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Vážení spoluobčania,

Tak ako aj v predchádzajúcich číslach našich novín, 
Vás v krátkosti budem informovať o aktivitách obce, 
rozhodnutiach OZ. Obecné zastupiteľstvo zasadalo 
24. 4. 2013. Je na škodu, že sa rokovania OZ zú-
častňujú okrem poslancov, len zástupcovia spolkov 
a združení, ale len v prípadoch prerokovávania žia-
dostí, týkajúcich sa ich činnosti. Občania toto svoje 
právo nevyužívajú skoro vôbec, a keď sa zasadnutia 
zúčastnia, tak len v prípade ich osobného problému 
alebo ich žiadosti. Bol by som veľmi rád, keby sa to 
zmenilo a aj touto cestou Vás chcem pozvať na naše 
zasadnutia, aby ste mali informácie z prvej ruky. Na-
príklad na zasadnutí OZ v apríli poslanci neschválili 
predaj pozemku na Vyhonisku, ktorý je určený plat-
ným územným plánom obce, na výstavbu rodinného 
domu, je napojený na všetky inžinierske siete, a to aj 
napriek tomu, že vo februári  zámer predaja pozemku 
schválili a schválili tiež vypracovanie znaleckého 
posudku, za ktorý obec zaplatila 100 eur. 

Poslanci OZ neschválili ani ďalší postup zhodno-
covania majetku obce (nájom, alebo predaj) čo sa 
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Očami starostuOčami starostu
týka pozemkov pod strediskom PD 
Beňuš v Braväcove, ktoré sú vo 
vlastníctve obce. Obec vlastní aj 
pozemky v užívaní PD Beňuš o vý-
mere viac ako 12 ha, ktoré obec 
musí s PD zmluvne riešiť buď pre-
dajom, alebo nájmom. Predložené 
návrhy tiež neboli schválené. Zo 
zhodnotenia týchto nehnuteľností, 
by obec mala príjmy do obecného 
rozpočtu. Alebo nie?

Z podaných žiadostí o dotácie na 
rok 2013, tak ako som písal v minu-
lom čísle, nám zatiaľ bola schválená 
len 1 (jedna) dotácia z VÚC Banská Bystrica na rozvoj 
športových aktivít mládeže vo výške 500 eur. Ostatné, 
pre nás dôležité žiadosti o dotácie na kanalizáciu 
a odpadové hospodárstvo (traktor s príslušenstvom) 
nám schválené neboli. Takže v tomto roku nemôže-
me pokračovať vo výstavbe kanalizácie, na ktorú tak 
netrpezlivo čaká polovica občanov našej obce. Ak sa 
situácia zopakuje, je na zváženie nás všetkých, či 
nezačneme sami s budovaním, samozrejme podľa 
fi nančných možností obecného rozpočtu a úverových 
možností tak, aby sme sa neúmerne nezadĺžili, ale 

aby sme sa pohli so stavbou ďalej. 
Odpadové hospodárstvo a nákup 
traktora s príslušenstvom je tiež 
aktuálna otázka a nie len v súvis-
losti s pluhovaním ciest v zimnom 
období, ale aj so zabezpečova-
ním separovaného zberu odpadu, 
údržbou verejných priestranstiev 
v letných mesiacoch, prípadne 
službám pre občanov (odvoz dreva 
a ďalších materiálov). 

V nadväznosti na predchádza-
júci odsek, v súvislosti s údržbou 
verejných priestranstiev, znovu 

opakujem, mali by sme sa všetci vážne zamyslieť nad 
čistotou a odstraňovaním – kosením priestranstiev 
pred svojimi rodinnými domami. Máme v platnosti VZN 
č. 15/2008 kde sa v § 4 hovorí o povinnosti vlastníka, 
správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti, udržiavať čis-
totu priestoru pred domom a záhradou. Sme zvyknutí, 
a aj požadujeme, aby túto činnosť vykonávala obec. 
Ešte že máme pracovníkov na aktivačných prácach. 
Ak by sme ich nemali, za tieto činnosti by sme museli 
niekomu zaplatiť.

Peter Baliak – starosta obce

Deň otcov
 16. júna sme si pripomenuli, že aj ot-
covia majú svoje dni. Teda minimálne 
jeden. Deň otcov je sviatok oslavujúci 
všetkých otcov, otcovstvo a vplyv otcov 
na spoločnosť.
Poznatkov o vzťahu otca a dieťaťa je 
stále žalostne málo, ale dosť na to, aby 
sme vrátili predsudky o tom, že žena 
tvorí s dieťaťom hodnotnejší vzťah než 
muž. Na pohlaví v tomto prípade nezá-
leží. Pre dieťa je  dôležité mať pri sebe 
rodiča, ktorý mu dá pocit bezpečia, 
potrebnú lásku a starostlivosť.

