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Štvrťročník pre občanov horehronskej obce Braväcovo

ROČNÍK IV

Očami starostu
Vážení spoluobčania,
rozpracovaných projektov a to,
Tento štvrťrok bol pre nás rovnako dôležitý, ako aj v ktorých budeme pokračovať,
pre všetky obce a mestá na Slovensku. Kandidáti prípadne budeme riešiť iné, lepšie
na volených funkcionárov samospráv - starostov, návrhy, budú rozhodovať vždy
primátorov a poslancov obecných a mestských len poslanci. Prácu týchto dvoch
zastupiteľstiev v tomto období presviedčali voličov rovnocenných samosprávnych
o svojich kvalitách, prednostiach, predkladali obča- orgánov – starostu a poslancov
nom svoje volebné programy na nasledujúce volebné máte možnosť kontrolovať počas
obdobie. Ďakujem všetkým voličom, ktorí sa v našej celých štyroch rokov, podávať im
obci zúčastnili volieb, bez ohľadu na to koho volili. vlastné podnety a riešenia, ktoré
V Braväcove sme mali po Lome nad Rimavicou druhú budú zlepšovať podmienky života v našej obci.
najvyššiu volebnú účasť v okrese Brezno, 68,43 %. To čo budeme v nasledujúcich rokoch robiť bude výTáto by bola určite vyššia, keby veľa našich ľudí nebo- sledkom rokovaní Obecného zastupiteľstva.
lo dlhodobo mimo domova z dôvodu práce v zahraničí Ustanovujúce Obecné zastupiteľstvo sa konalo
a tiež štúdia na VŠ mimo územia SR. O výsledkoch 25.11.2014, na ktorom som po slávnostnom akte zlovolieb v našej obci, dosiahnutých počtoch hlasov ženia sľubu starostu obce a sľubu zvolených poslancov
jednotlivých kandidátov, sa dočítate v samostatnom vyzval k vzájomnej úcte a spolupráci, tiež k aktívnejšiečlánku našich ON.
mu prístupu pri navrhovaní programov zastupiteľstiev,
Výsledky volieb sú pre mňa zaväzujúce, v nasledú- materiálov na rokovania, pripomienkovania návrhov ešte
júcom období sa budem snažiť v spolupráci s no- pred samotným rokovaním, než ako tomu bolo v minuvozvoleným OZ vyberať také riešenia, ktoré posunú losti. Bude tiež na zvážení a rozhodnutí poslancov, či bunašu obec dopredu. Svoje plány a investície, ktoré deme mať v tomto volebnom období zriadené komisie.
som Vám predstavil pred voľbami sú pokračovaním Ešte v krátkosti k našim obecným novinám Braväčan.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
v obci Braväcovo 15.11.2014
Za starostu obce Braväcovo bol zvolený
Ing. Peter Baliak

SDKÚ-DS

194 hlasov

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov
1. Ján Martinec

Nezávislý kandidát

180 hlasov

2. Ing. Marek Šmigura, PhD.

Nezávislý kandidát

161 hlasov

3. Ing. Peter Baliak

SDKÚ-DS

156 hlasov

Sloboda a Solidarita

151 hlasov

5. Peter Murgaš

SIEŤ

145 hlasov

6. Jozef Srnka

SIEŤ

145 hlasov

Nezávislý kandidát

139 hlasov

4. Mgr. Slavomír Pôbiš

7. Ing. Vladimír Vrbovský

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov
1. Peter Rusnák

Nezávislý kandidát

136 hlasov

2. Mgr. Adriana Gašperanová

SIEŤ

119 hlasov

3. Mgr. Zuzana Ľuptáková

SIEŤ

114 hlasov

4. Ing. Leonard Ľupták
5. Štefan Ľupták
6. Peter Fraňa
7. Michal Gašperan

SIEŤ

106 hlasov

SDKÚ-DS

103 hlasov

SIEŤ

93 hlasov

SIEŤ

84 hlasov

8. Peter Ľupták

SDKÚ-DS

77 hlasov

9. Margita Libičová

SDKÚ-DS

70 hlasov

10. Radko Srnka
11. Mgr. Matej Pôbiš
12. Mária Bútorová
13. Ján Šperka
14. Mária Pavliaková

SMER - SD

69 hlasov

SDKÚ-DS

59 hlasov

SMER - SD

51 hlasov

SNS

51 hlasov

SMER - SD

26 hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce
1. Ján Laurinc
2. Jaroslav Pôbiš

SMER - SD

40 hlasov

Nezávislý kandidát

150 hlasov

(MĽ)
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Tieto vznikli pred necelými štyrmi rokmi
ako nástroj na objektívnu informovanosť
našich občanov o dianí v našej obci. Sú
vydávané na základe „Zásad o vydávaní“, ktoré schválilo OZ. Všetky vydané
čísla ON boli vydané v súlade s týmito
zásadami. Ku každému číslu zasadala
RR a existuje aj k nemu zápisnica a prezenčná listina. Všetky články a fotky od
spolkov, združení alebo jednotlivcov
boli uverejňované v novinách bez úprav
( cenzúry), s výnimkou jedného čísla
v roku 2012, keď bývalý člen RR nezaradil článok MS SČK do aktuálneho čísla a bez
vedomia autora upravil článok o športe. Ak boli moje
informácie v článkoch „Očami starostu“ skreslené
alebo nepravdivé, mohli sa dotknutí funkcionári alebo
občania vyjadriť hneď v ďalšom čísle , no nik túto
možnosť za 4 roky nevyužil.
Aj touto cestou chcem opätovne vyzvať všetkých
vedúcich spolkov, vedúcich občianskych združení
a občanov k vyššej aktivite pri poskytovaní článkov
a fotografií o činnosti do našich ON Braväčan, prostredníctvom ktorých poskytneme tieto informácie aj
ostatným občanom.
Peter Baliak – starosta obce

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám všetkým poďakoval, za to, že ste 15.11.2014 prišli do
volebnej miestnosti a odovzdali svoj hlas niektorému z kandidátov na starostu a aj
niektorým z kandidátov na poslancov do Obecného zastupiteľstva Braväcovo.
Ďakujem všetkým voličom, ktorí mi odovzdali svoj hlas na starostu obce Braväcovo.
Je to pre mňa záväzok, aby som nesklamal Vašu dôveru v nasledujúcom volebnom
období. Svojou prácou sa budem snažiť získať na svoju stranu aj tých voličov, ktorí
volili iného kandidáta.
Po predchádzajúcich predvolebných týždňoch, plných emócií a nervov nás čakajú
každodenné povinnosti pri zabezpečovaní základných úloh obce. Sú pred nami výzvy
a úlohy a na ich naplnenie potrebujeme v orgánoch obce v prvom rade vzájomnú úctu
a pochopenie. Realizácia projektov bude podliehať odsúhlaseniu v novozvolenom
obecnom zastupiteľstve.
V spolupráci s novozvolenými poslancami budeme pokračovať v tom, čo je už v našej obci rozbehnuté, začaté. Budeme sa snažiť meniť na skutky - potreby, myšlienky
a predstavy občanov Braväcova.
Vážení spoluobčania,
ešte raz Vám ďakujem za podporu, ktorú ste mi v komunálnych voľbách prejavili.
Peter Baliak

„ĎAKUJEME VŠETKÝM ZA PODPORU
V KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH, JE PRE NÁS ZAVÄZUJÚCA.
Vaši nezávislí kandidáti na poslancov OZ a starostu obce Braväcovo.“
Marek Šmigura

Milí naši
občania a čitatelia,

s príchodom vianočných sviatkov Vám
prajeme, aby do Vašich príbytkov zavítala
vzájomná láska, porozumenie a ohľaduplnosť. Zároveň nech sa dobrá vôľa a porozumenie prenáša aj do medziľudských
vzťahov nielen počas sviatkov ale po všetky
všedné dni.
Prajeme Vám pekný a úspešný rok 2015,
zdravie, lásku a rodinnú pohodu!
RR

