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Úvodné slová tejto piesne, akoby 
„krajčír“  presne ušil na mieru našej 
dedinke.

Dedinka Braväcovo patrí medzi tie 
menšie, rozlohou i  počtom obyva-
teľov. Je aj na vŕšku vystavaná a  zo 
všetkých strán obklopená krásnou 
horou, Túto nádheru nám mnohí zá-
vidia a tak nečudo, že tu máme veľa 
chatárov, našich nových priateľov. 
V našej dedinke si všetci žijeme, mys-
lím si, že sa nám tu žije veľmi dobre. 
Veselo spievame a spieva sa tu často, 
hlavne v  letných mesiacoch, kedy 
je naplno  vyťažený náš amfiteáter. 
Začala som slovami piesne, ktorá 
pokračuje...„našu dedinôčku radi 
máme...“ a  tak sme našej dedinke 
a všetkým, ktorí v nej  žijú, alebo ju 
navštevujú, na znak lásky a úcty vy-
strojili oslavu. 

V dňoch 1. – 2. septembra 2018 sa 
konali oslavy „Dni obce Braväcovo“ .

A  čo si mohli návštevníci tohto 
podujatiach pozrieť? 

V  sobotu doobeda bolo v  priesto-
roch volejbalového ihriska a  amfi-
teátra už rušno. Chystali sa dobroty 
– pečené jahniatka, prasiatko, guľáš, 
držky...a bolo s tým veru dosť práce, 
veď „Bez práce, nie sú koláče“ ale to 
predsa poznáte a je to naozaj pravda.

O  15,00 hod. ožilo futbalové ihris-
ko, konal sa majstrovský futbalový 
zápas dorastu: FK SOKOL Braväcovo 
– MFK Jelšava. 

Priestory amfiteátra sa začali zapĺ-
ňať okolo 17,00 hod. Kultúrne vystú-
penia otvoril a všetkých prítomných 
privítal starosta obce pán Ing. Peter  
Baliak.

V  programe sa predstavili domáci 

DNI OBCE Braväcovo 2018
„Dedinôčka, dedinka malá na vršku vystavaná   aká si mi, veru prekrásna, dedinka milovaná. V nej všetci žijeme, veselo spievame, našu de-

dinôčku  radi máme...“

účinkujúci : 
- deti z Materskej školy v Braväco-

ve s pani riaditeľkou  Monikou  Matu-
líkovou, Karolínou Špilákovou  a ma-
mičkou Adrianou Gašperanovou,

- spevácky krúžok pri ZŠ v  Beňuši 
pod vedením pani učiteľky Zuzany 
Ľuptákovej,

- spevácka skupina z  Braväcova – 
Jeseň života pod vedením Anny Li-
bičovej

Od 18, 00 hod. amfiteáter patril 
hosťujúcim účinkujúcim. Predstavili 
sa:

- Bystrická kasňa,
- Heligonkári z Dolnej Lehoty
- Robo Mikla
- Robo Patejdl band.
Za moderovanie celého programu 

patrí úprimné poďakovanie slečne 

Veronike Gašperanovej.
Po skončení programu sa mohli 

mladí i  tí skôr narodení zabaviť na 
disco zábave. O dobrú náladu sa po-
staral DJ Kero.

V nedeľu sme sa prebudili do krás-
neho slnečného dňa.  Aj počasie 
akoby pridalo ruku k dielu a okrášlilo 
druhý deň osláv. V kaplnke v Bravä-
cove pokračovali oslavy Slávnostnou 
svätou omšou. Príjemné,  povzbudi-
vé  a milé slová  mladého pána farára 
Mgr. Lukáša Tkáča z  Bacúcha adre-
sované všetkým, deťom, dospelým, 
starším, starým, podčiarkli atmosfé-
ru tohto pekného dňa. 

V  popoludňajších hodinách  sa 
uskutočnil Majstrovský  futbalový 
zápas mužov FK SOKOL Braväcovo – 
OFK  Slovenská Ľupča. 

DNI OBCE Braväcovo sa skončili. 
Ponuka bola naozaj bohatá a  dala 

priestor športu, kultúre – spevu 
a  tancu, dobrému jedlu – v podobe 
pečených špecialít, guľáša, ovčiar-
skych výrobkov, lahodného vínka, či 
pivka.

 No podstatné je, že tu bol priestor 
hlavne pre  stretnutia ľudí, blízkych 
i vzdialených, známych i neznámych, 
stretnutia s tými, s ktorými sa cítime 
príjemne, stretnutia s priateľmi.

Veď nikto nie je takým dieťaťom 
„Šťasteny“, že by nepotreboval pria-
teľa!

Na záver – poďakovanie – OÚ v Bra-
väcove, pánovi starostovi Ing. Petrovi 
Baliakovi, všetkým spoluorganizá-
torom,  sponzorom, účinkujúcim, 
zvukárom a  hlavne všetkým ľuďom 
dobrej vôle, ktorí sa pričinili o  toto 
krásne  podujatie.

Verím, že sa o  rok opäť stretneme 
v našej malej malebnej dedinke.

ZĽ
foto: Ján Kán
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Naši 
jubilanti

V  treťom štvrťroku tohto kalen-
dárneho roka sa pekného život-
ného jubilea dožili niektorí naši 
občania. K ich sviatku im v mene 
obce i  kolektívu redakčnej rady 
srdečne blahoželáme.

50 rokov

Dušan Rusnák
MUDr. Slavomír Pôbiš

Ivan Bacúšan

60 rokov

Drahuša Birková

65 rokov

Dezider Bacúšan
Valéria Šperková

75 rokov

Darina Švantnerová

80 rokov

Ondrej Paľus

85 rokov

Janka Kováčová

(ZCh)

Uznesenie č. 21/05/07/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo

1. Schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky Obce Braväcovo na II. 
polrok 2018

Uznesenie č. 22/05/07/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo

1. Vyhlasuje
pozemok v  katastrálnom území 
obce Braväcovo, parcela registra 
KNE 4482 trvalý trávny porast o vý-
mere 4 320m2, za prebytočný
2. Schvaľuje
 minimálnu kúpnu cenu za 1 m2 8€
3. Schvaľuje
 predaj tohoto prebytočného majet-
ku verejnou obchodnou súťažou

Uznesenie č. 23/05/07/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo

1. Vyhlasuje
časť pozemku v  katastrálnom úze-
mí obce Braväcovo parcela KNC 623 
o výmere 35m2, za prebytočný
2. Schvaľuje
 minimálnu kúpnu cenu za 1 m2 15€

