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Č o p r e z r a d i l a k r o n i k a VII. časť
Rok 1966-1967- Anton Vajcík, kronikár obce Braväcovo, náhle zomrel pri
kosení školskej záhrady v júni 1967.
Kroniku potom začal písať Július Pôbiš

činí 2 430 000 Kčs. Naši občania pre tejto
akcii odpracovali 110 000 brigádnických
hodín. Najväčšiu zásluhu na včasnom
dokončení ako aj na celej výstavbe mal
predseda MNV Ladislav Pačesa. Pri
pomocných prácach sa osvedčil
ako dobrý organizátor Bacúšan
Adam č. d. 12.
Na kolaudácii sa
zúčastnili zástupcovia viacerých
odborov Okresného národného výboru a súdruhovia
z česko-slovenského rozhlasu.
Bolo to veľkolepé
a spoločné dielo
všetkých ľudí našej obce, preto
z Podholia, ale pre zlý zdravotný stav to sa právom o nej hovorilo i v rozhlase
musel zanechať. Kronika sa až do roku ako o úspešnej a vydarenej stavbe na
1970 nepísala vôbec. Radou MNV bola Horehroní. Pre rýchle a úsporné ukonschválená za kronikárku obce od r. 1970 čenie dohotovenia vodovodu schválilo
Anna Pačesová, ktorá chýbajúce roky ONV i výstavbu telovýchovných šatní
dodatočne dopísala. V roku 1966 sa plnili a Základnej deväťročnej škohospodárske úlohy na počesť 50. výročia ly v svojpomocnej akcii „Z“.
Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. V tomto roku sa previedla i výNaša obec bola zapojená do socialis- stavba garáži v akcii „Z“. Ich
tickej súťaže a záväzkového hnutia na hodnota predstavuje 60 000
počesť 13. zjazdu Komunistickej strany Kčs. Stavba sa previedla len
Československa, pričom boli prijaté brigádnicky. Najviac sa na
socialistické záväzky na úseku poľno- nej podieľali poslanci MNV.
hospodárskom a na výstavbu verejného Garáže boli vybudované pre
vodovodu. V roku 1966 pokračovala traktor, mláťačku a iné poľvýstavba vodovodu úspešne. Rozpočet nohospodárske stroje. Najbol vyčerpaný a zostali nedokončené dve väčšiu ťažkosť pri výstavbe
ulice v Braväcove a osada Podholie. Pri robilo predĺženie elektrického
tejto osade sa buduje druhý prameň na vedenia. Tu pomohol Ambróz
„Gajdoške“ pre Braväcovo je vybudova- Viliam – pracovník stredoný prameň „Pod stráňami“. Tento prameň slovenských energetických
sa volal „Studená voda“. Kolaudácia závodov, obyvateľ našej obvodovodu bola 3 mesiace pred termínom ce. Z dobrých minuloročných
t.j. 1. 9. 1967. Bolo zabudované celkom finančných príjmov miestnych
4867 bežných metrov potrubia a napojilo prevádzkarní sa tohto roku
sa 178 domových prípojok. Celkové zakúpilo nákladné auto „Tatra
náklady na jeho výstavbu činilo 750 000 128“ za 23 500 Kčs, ktoré
Kčs a podľa kolaudácie hodnota diela bude slúžiť pre rozšírenie

prevádziek. Štátny plán nákupu poľnohospodárskej výroby sa v tomto roku
splnil čestne vo všetkých produktoch.
Rok 1967 – bola otvorená predajňa mäsa u „Sidov“. Vedúcim predajne je Jozef
Bacúšan, ktorý bol doteraz v miestnom
pohostinstve. Do hostinca nastúpila nová
vedúca Gorduličová z Polomky. V lete
bola zriadená predajňa zeleniny na dvore
u Anny Nemčokovej (Kakanky). V obchode s rozličným tovarom je vedúcim S.
Kán. Z roka na rok sa zlepšuje i kultúra
bývania našich ľudí. Za posledné štyri
roky podľa štatistiky bolo postavených
24 nových moderných domov.
Šport – bolo prevedené oplotenie športového ihriska a začala sa tiež výstavba
šatní v akcii „Z“. Najväčšiu zásluhu pri
tejto stavbe mal predseda miestnej TJ
major Július Ľupták (viď foto). Naša obec
získala v záväzkovom hnutí na počesť
13. zjazdu KSČ druhé miesto a ako odmenu dostala od ONV 25 000 Kčs. Našu
obec navštívila skupina sovietskych
turistov. V skupine bolo 15 mužov a 30
žien. Obec pre nich pripravila prehliadku
dediny, občerstvenie a nadviazali družbu.
V srdciach našich ľudí sa zachovali veľmi

pekné spomienky na „našich“ sovietskych priateľov. Československý červený
kríž nacvičil divadelnú hru „Dve ženy“
a divadelnú hru „Juraj Dandin“. ČSM
nacvičili tiež divadelnú hru „Márnotratný
syn“ (viď foto).
Na začiatku školského roku 1966/1967
boli štyria učitelia – riaditeľ Martin Kán,
učitelia – Tatiana Švantnerová, Valéria
Baliaková, Viera Součková. Počet žiakov
– 100. V škole bol zavedený jedenásťdňový pracovný cyklus s jednou voľnou
sobotou.
Mimoriadne udalosti
12. januára 1966 vypukol požiar od sadzí
v komíne na chodbe bytu S. Vajcíka,
bývalého riaditeľa školy. Škoda bola
vyčíslená na 8 300 Kčs.
2.10.1967 zomrela učiteľka tunajšej školy
Valéria Baliaková, rodená Citterbergová.
Požila hríby od ktorých sa otrávila. Zanechala manžela a dve malé deti.
28.10.1967 Ladislav Pôbiš zrazil motocyklom v doline Amáliu Libičovú na ceste
do kostola. Nehode podľahla. Vinu niesla
občianka sama, lebo podľa zistenia lekára trpela závratmi.
(EĽ)

Udalosti v Braväcove - SNP rok 1944-1945

Pred príchodom Nemcov mali obyvatelia Braväcova veľkú starosť. Boli
tu príslušníci leteckej jednotky čsl.
armády v SNP, ktorí sa sem utiahli
aj s rôznym vojenským materiálom
a títo vypustili do potoka benzín, aby
sa ho nezmocnili Nemci. Benzín sa
od nejakej odhodenej zápalky alebo
cigarety zapálil. Horel celý potok
a bola obava, aby sa od neho nechytili domy. Našťastie nič zlého sa nestalo. Po vypálení hájenky Nemci pod
vedením Göndörových synov začali
robiť pohony za partizánmi po horách
a po dedinách. Na dennom poriadku
boli streľby a výbuchy. Strieľalo sa
zvlášť z Braväcova pod horu, aby zabránili príchodu partizánov do osady
Podholie a Srnkovo. Zabrániť tomu
však predsa nemohli, lebo dohovorenými znakmi boli dané partizánom
pokyny, kedy majú prísť. Viackrát sa
prihodilo, že i pri najväčšej ostražitosti

Nemcov, predsa boli v domoch ukrytí
ruskí i slovenskí partizáni, hladom
a zimou umorení. Ľudia im všemožne
pomáhali. Boli to dni plné hrôz a strachu o budúcnosť o majetok a o holé
životy. Partizán Jozef Bacúšan, ktorý
bol v bojoch pri Vrútkach ranený do
nohy, sa vrátil domov z nemocnice
v Banskej Bystrici ešte nevyliečený.
Tajne ho liečil a doliečil riaditeľ školy
Jozef Gembický, hoci v dedine už
boli Nemci. 1. decembra 1944 Ondrej
Göndör s dvoma Nemcami prišli do
Braväcova a polapali Izidora Pačesu,
Štefana Pačesu a Juraja Šperku,
známych komunistov. Zaviezli ich do
Brezna na okresný úrad do väzenia.
Neskôr ich premiestnili do väzenia do
Banskej Bystrice.
Rok 1945- v noci z 29. na 30. januára 1945 zostala v Beňuši len hŕstka
nemeckých vojakov. Zatarasovali
cestu odstreľovanými stromami.