Vonku je zima, mrazivý chlad,
no v srdci teplo, čo rozpúšťa ľad.
A v okne sviečky, rozžiarený strom,
Vianoce tajomstvom naplnia dom.
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Stretnutie s Mikulášom
V trhacom kalendári zostal visieť už len posledný list. Ten nám pripomenul, že rok uplynul a máme pred sebou posledný mesiac v tomto roku, ktorý je plný veľkých aj malých prekvapení. Prvé
prekvapenie pre nedočkavé deti nastalo 6. decembra, keď do našej malej dedinky zavítal po roku
opäť svätý Mikuláš. Deti z materskej školy spolu s pani učiteľkami si pripravili krásny program plný
básničiek a pesničiek, predviedla sa nám aj „Malá Bukovinka“ so svojim zaujímavým programom,
ktorý im pomohli nacvičiť pani učiteľky. Krásnu atmosféru tohto popoludnia doplnila ľudová hudba
Bukovinka so speváčkami. A potom to zrazu prišlo. Stačilo pár detských zavolaní a svätý Mikuláš
nás poctil svojou návštevou. A veru neprišiel sám, ako každý rok ho sprevádzali jeho verní pomocníci, čerti a anjel. Mikuláš nám najskôr slávnostne zapálil stromček, pod ktorým sa ukrývalo veľké
prekvapenie. Košíky plné ovocia a balíčkov. To bola radosť v detských očkách. A pokým svätý
Mikuláš s pomocníkmi rozdávali balíčky, rodičia sa mohli zohriať pri vianočnom punči a občerstviť
s napečenými medovníkmi a chlebom s masťou a cibuľou.
Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým skvelým ľuďom, ktorí pomohli dotvoriť príjemnú
predvianočnú atmosféru. Veľká vďaka patrí p. Petrovi Murgašovi, Ing. Slavomírovi Pôbišovi, Miroslavovi Gašperanovi ml., Zuzke Gažúrovej, Zuzke Kochanovej, Mgr. Silvii Kánovej, Obecnému
úradu v Braväcove, pani učiteľkám a deťom z MŠ v Braväcove, pani učiteľkám a deťom z Malej
Bukovinky, ľudovej hudbe a speváčkam z BKZ Bukovinka, za chutné medovníčky p. Viere Vrbovskej, p. Valérii Šperkovej, p. Valérii Gašperanovej, p. Denise Vrbovskej a veľké ĎAKUJEM patrí
členom OZ Čučoriedka, ktorí pripravili túto krásnu akciu.
Mgr. Adriana Gašperanová

Slovenský červený kríž bol vždy
humánnou organizáciou, ktorá sa
v čase nepokojov starala o tých, ktorí boli ranení, ktorí prišli pri rôznych
katastrofách o svoje bývanie, ktorí
trpia hladom.
Aj my v miestnom spolku, chceme
robiť dobré skutky v rámci svojich
možností. Pri písaní svojho príspevku o činnosti Miestnej skupiny Slovenského červeného kríža
v Braväcove sa neviem rozhodnúť,
čo napísať a či
má zmysel niečo písať.
Som už tiež
tá, ktorá patrí do
skupiny dôchodcov nad 70 rokov,
tak ani neviem, či mám ešte na to
právo. To, čo som sa v článku o dôchodcoch – chodiť voliť s barlami
– dozvedela, ma veľmi ranilo.
Keď sme my, dôchodcovia pri rôznych aktivitách pre OZ Bukovinka,
OZ Čučoriedka, DPZ v Braväcove
spolu s organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska spolupracovali,
mali sme dobrý pocit, omladli sme
a boli sme radi, že ešte niečo dokážeme. Toto všetko sa vo mne
zlomilo a doľahla na mňa neistota,
ako sa zachovať a čo robiť ďalej. Čo
sa mne zdá, že je dobré a správne,
vidím, že iní majú na to iný názor.
Žiada sa mi ale pekne poďakovať
Obecnému úradu v Braväcove, kto-

rý nám každý rok poskytne finančnú
pomoc na našu činnosť. Aj v tomto
roku sme navštívili našich chorých
a starých spoluobčanov a to nielen
členov SČK. Je to dobrý pocit, keď
vidíte ako sú títo ľudia zato vďační.
Im nejde o tú maličkosť, ktorú im
prinesieme. Tešia sa, že si na nich
niekto spomenie a strávi s nimi
chvíľu času. Určite by si takejto
pozornosti zaslúžili viac, povedzme
aj od mladých ľudí.
Taktiež chcem
touto cestou
veľmi srdečne
poďakovať všetkým darcom
krvi. Boli sme prekvapení, koľko
mladých ľudí, o ktorých ani nevieme, chodí darovať krv. Hovorí sa
„Daruj krv, zachrániš život“. Ktovie
koľkým ľuďom len darcovia z našej
dediny zachránili život. Podľa výpisu z transfúznej stanice je v našej
dedine 90 darcov krvi. Je to neuveriteľné, ale úžasné.
Ešte raz Vám všetkým darcom
vzácnej tekutiny ďakujeme, želáme
veľa zdravia, aby ste v tejto ušľachtilej pomoci mohli pokračovať.
Blížia sa Vianoce a koniec roka.
Nič si nekomplikujme, nie je nám zle.
Želajme si úprimne pokoj, nádej
a lásku.
MS SČK v Braväcove,
Valéria Gašperanová

MS SČK

Braväcovo

Poďakovanie
Riaditeľka a celý kolektív Materskej školy v Braväcove ďakujú
Pavlovi Noskovi a jeho manželke MUDr. Zore Noskovej za
sponzorstvo, ktoré nám poskytli vo forme drevených hračiek pod
vianočný stromček. Vašu pomoc uvítajú najmä deti, pre ktoré
sú drevené hračky jednými z najobľúbenejších.
Ďakujeme.

M-BRAVO
Vás pozýva na premiéru
divadelného predstavenia
Júliusa Zeyera,
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STARÁ
HISTÓRIA
Hrajú:
Radka Vrbovská,
Zuzana Gažúrová, Miroslav Kán,
Ján Ľupták, Vladimír Vrbovský
a Juraj Gašperan

# $

Texty sleduje:
Silvia Kánová
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Príprava a réžia:
Juraj Gašperan
Technické efekty:
Miroslav Knapčok
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predstavenie sa uskutoční

25. decembra 2014
o 18:30 v kultúrnom dome
v Braväcove
Vstupné: 1,- € a 0,5 €
Predpremiéra predstavenia:
25. decembra 2014 o 15:00
Repríza predstavenia:
3. januára 2015 o 18:00
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Naši jubilanti
V poslednom štvrťroku tohto
kalendárneho roka sa pekného
životného jubilea dožili niektorí
naši občania. K ich sviatku im
v mene obce i kolektívu redakčnej rady srdečne blahoželáme.
50 rokov
Pavol Kováč
Jana Vrbovská
Peter Pavliak
Dušan Gaľa
55 rokov
Milan Glejtek
60 rokov
Štefan Ľupták
65 rokov
Pavel Hanák
Ondrej Laurinc
Marian Pôbiš
70 rokov
Tatiana Švantnerová
75 rokov
Želmíra Pôbišová
Jolana Divoková
(VI))
(VI