Uznesenie č. 30/06/09/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo

1. Schvaľuje
dofinancovanie stavby „Rekonštruk-
cia MŠ Braväcovo“ v zmysle Zmluvy 
o dielo 
č. 66/2018/PS vo výške 40 518,89 
EUR v roku 2019
Uznesenie č. 31/06/09/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bravä-
covo
1. Schvaľuje
dofinancovanie „Opravy miestnej 
komunikácie Hore Hrádzou a v časti 
obce Podholie“
2. Schvaľuje
vybudovanie  odvodňovacieho ri-
golu s liatinovým roštom, šírka 150 
mm, s osadením do betónového 
lôžka
Uznesenie č. 32/06/09/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bravä-
covo
1. Berie na vedomie
správu starostu obce

Uznesenie č. 27/14/08/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo

1. Určuje
rozsah výkonu funkcie starostu obce 
Braväcovo na volebné obdobie 2018 
– 2022 na plný úväzok
Uznesenie č. 28/14/08/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bravä-

Uznesenia a  zápisnice zo zasad-
nutí OZ sú zverejnené na úradnej 
tabuli v  obci (po dobu 15 dní od 
podpísania starostom obce a ove-
rovateľmi), na internetovej stránke 
obce: http://www.bravacovo.sk/ 
v časti „Dokumenty“, a sú k dispozí-
cii k  nahliadnutiu aj na Obecnom 
úrade v Braväcove v úradných ho-
dinách. Zvukové záznamy zo všet-
kých rokovaní OZ je možné nahrať 
záujemcom na vlastné externé 
zariadenie (USB kľúč) v  úradných 
hodinách Obecného úradu.
Zasadnutia obecného zastupiteľ-
stva sú v  zmysle § 12, ods. 9., Zá-
kona SNR č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v  znení neskorších 
predpisov, zásadne verejné (okrem 
výnimky uvedenej v  menovanom 
odseku). Z  tohto dôvodu, chce-
me osloviť všetkých občanov, aby 
sa viac zaujímali o  dianie v  obci 
a  zúčastňovali sa na zasadnutiach 
OZ, svojimi podnetmi, názormi 
a pripomienkami by mohli prispieť 
k zlepšeniu života v našej obci.

 (ZCh)

Predseda Národnej rady Slo-
venskej republiky rozhodnutím 
č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby 
do orgánov samosprávy obcí a 
určil deň ich konania na sobo-
tu 10. novembra 2018. V našej 
obci je určený čas konania vo-
lieb od 7.00 hod – 22.00 hod. 
a  miestom konania volieb je 
kultúrny dom.
Zoznam zaregistrovaných 

kandidátov pre voľby staros-
tu obce Braväcovo
Obec Braväcovo u v e r e j -

ň u j e podľa § 178 ods. 2 záko-
na č. 180/2014 Z. z. o podmien-
kach výkonu volebného práva a 

o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov zoznam kandidátov, 
zaregistrovaných pre voľby sta-
rostu obce Braväcovo
Poradové číslo, meno, priez-

visko, titul, vek, zamestnanie, 
názov politickej strany 
1. Peter Baliak, Ing., 57 r., 

starosta, SLOVENSKÁ KONZER-
VATÍVNA STRANA 
Zoznam zaregistrovaných 

kandidátov pre voľby do 
Obecného zastupiteľstva 
v Braväcove
Obec Braväcovo u v e r e j -

ň u j e podľa § 173 ods. 2 záko-
na č. 180/2014 Z. z. o podmien-

kach výkonu volebného práva a 
o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov zoznam kandidátov, 
zaregistrovaných pre voľby do 
obecného zastupiteľstva podľa 
jednotlivých volebných obvo-
dov:
Volebný obvod č. 1
Poradové číslo, meno, priez-

visko, titul, vek, zamestnanie, 
názov politickej strany 
1. Peter Fraňa, 35 r., súkrom-

ný podnikateľ, Slovenská ná-
rodná strana
2. Adriana Gašperanová 

Mgr., 34 r., učiteľka SŠ, Sloven-
ská konzervatívna strana

3. Leonard Ľupták, Ing., 32 
r., vedúci predajne, Slovenská 
konzervatívna strana
4. Zuzana Ľuptáková, Mgr., 

54 r.,  učiteľka ZŠ, Slovenská 
konzervatívna strana
5. Peter Murgaš, 43 r., súk-

romný podnikateľ, Slovenská 
národná strana
6. Jozef Srnka, 54 r., vodič, 

Slovenská konzervatívna strana
7. Valéria Šperková, 65 r., dô-

chodca, Slovenská konzervatív-
na strana
8. Peter Tréger, 44 r., Lesy SR 

– manipulačný majster, SMER – 
sociálna demokracia
Vo volebnom obvode sa volí 7 

poslancov.

Uznesenia
z plánovaného zasadnutia
Obecného zastupiteľstva

obce Braväcovo konaného 
dňa 06.09.2018

Uznesenia 
z neplánovaného zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva 
obce Braväcovo konaného 

dňa 14.08.2018

Uznesenia 
z plánovaného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva 

obce Braväcovo konaného 
dňa 05.07.2018

VOĽBY DO ORGÁNOV 
SAMOSPRÁVY OBCÍ V ROKU 2018

covo
1. Určuje
pre volebné obdobie 2018 - 2022 
celkom 7 poslancov, ktorí budú zvo-
lení v jednom volebnom obvode pre 
celú obec Braväcovo

Uznesenie č. 29/14/08/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo

1. Berie na vedomie
správu starostu obce

Uznesenie č. 24/05/07/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo

1. Schvaľuje
použite rezervného fondu na od-
stránenie havarijného stavu majetku 
obce, t.j. na opravu  miestnej komu-
nikácie Hore Hrádzou a v časti obce 
Podholie max. do výšky 33 000€

Uznesenie č. 25/05/07/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo

1. Schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.: 01/2018

Uznesenie č. 26/05/07/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bravä-
covo
1. Berie na vedomie
správu starostu obce
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Bielohandeľské kultúrne združe-
nie Bukovinka v priestoroch prí-
rodného amfiteátra v Braväcove 
úspešne zorganizovalo tri veľké 
podujatia, ktoré už tradične obo-
hacujú kultúrno-spoločenský život 
nášho regiónu a tešia sa priazni 
množstva divákov.

Bukovinkári oslavovali
Pri príležitosti 25. výročia zalo-

ženia Ľudovej hudby Bukovinka a 
20. výročia založenia Folklórneho 
súboru Bukovinka sa dňa 26. mája 
2018 konal slávnostný program 
pod názvom  „Zaspomínajme si „. A 
veru že bolo na čo spomínať... 