Pred Makovou vyhodili na ceste most
a okolie zamínovali. Poodstreľovali
takmer všetky telegrafné 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 s mínami 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 protitankové
prekážky. Čoskoro sa objavili aj naši
chlapci – partizáni. 1. februára, krátko
popoludní vošla do obce smerom
od Polomky hliadka oslobodzujúcej
armády – dvaja vojaci rumunskej
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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 ďalšej cesty.
Vtedy ešte netušili, že títo hrdinovia
o malú chvíľu zaplatia životom. Pred
Beňušskou boli prepadnutí nemeckou
guľometnou paľbou z kopca Beľuška
nad Bujakovom a jeden z nich na
mieste zomrel a druhý ťažko ranený
bol prevezený do školy vo Filipove,
kde zakrátko zomrel a bol 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. Občania Braväcova v plnej miere vybrali si svoj podiel v tomto
boji. Večná vďaka našej osloboditeľke
– víťaznej Sovietskej armáde a všetkým, ktorí prispeli k tomuto víťazstvu.
(EĽ)
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ROČNÍK II

2011 o 20 %, taktiež platíme menej
za tonu TKO oproti roku 2011 o cca
20 %. Na základe dosiahnutých výsledkov bolo na OZ rozhodnuté poVážení spoluobčania,
v krátkosti Vám podávam informáciu o činnosti kračovať v spolupráci s uvedenou
orgánov obce za posledné tri mesiace tohto roka. spoločnosťou. OZ tiež schválilo na
Čo sme urobili na úseku investičnej činnosti, aké rok 2013 úľavu pre občanov nad
závery boli prijaté na rokovaniach OZ, čo čaká 70 rokov vo výške 20 % z ročného
poplatku za odpady.
samosprávy v budúcom roku.
V iných článkoch našich obecV mesiacoch október a november sme podali
žiadosti o dotácie a to na EF MŽP SR, jednu na ných novín je venované problebudovanie kanalizácie a druhú žiadosť na riešenie matike odpadového hospodárstva
odpadového hospodárstva a rozšírenia separácie viac priestoru, upozornenie pre
TKO – zakúpenie traktora s vlečkou. Tiež bola občanov na dodržiavanie pokynov
podaná žiadosť na Nadáciu SPP na podporu pri odstraňovaní TKO, separovania jednotlivých
zachovania pôvodných ľudových tradícií, žiadosť zložiek odpadov.
V mesiaci október bolo ukončené rokovanie
o dotáciu na VÚC Banská Bystrica na rozvoj športových aktivít mládeže. Ďalšie žiadosti o dotácie s vedením SVPS, a.s. Banská Bystrica. Výsledkom
sú rozpracované a budú podané na príslušné týchto rokovaní bolo uzatvorenie nájomnej zmluvy
na prenájom stavby vodojemu Srnkovo a priľahlého
inštitúcie v stanovených termínoch.
Prípravou rozpočtu na rok 2013, schválením pozemku, ktoré sú majetkom obce a SVPS, a.s. ich
VZN o miestnych daniach na rok 2013, VZN využíva. Zmluva bola uzavretá na dobu určitú do
o poplatku za komunálny odpad, schválením 31.12.2020 a dohodnutý ročný nájom činí 500 eur.
Na úseku investícií, nad rámec plánovaných akceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody, sa
OZ zaoberalo na neplánovanom OZ 27.11.2012, tivít pri budovaní kanalizácie, sme v decembri 2012
následne na plánovanom OZ 13.12.2012 tieto napojili na splaškovú kanalizáciu 9. bytovú jednotku
a dobudovali vetvu A 5–2 a vetvu A 5–2–1 v časti
dôležité predpisy schválilo.
Na neplánovanom OZ 27.11.2012 sme hodnoti- obce za Hostincom pod Hruškou vrátane vybudovali nové riešenie odstraňovania TKO, nakoľko nám nia prípojok k RD v tejto časti.
V tomto mesiaci bola z dotácie z MF SR dokončekončí platnosť zmluvy so spoločnosťou Brantner
Gemer s.r.o.. Plán ušetriť cca 20 – 30 % nákladov ná NN prípojka so samostatným meraním spotreby
na odpadové hospodárstvo sa nám podarí splniť, EE k šatniam FK SOKOL a v tejto budove bola donakoľko sme znížili množstvo TKO oproti roku končená rekonštrukcia WC, všetko za cca 12 tis. eur.

Očami starostu

DECEMBER 2012

Za vlastné finančné prostriedky bola vypracovaná projektová
dokumentácia na miestnu komunikáciu v novom stavebnom
obvode N 7 Skalka za cca 6 000
eur, na amfiteátri bola dokončená
samostatná NN prípojka EE, dokončené nové podzemné rozvody
EE, ktoré budú nevyhnutné ku
kolaudácii stavby za cca 3 500
eur, vybudovaná odvodňovacia
priekopa v strede obce za cca
8 200 eur.
Budúci rok bude z hľadiska
financií ťažký, je schválený zámer štátu obmedzovať výdavky, z toho vyplýva obmedzenie,
alebo zníženie poskytovania dotácií na rozvojové
projekty, od ktorých sme ako malá obec s počtom
obyvateľov do 2 tisíc, priamo závislí. Preto bude
našou úlohou v prvom rade zabezpečiť základné
úlohy fungovania obce ako takej, ktoré vyplývajú
zo zákona o obecnom zriadení.
Sme pred ukončením kalendárneho roka 2012.
Všetkým občanom želám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich rodín a najbližších.
Prajem Vám všetkým, aby ste do nového roku
vstúpili tou správnou nohou, aby sa Vám splnili
všetky plány a predsavzatia . Prajem všetkým
spoluobčanom veľa zdravia, veľa osobných a pracovných úspechov, vzájomné porozumenie pri
riešení každodenných problémov.
Peter Baliak
starosta obce

Čas radosti, veselosti - čas lásky
VIANOCE. Sviatky, na ktoré sa teší azda každý
človek na zemi, či už je dieťa alebo stará mama.
Dokonca aj maličkému dieťatku v perinke sa rozžiaria
očká pri pohľade na rozsvietený vianočný stromček.
Čaro Vianoc spočíva v tom, že sa rodina možno po
dlhom čase zíde pri štedrovečernom stole a s čistým
srdcom privíta Ježiška.
Vianočné sviatky – to je čas, kedy majú ľudia
k sebe akosi bližšie. Počas studených dní a ešte
mrazivejších nocí sa otepľujú medziľudské vzťahy.
Aj keď sa neskôr rozvidnieva a skôr stmieva, aj keď
za oknami vyčíňa vetrisko a ulice sú plné špinavého
snehu, predsa v tomto vzácne radostnom čase sú
ľudia k sebe o niečo milší, než po iné, všedné dni. Asi
preto, že Vianoce majú vyjadrovať lásku vo všetkých
jej podobách. Všetko je také krásne preto, lebo sú
Vianoce a opäť sú tu Vianoce preto, lebo všetko je
také krásne...
Čas, keď aj my dospelí sa na chvíľu stávame deťmi,
čas, keď sme k sebe milší, úprimnejší, ústretovejší...
Ak sa hlbšie zamyslíme, určite sa nám v mysli vybavia chvíle, keď sme svojich blízkych urazili, ponížili,
zarmútili... A to možno iba preto, že sme boli málo
tolerantní a trpezliví. Vianočný čas je dobrou príležitosťou na to, aby sme sa zamysleli a uvedomili si, že
to najkrajšie a najcennejšie, čo môžeme ľuďom dať,
je v nás samotných. Vedomie, že ich máme radi, že
nám na nich záleží, nevyváži ani hora darčekov, ani
stoly plné koláčov. Jediné, čo sa skutočne počíta
a hreje pri srdci je láska. Tak ju rozdávajme plným
priehrštím a svet bude krajší - a nielen na Vianoce ...
Cez Vianoce vyber úsmev a daruj ho všetkým,
dávaj si naň dobrý pozor, aby nebol riedkym.
Počas Vianoc sa však v mysli aj v skutočnosti