BRAVÄČAN
Informatívna správa
o činnosti redakčnej rady
obecných novín
za roky 2013 a 2014
Obecné noviny Braväčan vychádzajú
štvrťročne a redakčná rada novín pracuje
podľa prijatých zásad, ktoré boli schválené
uznesením obecného zastupiteľstva dňa
10. 11. 2011.
Redakčná rada sa schádza vždy pred
uzávierkou štvrťročného čísla obecných
novín.
Doručené materiály po preštudovaní
odporučí dať do tlače.
V roku 2013 boli vydané štyri čísla
obecných novín, účasť na zasadnutiach
redakčnej rady bola nasledovná:
Valéria Šperková 4x, Ing. Peter Baliak 4x,
Bc. Monika Matulíková 3x, Elena Ľuptáková 4x, Mgr. Slavomír Pôbiš 3x.
V roku 2014 boli vydané tiež štyri čísla
ON /vrátane tohto/ a redakčná rada zasadala nasledovne:
Valéria Šperková 4x, Ing. Peter Baliak 4x,
Bc. Monika Matulíková 3x, Elena Ľuptáková 3x, Mgr. Slavomír Pôbiš 2 x
Členovia redakčnej rady sa zúčastňovali
zasadnutí pravidelne, pokiaľ im v tom nebránili pracovné povinnosti. Na plánovanom
zasadnutí redakčnej rady dňa 15. 12. 2014
sme sa dozvedeli, že poslanec OZ Mgr.
Slavomír Pôbiš sa na rokovaní obecného
zastupiteľstva 10. 12. 2014 vzdal členstva
v redakčnej rade.
Pani Elena Ľuptáková aj napriek svojim
vážnym zdravotným problémom vždy
včas doručila na obecný úrad materiály do
pravidelnej rubriky „Čo prezradila kronika“.
Redakčná rada ani v jednom prípade
neupravovala /necenzurovala/ príspevky
do obecných novín. Všetky príspevky
sme sa snažili dať do tlače, pokiaľ boli
doručené včas.
Nesúhlasím s vyhlásením bývalých
poslancov OZ, že nemali možnosť reagovať, prípadne uverejniť svoje postrehy
a námietky k dianiu v obci. Keď niektorý
z poslancov OZ poslal alebo doručil svoj
príspevok do novín, bol mu aj uverejnený.
Ani v jednom prípade sa nestalo, že by
bola redakčná rada pozastavila alebo
zredukovala nejaký príspevok. Pravdou
je, že pred uzávierkami jednotlivých čísiel
obecných novín vyzývame zástupcov organizácií a našich dopisovateľov o príspevky,
pretože sa stáva, že nie je dostatok materiálu na naplnenie čísla.
V zmysle ustanovení „Zásady vydávania
Obecných novín Braväčan a činnosť redakčnej rady“ bola redakčná rada zvolená
na obdobie 2010 – 2014.
V mesiaci januári bude novozvolené
obecné zastupiteľstvo schvaľovať zloženie
redakčnej rady na nasledujúce funkčné obdobie. Prajem touto cestou novej redakčnej
rade veľa dobrých nápadov a množstvo
prispievateľov, aby mali z čoho vyberať.
Ďakujem všetkým členom doterajšej
redakčnej rady za ich dobrovoľnú činnosť.
Viem, že nikto z nás nie je profesionál
v žurnalistike, ale o to predsa v našich
podmienkach nejde. Chceme len našim
občanom a návštevníkom trocha priblížiť
život v našej obci, prípadne pomôcť aj pri
riešení nedostatkov a problémov.
Ďakujem aj našim občasným prispievateľom - dopisovateľom a verím, že aj naďalej
budú obohacovať naše noviny svojimi spomienkami, názormi a postrehmi.
Na záver všetkým prajem požehnané
Vianoce a dobrý rok 2015!
Valéria Šperková, šéfredaktorka
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Medzinárodný deň školských knižníc
„Knihy sú kompasy, ďalekohľady, sektanty a mapy
pripravené ľuďmi, aby sme
mohli plávať nebezpečnými
oceánmi života“ Jesse Lee
Benet
Knihy ukrývajú v sebe kúzlo,
ktoré nás dokáže preniesť
do iného sveta. Prinášajú
cenné informácie, napomáhajú osobnému rozvoju a
uvoľňujú psychické napätie,
ktoré nás prenasleduje na
každom kroku. Knihy sú
jedným z účinných prostriedkov formovania ľudskej
osobnosti. Obecná knižnica
v Braväcove ponúka čitateľom pestrý výber literatúry
rôzneho žánru a bezplatne. Knižnice
nie sú „hluché budovy“. Sú v prvom
rade miesta, kde je pokoj a ticho. Je to
zdroj inšpirácie, relaxu a neraz aj zmeny
nálady. Podľa možnosti sa aj v našej

národný deň školských knižníc čím iným
ako touto návštevou, ktorá bola náučná
ale zároveň aj oddychová. Na tvárach
detí sa zračila zvedavosť, zvlášť u mladších, ktorí začínajú objavovať tajomstvá

knižnici uskutočňujú rôzne spoločenské
stretnutia pre dospelých, deti a školskú
mládež. Skvelá akcia, o ktorej napísala
Mgr. Slávka Gašperanová v regionálnych novinách MY-Horehronie, mala
pokračovanie aj v našej knižnici. 27. októbra 2014 štyri triedy žiakov ZŠ Beňuš
zavítali do knižnice, aby oslávili Medzi-

ukrývané v knihách. Je chválihodné, že
sa na ich čítanie niektoré aj tešia. Dobrovoľne čítali pre svojich spolužiakov,
ochotne plnili dané úlohy a dobre sa
orientovali v knižnici, pri vyhľadávaní
určenej literatúry. Strávili sme príjemné
chvíle v spoločnosti kníh. Čítanie kníh
je jedna z najkrajších vecí na svete, aké

môže človek robiť. Pomocou čítania sa
dokážeme dostať na stovky ba tisícky
kilometrov od svojho miesta. Správne
zvolená literatúra pomáha zdolávať
neľahké životné osudy každého z nás.
Určite každý z nás sa občas cíti ako
malý Bastian z Nekonečného príbehu,
v ktorom ožíva jeho vlastná fantázia,
jeho vlastný svet. Dostal sa doň vďaka knihe a knihy majú tú nádhernú
vlastnosť, že prostredníctvom nich
vieme zabúdať na problémy. Knižnicu
navštívili aj žiaci z čitateľského krúžku
so svojou učiteľkou. Snažili sa čítať
zrozumiteľne a nahlas. Potešili ma, že
majú záujem o knihy a o ich čítanie.
Učiteľky zo ZŠ Beňuš vedú svojich
žiakov k správnemu vnímaniu kníh,
ich významu pre ich ďalší vývin. Želám
im, aby sa im podarilo vytvoriť veľkú
čitateľskú rodinu. Darujme deťom taký
darček pod stromček, čo skvelým spôsobom pôsobí na myslenie a celkové
vnímanie sveta ako aj na vyjadrovaciu
a komunikačnú schopnosť. Čítajme si
pre radosť a potešenie.
Knihovníčka Obecnej knižnice
v Braväcove Elena Ľuptáková

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Brezne, Mostárenská č. 13, 977 01 Brezno

Polícia upozorňuje
Čas vianočný, čas darčekov, čas nákupov...
Rok ubehol rýchlo a je tu znovu čas vianočný. I keď do
Vianoc nám zostáva ešte zopár dní, čas nakupovania vianočných darčekov je už v plnom prúde. Svoje myšlienky
sústredíme na výber najvhodnejších a najkrajších darčekov
pre svojich blízkych a stávame sa menej pozornými a ostražitými. A práve naša nepozornosť dáva príležitosť a šancu
zlodejom a podvodníkom.
Preto skôr ako sa vyberiete na vianočné nákupy Vám
polícia dáva do pozornosti niekoľko odporúčaní:
Chráňte si svoje osobné veci, doklady a peniaze. Doklady
a peňaženku si nenechávajte na miestach, odkiaľ je ich
možné ľahko vytiahnuť - v zadnom vrecku nohavíc, vo vrecku kabáta, na vrchu kabelky alebo nákupnej tašky. Kabelku
majte poruke, zásadne ju noste uzatvorenú. Tašky a kabelky
nikam neodkladajte a nikdy ich nenechávajte bez dozoru.
Pri nakladaní tovaru do kufra auta z nákupného košíka si
nenechávajte kabelku či doklady odložené bez dozoru na
sedadle vozidla.
Ak je to možné, vyhýbajte sa tlačenici a hlučným skupinkám. Ak sa nedá tlačenici vyhnúť, dobre sa na ňu pripravte.
Peňaženku a osobné doklady majte pri sebe napr. vo vnútornom vrecku kabáta zapnutom na zips, alebo gombíkom.
Majte na pamäti, že vreckári pracujú v skupinách, často pri
krádežiach využívajú deti a tlačenica im uľahčuje „prácu“.
Pri nákupoch Vám odporúčame využívať možnosť platby
platobnou kartou a nenosiť pri sebe väčší obnos peňazí. Ak
máte pri sebe väčšiu hotovosť, majte peniaze rozdelené na
menšie čiastky. Ak patríte k tým, čo potrebujú mať zapísaný
PIN kód, nikdy ho nemajte uložený spolu s platobnou kartou.

