOL Braväcovo B 

15.kolo So 12. mája 2018 o 14,00 hod.
SOKOL Braväcovo B – ŠK Heľpa

16.kolo Ne 20. mája 2018 o 17,00 hod.
FK 1928 Jasenie – SOKOL Braväcovo B

17.kolo Ne 27.mája 2018 o 17,00 hod.
TJ Partizán Dolná Lehota – SOKOL Braväcovo B 

18.kolo So 02. júna 2018 o 14,00 hod.
SOKOL Braväcovo B – TJ Slovan Pohr. Polhora

Vylosovanie jarnej časti FK SOKOL 
Braväcovo „A“ mužstvo

I. trieda dospelí  

14. kolo Ne 25. marca 2018 o 15,00 hod.
TJ ŠK Hronec – SOKOL Braväcovo

15. kolo So 31. marca 2018 o 15,30 hod.
SOKOL Braväcovo – FK Podkonice 

16. kolo Ne 8. apríla 2018 o 15,30 hod.
TJ Partizán Osrblie – SOKOL Braväcovo

17. kolo So 14. apríla 2018 o 15,30 hod.
SOKOL Braväcovo – TJ - Družstevník Strelníky

18. kolo So 21. apríla 2018 o 16,00 hod.
TJ Mladosť Pohorelá – SOKOL Braväcovo 

19. kolo So 28. apríla 2018 o 16,00 hod.
SOKOL Braväcovo – TJ Tatran Čierny Balog

20. kolo Ne 6. mája 2018 o 16,30 hod.
OFK Slovan Valaská – SOKOL Braväcovo

21. kolo So 12. mája 2018 o 16,30 hod.
SOKOL Braväcovo – FK Sokol Nemecká

22.kolo So 19. mája 2018 o 17,00 hod.
FK Šalková B – SOKOL Braväcovo 

23. kolo  Ne 27. mája 2018 o 17,00 hod.
ŠK O. P. lesov Poniky – SOKOL Braväcovo 

24. kolo  So 2. júna 2018 o 17,00 hod.
SOKOL Braväcovo – FK Brezno

25. kolo Ne 10. júna 2018 o 17,00 hod.
OFK Slovenská Ľupča – SOKOL Braväcovo 

26.kolo  So 16. júna 2018 o 17,30 hod.
SOKOL Braväcovo - 34 Brusno-Ondrej

Ciele „A“ 
mužstva mužov 
do jarnej časti
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Rozhodnutím Obecného zastupiteľstva v  Bravä-
cove bola do funkcie kronikárky obce ustanovená 
po Margite Libičovej dňom 1.1. 1995 Elena Ľuptá-
ková. 