pričasto stretávame i s menej príjemnými vecami.
V čase vianočných sviatkov sa na uliciach objavujú
nielen nakupujúci, ale aj žobrajúci ľudia. Myslime
trochu aj na nich, pretože nie je asi nič horšie, než
byť na Vianoce sám, opustený...
Ježiško sa narodil iba v skromnej maštaľke a v
chudobe, a aj tak ho uznáva celý svet. Pri jeho
mene sa zohne každé koleno kresťana. Či už bohatého alebo chudobného. Preto by sme si mali
viac vážiť ľudské hodnoty ako je láska, pohladenie,
úsmev, ochota, trpezlivosť. Mali by sme si aj viac
odpúšťať a menej sa hádať. Boh chce, aby sme sa
čo najviac podobali dieťatku v jasličkách. Nemali
by sme sa nechať strhnúť nejakým predvianočným
zhonom, stresom a nákupmi. Darčeky by nemali
byť symbolom Vianoc, sú iba pozornosťou z lásky.
Dobrým skutkom je i malý úsmev, ktorý nič nestojí, no
pre mnohých má neskutočne veľkú hodnotu. Je to aj
schopnosť odpúšťať, alebo niekedy jednoducho sa
len porozprávať. Na chvíľu ustane zhon a ruch. Pokoj
otvorí ľuďom srdcia dokorán.
Počas Vianoc sme k sebe bližší, milší. Akosi viac
si všímame jeden druhého, prajeme si lásku, porozumenie. Zrazu máme viac času na svojich blízkych,
spomenieme si na svojich priateľov a známych.
V našich rodinách zavládne pokoj a porozumenie,
ktoré nám tak chýbali počas uplynulých uponáhľaných dní. Šťastne sedíme spolu, dýchame vôňu tohto
krásneho, čo sa opakuje iba v tomto období. Pýtame
sa prečo? Prečo takáto príjemná atmosféra zavládne
medzi ľuďmi iba v tomto období? Prečo nemôžeme
byť k sebe milí, ohľaduplní, všímaví počas celého
roka? Prečo sa táto vianočná atmosféra neprenesie
do našich rodín, do našej obce i po všedné dni tohto

uponáhľaného spôsobu života?
Vianoce prichádzajú a po niekoľkých dňoch odchádzajú. S ich príchodom vchádza do nás pokora
a milota, škoda však, že nie je v ich moci pri odchode
odniesť so sebou aj všetku ľudskú zlobu a zášť.
Zaželajme si, aby sa čaro Vianoc prenieslo do
našich rodín počas celého budúceho roku. Aby
úprimnosť a porozumenie medzi nami zavládlo i vo
všedné dni, ktoré budú možno ťažšie ako v roku predchádzajúcom. Radosť a dobrá nálada sú potrebné
pre všedné i sviatočné dni.
Všetko stíchlo, zakrylo sa perinôčkou snehovou, len vločky sa na zem sypú tmavou nočnou
oblohou. A v oblôčku svetlo svieti náš vianočný
strom, vôkol neho kŕdeľ detí ožil tichý dom. A v
tom dome láskou dýcha, každá bytosť živá, čarovná je vianočná noc, krásna podmanivá.
(VŠ)
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Október – Mesiac úcty k starším
Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým
dielom je aj človek v jeseni svojho života. Nedá sa ohraničiť úcta k ľuďom a tobôž k starším. Vzájomná úcta
vychádza z rodiny. Starnutie by malo byť symbolom pokoja, vážnosti, úcty. V mesiaci októbri pripravuje OcÚ
v Braväcove stretnutie starších občanov ako poďakovanie za ich prácu, starostlivosť, obetavosť, ktorú venujú
rodinám. Starší ľudia by mali žiť v duševnej rovnováhe. Je dôležitá aj určitá aktivita, koníčky, pocit užitočnosti
a kontakt so spoločnosťou. Dňa 28.10.2012 sa stretli generácie starších a mladších ľudí. V kultúrnom programe vystúpili deti z MŠ a FS Bukovinka z Braväcova. Nechýbalo občerstvenie a peňažné poukážky v hodnote
12 € pre občanov nad 65 rokov. Ďakujeme občanom, ktorí sa na podujatí zúčastnili.
(RR)

Jagerek...

alebo cesta od nápadu
k súťaži...a čo ďalej

Na otázku, že prečo nerobili tento rok hasiči na
festivale jagerek bola moja odpoveď jasná: „...tak si
urobme ten jagerek neskôr...“ . A nápad urobiť súťaž
vo varení jagerku bol na svete...
Nápad jednoduchý, realizácia je už trošku zložitejšia.
Vybrali sme dátum, čas a vymysleli pravidlá. Dátum
sme stanovili na 17. november 2012 a začiatok
o 15:00. Pravidlá neboli zložité. Družstvo sa skladalo z troch variacich súťažiacich a jedného porotcu, ochutnávača. Náradie a ingrediencie si každé
družstvo zabezpečilo samé, vnútornosti museli byť
v minimálnom množstve 3 kg v nepokrájanom stave.
Pôvod a typ vnútorností sme nechali na možnostiach
a fantázii súťažiacich.
Do súťaže sa prihlásilo 6 družstiev.
Hasiči, SZPB, Červený kríž, Bukovinka, M-Bravo a pozvanie prijali aj
hasiči z Č. Balogu – Medveďova.
Práve naši kamaráti z Čiernych
Handlí si získali chute poroty a odniesli si prvé miesto. Na druhom
mieste skončili hasiči a tretie miesto
si vybojovali zástupcovia Červeného kríža. Veľmi ma teší, že naše
pozvanie prijal aj Maťo Libič, ktorý
sa postaral o príjemnú atmosféru,
za čo by som mu chcel na tomto
mieste veľmi pekne poďakovať.
A čo teda ďalej? Súťaž bola organizovaná prvý-krát a preto sa samozrejme vyskytlo mnoho nedostatkov, ale sto ľudí, sto chutí. Veľmi
kritizovaná bola hodina začiatku,
no na druhej strane dováranie po