Pri výbere hotovosti z bankomatu chráňte
svoj PIN kód, aby ho okrem Vás nik iný
nevidel. Ak Vám ukradli, alebo ste stratili
platobnú kartu, neodkladne kontaktujte
banku aby kartu zablokovala a zabránila
tak neoprávnenému výberu peňazí z Vášho účtu. Stratu
alebo krádež občianskeho preukazu nahláste na najbližší
útvar Policajného zboru pre prípad jeho zneužitia.
Dbajte na opatrnosť pri výbere peňazí z bankomatu, využívajte bankomaty v rušnejších častiach mesta, ak je to
možné vyhýbajte sa výberu peňazí potme. Vybranú hotovosť
si hneď uschovajte.
Vo vozidlách nenechávajte cennejšie veci, doklady či
peňaženku. Nákupy odkladajte do batožinového priestoru,
aby nepútali pozornosť zlodejov. Zlodeji dokážu otvoriť
vozidlo a vyradiť alarm pomocou technického vybavenia za
pár sekúnd.
Nákupy cez internet
Ak ste sa rozhodli pre nákupy v pohodlí svojho domova
a zvolili ste nakupovanie cez internet, používajte len overené
internetové obchody. Pri objednávaní tovaru cez internet
používajte len dôveryhodné a zabezpečené internetové
pripojenie. Odporúčame Vám pozrieť si referencie internetového obchodu. Ak máte pochybnosti, alebo na stránke
nenájdete odpovede na Vaše otázky, kontaktuje telefonicky
zákaznícky servis. Ak na Vaše otázky nedostanete kvalifikovanú odpoveď, berte do úvahy, že pri riešení skutočného
problému súvisiaceho s nákupom to môže byť podobné.
Zvážte, či nákup uskutočníte. Neplaťte za tovar, ktorý ste
si neobjednali.
Nedajte šancu zlodejom, aby mali pekné Vianoce za Vaše
peniaze.
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Zloženie a práca komisií pri obecnom zastupiteľstve
vo volebnom období 2010 – 2014
OZ v Braväcove zriadilo vo volebnom období
2010 – 2014 nasledovné komisie: Komisiu pre
verejný poriadok, kultúrno-športovú komisiu,
stavebnú komisiu, finančnú komisiu a komisiu
na prijímanie oznámení funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov starostu a
poslancov OZ. Tieto boli zriadené v súlade
so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, ako poradné, iniciatívne a kontrolné
orgány OZ. Komisie boli zložené z poslancov
OZ a ďalších osôb zvolených OZ z radov občanov. Hneď na začiatku minulého VO bolo na OZ
schválené zloženie jednotlivých komisií z radov
poslancov a občanov obce. Práca jednotlivých
komisií vyplývala z ich poslania. Niektoré komisie riešili úlohy a podania, ktoré jej prislúchali
z jej postavenia, alebo zasadali v intervaloch
tak, ako si to vyžadovala situácia. Kultúrno-športová komisia zasadala za posledné štyri
roky len raz 17.10.2011, kde si zvolila predsedu komisie. Stavebná komisia riešila v rokoch
2010 -2014 dve podania. Komisia pre verejný
poriadok neriešila za predchádzajúce 4 roky
žiadny podnet. Komisia na prijímanie oznámení
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov starostu a poslancov OZ nezasadala
ani raz. Prácu týchto komisií mi neprislúcha
hodnotiť, mohli a môžu to urobiť predsedovia
jednotlivých komisií.

Osobitné postavenie mala finančná komisia,
ktorá ak by pracovala zodpovedne, bolo by to
prínosom a pomocou pri prípravách rozpočtov
na jednotlivé roky, prípravách VZN (všeobecne
záväzných nariadení), finančných analýz pri
schvaľovaní investičných zámerov atď.
U nás sme mali v tejto komisii okrem dvoch
poslancov ( S. Pôbiš, M. Kán), aj člena
z Brezna, keď ho na OZ dňa 29.09.2011 poslanci schválili. Podľa vyjadrenia člena komisie
p. S. Pôbiša, sa v našej obci nenašiel vhodný
kandidát, preto bolo treba hľadať mimo územia
obce. Keď už aj k tomu došlo, bolo povinnosťou
p. P. Adamského z Brezna, aby sa po svojom
zvolení osobne predstavil na najbližšom rokovaní OZ, no nestalo sa tak.
Ja ho osobne dodnes nepoznám, nevidel
som ho, nič som proti nemu nemal, no mal som
vážne pochybnosti o jeho vedomostiach vo
vzťahu k Obci Braväcovo, jej životu, potrebám
rozvoja. Vyjadrovať sa k rozpočtu, miestnym
daniam, k VZN. Nepoznal vzťahy jednotlivých
spolkov a združení, nemohol reálne posúdiť
ich požiadavky . Čudné ponímanie komunálnej
politiky, aby o dôležitých otázkach života našich
občanov rokovali a následne odporúčali orgánom obce riešenia cudzí ľudia.
Finančná komisia, ako iniciatívny a poradný
orgán OZ, hlavne čo sa týka prípravy dôležitých

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Braväcove
konaného dňa 25. novembra 2014
Uznesenie č. 38/25/11/2014
Obecné zastupiteľstvo na svojom
ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb
do obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 39/25/11/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného
zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
Konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce, Ing. Peter Baliak,
zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: Ján Martinec, Peter Murgaš, Jozef
Srnka, Ing. Marek Šmigura, PhD., Ing. Vladimír
Vrbovský
Uznesenie č. 40/25/11/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Berie na vedomie, že

zvolený poslanec obecného zastupiteľstva v Braväcove, Ing. Peter Baliak, sa rozhodol ujať funkcie
starostu obce Braväcovo, do ktorej bol zvolený,
zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
Braväcovo, tým sa uprázdnilo miesto poslanca
obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2014 na ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve
Vyhlasuje
v zmysle § 51 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov nastúpenie Petra Rusnáka,
ako náhradníka na uprázdnený mandát poslanca
Obecného zastupiteľstva obce Braväcovo, s najväčším počtom získaných 136 platných hlasov
Uznesenie č. 41/25/11/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Konštatuje, že
Peter Rusnák, zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca Obecného zastupiteľstva
v Braväcove v zmysle § 26 zákona SNR c.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ sú zverejnené na úradnej tabuli v obci (po dobu 15 dní od
podpísania starostom obce a overovateľmi), na internetovej stránke obce: http://www.bravacovo.sk/
v časti „Dokumenty“, a sú k dispozícii k nahliadnutiu aj na Obecnom úrade v Braväcove v úradných
hodinách.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú v zmysle § 12, ods. 9., Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zásadne verejné (okrem výnimky uvedenej v menovanom
odseku). Z tohto dôvodu, chceme osloviť všetkých občanov, aby sa viac zaujímali o dianie v obci
a zúčastňovali sa na zasadnutiach OZ, svojimi podnetmi, názormi a pripomienkami by mohli prispieť
k zlepšeniu života v našej obci.
(VI)

noriem ako je návrh rozpočtov, návrhov VZN,
sa do tohto procesu žiadnym spôsobom nezapájala s výnimkou preloženia jedného termínu
konania OZ z 08.12. na 15.12.2011, kedy
odporučila OZ schváliť rozpočet na rok 2012.
V ďalších rokoch bola táto komisia nefunkčná.
Prípravu návrhov rozpočtov, prípravu VZN
a ostatných dokumentov zabezpečovalo ekonomické oddelenie OcÚ a starosta obce. Podkladom boli výsledky predchádzajúcich období,
potreby zabezpečenia základných úloh obce
a jej rozvoja, pri dodržaní súčasných platných
právnych predpisov a noriem.
(PB)