XVII. Ročník Folklórneho festivalu 
na Bielych Handľoch opäť úspešný:

13. a 14. júla 2018 sa za krásne-

V dňoch 13. a 14. júla 2018 sa za 
pekného počasia v priestoroch prí-
rodného amfiteátra v Braväcove už 
po sedemnásty krát ozývali tóny 
ľudovej hudby a spevu. Bielohandeľ-
ské kultúrne združenie Bukovinka aj 
tento rok pre svojich verných priaz-
nivcov pripravilo pestrý program. 

Vrámci už osvedčenej dramaturgie 
piatkový večer otvorili zahraniční 
hostia z Poľska, Českej republiky a 
Ukrajiny. Po nich nasledoval program 
Ľudovej hudby Martinky Bobáňovej 
zTerchovej. Piatkový večer uzavrel „ 
Ženský zákon“ v podaní ODS Parava-
ny zo Slovenskej Ľupče. V sobotu po 

Folklórny festival na Bielych Handľoch 2018
krojovanom sprievode obcou sa na 
pódiu rozihrali deti z MŠ Braväcovo 
a ZŠ Beňuš, ktorých zanietenosť pri 
vystúpení nám dáva nádej, že hrdo 
ponesú štafetu ľudového umenia aj 
v budúcnosti. V tematickom progra-
me sa tentoraz predstavili Čierni a 
Bieli Handeľci. Po krátkej prestávke 
vo večernom programe spojitosť 
folklór a „ pálenô“ odprezentovali 
FS Tepličan, FS Poničan, FS Buko-
vinka a spevácka skupina Gašperani 
umelecky hodnotným spôsobom, 
o čom svedčal neutíchajúci potlesk 
zaplneného hľadiska. Vyvrchole-
ním festivalu bol program „Poklona 
vôni domova“ v podaní FS Partizán 
zo Slovenskej Ľupče. Folklórny fes-
tival na Bielych Handľoch si rokmi 
vybudoval pozíciu najvýznam-
nejšieho kultúrno-spoločenského 
podujatia v našej obci. Keďže nie je 
jednoduché zorganizovať poduja-
tie takéhoto rozsahu popri svojich 
bežných pracovných a rodinných 

povinnostiach, chcem vyjadriť po-
ďakovanie za prípravu a organizáciu 
všetkým aktívnym bukovinkárom 
najmä Ing. Marekovi Pôbišovi a Ale-
ne Pôbišovej. Obci Braväcovo v za-
stúpení starostom obce Ing. Petrom 
Baliakom ďakujem za ústretovosť a 
spoluprácu  pri úprave amfiteátra. V 
neposlednom rade ďakujem našim 
verným divákom za potlesky a pre-
javy uznania. Za finančnú podporu 
ďakujem všetkým sponzorom a to 
najmä obci Braväcovo, Ing. Slavo-
mírovi Pôbišovi, BAMU s.r.o., BBSK, 
Bursa s.r.o., AV pro s.r.o., COOPJed-
nota Brezno, Pekáreň u Flosníkov, 
Lekáreň na Štúrovej, Konsulta plus 
s.r.o. V mene vedenia BKZ Bukovin-
ka verím, že o rok sa stretneme pri 
rovnako úspešnom 18. ročníku fol-
klórneho festivalu.

MUDr. Slavomír Pôbiš,
riaditeľ BKZ Bukovinka

Bohaté Bukovinkárske leto 2018
ho slnečného počasia Braväcovom 
ozývali tóny ľudovej hudby a  spe-
vu. Svojou rokmi osvedčenou dra-
maturgiou sa snažíme verejnosti 
ponúknuť pestrú „kyticu“ ľudovej 
kultúry, ktorú vnímame ako vzácny 
dar našich predkov, s ktorým treba 
zaobchádzať s láskou v srdci a úc-
tou a pokorou v mysli. Reakcie divá-
kov naznačujú , že zatiaľ sa nám to 
darí, hoci naším cieľom je aj naďalej 
sa zlepšovať.

Non stop 30 ročný
Ten úplne prvý sa na vonkajšom 

pieskovom ihrisku uskutočnil na 
Braväcove už v roku 1988. S výnim-
kou roku 1990 nechýbal v kalendári 
letných podujatí ani raz a postupne 
sa vypracoval na jedno z najobľúbe-
nejších športovo-kultúrnych podu-
jatí na Horehroní. Vydarený priebeh 
akcie v ideálnom letnom počasí 
spestrila výstava historických foto-

grafií, nočné pospevovanie s ľudo-
vou hudbou a tiež netradičný troj-
boj zmiešaných dvojíc. Zúčastnení 
sa zhodli na tom, že skutočne išlo o 
oslavu športu a zábavy a vo výbor-
nej nálade sa im nechcelo končiť ani 
na záver 24- hodinového maratónu.  

Poďakovanie
Príprava takýchto podujatí vyža-

duje veľa úsilia a času  stráveného 
na úkor osobného voľna preto po-
ďakovanie patrí všetkým aktívnym 
bukovinkárom, špeciálne  Ing. Ma-
rekovi Pôbišovi a Alene Pôbišovej  

za organizačné zabezpečenie pod-
ujatí a obci Braväcovo za spoluprá-
cu a ústretovosť pri technických 
úpravách amfiteátra.

MUDr. Slavomír Pôbiš,
riaditeľ BKZ Bukovinka
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Leto sa nám skončilo a nám neostáva nič iné ako zhodnotiť našu čin-
nosť za túto sezónu. 