tme, pri plápolajúcom ohni a zvuku gitary malo nezabudnuteľnú atmosféru. Tak milí priatelia, je na nás či
budeme s touto akciou pokračovať, či si nájde miesto
medzi tradičnými podujatiami ako je nonstop volejbal,
Memoriál Jána Gašperana, Festival na Bielych Handľoch a podobne. Preto som otvorený akejkoľvek
konštruktívnej kritike a radám ohľadne pokračovania
tejto súťaže.
Na záver mi už ostáva len poďakovať všetkým ľuďom,
ktorí sa podieľali na organizácii podujatia a všetkým
Vám, kto ste si našli čas a premohla Vás zvedavosť
a prišli ste nás podporiť.
(MŠ)
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Janka, spi sladko!
V Braväckej dedinke, stojí domček malý,
v ňom bývali ľudia, čo sa radi mali.
Ale v ňom zostala, iba sama vdova,
ktorá chodí rada, do nášho kostola.
Pánu Bohu slúži, kňaza obsluhuje
a Pán Boh jej za to, zdravie udeľuje.
Zdravie udeľuje, odmenu sľubuje,
že aj vo večnosti, dobre sa mať bude.
Veď ešte zotrvaj, kňazovi pomáhaj,
a tiež s miništrantmi, len dobre vychádzaj.
My Ti to prajeme, aby to tak bolo,
aby Ti srdiečko ešte dlho bilo.
Toto sú verše, ktoré zložila k 70.-tim
narodeninám zomrelej pani Janke Dunajskej, našej kostolníčke jej kmotra Anna
Srnková. Sú to jednoduché, ale veľmi
pekné a citlivé veršíky, ktorými sme jej
vtedy vinšovali. Žiaľ jej srdiečko slablo,
pridali sa aj ďalšie choroby a tak naša
Janka – kostolníčka od nás odišla 18. októbra vo veku 80 rokov. Chceme jej veľmi
pekne poďakovať za všetko, čo v živote
urobila, ale hlavne za viac ako 20 rokov
služby kostolníčky. Bola to jej dennodenná
služba. Vždy hovorila, že to robí z lásky
a my vieme, že to bolo tak. Vlastné deti
nemala, ale svoju lásku rozdávala miništrantom a svojim synovcom po bratovi a
neteri Katke, ktorá jej to v chorobe všetko
vynahradila. Katka, aj Tebe patrí veľmi
veľké poďakovanie, aj celej Tvojej rodine.
Milá Janka, ťažko sa hľadajú slová, ktoré
by ste si zaslúžili. Budete nám chýbať, ale
budeme si len v dobrom na Vás spomínať.
Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechala si všetkých,
ktorých si rada mala.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach budeme
pri Tebe každý deň.
(VG)

Naši jubilanti
V poslednom štvrťroku tohto kalendárneho roka sa pekného jubilea dožili
viacerí naši občania. V mene obce i
kolektívu redakčnej rady im zo srdca
blahoželáme.
50 rokov
Kochanová Anna
Libica Anton
55 rokov
Šmigura Ján
60 rokov
Srnková Mária
65 rokov
Kuvik Ivan
70 rokov
Pauliak Peter
Pačesová Margita
Bubelínyová Anna
75 rokov
Bacúšanová Mária
Kochanová Margita
85 rokov
Caban Štefan
(VI)
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FK SOKOL Braväcovo
I. trieda muži,
sezóna 2012/2013
vyhodnotenie jesennej časti
Cieľ, ktorý si dalo mužstvo, skončiť na konci sezóny 2012/2013 do 4. miesta, začalo napĺňať hneď
od začiatku súťaže, keď v prvých 5-tich kolách ani
raz, a bez straty čo len jediného bodu, súťaž suverénne viedlo. Žiaľ už tradične v šiestom kole naše
rozbehnuté mužstvo prvý krát zdolal Tatran Čierny
Balog, aj keď po našom ešte dobrom výkone. Od
tohto zápasu to už nebolo to suverénne mužstvo
zo začiatku súťaže. V posledných 8-mich kolách
mužstvo získalo už len chudobných 7 bodov, aj
keď niektoré zápasy prehrali smoliarsky, mrzieť
môže hlavne strata bodov doma, a to remíza
z Harmancom a neuveriteľná prehra s Lučatínom.
Mužstvo stratilo silu hlavne v zápasoch vonku,
keď od 4-tého kola na ihriskách súperov nezískalo
ani bod. Žiaľ pod slabšiu formu v zostávajúcej
Z priateľského futbalového zápasu IFK Sokol Braväcovo a IFK Košolná
jesennej časti súťaže, sa podpísala aj absencia
niektorých hráčov na tréningoch mužstva.
Skončenú polovicu sezóny 2012/2013 môžeme
hodnotiť priemerne. Do mužstva sme zapracovali
troch dorastencov, ktorí neboli určite len do počtu.
Strata na čelo tabuľky je minimálna, po kvalitnej
zimnej príprave, má mužstvo potenciál hrať o čelné pozície tejto súťaže.
týchto výsledkov.
Braväcovo 3 : 3
Počet odoraných priateľských zá- Priateľský futbalový zápas 25. 03. Poďakovať treba našim divákom, nakoľko návštevy na našich futbalových zápasoch doma boli
2012 Ihrisko FK Sokol Braväcovo
pasov: 10
priemerne najvyššie v I. triede, a ani nepriaznivé
Na domácom futbalovom IFK Sokol Braväcovo Internaciovýsledky z druhej časti jesene ich neodradili ,
ihrisku: 6 zápasov, 4 ví- nál Tisovec 3 : 3
nezanevreli na futbal a podporovali nás.
Priateľský futbalový zápas 29. 04. K ideálnemu chodu nášho klubu FK SOKOL
ťazstvá, 2 remízy
Vonku: 4 zápasy, 1 pre- 2012 Ihrisko FK Braväcovo
Braväcovo je potrebná aj finančná podpora,
hra, 1 remíza, 2 víťaz- Internacionál FK Sokol Braväcovo preto touto cestou ďakujeme Obci Braväcovo,
- Internacionál Heľpa 3 : 3
stvá
spoločnosti DIAGO s.r.o., spoločnosti PIPECO
Počet bodov: 21 bodov, Priateľský futbalový zápas 29. 07. s.r.o., spoločnosti KRT s.r.o., našim občanom
2012 Ihrisko FK Sokol Braväcovo
skóre: 49 : 27
a chalupárom za poskytnutie 2 % zaplatenej dane.
Zostava IFK SOKOL Bravä- IFK Sokol Braväcovo Internacio- Vďaka tejto podpore sme mohli bez problémov
nál ŠKP Brezno 5:2
covo :
dohrať jesennú časť súťaže.
Brankári: Ján Martinec, Leonard Priateľský futbalový zápas 05. 08. FK SOKOL Braväcovo, okrem už hore menovaných, ďakuje aj ďalším sponzorom, funkcionárom,
2012 Ihrisko FK Sokol Braväcovo
Ľupták,
Obrana: Michal Bubelíny, Jaroslav IFK Sokol Braväcovo Internaci- fanúšikom, hráčom mužov a dorastu za spolupráGašperan, Peter Gažúr, Mikuláš onál OŠK Slovan Valaská 10 : 2 cu. Želáme všetkým príjemné a radostné prežitie
Kolaj, Pavol Nosko, Dušan Rusnák, Priateľský futbalový zápas 12. 08. vianočných sviatkov a do nového roku 2013 veľa
zdravia, šťastia, pohody a spokojnosti, ako aj
2012 Ihrisko OŠK Slovan Valaská
Slavomír Pôbiš, Jozef Radóc,
Záloha: František Brenkus, Juraj Internacionál OŠK Slovan Valaská športových a osobných úspechov.
(JS)
Gašperan, Peter Kochan, Ivan - IFK Sokol Braväcovo 2 : 6
Kupčok, Igor Ľupták, Pavel Ľupták, Priateľský futbalový zápas 29. 09.
1 Mladosť Lučatín
13 8 4 1 33 : 19 28 14
2012 Ihrisko FK Sokol Braväcovo
Radoslav Pauliak, Jozef Srnka,
2 ŠK Sokol Jakub
13 9 1 3 33 : 19 28 14
Útok : Peter Baliak, Peter Kán, Ma- IFK Sokol Braväcovo Internacio3 Tatran Čierny Balog
13 8 2 3 29 : 15 26 14
rián Knižka, Pavol Kochan, Michal nál Košolná 5 :3
Libič, Štefan Ľupták, Pavol Sidor, Priateľský futbalový zápas 07. 10.
4 Partizán Osrblie
13 8 1 4 42 : 21 25 21
2012 Ihrisko FK Sokol Braväcovo
Miroslav Srnka,
5 OFK Slovan Valaská
13 7 4 2 32 : 22 25 10
Priateľský futbalový zápas 14. 02. IFK Sokol Braväcovo–Internacionál Tisovec 6 : 1
2012 Tisovec – umelá tráva
6 Tatran Podkonice
13 8 0 5 34 : 24 24 10
Internacionál Tisovec – IFK Sokol Priateľský futbalový zápas 27. 10.
7 Sokol Braväcovo
13 7 1 5 30 : 25 22 5
2012 Tisovec – umelá tráva
Braväcovo 4 : 3
8 ŠK Hronec
13 4 3 6 30 : 34 15 -4
Priateľský futbalový zápas 10. 03. Internacionál Tisovec – IFK Sokol
Braväcovo 4 :5
2012 Tisovec – umelá tráva
9 ŠK Heľpa
13 4 3 6 20 : 26 15 -6
(PB)
Internacionál Tisovec – IFK Sokol