Rokovania
Obecného zastupiteľstva
vo volebnom období
2010 – 2014
Rokovania Obecného zastupiteľstva (OZ) sa
konali v súlade so zákonom o obecnom zriadení a v súlade s Rokovacím poriadkom (RP) OZ.
Na základe schváleného plánu rokovaní boli
na jednotlivé OZ poslanci pozývaní pozvánkou
spolu s „Návrhom programu“ a príslušnými
materiálmi na rokovanie ( Dôvodové správy,
návrhy uznesení ap.). Program rokovaní za posledné štyri roky pripravoval výhradne Obecný
úrad v spolupráci so starostom obce. Vychádzal
z plánov a potrieb, ktoré som prezentoval pred
4 rokmi. Ak bol tento môj volebný program zlý,
očakával som, že niektorý z poslancov predloží
vlastný, no nestalo sa.
Hneď na začiatku volebného obdobia OZ
schválilo zmenu RP. Z dôvodu podrobnejšieho
naštudovania materiálov boli pozvánky s materálmi zasielané už 7 dní pred rokovaním. V tomto čase bolo možné podať písomne, prípadne
elektronicky zmenu programu, pozmeňovacie
návrhy s príslušnými návrhmi uznesení, no
túto možnosť poslanci nevyužívali, čo som im
aj vytýkal a písal som o tom aj v našich ON.
So zmenami vždy čakali a tieto navrhovali len
priamo na rokovaní, bez písomného vyhotovenia veľakrát menené a štylisticky upravované,
čo neprispievalo ku konštruktívnemu rokovaniu
a zbytočne ho predlžovalo. Tiež neboli dodržiavané zákonné lehoty pri pripomienkach k návrhoch VZN a k zmenám rozpočtov, aby bolo
možné tieto zapracovať a zaslať aj ostatným
poslancom na pripomienkovanie.
Niektorí z poslancov, ktorým postačovali materiály s návrhmi uznesení, často vo viacerých
variantách, necítili potrebu diskutovať, vyjadrili
svoj názor hlasovaním. V očiach tých aktívnych
poslancov boli starostovi kývači, a to len
preto, že sa s predloženými návrhmi stotožnili
bez výhrad.
Čo povedať na záver. Rozhodnutia OZ som
rešpektoval a to, že som v našich obecných
novinách uviedol, kto podal pozmeňovací návrh
a ako hlasoval by sa nemal za toto hlasovanie
hanbiť. Výsledkom všetkých rokovaní OZ boli
prijaté uznesenia, ktoré boli aj priebežne splnené. Svedčia o tom pravidelné správy hlavného
kontrolóra obce.
Peter Baliak – starosta obce
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OBEC BRAVÄCOVO
Všeobecne záväzné nariadenie
Obec Braväcovo v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2015
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie
v zmysle § 6, ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
26.11.2014
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:
26.11.2014
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
26.11.2014
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
05.12.2014
Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Obec Braväcovo, Braväcovo č. 196, 976 64 Beňuš
- ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Braväcove
- elektronicky na e-mailovú adresu: obecbravacovo@stonline.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Bez pripomienok

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:

10.12.2014

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

12.12.2014

Vyhlásené zverejnením na internetovej stránke obce dňa:

12.12.2014

VZN nadobúda účinnosť dňom:

01.01.2015

Ing. Peter Baliak, starosta obce
§1
Základné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Braväcovo podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že
v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2015 daň z nehnuteľností.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Braväcovo v zdaňovacom období
roku 2015.
DAŇ Z POZEMKOV
§2
Základ dane
1. Správca dane ustanovuje na území obce Braväcovo hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:
a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,0945 €/m2
b) stavebné pozemky 13,27 € /m2.
§3
Sadzba dane
1. Správca dane určuje na území obce Braväcovo pre pozemky uvedené
v § 6 ods. 1 písm. a) a d) zákona o miestnych daniach okrem pozemkov
uvedených v § 3 ods. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia, ročnú sadzbu
dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 1,25 %
b) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a
ostatné hospodársky využívané vodné plochy 2,50 %
2. Správca dane určuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie
na výrobu elektriny zo slnečnej energie, transformačná stanica, predajný
stánok ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 1,25 %.
3. Správca dane určuje na území obce Braväcovo pre pozemky uvedené v
§ 6 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona o miestnych daniach okrem pozemkov
uvedených v § 3 ods. 6 tohto všeobecne záväzného nariadenia, ročnú sadzbu
dane z pozemkov:
b) záhrady 0,60 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,60 %
e) stavebné pozemky 0,70 %
4. Správca dane určuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie
na výrobu elektriny zo slnečnej energie, transformačná stanica, predajný
stánok ročnú sadzbu dane z pozemkov:
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a) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 3,00 %
DAŇ ZO STAVIEB
§4
Sadzba dane
1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Braväcovo, ročnú sadzbu
dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a) 0,036 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu,
b) 0,083 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,
c) 0,292 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,182 € za samostatne stojace garáže,
e) 0,182 € za stavby hromadných garáží,
f) 0,182 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) 0,650 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu h) 1,120 € za stavby na ostatné podnikanie
a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou ,
i) 0,083 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb
príplatok za podlažie 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .
DAŇ Z BYTOV
§5
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území obce Braväcovo je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome:
a) 0,083 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú
činnosť,
b) 0,330 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
c) 0,182 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž .
§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške:
a) 50 % z daňovej povinnosti na močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská,
remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I.
stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II.
stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa.
2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške:
a) 30 % z daňovej povinnosti na stavby a byty na bývanie vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj prevažne
alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
3. Správca dane ustanovuje, že veková hranica fyzických osôb na poskytnutie oslobodenia pozemkov, stavieb a bytov od dane alebo zníženia daňovej
povinnosti je viac ako 70 rokov.
§7
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí
Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do sumy 3 eur nebude
vyrubovať.
§8
Záverečné ustanovenie
(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností platné
na rok 2014 č. 5/2013 zo dňa 11.12.2013.
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2015 uznieslo dňa 10.12.2014,
uznesením č. 43/10/12/2014.
Správca dane v § 6, VZN č. 03/2014 poskytuje zníženie od dane z pozemkov
a zníženie dane zo stavieb. Podľa § 17 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach je daňovník povinný uplatniť nárok na zníženie od dane
alebo oslobodenie od dane poskytnuté správcom dane podľa § 17 ods. 2 až
4 zákona v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na
to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie od dane
alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote podľa § 99a ods. 1 zákona č.
582/2004 Z.z. (do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu
vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti). Inak nárok na príslušné
zdaňovacie obdobie zaniká. Tlačivá – priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani
za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
budú dostupné na Obecnom úrade v Braväcove po 10. januári 2015.
(MĽ)

BRAVÄČAN

6

DECEMBER 2014

Súťaž vo varení jagereku

Milovníci dobrého jedla a zábavy sa tento rok
opäť stretli 8. novembra o 13:00 pred hasičskou
zbrojnicou na súťaži vo varení jagereku. Súťaž sa
konala už tretí rok a išlo oficiálne o druhý ročník
(uskutočnil sa aj skúšobný, nultý ročník). Zúčastnili sa rôzne družstvá, stálice ako M-Bravo, Hasiči,
Červený kríž, kamaráti z Č.Balogu-Medveďova,
Obecný úrad, ale aj nováčikovia PZ Maková a rodinný tým Šmigura+Srnka nazvaný OSY (otcovia

a synovia). Čiže účasť bola slušná - 7 družstiev,
teší ma, že aj občania Braväcova, ale aj z Č.
Balogu a okolitých obcí si našli cestu na túto zaujímavú akciu. Nálada bola veľmi priateľská, pre
mňa osobne rodinná a všetci sa cítili aj napriek
studenšiemu počasiu príjemne. Zúčastnení mali
možnosť ochutnať rôzne jagereky, s brusnicami,
s čučoriedkami, na čiernom pive, pikantnejšie,
sladšie, z diviny,z bravčoviny,z hovädziny...