Naše DHZ Braväcovo reprezentovalo aj tento rok družstvo žien aj mu-
žov. Prvou súťažou bola Územná súťaž hasičských družstiev a dorastu 
konaná dňa 9.6. v obci Michalová.  Muži skončili vo veľkej konkurencii 
na peknom 4. mieste a družstvo žien na 3. mieste. Ďalšou zastávkou bol 
dňa 7.7.2018 Memoriál Michala Oceľa v Polomke. Nočná súťaž sa nám 
vôbec nevydarila ako aj minulý rok, a obe družstvá skončili s neplatnými 
pokusmi. Po dlhšej pauze sme sa dňa 29.7.2018  zúčastnili 15. ročníka 
súťaže o putovný pohár Memoriálu Júliusa Makušu na Medveďove. Sútaž 
sa niesla vo výbornej priateľskej atmosfére, a tak si naše družstvo mužov 
odnieslo pohár za pekné 2. miesto. Ženy ukázali čo je v nich a vybojovali 
výborne 1. miesto. Dňa 11.8.2018 sme boli na rade my a zorganizovali 
sme XI. ročník súťaže hasičských družstiev Memoriálu Jána Gašperana 
spojenú s II. ročníkom súťaže O pohár starostu obce Braväcovo.  Napriek 
rannému lejaku sme to nevzdali s prípravami a nenechali nás v štichu 
ani prihlásené tímy. Veď ,,hasiť,, sa musí za každého počasia. V „klasike“ 
súťažili 4 tímy a v „hurá“ 7 tímov mužov. V ženskej kategórii sa proti našim 
ženám nepostavila žiadna konkurencia, no naši muži skočili v obidvoch 
súťažiach na 1. mieste.  Poslednou súťažnou zastávkou bol 21. ročník 
súťaže o Pohár Starostu obce Čierny Balog, ktorá sa konala 18.8.2018 v 
Dobroči. Súťaž je každoročne organizovaná ako súčasť športového dňa. 
Obe naše družstvá si odniesli poháre za prvé miesta, a tak s dobrým po-
citom ukončili tohtoročnú súťažnú sezónu. 

Tak ako každý rok, aj tento sme sa nezamerali len na súťaženie. Na bri-
gáde Čistenia Meandrov Hrona pri obci Telgárt, ktorá sa konala 5.5.2018 
sa zúčastnili naši 6 členovia. Zišlo sa nás cca 100 ľudí z rôznych organizá-
cií z okolia. Spolu sme vyzbierali okolo 650 vriec odpadu. Dňa 14.7 sme 
pomohli na festivale na Bielych Handľoch. Organizovanie dopravy naši-
mi členmi a kontrola pri vstupe sú už každoročnou tradíciou.

Na záver chcem poďakovať všetkým členom, ktorí boli nápomocní 
pri súťažení, na každej brigáde, či pomoci občanom.  Poslednou akciou 
tohto roku by sme chceli obnoviť súťaž vo varení Jágerku, ktorá sa bude 
konať 13.októbra pri našej hasični. Tak neváhajte a prihláste svoje troj-
členné družstvo už dnes. 

Janka Šmigurová

V roku 2016 sa náš dobrovoľný hasičský zbor 
rozrástol o družstvo mladých hasičov. V tomto 
roku to bola ich druhá sezóna a môžeme s hr-
dosťou povedať, že časté tréningy a snaha detí 
či trénerov sa odzrkadlili na ich výsledkoch. 
Dňa 20.5.2018 sa na Braväcove konalo okresné 
kolo hry plameň. Naše mladé hasičky vyhrali a 
postúpili na krajské kolo. To sa konalo 9.6.2018 
v obci Poniky. Pre všetkých to bola nová skúse-
nosť, no naše dievčatá sa nezľakli a ukázali čo 

je v nich v 2 disciplínach ( požiarny útok CTIF a 
štafetový beh na 400m s prekážkami). Vo veľkej 
konkurencii z celého banskobystrického kraja 
skončili na krásnom 3. mieste.  Touto súťažou sa 
ich sezóna ešte neskončila. Dňa 7.7 si odskočili 
zasúťažiť na Polomku, kde v skrátenom útoku s 
vodou získali 1. miesto. A v súťaži Mini železný 
hasič sa im tiež darilo, v kategórii starších zvíťa-
zila Jasmína Gašperanová a na druhom mieste 
skončila Erika Pôbišová. Tento rok nás čaká ešte 

jesenné kolo hry Plameň ktoré sa bude konať 
6.10 v obci Predajná. Veľká vďaka patrí družstvu 
mladých hasičiek v zložení Barbora Pauliaková, 
Lenka Bubelínyová, Lenka Bacúšanová, Karolína 
Baliaková, Zuzana Vojvodová, Erika Pôbišová, 
Adela Javorčíková, Alexandra Fašková, Jasmína 
Gašperanová a Sofia Ľuptovčiaková.  Ako aj tré-
nerom a  všetkým, ktorí nás podporovali a po-
máhali. 

Janka Šmigurová

Hasičské leto 2018 pre DHZ Braväcovo

Úspešné leto našich mladých hasičiek
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Rok sa s  rokom stretol a k nám do Braväcova zavítalo opäť 
niekoľko desiatok čučoriedok z okolitých dedín, aby s nami 
mohli zažiť týždeň plný zážitkov. A nebolo tomu inak. Už iba 
v prvý deň, keď sa  nahrnula kopa rozosmiatych a veselých 
detských tvárí sme tak tajne dúfali, že by sa im tohtoročné 
Leto s Čučoriedkou 2018 mohlo páčiť. Veď odniesť si mohli 
naozaj veľa, či už informácií, zručností, zážitkov, priateľstiev a 
spomienok. Ako každoročne, sme čas nestrávili iba v domov-
skom prostredí, ale vybrali sme sa aj v ústrety okolitým mes-
tám a ich pamiatkam, či atrakciám. Jedna z našich zastávok 
patrila krásnemu mestu Stará Ľubovňa, v ktorej sme preskú-
mali rovno tri miesta. Naše prvé kroky viedli do Ľubovnian-
skeho hradu, na ktorom sme videli muzikálovú rozprávku 
Dlhý, Široký a Bystrozraký, ale aj zaujímavý program sokolia-
rov.  Neskôr sme sa prešli Ľubovnianskym skanzenom, v kto-
rom sme si pozreli ako žili naši predkovia a  zavŕšili sme to 
Vojenskou expozíciou Michala Strenka, ktorá sa páčila najmä 
chlapcom. Ani tento rok sme nemohli vynechať krásy nášho 
podzemia a tak sme navštívili Demänovskú jaskyňu slobody. 