Internacionál FK Sokol Braväcovo
starí páni – rok 2012
AJ vďaka ochote bývalých futbalistov, pochopeniu v ich rodinách, sme
mohli odohrať v tomto roku
celkom 10 priateľských
futbalových zápasov,
z toho 6 na ihrisku
FK SOKOL a 4 zápasy vonku. Napriek
obmene hráčov na
jednotlivých zápasoch sme si počínali
celkom dobre, neurobili
sme hanbu sebe, ani našej obci.
Pomohla nám dotácia od obce
Braväcovo, ale zabezpečili sme si aj
finančné prostriedky od sponzorov.
V budúcom roku chceme pokračovať v aktivite odohraním niekoľkých
futbalových zápasov, hlavne tu
v okolí, ale plánujeme aj jednu dlhšiu
cestu k našim priateľom do Košolnej,
kde by sme chceli odohrať jeden
priateľský futbalový zápas.
V druhom čísle Obecných novín
Braväčan z júna tohto roku sme informovali čitateľov a priateľov futbalu
o našich aktivitách. V krátkosti sme
predstavili nielen zápasy z minulých
rokov, ale aj štatistiky už odohratých
priateľských zápasov v roku 2012.
Teraz Vám prinášame kompletné
výsledky všetkých zápasov z roku
2012 a káder mužstva starých pánov, ktorí sa podieľali na dosiahnutí

FK SOKOL Braväcovo
V. liga dorast – skupina „C“,
sezóna 2012/2013
vyhodnotenie jesennej časti
Jesennú časť súťaže začalo družstvo dorastu Braväcova
famózne a po štvrtom kole sa dostalo na čelo tabuľky.
Potom sa zranili kľúčoví hráči, niektorým stúpla sláva do
hlavy, prestali chodiť na tréningy, dokonca aj na zápasy.
Všetci hráči si musia uvedomiť, že futbal sa súťažne bez
poctivého tréningu a zodpovedného prístupu každého
jednotlivca hrať nedá. Ale aj napriek tomu treba chlapcom poďakovať za odvedené výkony v jesennej časti
súťaže. Už teraz sa začala zimná príprava v telocvični
na Závadke nad Hronom a to každú sobotu od 19:00 do
21:00 hod. a preto aj týmto spôsobom pozývame všetkých dorastencov ale aj mužov na tieto tréningy.

10 ŠK OPL Poniky

13

5

0

8 26 : 37 15 -11

12 10

0

2 52:25

30

11 ŠK Sokol Staré Hory

13

3

3

7 32 : 37 12 -5

2 Družstevník Očová

11 8

1

2 45:19

25

12 Družstevník Baláže

13

3

1

9 22 : 41 10 -19

3 OTJ Hontianske Nemce

12 7

3

2 31:14

24

13 Slovan Pohronská Polhora

13

1

4

8 22 : 35

7 -13

4 Sitno Banská Štiavnica

12 7

2

3 45:15

23

5 Tatran VLM Pliešovce

10 5

3

2 14:8

18

14 Tatran Harmanec

13

1

3

9 14 : 44

6 -30

6 Družstevník Bzovík

12 5

2

5 25:22

17

7 Sokol Braväcovo

11 5

0

6 43:28

15

1 ŠK Hrochoť

8 Družstevník Podzámčok

11 4

2

5 16:33

Poradie strelcov FK SOKOL Braväcovo
Miroslav Gašperan*

14

14

Leonard Ľupták

7
4
2

10 3

2

5 20:26

11

Matej Baliak

10 OŠK Stožok

12 3

2

7 12:47

11

Michal Vajda

11 OFK Slovenská Ľupča

11 3

1

7 12:26

10

Matej Zelenčík

1

12 Družstevník Látky

12 2

1

9 16:32

7

Marek Nemčok

1

13 ŠKF Kremnica

12 2

1

9 15:51

Marek Makuša

1

9 ŠK Selce

7

(JP)

* najlepší strelec súťaže
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VÝZVA K SEPARÁCII !!!
Obec Braväcovo vyzýva všetkých občanov a chalupárov
k dôslednejšej separácii ako doposiaľ!
PLASTY – PET FĽAŠE OD NÁPOJOV, TETRA-PACK (MLIEKO, DŽÚSY), FĽAŠE OD
JEDLÉHO OLEJA, PLECHOVKY OD PIVA
A ENERGETICKÝCH NÁPOJOV – lisovať
a zberať do ŽLTÝCH plastových vriec na to
určených.
Zvoz vykonáva OcÚ tak ako doteraz, každý
mesiac vždy po vyhlásení v miestnom rozhlase.
PLASTY – PET FĽAŠE DROGÉRIA (JAR,
PUR, AVIVÁŽ, ŠAMPÓN, SÁČKY, FÓLIE,
IGELITOVÉ TAŠKY) – lisovať a zberať do
ORANŽOVÝCH plastových vriec na to určených – NOVINKA !.
Zvoz vykonáva OcÚ , každý tretí mesiac vždy
po vyhlásení v miestnom rozhlase
POZOR – do vriec ukladať len zlisované
plastové fľaše a kelímky !!!
POZOR – pred RD vykladať len plné vrecia
!!!.
Nezlisované a úplne nenaplnené vrecia nebudú od občanov odobraté !!!
SKLO – sklené fľaše, poháre, zberať do
pevných jutových vriec označených č. domu.
Zvoz vykonáva OcÚ tak ako doteraz každý
mesiac pri zvoze plastov. Na sklo je vyčlenený aj kontajner pri Turistickej ubytovni Kečka
(zelený).
Na sklo sú v obci na určených stanovištiach
umiestnené aj ďalšie zelené 1 200 litrové
kontajnery.
PAPIER – noviny, časopisy, staré zošity –
zviazané v balíkoch alebo v papierových
vreciach.
Zber vykonáva Brantner Gemer s.r.o. 2x v roku
– po vyhlásení v rozhlase.
(Výmena za toaletný papier ). Papier môžete
dať aj deťom pri zbere do ZŠ.
ELEKTRICKÝ A ELEKTRONICKÝ OD-

PAD, NEBEZPEČNÝ ODPAD – domáce
spotrebiče a elektronika (chladničky, práčky,
televízory, počítače, monitory, mikrovlnky,
ohrievače, svietidlá, žiarivky, batérie a pod.).
ODPAD NESMIE BYŤ ROZOBRANÝ!
Zvoz vykonáva obec priebežne 2x v roku – po
vyhlásení v rozhlase!
KOVOVÝ ŠROT – odovzdávať samostatne
do zberných surovín, alebo v prípade potreby kontaktovať OcÚ na zabezpečenie tejto
služby.