Porote chutil najviac jagerek navarený družstvom Červeného kríža, na druhom mieste
skončilo M-Bravo a na treťom družstvo z Č. Balogu-Medveďova. Víťazom gratulujem a verím, že
každému sa súťaž páčila, našiel tam nie len dobré
jedlo, ale aj smiech, kamarátov a skvelú náladu.
Veď ako ja tvrdím, táto súťaž nie je o súperení,
ale o stretnutí...
(MŠ)

Vianoce – sviatky rodiny,
pokoja a lásky

Opäť prichádzajú najkrajšie sviatky roka - sviatky rodiny, pokoja a vzájomného pochopenia, ktoré svojou silou každoročne ovládajú celé ľudstvo.
Vianoce - neopakovateľné dni plné krásnych zážitkov a dojmov, ktoré sa
snažíme vyčariť pre svojich najbližších a najmilších. Sú spojené s množstvom zvykov a tradícií. No hlavným poslaním Vianoc je ich myšlienka
prinášať dobro a lásku a pocit vzájomnej spolupatričnosti.
Krása Vianoc má mnohoraké podoby - sneh a mráz, ktoré k ním neodmysliteľne patria, večerné svetlá, ktoré akosi inak osvetľujú naše ulice,
hudba v nich, ktorá znie lahodnejšie a sviatočnejšie ako pri iných príležitostiach a ponad svetlo lámp nadýchané vločky. Avšak bez ohľadu na
to, či snehová nádielka prispeje k vytvoreniu tej správnej atmosféry, to,
aké Vianoce prežijeme v kruhu najbližších, závisí predovšetkým od nás
samých. Veď k ľudskému šťastiu stačí veľmi málo. Trochu času, nehy,
porozumenia, schopnosť počúvať a pochopiť toho druhého a vážiť si to,
čo nám život ponúkne. Tešiť sa z maličkostí - možno aj z toho, že si vo
sviatočný večer s milovanými sadneme za sviatočne prestretý stôl, že
spoločne naplno precítime teplo domova pri pohľade z okna na zasneženú
krajinu, precítime to úžasné ticho a snehovú belobu v svetle pouličných
lámp, započúvame sa intenzívnejšie a vnímavejšie do melódie Tichej noci
a hlasu zvona zvolávajúceho na večernú omšu - aj ten práve v tieto dni
akoby inak hlaholil. Toto je skutočné šťastie - v rodinnom kruhu vytvorené
to pravé kúzlo Vianoc, ktoré však nespočíva len v kráse vyzdobeného bytu,
či krásneho stromčeka, pod ktorým očakávame prekvapenie, aj keď bez
toho by stratili naše sviatky svoje čaro predovšetkým v detských očiach.
Kúzlo Vianoc by sme mali hľadať v sebe, vo svojom vnútri, v kráse duševnej pohody. Chvíle Vianoc by sa mali stať zdrojom hlbokých ľudských
citov a návratu k rodinnému krbu. Nie je však dané každej rodine byť na
tieto sviatky spolu. Manžel či manželka si plnia svoje pracovné povinnosti,
dieťa trávi sviatky v spoločnosti svojej lásky, zakladá si svoj vlastný domov,
niekto sa podriadil zákonu prírody a navždy odišiel zo sveta živých. Napriek
tomu nie je prázdno v našich srdciach, pretože aj tí, ktorých už nikdy neuvidíme, aj tí, ktorých návrat túžobne očakávame, stále zostávajú v našich
srdciach. A na Vianoce zvlášť. Želám Vám, aby radosť, pokoj a láska, ktoré
vo väčšine z nás prekypujú počas vianočných sviatkov, boli aj súčasťou
dní nadchádzajúcich, tých všedných,naplnených starosťami a problémami.
Za ZO - SZPB v Braväcove Gašperan Jozef ml.
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FK SOKOL Braväcovo
I. trieda muži
sezóna 2014/2015
– vyhodnotenie jesennej časti
Jesennú časť mužstva dospelých môžeme hodnotiť veľmi
pozitívne.Mužstvo obsadilo 3. priečku, keď na lídra súťaže
stráca len 2 body. Práve zápas s lídrom v prvom kole jesennej
časti, ktorý sme prehrali sa ukázal ako rozhodujúci pre celkové
umiestnenie. Paradoxne, to nás nakoplo a od tohto zápasu
už naše mužstvo 10 krát po sebe neprehralo, keď dosiahlo 9
výhier a 1 remízu. Po tejto úspešnej šnúre muži 2 posledné
zápasy prehrali, no nič to nemení na spokojnosti s účinkovaním
mužstva v jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015.
(JS)
I. TRIEDA DOSPELÍ – tabuľka po jesennej časti r. 2014/5015
1 TJ ŠK Sokol Jakub

13

9

3

1 33:10 30

2 ŠK Selce

13

9

2

2 44:17 29

3 FK Sokol Braväcovo

13

9

1

3 36:27 28

4 Mladosť Lučatín

13

6

3

4 30:30 21

5 OFK Slovan Valaská

13

5

5

3 15:13 20

6 Sokol Nemecká

13

6

1

6 25:24 19

7 ŠK OPL Poniky

13

5

2

6 26:24 17

8 Družstevník Strelníky

13

4

5

4 19:17 17

9 FK 1928 Jasenie

12

5

1

6 17:25 16

10 FK Podkonice

13

4

2

7 18:28 14

11 Tatran Čierny Balog

13

3

4

6 19:26 13

12 Partizán Osrblie

12

2

4

6 18:30 10

13 ŠK Hronec

13

2

3

8 21:30

9

14 FK 1934 Brusno „B“

13

1

4

8 7:27
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FK SOKOL Braväcovo
III. liga, skupina „JUH“ - dorast
sezóna 2014/2015
– vyhodnotenie jesennej časti
Po postupe zo IV. ligy skupiny C dorastu do III. ligy skupiny JUH,
sa nám nepodarilo naplniť vytýčené ciele a umiestniť sa do desiateho miesta v jesennej časti súťaže. Príčiny vidím vo fyzickej
vyspelosti ostatných mužstiev oproti naším vekovo mladším
chlapcom. Hrali sme vyrovnané zápasy s mužstvami, ale vždy
sme v závere zápasov doplatili na individuálne chyby, ktoré vyplynuli z menej skúseností našich hráčov a náročnosti súťaže.
Najviac mrzia domáce prehry so Žarnovicou a Fiľakovom, ale aj
tesné prehry v Tisovci a Detve. Chlapci sa ťažšie presadzovali
individuálne hlavne silovo a preto sme strelili len 19 gólov. Najlepšími strelcami boli s 3 gólmi Floch, Bauko, Harvanka. V príprave počas zimnej prestávky sa musíme zamerať na kondičnú
prípravu a posilniť mužstvo na brankárskom poste, lebo nám zostal len jeden brankár. Začali sme prípravu v telocvični a chceme
počas zimnej prípravy odohrať čím najviac prípravných zápasov.
Verím, že chlapcov pripravíme na jarnú časť súťaže zodpovedne
a udržíme pre Braväcovo III. ligu. Na záver chcem poďakovať
všetkým chlapcom za obetavý prístup v jesennej časti a popriať
im veľa zdravia, šťastia a chuti do trénovania.
(JP )
III. liga JUH dorast – tabuľka po jesennej časti r. 2014/5015
1 FK 09 Bacúch