Tohto ročné oslavy 74. výročia Slo-
venského národného povstania 
prebehli v masovom počte po ce-
lom Slovensku. Veľká pozornosť 
prípravám a samotnému priebehu 
osláv bola venovaná orgánmi štát-
nej správy, miestnej samosprávy v 
spolupráci so Slovenským zväzom 
protifašistických bojovníkov za ich 
dôstojný priebeh. V našom regió-
ne sa to odzrkadlilo v dobrej účasti 
členov základných organizácií Ob-
lastnej organizácie SZPB v Brezne 
na regionálnych oslavách v Krpá-
čove v sobotu 18. augusta 2018. Na 
odvoz bol zabezpečený autobus a 

z našej  miestnej organizácie sa zú-
častnilo šesť členov včítane mňa ( 
Laurinc Ján, Repčiak František st. s 
manželkou Darinou, Bútorová Má-
ria, Pauliaková Mária.  V budúcnosti 
počítam s väčšou účasťou, nakoľko 
organizovaných osláv SZPB sa môžu 
zúčastňovať aj nečlenovia s deťmi. 
Treba sa však prihlásiť u predsedu 
našej miestnej organizácie z dôvo-
du zabezpečenia potrebného počtu 
miest a autobusov. Počasie nám pria-
lo, bolo vynikajúce. Po pietnom akte 
bol podávaný guľáš a občerstvenie v 
zabezpečených stánkoch s nápojmi 
a iným tovarom. Po tomto všetkom 

Leto s Čučoriedkou

OSLAVY 74. VÝROČIA SNP
nasledoval kultúrny program vystu-
pujúcich zložiek v krásnom horskom 
prostredí u pamätníka 2. Parade-
santnej brigády. Radosť mali aj deti, 
videli zoskoky parašutistov na lúke 
uprostred lesa. 
V deň štátneho sviatku SNP 29. au-
gusta 2018 prebehli celoslovenské, 
republikové oslavy u pamätníka SNP 
v Banskej Bystrici, ktorých som sa 
sám zúčastnil. Miesto pred pamät-
níkom bolo naplnené účastníkmi 
osláv. Poprichádzali autobusy aj z 
ďalších regiónov Slovenska. Bolo čo 
vidieť. Okrem pietneho aktu kladenia 
vencov, príhovorov štátnikov a hostí 
prebehol pestrý kultúrny program. 
Nechýbali ani diabolské husle so 
speváčkou Jankou Orlickou a iné 
vystúpenia zúčastnených kultúr-
nych zložiek. V areáli bolo množstvo 
stánkov s občerstvením a vystavenej 
vojenskej techniky, deti mali čo ob-
divovať. Cez víkend na letisku Sliač, 
ktoré je spájané s povstaním, pre-
behli letecké dni pod názvom SIAF 
2018 ( Slovák International Air Fest). 
K priebehu osláv môžem povedať, že 
boli na dobrej úrovni a prítomní boli 
určite spokojní.

PREČO POVSTANIE VZNIKLO 
- VYPUKLO A AKÝ MALO VÝ-
ZNAM PRE SLOVENSKO ?

Treba sa zamyslieť a vrátiť do histó-
rie tej doby. Toto času veliteľ vojen-
ského ústredia pplk. gšt. Ján Golian  
obdržal správu o začiatku nemecké-
ho obsadzovania Slovenska a vydal 
rozkaz na branný odpor armády.    
Povstanie vypuklo večer 29. augus-
ta 1944 a zúčastnilo sa ho 60 000 
slovenských vojakov a zhruba 12 
000 partizánov. Povstanie bolo his-
torickou odpoveďou pre šokovanú 
Európu, že sloboda a sebaurčenie sú 
pre nás vzácnejšia, ako formálna sa-
mostatnosť. Patrilo k najväčším pro-
tifašistickým vystúpeniam v Európe. 
Vojnový Slovenský štát, akokoľvek 
si ho niekto môže idealizovať, legi-
timoval vôľu Hitlera. Bol to vazalský 
štát fašistického Nemecka. Pre de-
saťtisíce spoluobčanov, najmä židov-
skej a rómskej menšiny, bol rampou 
do pekla koncentračných táborov. V 
lepšom prípade osud otrokov čakal 
aj na slovenský národ, keby sa dejiny 
sveta po bitke pri Stalingrade neob-
rátili a neviedli k úplnej porážke fašis-
tického Nemecka a jeho spojencov. 
Boj za slobodu je to, čo potvrdzuje 
právo na existenciu národov. Preto 
je SNP silným miestom našich dejín.

V Braväcove 15. septembra 2018.
predseda ZO - SZPB

mjr. v. v. GAŠPERAN Jozef

Nazreli sme aj do výroby mincí, v mincovni, v Kremnici, kde 
sme ešte ostali a navštívili Banské múzeum, Štôlňu Andrej. 
Tento rok sme objavili aj Slovenské múzeum ochrany prírody 
a  jaskyniarstva, ktoré nás nesmierne zaujalo a  doslova za-
valilo kopou nových a zaujímavých informácií o našej Zemi 
a živote na nej i vo vesmíre. Najmä mladší účastníci si nad-
mieru užili a pochvaľovali aj návštevu kina, v ktorom si pozre-
li rozprávku Hotel Transylvánia 3.  No keď sme popri týchto 
výletoch pobudli aj doma, výborne sme si zašportovali, či 
už pri futbale a  florbale, zumbe či jóge a  iných zábavných 
športoch. Domov sme si priniesli krásne výrobky z tvorivých 
dielní v podobe maľovaných dáždnikov, či drevených anjeli-
kov. Náš týždeň sme zavŕšili tradičnou opekačkou spojenou 
s  rôznymi zábavnými aktivitami s  lesnými pedagógmi. Na 
záver by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli 
spríjemniť si naše celotýždenné chvíle. Lesným pedagógom 
Zuzane Gažúrovej a Matejovi Vigodovi, futbalovému tréne-
rovi Milanovi Šajgalíkovi, cvičiteľke zumby Ivete Húsenico-
vej a cvičiteľke jógy Lenke Kysuckej. A za finančnú podporu 
ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Obci 
Braväcovo a Obci Beňuš.

Dovidenia o rok s Čučoriedkou!
Veronika Gašperanová
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Tak ako každý rok, pripravila OO JDS v Brezne v spolupráci so ZO JDS 
Podbrezová a ZO JDS Podbrezová – Štiavnička,  turistické podujatie pre 
seniorov okresu. 

XVIII. ročník Okresného turistického zrazu seniorov sa uskutočnil dňa 
5. septembra 2018 a  zúčastnilo sa ho 440 aktívnych dôchodcov. Za-
čiatok celého podujatia sa konal v Dome kultúry ŽP v Podbrezovej, po 
úvodných príhovoroch starostu obce Podbrezová a predsedu OO JDS 
v Brezne, vystúpila spevácka skupina chlapov z Dolnej Lehoty s piesňa-
mi z Horehronia. Ich vystúpenie odmenili diváci nadšeným potleskom.

Potom sa už účastníci zrazu rozdelili na štyri skupiny, aby mohli absol-
vovať vybranú aktivitu.