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD – starý nábytok
(skrine, postele, matrace )
- zhodnocovať v domácnostiach (drevo), v prípade potreby kontaktovať
OcÚ na zabezpečenie služby !
STAVEBNÝ ODPAD – nie je bežný komunálny odpad, pri prestavbách a stavebných
úpravách v domoch je potrebné kontaktovať
obecný úrad a požiadať o pristavenie samostatného veľkoobjemového kontajnera!
To platí aj pri výmene okien alebo strešnej
krytiny.
Na základe tohto oznamu Vás správca dane
žiada o dodržanie správnosti triedenia odpadu.
Tí z Vás, ktorí svoje nehnuteľnosti prenajímate, upozornite svojich klientov na tento
oznam.
Ďakujeme za pochopenie !
15. 12. 2012
Ing. Peter Baliak – starosta obce
V prípade akýchkoľvek otázok, alebo nejasností kontaktujte Obecný úrad Braväcovo.
+42148/6198132
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Na slovíčko so... Mikulášske stretnutie pri stromčeku

Štefanom Ľuptákom
Vo funkcii poslanca OZ už
nie si nováčik. Ako vnímaš
z tvojho pohľadu činnosť
terajšieho obecného zastupiteľstva oproti tým predchádzajúcim? Je spolupráca
poslancov s obecným úradom na dobrej úrovni?
Poslancom OZ som bol dva
krát, naposledy pred 10 rokmi
a porovnávať činnosť je dosť
ťažké, nakoľko aj komunálna
politika sa vyvíja a napreduje. Počet členov OZ bol vyšší a aj
zloženie každého OZ bolo a je iné. No niekedy mám pocit,
že k niektorým veciam sa na zasadnutiach OZ neustále
vraciame, prejednávame to čo bolo v minulosti a neriešime
budúcnosť. Z môjho pohľadu moja spolupráca poslanca
s obecným úradom je dobrá a hodnotiť spoluprácu druhých
poslancov mi neprináleží.
Nachádzame sa v polovici volebného obdobia, čo ťa
potešilo z výsledkov doterajšieho pôsobenia vo funkcii
poslanca a čo ani veľmi nie, čo ťa sklamalo?
Naša obec je malá, neustále sa rozvíja, rozprestiera sa
v peknom prostredí, čo nám závidí veľa návštevníkov. Tým,
že veľkoobjemové kontajnery nahradili kuka nádoby, obci sa
podarilo zabezpečiť pre domácnosti kompostéry na biologicky
rozložiteľný odpad, nádobu na obnosené šatstvo, pokračujeme v separovaní odpadu, šetríme aj našu prírodu, prostredie
v ktorom žijeme a už, podľa mňa, nemáme toľko neporiadku
v koncových častiach obce, čo ma veľmi teší. A ako fanúšika
futbalu a bývalého futbalistu ma potešilo aj naše pekné vynovené športové ihrisko.
Sklamaný som najmä z toho, že už dlhšiu dobu sa nám
pre nedostatok finančných prostriedkov nedarí dobudovať
kanalizáciu, aby sme mohli uspokojiť všetkých vlastníkov
nehnuteľností a podané žiadosti obcou o poskytnutie dotácie
sú vo väčšine prípadov schválené len s malým objemom
finančných prostriedkov.
Stretávaš sa s občanmi – voličmi, s akými požiadavkami
alebo pripomienkami sa na teba ako svojho zástupcu vo
vedení obce obracajú?
S občanmi sa stretávam v obci najmä pri kultúrnych a športových podujatiach, ale skôr ako radový občan. Dovolím si
tvrdiť, že veľa občanov sa o zložení obecného zastupiteľstva
dozvedelo len prostredníctvom týchto novín. Občanov ale najviac trápia nezodpovední chovatelia psov, ktorých miláčikovia
sa potulujú po obci a tým ohrozujú bezpečnosť nielen detí ale
aj dospelých. Znepokojuje ich aj stav našich miestnych komunikácií a nezodpovednosť niektorých vodičov pri parkovaní
áut. Ale tieto problémy má určite veľa obcí.
Prečo je podľa tvojho názoru taký slabý záujem občanov
o „veci verejné“? Napriek tomu, budeš sa uchádzať o post poslanca OZ aj v budúcom volebnom období?
V tejto dobe, keď je veľký nedostatok práce a ľudia musia
riešiť existenčné problémy, sa uzatvárajú stále viac do seba.
Veľakrát je dianie v obci, alebo starosť o „veci verejné“ na
poslednom mieste. V prvom rade je potrebné postarať sa
o rodinu a strechu nad hlavou. A to začína byť stále ťažšie. A
v druhom rade sme už raz takí, zvykneme len všetko kritizovať, hľadáme chyby a nedostatky, ale vždy na nesprávnom
mieste. A už vôbec nezvykneme dobré veci aj pochváliť.
Byť poslancom nie je jednoduché. Viaže ma dôvera občanov,
ktorú do mňa vložili tým, že ma zvolili a teda chcem hájiť ich
záujmy. Preto rozhodnutie, či budem kandidovať, ponechám
na čas, kedy skončí toto volebné obdobie.
Pred ukončením občianskeho roka a začiatkom nového
si ľudia zvyčajne dávajú nejaké predsavzatia. Máš aj ty
nejaké svoje osobné, príp. čo by si chcel popriať našim
občanom?
Moje osobné predsavzatia sú takmer každý rok tie isté, ale
ako väčšine z nás, ani mne sa ich nedarí plniť tak, ako by
som chcel.
Do Nového roku by som rád svojim spoluobčanom, priateľom a známym poprial najmä zdravie, ktoré začína byť
stále vzácnejšie, šťastie, ktoré sa im neobráti chrbtom, lásku
svojich blízkych a najmä, aby sa aj v tejto ťažkej dobe vedeli
tešiť z maličkostí.
(VŠ)

Siedmeho decembra bol
na našej tržnici väčší ruch
ako inokedy. A že neviete
prečo? Deti tam s iskierkou v očiach a s napätím
čakali čo sa bude diať.
V mysli si opakovali slová milej básničky, alebo
pospevovali pesničku,
ktorou sa chcú pochváliť
vzácnej návšteve. Žiarivými očkami pozerali všade
okolo seba a netrpezlivo
čakali. „Kedy už príde?“,
zneli naliehavé otázky. A
konečne prišla tá vytúžená chvíľa. Radosť detí sa
miešala s očakávaním i
štipkou strachu. Konečne
prišiel medzi nich tak dlho
očakávaný, dobrosrdečný starček s bradou, ale neprišiel sám. Spoločnosť mu robili dvaja pomocníci – čert zamastený od sadzí a prekrásny anjel, ktorí pomohli sv. Mikulášovi niesť ťažké sane plné
sladkých prekvapení. A pripravený program sa mohol začať. Krásnou básničkou a príhovorom privítala
všetkých prítomných Mgr. Silvia Kánová. Svätému Mikulášovi najskôr predviedli svoj pekný program
naši najmladší škôlkári, ale ani deti z prvého stupňa Základnej školy v Beňuši sa nedali zahanbiť. Za
odmenu im sv. Mikuláš zapálil vianočný stromček, ktorý bude ozdobou dediny vo vianočnom čase.
A program pokračoval ďalej. Potešiť koledami dobrosrdečného starčeka prišli aj žienky z Červeného
kríža a Jednoty dôchodcov. Zlatým klincom programu bolo vystúpenie Folklórneho súboru Bukovinka.
Sv. Mikulášovi sa program veľmi páčil, za odmenu rozdal so svojimi pomocníkmi deťom sladkú odmenu. A keď sa z košíkov stratili všetky prinesené dobrôtky a čert postrašil aj posledného neposlušníka
nastal čas rozlúčky. Sv. Mikuláš sa všetkým poďakoval a pobral sa na dlhú cestu domov. A keďže bola
taká zima ako sa na december patrí, všetci prítomní sa mohli zahriať. Deti teplým čajom a starších
čakalo občerstvenie v podobe pripraveného punču. A kto vyhladol mohol sa ponúknuť medovníčkami,
ktoré už vopred napiekli šikovné žienky z našej dediny. Tma sa vkradla do celej dediny a pomaly začal
utíchať aj ruch na Braväckej tržnici. To bolo znamenie, že akcia s peknou myšlienkou sa skončila.
Ale verím tomu, že o rok sa pri vianočnej jedličke zídeme znova a opäť budeme vidieť v detských
očkách iskričky nádeje a očakávania z príchodu sv. Mikuláša.
Za Občianske združenie Čučoriedka, by som sa chcela všetkým, ktorí sa pričinili o zorganizovanie tejto akcie, veľmi pekne poďakovať a všetkým čitateľom Braväčana popriať šťastné a veselé
Vianoce.
(AG)