1. januára 1995 sme oslávili druhé výročie samo-
statného zvrchovaného štátu a  privítali rok 1995. 
V našej obci aktívne pracuje: Dobrovoľný požiarny 
zbor, Zväz mladých, Telovýchovná jednota, Sloven-
ský červený kríž, Miestne osvetové stredisko. DPZ 
– hlavná činnosť spočívala v zabezpečení požiarnej 
ochrany v  obci. 9.4. 1995 boli prevedené preven-
tívne prehliadky rodinných domov a objektov. Boli 
zistené rôzne závady a nedostatky. Boli riešené v sú-
lade so zákonom o požiarnej ochrane na obecnom 
úrade, kde boli vyvodené patričné dôsledky a opat-
renia. Darí sa im práca s  mládežou. Mladé požiar-
ničky sa zúčastnili 3. júna okresného kola v Medzib-
rode, kde si zabezpečili účasť na krajskom kole na 
Teplom vrchu. 18. júna 1995 zorganizovali 
obvodné kolo súťaže požiarnych družstiev 
na futbalovom ihrisku v Braväcove.  Umiest-
nenie našich družstiev: muži Braväcovo I. – 
18. miesto, muži Braväcovo II. – 25 miesto, 
ženy Braväcovo – 2. miesto, dorastenci Bra-
väcovo – 5. miesto. Vo výcviku požiarnych 
družstiev im treba viac cvičiť, aby dosiahli 
lepšie umiestnenie. V  júli požiadal Farský 
úrad v Beňuši o zabezpečenie Primícií a úlo-
hu splnili. Členovia DHZ sa venovali aj pro-
pagačnej, kultúrnej, brigádnickej činnosti. 
Humanitné poslanie potvrdili darcovstvom 
krvi. V r. 1995 sa darcovstva zúčastnili 2 krát 
v  počte 13 členov. Zasahovali pri požiari 
senníka na PD v Beňuši, kde preukázali svo-
ju pripravenosť a zodpovednú úlohu nášho 
požiarnictva. Dobre sa prezentovali aj pri 
cvičnom poplachu v  rámci okrsku 29.10. 
1995, kde sa na miesto požiaru v  Bacúchu 
dostali za 15 minút. Obecný úrad finančne 
podporil DHZ na zakúpenie výstroje a iného 
potrebného materiálu. Zväz mladých - zor-
ganizoval kultúrne a  športové podujatia. 
10.2. – súťaž medzi organizáciami v obci – 5 druž-
stiev: Telovýchovná jednota – Dezider Gašperan, 
Dušan Kochan, Peter Laurinc; Zväz mladých – Katka 
Libičová, Mariana Citterbergová, Anina Gašperano-
vá; Obecný úrad – Ján Laurinc, Vladimír Vrbovský, 
František Pauliak; Slovenský červený kríž – Margi-
ta Libičová, Anna Gašperanová, Marta Pauliako-
vá; Dobrovoľný požiarny zbor – Stanislav Ľupták, 
Dezider Bacúšan, Mária Gašperanová. Súťažilo sa 
v troch kolách. Konferencierkou súťaže bola Andrea 
Pôbišová. Súťaž bola vtipná, zábavná a zaujala divá-
kov, ktorí mohli aj hodnotiť. Výsledky súťaže: 1. SČK, 
2. Obecný úrad, 3. TJ, 4. ZM, 5. DHZ. 11.2. – Disko 
– maškarný ples. Zúčastnilo sa 14 masiek. Hodno-
tenie: 1. Červené Karkulky – Božka Gašperanová, 
Anna Srnková, 2. Socha Slobody – Zuzana Šperko-
vá, 3. Biela pani – Mirka Molnárová, 4. Múmia – Ing. 
Peter Baliak. Športové podujatia: 4. a 5. august – VII. 
Ročník NON STOP volejbal. Športové zápolenie bolo 
dobre zorganizované, diváci spokojní. 26.8. – volej-
balový turnaj – štyri družstvá. Víťaz – Braväcovo A. 
26.12. – Vianočný stolnotenisový turnaj. Výsledky – 
Dvojhry: 1. Šperka Ján, 2. Brenkus František, 3, Kubi-
ca Igor. Štvorhry: 1. Brenkus František, Kolega Jozef, 
2. Bubelíny Michal, Radóc Jozef, 3. Šperka Ján, Kán 
Miroslav. 27.12. Vianočný šachový turnaj: Výsledky 
– 1. Gašperan Jozef, 2. Pôbiš František, 3. Pôbiš Ma-
rek, Citterberg Peter, Laurinc Peter. ZM zorganizoval 
zber železného šrotu, brigádu pri čistení potoka. 