Organizátori tento rok pripravili štyri varianty:
- Možnosť návštevy Podnikového múzea ŽP Podbrezová;
- Prehliadka areálu futbalového štadióna a dráh kolkárne v ŽP Športe;
- Turistický pochod dolinou Smreková;
- Premietanie filmu „V prúde storočí“
Po skončení uvedených aktivít nasledoval ešte krátky program v ki-

nosále, občerstvenie a záver celého podujatia. Z našej základnej orga-
nizácie sa na tomto podujatí zúčastnilo osem členov a starosta obce.

Poďakovanie patrí organizátorom, že celé podujatie zvládli veľmi 
dobre. Veríme, že aj budúci rok bude turistická akcia pre nás prínosom. 

ZO JDS Braväcovo
Eva Krajanová

Dňa 21. septembra 2018 sa konali už po tretíkrát športové hry seniorov 
v našej dedinke Braväcovo. Hneď zrána nás na amfiteátri slniečko zohrialo 
svojimi teplými lúčmi a dobrá kávička s koláčikmi nás naštartovali s chuťou 
do súťaženia.

Súťažili sme v jednej disciplíne – hrali sme PETANG. Bolo to pre nás úplne 
niečo nové. Každé družstvo sa snažilo nahrať čo najviac bodov. Zároveň si 
účastníci mohli nesúťažne zahrať stolný tenis. Po ukončení súťaže v hre Pe-
tang sa v konečnom hodnotení umiestnili zúčastnené družstvá takto:

1. miesto družstvo z obce Heľpa;
2. miesto družstvo z Braväcova;
3. miesto družstvo z obce Beňuš;
4. miesto družstvo zo Závadky nad Hronom.
Na záver sa organizátori postarali o dobrú kapustnicu a občerstvenie. Pri 

dobrej hudbe a dobrej nálade sme si aj zaspievali.
Za dobre zorganizovanú akciu ďakujeme Mgr. Slavomírovi Pôbišovi a Mgr. 

Danielovi Struhárovi. Veríme, že v podobných podujatiach budú pokračo-
vať. 

ZO JDS Braväcovo
Eva Krajanová

DÔCHODCOVIA 
NA TURISTIKE

ŠPORTOVÝ DEŇ 
SENIOROV

Z HOREHRONIA
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Na konci letných prázdni sa 29. augusta 2018 
konal druhý ročník obecného nohejbalového 
turnaja, ktorý  v  spolupráci s  Obcou Braväcovo 
pripravilo Občianske združenie Horehronské 
športové nádeje. Organizátorom trošku narobil 
problémy terén na pieskovom ihrisku v kultúrno-
-športovom areáli, odkiaľ museli pre lepší odraz 
lopty vyviezť niekoľko fúrikov a plochu následne 
zavalcovať, no samotný priebeh turnaja to napo-
kon neohrozilo. Je preto určite škoda, že napriek 

peknému slnečnému počasiu a voľnému sviatoč-
nému dňu sa do podujatia aktívne zapojili len tri 
družstvá, čo v porovnaní s vlaňajškom znamená 
dosť výrazný pokles záujmu. Tí, ktorí prišli ale ur-
čite neľutovali a aktívnym pohybom si spríjemnili 
jeden z posledných augustových dní. Systém tur-
naja bol teda jednoduchý a už po troch vzájom-
ných súbojoch na tri víťazné sety sme spoznali 
konečné poradie. Vlaňajšie prvenstvo obhájili 
Krompachovci pred Červenými diablami a  druž-

stvom Žiaci. Pozitívnou stránkou turnaja je fakt, 
že aspoň mladším hráčom záujem o športovanie 
nechýba, keď podobne ako vlani vytvorili hneď 
dve družstvá. Ostatní budú mať (zrejme) príleži-
tosť opäť o rok.  Ešte skôr a to 30. októbra 2018 ale 
pozývame hráčov všetkých vekových kategórií na 
stolnotenisový turnaj, ktorý v popoludňajších ho-
dinách prebehne v priestoroch miestneho kultúr-
neho domu. 

(sp) 

Dňa 18.8.2018 sa v penzióne Kečka v Braväcove 
konalo stretnutie spolužiakov zo základnej školy, 
ktorí v tomto roku oslavovali okrúhle jubileum 60 
rokov .V tento magický dátum sa tu stretli rodáci 
z rôznych kútov Slovenska, akými sú Podpoľanie,-

Turiec, Horehronie, Liptov, Tatry a Banská Bystrica. 
Kým časť účastníkov pripravovala chutný divino-
vý guľáš, druhá časť sa vydala na výlet ku Kyslej, 
čo bolo v časoch našej mladosti tradičné výletné 
miesto. A tiež preto, lebo pre zdravie človeka je 

vraj dôležité aspoň dvakrát v roku sa napiť vody v 
mieste, odkiaľ pochádza. Po príjemnej prechádz-
ke guľáš chutil výborne a mali sme dosť energie 
na večernú Oldies party s Jožkom Ambrózom.