13 10

1

2 FK Slovan Kúpele Sliač

13

8

3

2 53 : 18 31
2 34 : 16 27

3 MFK Detva

13

9

0

4 26 : 18 27

4 FTC Fiľakovo

13

7

2

4 29 : 17 23

5 TJ Sklotatran Poltár

13

7

1

5 29 : 27 22

6 FK CSM Tisovec

13

6

3

4 27 : 27 21

7 FK Mesta Tornaľa

13

6

2

5 36 : 33 20

8 MFK Strojár Krupina

13

5

3

5 27 : 27 18

9 TJ Tatran Čierny Balog

6 21 : 29 17

13

5

2

10 FK Jesenské

13

5

1

7 35 : 38 16

11 OTJ Hontianske Nemce

13

3

3

7 18 : 23 12

12 MFK Žarnovica

13

3

1

9 19 : 52 10

13 FK Sokol Braväcovo

13

2

3

8 19 : 33

9

14 TJ Družstevník Očová

13

1

3

9 11 : 26
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Futbalový klub
SOKOL Braväcovo,
976 64 Beňuš,
IČO: 35 998 784
Vážení priatelia a priaznivci športu,
chceme Vás touto formou požiadať spoločne s vedením nášho Futbalového klubu
SOKOL BRAVÄCOVO o poskytnutie Vášho 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za
zdaňovacie obdobie roku 2014.
Konkrétne sa jedná o podporu troch mužstiev. Mužstvo dospelých, ktoré hrá súťažne
v I. triede OBFZ Banská Bystrica. Mládežnícke mužstvo dorastu v priebehu dvoch
sezón postúpilo do III. dorasteneckej ligy skupina JUH, SSFZ Banská Bystrica. V súčasnosti je rozbehnutá aj prípravka žiackeho mužstva, ktorá hrá zápasy turnajovým
spôsobom.
Môžeme zodpovedne povedať, že na naše domáce futbalové zápasy sa chodí pozerať
pravidelne viac ako 200 divákov, na dorastenecké zápasy v priemere 150 divákov, aj
keď hrávajú väčšinou v sobotu.
Pretrvávajúca nepriaznivá finančná situácia v podpore športu na vidieku, najmä v menších obciach, nás núti hľadať rôzne možnosti získania zdrojov, aby sme mohli udržať
aspoň doterajšiu úroveň futbalu a výchovy dorastu a prípravky žiakov v našej obci.
V mnohých väčších obciach na okolí je futbal už len históriou, napriek oveľa vyšším dotáciám a pomoci zo strany samosprávy, nedokážu dosahovať také výsledky, ako u nás
v Braväcove. Každú druhú sobotu a nedeľu pravidelne počas celého roka, ponúkame
širokej verejnosti športové popoludnia.
Občianske združenie FK Sokol Braväcovo si váži Vašu priazeň a doterajšiu podporu,
preto veríme, že aj v tomto roku nám pomôžete svojím príspevkom. Vieme, že sa
na Vás obráti množstvo známych a priateľov so žiadosťou o poskytnutie 2% podielu
dane. Za Vaše rozhodnutie v prospech nášho občianskeho združenia Vám dopredu
úprimne ďakujeme.
Finančné prostriedky získané z 2% podielu dane budú použité na materiálno-technické
zabezpečenie FK Sokol Braväcovo a nevyhnutnú údržbu športového areálu.
Potrebné údaje pre prispievateľov: IČO: 35998784, Právna forma: Združenie, Obchodné meno: Futbalový klub SOKOL Braväcovo, sídlo: Braväcovo, 976 64 Beňuš.
Ďakujeme Vám za pochopenie a podporu našej činnosti.
Jozef Srnka, prezident FK
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Čo prezradila kronika
Rok 1978 - Po jedenásťročnom zaznamenávaní histórie našej obce, kronikárka Anna
Pačesová-Gašperanová prenechala túto
čestnú funkciu Ing. Petrovi Michelčíkovi,
ktorý po schválení radou MNV v máji 1978,
sa stal tretím kronikárom obce. Rýchle
prenikanie moderného spôsobu života neobišlo ani našu obec. Braväcovo sa začalo
v porovnaní s okolitými dedinami zásluhou
veľkej iniciatívy vlastných ľudí dvíhať so-

vote našej spoločnosti – február 1948 (30.
výročie) naši občania oslávili veľmi dôstojne. Slávnostná akadémia, ktorá sa konala
v nových priestoroch Osvetovej besedy
v Braväcove a bola dôsledne pripravená.
Na záver sa ochotníci divadla Jána Chalupku z Brezna predstavili našim občanom
hrou C. Goldoniho-Sluha dvoch pánov.
DO SZM pripravila súťaž na počesť XI. svetového festivalu mládeže na Kube. Zúčast-

Branné cvičenie pre deti ZŠ usporiadalo SZM

ciálne aj kultúrne. Pokračovala výstavba
rodinných domov na Skalke. Novovzniknutá
ulica aj cesta, tiež jej osvetlenie významne
pomohla stavebníkom, ktorí majú záujem
stavať na „Gazdovej“. V porovnaní s minulosťou je odlišná architektúra stavaných
domov. Takmer výlučne sa stavajú domy
s obdĺžnikovým pôdorysom, sedlovou
strechou pokrytou plechom, s logiami
a podkrovie je tiež obývateľné. Obvodové
múry sú z kvadár. Ako vonkajší aj vnútorný
dekoračný materiál sa používa prirodzené
drevo (červený smrek, borovica). V septembri bolo zmenené číslovanie domov. Číslo 1
má prvý dom pri vstupe do dediny – Margita
Pôbišová. Postupne čísla v smere vstupu
do dediny narastajú až po číslo 256. Dôležitým momentom bolo položenie telefónneho
kábla pre 60-tich účastníkov. Rozsiahla rekonštrukcia miestneho rozhlasu v hodnote
105 000 Kčs významne prispela k skvalitneniu miestneho vysielania. Okrem výmeny
rozhlasového vedenia a reproduktorov bol
inštalovaný aj moderný vysielací pult. Významnou investičnou akciou je budovanie
športového areálu, ktoré pokračuje úpravou
plochy futbalového ihriska (rozšírenie rozmerov na 60x90m) a skvalitnenie hracej
plochy. Hodnota diela 290 000 Kčs je iba
časťou z predpokladanej vyše miliónovej
investície pri výstavbe športovej klubovne,
ubytovne a ostatného zariadenia areálu.
20.10.1978 bola zbúraná hasičňa, ktorá už
nevyhovovala potrebám našich požiarnikov
a požiarnej ochrany obce a začala sa výstavba požiarnej zbrojnice.
Politicko-štátna správa obce - Dňom
31.8.1978 uvoľnená z funkcie tajomníčky
MNV Straková Anna, ktorá sa odsťahovala.
Od 1.9.1978 sa stal novým tajomníkom
MNV 46-ročný pracovník Stredoslovenských elektrární Viliam Ambróz, ktorý ako
predseda komisie pre školstvo a kultúru,
ale tiež ako prostý občan neraz pomohol pri
duchovnej a hmotnej výstavbe našej obce.
Verejný život – Významný medzník v ži-