Predsedom ZM je Marek Pôbiš. SČK – má 68 členov 
a pre svojich členov pripravuje schôdze a iné akcie 
Na výročnej schôdzi odmenili dobrovoľných darcov 
krvi. K spestreniu programu prispela FS Bukovinka, 
členom sa meral krvný tlak. SČK usporiadal aj jednu 
diskotéku. Korunová akcia – vyhlásená predsedom 
Národnej rady Ivanom Gašparovičom. Vyzbieralo 
sa 450 Sk a  boli odovzdané na ÚV SČK v  Banskej 
Bystrici. Miestne osvetové stredisko – do funkcie 
riaditeľa nastúpil p. Jozef Gašperan od 15. marca 
1995 na dobu určitú – 1. rok. Počas jeho pôsobenia 
v  tejto funkcii uvádzam kultúrne podujatia počas 
roka 1995. Obnovenie Zboru pre občianske záleži-
tosti – 3 zlaté sobáše, 7 strieborných sobášov. Obra-
dy boli vykonané v klube dôchodcov. V kultúrnom 
programe účinkovala Kultúrna úderka MOS pod 
vedením Jozefa Gašperana. Po oficiálnej časti bola 
voľná zábava. 16.4. – Veľkonočná nedeľa – estráda 

a veselica. 14.5. – Deň matiek – MOS – divadelný sú-
bor sa predstavil hrou – Kamenný chodníček v réžii 
Jozefa Gašperana. V letnom období boli usporiada-
né v klube dôchodcov „Nedeľné večery pri muzike“. 
V  dňoch 24. – 25. júna na Horehronských dňoch 
spevu a tanca v Heľpe, účinkovala mužská folklórna 
skupina pri MOS v Braväcove s programom „Hajna-
lovce“ s hudobno – spevným blokom. 25. júna 1995 
– kultúrny program na Primíciách novokňaza Karola 
Pôbiša. 8. júla – na slávnostiach pod Poľanou v Det-
ve účinkoval Jozef Gašperan ako spevák a muzikant 
v programe „Balady“. 25 júla sa zúčastnili na folklór-
nych slávnostiach vo Východnej súrodenci Slavomír 
a Marek Pôbišovci v sólových spevoch. 30. júla – po 
futbalovom turnaji vystúpil FS Kýčera z  Čierneho 
Balogu. 13. august – posedenie dôchodcov v  kul-
túrnom dome. Do tanca a  na počúvanie hrala ĽH 
Jozefa Gašperana. 10. december – z iniciatívy riadi-
teľa MOS Jozefa Gašperana bol oficiálne založený 
miešaný spevácky zbor. Vedením zboru sa ujal Jozef 
Gašperan. Divadelný súbor pri OS v Braväcove na-
cvičil div. Hru Tajovského „Ženský zákon“ a  Duna-
iho komédiu „Nohavice“. I. sviatok vianočný diváci 
vzhliadli komédiu a druhá hra sa pre nemoc hercov 
nedocvičila. Hry režíroval Jozef Gašperan. Riaditeľ 
MOS sa zúčastňoval pri rekonštrukčných prácach 
kancelárie ako aj pri povalových priestorov kultúr-
neho domu. Telovýchovná jednota – 30.7. 1995 
usporiadalo TJ Sokol Braväcovo medzinárodný 

turnaj vo futbale „O pohár starostu obce. Zúčastnili 
sa družstvá: TJ Sokol Braväcovo, SK Bukovec Plzeň, 
TJ Partizán Čierny Balog, TJ Slovan Beňuš. Vo finále 
sa stretli naši futbalisti s Beňušom. Vyhrali sme 2:1 
a stali sme sa víťazom turnaja a získali pohár. Druž-
stvo mužov hrá II. Triedu – najvyššia okresná súťaž. 
V tejto súťaži skončia na 10. mieste. Trénerom mu-
žov je Miroslav Šperka. TJ má aj družstvo mladších 
žiakov. Trénerom je v roč. 1995/96 Miroslav Gašpe-
ran (Kempes) a Kamil Košík z Gašparova. Žiaci hrajú 
okresnú súťaž mladších žiakov. Výsledky nie sú až 
také výborné, ale hrajú ako jediné družstvo z Hore-
hronia v tejto súťaži, je to pre nich ako aj pre tréne-
rov chvályhodné, lebo v tejto súťaži hrajú družstvá 
zo športových škôl z Banskej Bystrice. V auguste TJ 
usporiadala stretnutie pri guľáši aj s rodinnými prí-
slušníkmi a sponzormi (firma Holdes, firma Diago). 
Hnutie za demokratické Slovensko – založené v  r. 