Anna Kolegová

Nohejbalový turnaj 2018

Stretnutie šesťdesiatnikov
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Privítali sme rok 1997 a na jeho konci bilancuje-
me svoje činy, dobré i zlé. Najviac aktivity v našej 
obci vykazuje MOS (Miestne osvetové stredisko) 
pod vedením Jozefa Gašperana. 3.1.1997 – Reprí-
za divadelnej hry „Ženský zákon“ v  Braväcove; 
druhá repríza 19.1. v ZŠ Beňuš. 29.3.1997 – MSZ 
Domovina – účinkovanie na sv. omši v Beňuši pri 
príležitosti Veľkej noci. 30.3.1997 – Veľkonočný 
program s  folklórnou tématikou pod názvom 
„Ide pieseň okolo“. 26.4.1997 – Čierny Balog – 
Prehliadka folklórnych skupín, pod vedením Jo-
zefa Gašperana vystúpili aj naši občania. 
11.5.1997 – Deň matiek – zúčastnilo sa asi 100 
matiek. Program pripravili učiteľky MŠ s  deťmi 
a MOS. 17.5.1997 – Staré Hory – Veľkonočná aka-
démia – MSZ Domovina, hudobný sprievod Jozef 
Gašperan ml. Ďalšie kultúrne akcie – div. predsta-
venie súboru z Brezna s hrou „Cisárové nové šaty“. 
19. – 20.7.1997 – Najväčším kult. - spoloč. poduja-
tím roka boli oslavy 40. výročia osamostatnenia 
obce Braväcovo od obce Beňuš. V rámci osláv sa 
uskutočnilo aj stretnutie rodákov, žijúcich mimo 
našej obce. Pripravil Jozef Gašperan. Ďalšie akcie 
až do konca roka 1997 boli: Posedenie pri guľáši 
pre aktivistov podieľajúcich sa na osvetovej čin-
nosti, vystúpenie speváka Jozefa Faška z Filipova, 
Horehronské slávnosti zborového spevu v Brezne 
za účasti nováčika ZSZ Domovina, vystúpenie 
MSZ Domoviny v Bacúchu, vystúpenie FS Urpín 
z  Banskej Bystrice, program Gombičkári – uvá-
dzal Juraj Kováč. Divadelná hra – Mastný hrniec 
– účinkovali – Marta Chválová, Jozef Gašperan, 
Monika Matulíková, Marek Pôbiš, Ivan Kuvik, 
Anna Dezider, Ján Gašperanovci, Tatiana Švant-
nerová, Júlia Srnková, Ladislav Machnič, Lucia 
Lopušná, Dezider Bacúšan. Hru reprízovali v  lip-
tovskej obci Jamník. Samostatná div. skupina 
pod vedením Vladimíra Vrbovského nacvičila hru 
– Potopa sveta; účinkovali: Vladimír Vrbovský, Ján 
Šperka, Danka Šajgalíková, Miroslav Kán, Juraj 
Gašperan. MSZ Domovina v rámci osláv 40. výro-
čia osamostatnenia obce uskutočnil premiérový 
program. Súbor vedie Jozef Gašperan st., hudob-
ný sprievod Jozef Gašperan ml. Dobrovoľný po-
žiarny zbor – Hlavná činnosť spočívala v ochrane 
obyvateľstva a ich majetku pred požiarmi a inými 
prírodnými živlami. Praktickým zdokonaľovaním 
poznatkov z  tejto oblasti sú požiarnikom súťaže 
družstiev. Požiarnické súťaže – Polomka – 2 druž-
stvá mužov, 1 družstvo žien, 1 družstvo dorastu – 
umiestnenie: muži st. – 9. miesto, muži ml. 12. 
miesto z 29 družstiev, ženy – 2. miesto zo 4 druž-
stiev, dorast – 1. miesto z 5 družstiev. Súťaž v Bra-
väcove – jesenné kolo. Umiestnenie našich druž-
stiev 10. a 13. miesto vedie k zamysleniu ako to 
napraviť. Okrskové taktické cvičenie v  Beňuši – 
bola vyskúšaná dodávka vody na veľké prevýše-
nie cez dve a tri motorové striekačky. Zúčastnilo 
sa 6 družstiev. Mladí požiarnici – 25. výročie zalo-
ženie DPZ v Gašparove spojená so súťažou. Patrí 
im poďakovanie za umiestnenie na prvých 
miestach. Iné aktivity – preventívne prehliadky 
v  rod. domoch, propagačná a  kultúrna činnosť. 
Humanitárna činnosť – pravidelné bezplatné dar-
covstvo krvi. Za r. 1997 – 8 spoločných odberov – 
40 darcov. V našej obci má táto organizácia naj-
viac darcov krvi: Miroslav Košík, Marian Bacúšan, 
Peter Ľupták, Stano Švantner, Marcel Stančík, Ján 
Ľupták, Stano Ľupták, Juraj Bubelíny, Oľga Kost-
ková, Anna Libicová, Ján Libica, Richard Pačesa, 
Braňo Baliak, Ján Čupka, Andrej Černek, Daniel 
Dunajský, František Pavliak, Miroslav Gapšeran, 

Marian Kuvik, Marian Nemčok, Marek Lopušný, 
Peter Kochan. V auguste sa začala výstavba gará-
že pri PZ, kde bolo odpracovaných množstvo bri-
gádnických hodín. V organizácii sa zlepšila situá-
cia vo výzbroji a  výstroji – do vozového parku 
pribudlo vozidlo Praga V3S. Z väčšej časti je do-
končená garážová prístavba. Telovýchovná jed-
nota – Jesenná časť – I. trieda oblasti Banská Bys-
trica Brezno. Fk Sokol Braväcovo – 7 priečka, 19 
bodov a skóre 28:24. 27.7.1997 – Turnaj v Bravä-
cove za účasti družstiev – TJ Očová, TJ Michalová, 
TJ Beňuš a  domáci. Víťaz – FK Braväcovo. 
10.8.1997 – Turnaj v  Michalovej – účastníci: TJ 
Braväcovo, Beňuš, Pohronská Polhora, Michalo-
vá. Víťaz – FK Braväcovo. Michal Gašperan trénuje 
starších žiakov 1 krát týždenne. Je ich 17 od 10 – 
14 rokov. Zväz mladých – Po požiari klubu nastali 
problémy s miestnosťou pre spoločné stretnutia. 
Ochabla aktivita, nápaditosť, elán, čo sa odrazilo 
aj na celoročnej práci. Zorganizovali brigádu pri 
čistení zhorených priestorov klubu, stolnoteniso-
vý turnaj, zber železného šrotu. Usporiadali IX. 
Ročník NON-STOP volejbale zo získaných fin. pro-
striedkov za železný šrot. Turnaj sponzorovali – 
Obecný úrad, Jaroslav Pôbiš ml., p. Baliaková. 
O hudbu sa počas celého turnaja postaral Roman 
Lupták, o občerstvenie pre všetkých ZM. Sloven-
ský červený kríž – Má 70 členov. Usporiadali zber 
starého textilu, zozbierali 1  000kg, vypomáhali 
pri akcii pre starších občanov V roku 1997 sa od-
beru krvi zúčastnilo 30 dobrovoľných darcov, 
ktorých na schôdzi SČK odmenil za ich šľachetný 
čin. Miestna ľudová knižnica – vlastní 3275 kniž-
ničných jednotiek. OÚ predpláca po celý rok ča-
sopis Život. Je potrebné zlepšiť priestory knižnice 
po etickej stránke a v zimnom období zabezpečiť 
dostatočné vykurovanie, nakoľko ohrievače ne-
stačia miestnosť vyhriať a čitatelia si rýchlo vybe-
rú knihy a odchádzajú domov, nemôžu pre chlad 
zostať dlhšie a  pozorne si vybrať literatúru. 
V knižnici pracuje Elena Ľuptáková už 10 rokov. 
Výstavba a  zmeny charakteru obce – Pre nedo-
statok finančných prostriedkov v r. 1997 sa urobi-
li len najnutnejšie práce. Bolo treba opraviť ob-
horenú časť budovy bývalej MŠ a klubu mladých. 
Na tieto práce sa použili peniaze získané od pois-
ťovne v sume 147.000, vrátane poplatkov znalec-
kého posudku. Pracovali tu 4 pracovníci VPP. Vy-
konávali aj rôzne dôležité práce pri úprave 
a skrášľovaní obce. Vybudovali betónový oporný 
múr ri RD Márie Bútorovej, kde dochádzalo k zo-
súvaniu pôdy a vymývaniu brehu na cestnú ko-
munikáciu. Samospráva obce – V OZ v roku 1997 
došlo k  vzdaniu sa poslaneckého mandátu u  7 
poslancov: Ing. Vladimír Vrbovský, Ján Laurinc, 
Stanislav Ľupták, Dezider Bacúšan, Ján Kán, Peter 
Ličko, MVDr. František Pavliak. Vysvetlenie k tejto 
problematike podrobnejšie podáva p. starosta 
v  článku pod názvom: Zhodnotenie spolupráce 
s OZ v  r. 1997. (Poznámka: Článok je obsiahlejší 
a  v prípade záujmu čitateľov je možné nahliad-
nuť do kroniky č. 2, alebo na internetovej stránke 
obce.) Novonastúpení poslanci: Mária Bútorová, 
Poliak Jozef, Kochan Miroslav, Gašperanová Bo-
žena, Tréger Pavol, Gašperan Ondrej, Caban Jaro-
slav. Zástupkyňou starostu sa stala Anna Gašpe-
ranová, členovia rady: Mária Bútorová, Štefan 
Ľupták, Peter Ľupták. Prenájom klubu dôchod-
cov – Od 1.4.1997 budovu KD vzal do prenájmu 
p. Lutonský Ján Menovaný však neplatil OÚ ná-
jomné, preto bola nájomná zmluva k  30.6.1997 
zrušená a budovu prevzal opäť OÚ a znovu ob-