Vianoce k nám opäť klopú
na dvere a tak ako v každom
domove, aj v našej materskej
škole vládla slávnostná predsviatočná atmosféra. Štvrtok
20. decembra očakávali naše
deti veľmi netrpezlivo. V tento deň sa konala Vianočná besiedka, na ktorej deti vystúpili s tradičným
vianočným programom s neopakovateľným čarom
prichádzajúcich Vianoc a narodenia Ježiška. Deti
sa premenili na anjelov a pastierov a svojim prejavom rozdávali okolo seba pocit šťastia a lásky,
ktorý sa každému vryl hlboko do srdca. Básničky,
pesničky a scénky boli popretkávané potleskom
vďačného publika. Veď snažili sa všetci, od
najmladších po najstarších, všetci chceli potešiť
svojich blízkych.

Po programe k nám zavítal, síce trošku oneskorene,
štedrý Mikuláš so svojimi
pomocníkmi a obdaroval
deti sladkým prekvapením.
Za odmenu mu deti zaspievali pesničku a zarecitovali básničky. Mikuláš nám
priniesol aj pozdrav od Ježiška a tak sa deti mohli
potešiť z nových hračiek, ktoré im rozžiarili iskričky
v očkách.
Potom nasledovalo pohostenie, ktoré pripravili
mamičky, a spoločná zábavou spojená so spevmi
a tancom sa niesla do večerných hodín.
Vianočná besiedka sa niesla v príjemnej atmosfére
a so želaním zdravia, pokoja, pohody a príjemného
prežitia vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších sa všetci prítomní rozišli.
(MM)

VIANOČNÁ
BESIEDKA
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Poďakovanie sponzorom

Naše gazdinky majú určite
svoje osvedčené recepty na
vianočné pečivo, ale niekedy
možno nezaškodí vyskúšať
aj niečo iné. Ponúkame Vám
recept na tradičné vianočné
medovníčky:

V dnešných časoch sa vo veľkej miere prejavuje nedostatok financií takmer v každej oblasti. Výnimkou nie je
ani školstvo a preto každá škola rada prijme finančné
prostriedky na skvalitnenie edukačného procesu a zmodernizovanie prostredia školy.
Materské školy majú málo príležitostí na získanie financií,
napríklad z projektov, a preto privítame akúkoľvek pomoc.
Sme veľmi radi, keď sa nájde niekto, komu nie sú ľahostajné potreby detí a snažia sa ich podporiť.
A preto touto cestou vyjadruje Materská škola Braväcovo
úprimné poďakovanie Jánovi Baliakovi, Vladimirovi Vasilievovi, Mariánovi Zolovčíkovi, Michalovi Michelčíkovi,
Miroslavovi Gašperanovi a Tomášovi Srnkovi za finančné
prostriedky vo výške 2170 EUR na zakúpenie lehátok, periniek, vankúšov, plachiet, obliečok a kobercov do materskej
školy. Poďakovanie patrí aj Petrovi Fraňovi, ktorý vybavil
zľavu na nákup kobercov a firme REKOS za poskytnutie
zľavy a výrobe kobercov na mieru. Ďakujeme aj rodičom,
ktorí sa podieľali pri vybavovaní finančných prostriedkov
a v neposlednom rade ďakujeme aj sponzorom, ktorí nás
pravidelne podporujú akýmkoľvek spôsobom. Prajeme
všetkým veľa pracovných, ako aj osobných úspechov.
(MM)

Vianočné
medovníčky
50 Dg hladkej múky špeciálnej, 25 Dg práškového cukru,
3 celé vajcia, 3 lyžice tekutej
masti, 3 lyžice tekutého medu,
1 malá lyž. sódy bicarbóny, pol
malej lyž. mletej škorice a klinčekov /alebo medovníkového
korenia/.
Všetky prísady vymiesiť na hladké cesto, nechať ho v sáčku asi 15 minút odležať. Potom rozvaľkať na hrúbku cca 0,5 cm a vykrajovať rôzne tvary medovníčkov. Vykrojené kusy môžeme ozdobiť
olúpanou mandľou a potrieť rozšľahaným žĺtkom, alebo upečieme bez mandle a vychladnuté
zdobíme bielkovou polevou.
Plech len jemne potrieť olejom alebo rozpustenou masťou /pierkom/. Medovníčky na plech
ukladať ďalej od seba, aby sa pri pečení nezliali dokopy. Pečieme asi 7 minút.
Tento recept môžu vyskúšať aj začiatočníčky, prajeme im aby sa medovníčky nepripálili!
(VŠ)

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Uznesenia Obecného zastupiteľstva zo zasadnutí OZ v Braväcove,
konaných dňa 25. októbra a 27. novembra 2012.

25.10.2012

Uznesenie č. 45/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Schvaľuje
• doplnenie programu: Fungovanie STK Sokol Braväcovo,
Schvaľuje
• program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 46/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Berie na vedomie
• predloženú správu plnenia uznesení so stavom
k 30.09.2012.
Uznesenie č. 47/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Schvaľuje
• zámer predať nehnuteľný majetok, pozemok registra
“C“ KN 936/1 diel 3, výmera 246 m2, zastavaná plocha, pozemok registra „C“ KN 936/1 diel 1, výmera 15
m2, zastavaná plocha, podľa GP č.33763020-44/12,
z dôvodov osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že
obec odkupuje od žiadateľa časť pozemku z dôvodu
rozšírenia miestnej komunikácie,
Schvaľuje
• predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Braväcovo,
k. ú. Braväcovo, pozemok registra “C“ KN 936/1 diel
3, výmera 246 m2, zastavaná plocha a pozemok registra „C“ KN 936/1 diel 1, výmera 15 m2, zastavaná
plocha, podľa GP č.33763020-44/12, pre: p. MUDr.
Okoličányho Romana, CSc,. za cenu 10 eur / m2,
celková cena za výmeru 261 m2 predstavuje 2 610
eur (slovom dvetisícšesťstodesať eur).
Uznesenie č. 48/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Schvaľuje
• kúpu nehnuteľnosti, pozemok registra „C“ KN
571/2, diel 2, výmera 5 m2 a pozemok registra „C“,
diel 4, výmera 2 m2, zastavaná plocha, podľa GP
č.33763020-44/12 od p. MUDr. Okoličányho Romana,
CSc,. za cenu 10 eur / m2, celková cena za výmeru
7 m2 predstavuje 70 eur (slovom sedemdesiat eur).
Uznesenie č. 49/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Schvaľuje