nili sa: DO SZM Beňuš, Polomka, Závadka,
Šumiac a Braväcovo. Otázky boli z týchto
oblastí – festival na Kube, mladý človek
v spoločnosti, veda a technika v službách
ľudu, kultúra a šport. Súťažili 3-členné
družstvá. Našu organizáciu reprezentovali:
Anna Srnková, Darina Nemčoková, Juraj
Kochan. Nechýbal kultúrny program, ktorým každá organizácia prispela do kruhu
nálady. Po veľkom boji sa jednotlivé družstvá umiestnili nasledovne:
1. DO SZM Braväcovo, 2. DO SZM Šumiac,
3. DO SZM Závadka, 4. DO SZM Beňuš, 5.
DO ZSM Polomka
Diplom, vecné ceny, potlesk boli odmenou
za pekný májový večer. Za predsedu Osvetovej besedy v Braväcove bol navrhnutý
a radou MNV schválený Jozef Gašperan
(od Vtáčikov), pracovník Domu kultúry
v Brezne, ktorý sa veľmi zodpovedne ujal
funkcie. Po roku činnosti sa výrazne zvýšil
kultúrny život v obci, o čom svedčí aj stúpajúca návštevnosť kultúrnych podujatí.
Február, čas plesov vnukol myšlienku založiť peknú tradíciu a poriadať každoročne
„Ples ženáčov“. Stalo sa tak a pod záštitou
OB bol ples pripravený. V príjemnom
prostredí predniesol Jozef Gašepran prvý
slávnostný prípitok a zábava začala, ktorá
trvala až do bieleho rána. Platilo sa 50 Kčs/
osoba, za studenú večeru, občerstvenie,
tombolu a hudbu z n. p. Mostáreň Brezno. Veľa občanov aktívne pomáhalo pri
prestavbe starej ZDŠ, ktorej adaptáciou
sme vybudovali kultúrne stredisko obce.
Marcový večer pod názvom: Hráme najlepším, bol poďakovaním tým občanom, ktorí
sa najväčšou mierou zaslúžili pri výstavbe
kultúrneho stánku a pri iných činnostiach
v rámci akcie „Z“. Plným právom boli požiarnici odmenení ako najaktívnejšia zložka
NF. Malá dychová hudba z n. p. Mostáreň
Brezno a vtipné sedliacke slovo ľudového
rozprávača Miža Kostečku z Košíc vytvorili
príjemnú náladu medzi občanmi, ktorí hojne
zaplnili miestnosť. Branci - Martin Kubica,

Štefan Kochan, Peter Košík, Jozef Vaňko,
Jaroslav Pačesa sa pred odchodom na základnú vojenskú službu na regrútskej zábave
lúčili s civilom. V apríli bola obecná knižnica
z budovy materskej školy premiestnená
do budovy OB. Knihovníkom zostal naďalej Ladislav Molnár. 22. mája natáčali
pracovníci filmových atelierov Koliba film
s pracovným názvom: Zem nezasľúbená.
Film pojednáva o konflikte medzi vlastníkmi
súkromnej pôdy a priemyselníkmi stavajúcimi nový závod. Súkromný dom v strede
obce u Pavliakov bol dočasne premaľovaný
a opatrený dobovým nápisom: Konzum,
Hostinec. 25. mája desať žien a pätnásť
mužov v ošúchaných oblekoch (nie krojoch)
sa stalo štatistami v masových scénach.
17.6. navštívila našu obec banskobystrická
speváčka Viera Lamačová so sprievodnou
skupinou Bamby. Najkrajším a najmasovejším podujatím v r. 1978 bolo vystúpenie
súboru Mostár z Brezna, z príležitosti 34.
výročia SNP. Program sa uskutočnil pri
Hájenke, to je v miestach, ktoré svojou
autentičnosťou boli úzko späté s odbojom
v SNP. Nedeľný program sledovalo cca 450
ľudí od nás a z okolia. 61. výročie VOSR
pozdravili naši občania v októbri súťažou
a potom prednáškou z oblasti astronómie
a kozmonautiky spojenou s premietaním
filmov. V záujme zvýšenia úrovne v súťaži

XV. časť

nice odpracovali členovia ZPO 600 hodín.
11 požiarnikov darovalo krv. Zorganizovali
3-dňový zájazd na Oravskú priehradu.
ČSČK – Bola vytvorená komisia namierená
proti znečisťovaniu tokov riek a potokov.
Komisia sa sústredila na odstraňovanie
hnojív uskladnených na Moravčíkovej-pri
mlátačke, kde vznikajúce výluky znečisťovali potok. V apríli čistili miestne potoky,
upravovali cintorín, sadili stromky, zbierali
starý textil. Odpracovali 50 brigádnických
hodín pri výstavbe komunikácie.
SZM – Mládežnícka organizácia vedená jej
predsedom S. Laurincom sa prejavuje ako
agilná a ozaj mládežnícka – progesívna
organizácia. Brigádami, zapojením sa do
ochrany čistoty vôd Hrona pod názvom:
Putujeme dole Hronom. Medzi 99 účastníkmi súťaže sa naši zväzáci umiestnili na
3. mieste.
SZPB – Organizáciu viedol Ján Švantner
a tajomníkom je aj naďalej Ján Lopušný.
V rámci súťaže: O putovnú štandardu, ktorú
vyhlásil ÚV-SZPB odpracovali 1 152 brigádnických hodín. 902 hodín odpracovali pri
kosení, keď každá byľ trávy bola potrebná.
SZŽ – Tatiana Švantnerová odstúpila
z funkcie predsedníčky. Rada MNV schválila do tejto funkcie Annu Borbuliakovú –
vychovávateľku v školskej družine. Nacvičili
divadelnú hru: Krása života, uskutočnili vý-

Program členiek SZŽ na slávnostnej členskej schôdzi Jednoty SD v r. 1978

v speve ľudových piesní sa uskutočnila
11. novembra súťaž spevákov ľudových
piesní. Súťažilo 30 spevákov. V kategórii
najstarších zvíťazila Amália Pôbišová (od
Krompaškov), v kategórii mladších Danka
Poliaková, Peter Pačesa so svojou dcérou.
230 divákov odmenilo zaujímavý pokus
pozdvihnúť ľudovú pieseň na vyššiu úroveň
pochopením a potleskom. Ídeovým otcom
súťaže bol Jozef Gašperan.
ZPO – Významná zložka NF v našej obci
vedená dlhé roky Jánom Gašperanom,
ktorý bol v máji 1978 zvolený za člena
Ústredného výboru ZPO-SSR. Predsedom
organizácie sa stal Laurinc Jozef. 56 členov, z toho 11 žien sa veľmi aktívne zapája
do všetkých prác a činností usporiadaných
obcou. Na okresnej súťaži ZPO, ktorá sa
konala v Dobroči obsadili ženy – 1. miesto,
muži – 2. miesto. Tiež úspešne reprezentovali našu obec v súťaži, ktorú usporiadal
Okresný zväz požiarnej ochrany V Rimavských Zalužanoch. Pri výstavbe novej zbroj-

stavku ručných prác, organizovali politicko-spoločenskú akciu.
ČSTV – Lyžiarske preteky na Prehnutom.
V slalome dosiahli najlepšie výsledky – Ivan
Pôbiš z Beňuša a Jaroslav Pôbiš z Braväcova (z Doliny). Beh na 10 km – najlepší bol
Vladimír Libič, niekoľkonásobný účastník
bystrickej Bielej stopy. Najlepšia žena –
Slávka Vrbovská.
MŠ – Od 1.9.1978 nastúpila do funkcie
riaditeľky MŠ Anna Ličková, rodáčka
z našej obce. Učiteľky sa nezmenili. Počet
detí – 49.
Náboženstvo – Cirkevný život – V roku
1978 z beňušskej fary odišiel pán farár
Kandera a nahradil ho nový farár pokročilého veku Klajban. Ranné pobožnosti
navštevuje skupinka starých žien (asi 15),
ktoré chodia peši (aj v zime) do kostola
v Beňuši. Najstaršia občianka Braväcova
Otília Michelčíková, ktorá má 93 rokov
patrí medzi ne.
EĽ
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