novil stravovanie pre dôchodcov. Školstvo – 
V  školskom roku 1997/98 sa vyučovali len dva 
ročníky, I. ročník – 25 detí – učiteľka Zuzana Ľup-
táková, II. Ročník – 23 detí – učiteľka Darina Mati-
sová. Školská družina – 28 detí – učiteľka Anna 
Gašperanová. V školskej jedálni pracuje ako vedú-
ca Alena Michelčíková, hlavná kuchárka Elena 
Knapčoková, pomocná kuchárka Božena Gašpe-
ranová. Materská škola – zapísaných 36 detí. 
I v tomto šk.roku hradí prevádzkové náklady OÚ, 
zatiaľ sa príspevok od rodičov nevyberá. Personál 
nezmenený. Obyvateľstvo – k  31.12.1997 bolo 
k  trvalému pobytu prihlásených 741 občanov. 
Narodili sa 4 deti – dievčatá 3, chlapec 1. V porov-
naní s  rokom 1987 sa narodilo o  11 detí menej. 
Zomrelo 11 občanov – ženy 7, muži 4. Uzavreli sa 
4 manželstvá. ZPOZ – Pripravil posedenie v me-
siaci „Úcty k starším“ občanom nad 70 rokov v KD 
v  Braväcove. Pre jubilantov zlatého a  diamanto-
vého sobáša usporiadal ZPOZ slávnostný zápis do 
pamätnej knihy. Zlatý sobáš – manželia Stančí-
kovci, diamantový sobáš – manželia Šajgalíkovci. 
Obchody a pohostinstvá – Horehronské spotreb-
né družstvo - do personálu prišla mladá preda-
vačka Andrea Fašková z  Filipova. Tržba za rok 
1997 bola 7.554.474 Sk. Zmena nastala v predajni 
súkromnej podnikateľsky p. Baliakovej. Z priesto-
rov bývalej MŠ sa presťahovala do nových priesto-
rov do budovy Elzy (u bývalých Pavliakov). Pohos-
tinstvo Pod Hruškou – od 1.1.1997 prevzal do 
prenájmu Obecný úrad v Braväcove. Zamestnanci 
– vedúca Mária Gašperanová, Dáša Čupková. Po 
necelých  4mesiacoch ich vystriedali Slávka Nem-
čoková a Miloš Faško, ktorí tu pracovali do konca 
roka 1997. Cirkevný život – Pán farár Jozef Kanian-
sky bol preložený do Banskej Bystrice. Od júla 
1997 nastúpil za správcu fary pán farár Dušan 
Horváth. 28. júla 1997 sa konala birmovka v Rím-
sko-katolíckom kostole v Beňuši. Prítomný bol aj 
pán biskup Rudolf Baláž a veľa iných kňazov. Po-
čet birmovancov: 95. Prvé sväté prijímanie: 28 
detí. Počasie – Snehová nádielka v  januári bola 
veľmi skúpa aj keď bolo -18°C. 13.2.1997 asi 
o 21.00 hod. prišla poriadna búrka s lejakom a sil-
ným vetrom. Veľká noc 30.3. – studená, -6°C a na 
oblievanie dievčat to nebolo. V  lete často pršalo 
a Slovensko postili povodne. Prvý sneh napadol 
16. októbra. Vianoce ako na jar. Opäť bez snehu. 
Mimoriadne udalosti – tesne pred polnocou 
3.7.1997 na ceste pred domom v Braväcove traja 
mladí muži prepadli 36 ročného invalidného dô-
chodcu Juraja Ľuptáka. Na neosvetlenom mieste 
odzadu k nemu pribehli a kričali, aby im dal pe-
niaze. Zobrali mu peňaženku s 1.300 Sk. Policajti 
vypátrali výtržníkov z Braväcova vo veku od 16 – 
18 rokov. Odchod do dôchodku – Margita Faško-
vá, dlhoročná pracovníčka bývalého MNV, teraj-
šieho OcÚ v  Braväcovo ku dňu 31.12.1997 
ukončila svoju pracovnú činnosť a  odišla do za-
slúženého dôchodku. Na MNV začala pracovať 
v roku 1973 s predsedom Deziderom Nemčokom, 
Ladislavom Libičom a terajším už nie predsedom 
ale starostom obce Ing. Petrom Baliakom. Celých 
24 rokov pracovala pre obyvateľov tejto obce, 
ochotne vždy pomohla, poradila. V práci bola dô-
sledná, mnohokrát vyťažená, zvlášť v rokoch, keď 
bol pán Libič dlhodobo práceneschopný, ako aj 
v čase, keď naša obec zostala po úmrtí p. Libiča 
bez predsedu MNV. Za jej dlhoročnú, svedomitú 
prácu jej srdečne ďakujeme.

Výpisky z kroniky spracovala EĽ