• zámer predať majetok Obce Braväcovo, Salaš Lenivá,
s. č. 272, postavenej na parcele KN 1161/1, výmera
35 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
pozemok v správe SPF, z dôvodov osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí majetku obcí v znení neskorších
predpisov,
Schvaľuje
• Dôvod osobitného zreteľa: Prevádzaná nehnuteľnosť
bola v zlom stave. Žiadateľ Ing. Jaroslav Ľupták,
Braväcovo č. 251, na základe ústneho súhlasu obce,
na vlastné náklady stavbu zrekonštruoval v roku
2009/2010. Celkové náklady na rekonštrukciu podľa
vyjadrenia žiadateľa predstavovali cca 20 000 €.
Zrekonštruovaná stavba v roku 2011 vyhorela. Zo
stavby zostala len železo - betónová základová platňa
o rozmere 5x7 m a prívod vody z prameňa zo vzdialenosti cca 100 m.
Schvaľuje
• predaj nehnuteľnosti stavba Salaš Lenivá, s. č. 272,
výmera 35 m², postavenej na parcele KN „C“ 1166/1,
v k. ú. Braväcovo, bez pozemku pre: Ing. Jaroslav
Ľupták, Braväcovo č. 251 za 1 000 eur (slovom
jedentisíc eur).
Uznesenie č. 50/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Berie na vedomie
• návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu
obce,
Ruší
• uznesenie č. 39/12, bod 1,
Schvaľuje
• zmenu rozpočtu – zvýšenie finančných prostriedkov
na kapitálové výdavky na výstavbu odvodňovacej
priekopy kryté prevodom z rezervného fondu vo výške 8140 eur zo zostatku zdrojov z predchádzajúcich
rokov.
KRYTIE
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Uznesenie č. 52/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Ruší
• VZN č. 12/1997 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v katastrálnom území obce Braväcovo,
Schvaľuje
• Všeobecne záväzné nariadenie Obce Braväcovo
č. 05/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
malým zdrojom.

27.11.2012

Uznesenie č. 53/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Schvaľuje
• uzatvorenie dodatku zmluvy o poskytnutí služby č.
051102 so spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o. na
dobu určitú od 01.01.2013 do 31.12.2014.
Uznesenie č. 54/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Schvaľuje
• cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v Obci Braväcovo vo výške 0,70 eur/
m³ na obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013.
Uznesenie č. 55/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Schvaľuje
• plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Braväcovo
na rok 2013.
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

program
podprogram

NÁZOV

Prevod z rezervného fondu
4 Bezpečnosť
4.2 Protipovodňové
opatrenia

Uznesenie č. 51/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Schvaľuje
• vykonanie pozemkových úprav, v k. ú. obce Braväcovo, v zmysle zákona 330/1990 Zb. o pozemkových
úpravách v platnom znení.

SUMA
8140

Kapitálový výdavok – protipovodňové
opatrenia

8140

odseku). Z tohto dôvodu, chceme 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.
(VI)
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Výzva
k občanom a k chalupárom
Obec Braväcovo vyzýva občanov napojených na
splaškovú kanalizáciu na dôsledné dodržiavanie
predpisov pri nakladaní s odpadovými vodami.
V poslednom období sa opakujú prípady vypúšťania tuhých látok do kanalizácie, čo spôsobuje
upchávanie a následné poruchy technológie ČOV.
Jedná sa hlavne o textílie, hygienické potreby
ťažko rozložiteľné vo vode, rôzne obaly z drogérie
a osobnej hygieny, igelitové obaly ap..

DECEMBER 2012

Upozornenie
pre občanov a chalupárov
Obec Braväcovo od 01. januára 2013 pokračuje v systéme zberu odpadov z domácností (TKO).
ČIERNE PLASTOVÉ 240 LITROVÉ KUKANÁDOBY naplnené kukanádoby vykladať v deň zvozu pred svoj RD.
Zvoz bude vykonávať firma Brantner Gemer podľa
SCHVÁLENÉHO HARMONOGRAMU.
Obec zverejní harmonogram na úradnej tabuli, na internetovej stránke
obce, a doručí ho aj do každej domácnosti. Harmonogram bude taktiež
uverejnený na internetovej stránke spoločnosti Brantner Gemer s.r.o.

Takto nám vznikajú zvýšené náklady na prevádzku, údržbu a opravy technologických prvkov ČOV
( čerpadlá ), ktoré budeme nútení premietnuť do
poplatkov za „STOČNÉ“.

POZOR : V MR bude OcÚ informovať občanov len pri zmene termínu plánovaného zvozu !!!

Na úseku odpadového hospodárstvo máme vytvorené dostatočné podmienky aj na likvidáciu týchto
druhov odpadov.

VEĽKOOBJEMOVÝ KONTAJNER sa použije len pri jarnom a jesennom
upratovaní, prípadne na objednávku jednotlivcov pri rekonštrukciách
a opravách rodinných domov.

Zakazujeme preto nedisciplinovaným občanom
vhadzovať cez svoje sociálne zariadenia všetky
textilné, textilné hygienické potreby, obaly z drogérie a osobnej hygieny, igelitové obaly do splaškovej kanalizácie.

Veríme, že zodpovedným prístupom k systému zberu TKO prispejeme všetci k skvalitneniu životného prostredia v našej obci a taktiež
k ušetreniu nákladov na nakladanie s odpadmi.

Ďakujeme za pochopenie !
15.12. 2012
Ing. Peter Baliak – starosta obce

15. 12. 2012
Ing. Peter Baliak – starosta obce
V prípade akýchkoľvek otázok, alebo nejasností sa informujte osobne
na Obecnom úrade, prípadne na č. tel. +42148/6198132.

M - BRAVO
Vás pozýva
na premiéru divadelného predstavenia
Karola Jančošeka

POVÝŠENIE
Hrajú:
Monika Kuviková, Radka Vrbovská,
Alena Šperková Monika Matulíková,
Peter Citterberg, Vladimír Vrbovský
a Juraj Gašperan
Texty sleduje:
Silvia Kánová
Technické zabezpečenie:
Miroslav Knapčok
Príprava a réžia:
Juraj Gašperan
predstavenie sa uskutoční

25. decembra 2012
o 18.30 hod.
v kultúrnom dome v Braväcove.
Vstupné: 1,- € a 0,5 €

Predpremiéra predstavenia:
25. decembra 2012 o 15.00
Repríza:
5. januára 2013 o 18.30

Ľadové ihrisko Braväcovo
Tak ako vlani, aj tento rok pripravuje OcÚ Bravä- Na túto zimnú hokejovú a korčuliarsku sezónu sme
covo za pomoci pracovníkov na menších obecných vylepšili ohradenie plochy, keď sme vďaka výpožičke
službách, v spolupráci s Penziónom Schweintaal od MŠK Brezno, namontovali mantinely okolo celej
prírodné ľadové ihrisko v priestoroch Amfiteátra.
hracej plochy. Už treba len aby mrzlo a samozrejme
Podľa počasia, aké prevládalo vlaňajšiu zimnú sezó- pravidelné polievanie a čistenie ľadu.
nu, sme pripravili slušné podmienky na hokej a kor- Popri iných činnostiach údržbára obce a pracovčuľovanie všetkým vekovým skupinám. Škoda, že níkov na menších obecných službách, budeme
sa ľadové ihrisko nevyužívalo dostatočne a hlavne nápomocní pri zabezpečovaní polievania a čistenia
v obdobiach mrazov, keď bol ľad na slušnej úrovni. plochy. Ale aj touto cestou chcem pozvať k spoHlavne dospievajúca mládež neprejavovala dosta- lupráci hlavne mladú generáciu chlapcov a otcov
tok aktivít pri čistení ľadovej plochy a pravidelnom malých detí, aby nám pomohli v týchto amatérskych
polievaní. ľad málo využívali aj naše školopovinné podmienkach pri prevádzke ľadového ihriska.
deti, nevieme, či to bolo z dôvodu, že v Brezne je Veríme, že túto zimnú sezónu využije hokej a korčukrytý zimný štadión, alebo o našom ihrisku nevedeli. ľovanie na našom ľadovom ihrisku viac športovcov,
Všetka ťarcha prác zostávala na našich „nezamest- či už detí, mládeže alebo dospelých.
naných“ a napriek ich snahe bolo veľa hluchých Bližšie informácie poskytne OcÚ Braväcovo,
dní a večerov, ľadové ihrisko bolo využívané veľmi 048/6198132.
Peter Baliak , OcÚ Braväcovo
málo.