1994 a  malo k  31.12.95 22 členov. Predse-
da Ján Ľupták. Z  príležitosti zvrchovanosti 
SR sa zúčastnili akcie pod Kráľovou hoľou, 
stretnutia mládeže na Táľoch, kladenia ven-
cov v  Brezne. Družstvo vlastníkov oviec – 
v našej obci sa občania venujúc chovu oviec. 
Založili si „súkromný salaš“ – Družstvo vlast-
níkov oviec   29. marca 1993. Predsedom 
(šoltýsom) sa stal Ján Ľupták. Družstvo pri 
svojom vzniku malo 120 členov – vlastníkov 
oviec. Malo 440 bahníc. Prvým súkromným 
bačom sa stal Juraj Farárik, r. 1994 Štefan 
Ľupták, r. 1995 Ondrej Baliak. Poľovnícke 
združenie Bukovinka – právne vzniklo 21. 
augusta 1995 s  19 členmi, z  toho 7 členov 
z našej obce, ktorí už niekoľko rokov boli bez 
revíru i keď vlastnili poľovnícke lístky. Do re-
víru boli začlenené lokality – Beňušská, Zúb-
ra, Ježovo. Predsedom združenia sa stal Ján 
Ľupták. Obchody – v  obci sú dve predajne 
s potravinami. Súkromná predajňa „U Balia-
kov“ – predavačky – Jana Divoková z Brezna, 
Jana Majerníková z Filipova. Tržba v r. 1995 – 
1.595.000 Sk. Predajňa – Spotrebné družstvo 

– tržba 5.386.753 Sk. Od septembra 1995 bola vy-
tvorená po prvýkrát samoobsluha. Vedúca predaj-
ne – Anna Sihelská; predavačky – Marta Pauliaková, 
Mária Bútorová,Elena Pôbišová z Beňuša.

Rozvoj obce – oprava miestnej komunikácie – 
cesta hore hrádzou, vykopaná ryha hore hrádzou 
a  iné práce; výkop ryhy od p. Beňa po p. Urbana 
Milana. Hlavná cesta od križovatky dolu dolinou 
až po hlavnú cestu v obci Beňuš bola vyasfaltova-
ná na náklady štátnej pokladnice. Nedokončená 
bytovka prešla bezplatne prevodom do majetku 
obce. Rekonštrukčné práce OÚ – opravy sociálneho 
zariadenia pri MOS, kancelária pracovníka kultúry, 
dvoch miestností za knižnicou, kúpeľňa a  WC na 
OÚ, vonkajšie úpravy. Obyvateľstvo – počet obyva-
teľov s trvalým pobytom – 737, z toho dôchodcov 
168, muži dôchodcovia – 57, ženy – 111;, invalid-
ných občanov – 21. Narodilo sa 8 detí – 2 dievčatá, 6 
chlapcov. Počet úmrtí – 6, uzavreté manželstvá – 6. 
Cirkevný život – 1.4.1995 do farnosti nastúpil nový 
správca Jozef Kaniansky. Tibor Jányi bol ustanovený 
za správcu fary v  Očovej. 25. júna 1995 sa v  našej 
farnosti konali Primície. Bol vysvätený novokňaz Ka-
rol Pôbiš z Beňuša. Mimoriadne udalosti – v noci 9. 
júna 1995 neznámy páchateľ odcudzil po vlámaní 
do miestnosti OÚ v  Braväcove počítač a  príručnú 
pokladnicu. Celková škoda – 89.877Sk. Páchateľ 
zatiaľ neznámy. 28.8.1995 – vlámanie do predajne 
Jednoty cez sklad. Spôsobená škoda – 33.000Sk.
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