V meste Spokone v štáte Woschington 
v roku 1910, Američanka  Somora 
Smart Doddová si chcela uctiť otcov 
ako bol jej, ktorý sám po smrti svojej 
manželky vychovával šesť detí. Prvá 
oficiálna oslava sa konala 19. júna 
1910 v deň narodenín Somoniho otca. 
Tento sviatok je stanovený na tretiu 
júnovú nedeľu ako oficiálny sviatok. 
Nevenujeme mu takú pozornosť ako 
Dňu matiek, no naši oteckovia si ju 
zaslúžia určite rovnakú. Aj v našej obci 
sa oteckovia obetavo starajú o svoje 
deti, rodinu, materiálne ju zabezpečujú 
aj keď je to v dnešnej dobe niekedy 
ťažšie. Pre dobrých otcov je rodina 
dominantná. 
Želáme všetkým otcom veľa sily, aby 
vždy udržali rodinné putá prepojené 
láskou.

(RR)

Milé mamy, milé staré mamy, vážení 
hostia !
 Je máj, najkrajší mesiac v roku, keď sa 
príroda nanovo prebúdza k životu po 
dlhej zime. Máj je považovaný za mesiac 
lásky, ktorá je v živote najdôležitejšia. 
Bez nej by bol život pustý, všetky hmot-
né statky a majetky by boli márne, keby 
sme nemali pri sebe milujúceho človeka.  
Láska má mnoho podôb, každá 
láska má svoje čaro, každá 
láska má svoje miesto 
a čas v živote človeka. 
Len láska materinská 
je na celý život. Len 
láska materinská je 
nezištná, dokáže 
odpúšťať všetky 
prehrešky svojich 
det í .  Len láska 
materinská dokáže zaho-
jiť svojmu dieťaťu všetky 
ubolené rany na tele, len láska 
materinská dokáže zahojiť svoj-
mu dieťaťu všetky ubolené rany 
na duši. 
 Kto kedy odplatí túto nezištnú lásku 
svojej mame? Malé deti zvyknú robiť 
pre svoje mamičky milé drobné darčeky, 
povedia básničku, zaspievajú pesničku. 
Každú mamičku to poteší, dojme k slzám 
a všetky drobné šibalstvá sú odpustené. 
My staršie deti, ktorí ešte máme svoje 
mamy, ďakujme Pánu Bohu za tento 
dar a venujme svojim mamám viac po-
zornosti a vďaky nielen v tento deň, ale 
stále. Určite si každý z Vás spomenie 
na svoje mamy, ktoré už nie sú medzi 
nami. Myslíme na ne, keď sa nám nedarí 
a pýtame sa sami seba, ako by to urobila 

Oslavy dňa matiek v Braväcove
 Druhú májovú nedeľu 10. 5. 2013 o 13,00 hod. pozval Obecný úrad Braväcovo 
všetky matky na oslavy ich sviatku, aby im aspoň takýmto spôsobom poďa-
koval za ich nezastupiteľnú úlohu na našej planéte. Program osláv otvorila 
prednostka OcÚ p. Mgr. Mária Ľuptáková, ktorá privítala všetky mamy, staré 
mamy a ostatných hostí. Nasledoval slávnostný príhovor starostu obce 
Braväcovo Ing. Petra Baliaka. 

moja mama? Spomíname si na ne keď 
prežívame radosť, alebo úspech v živote 
a povieme si, škoda že sa toho nedožila 
moja mama, určite by mala radosť. 
 Chcel by som sa pozastaviť v tejto chvíli 
a zamyslieť sa, kam až siahajú korene 
tohto sviatku. Ako vznikol a či to nie je 
len výmysel novej, modernej doby, keď 
sa oslavuje takmer všetko.

 História tohto dňa siaha až k antike. 
Už v  starovekom Grécku 
boli oslavované ženy, ako 

osoby, ktoré boli dar-
kyňami života a vy-
chovávateľkami detí. 
Ženy ako matky boli 

veľmi uctievané, 
naznak toho už 
v antike prebie-

hali oslavy matiek, ktoré 
sa uskutočňovali v máji. 

 Za predchodcu Dňa matiek 
v jeho dnešnej podobe mož-

no považovať tzv. Nedeľu matiek, 
ktorú začali oslavovať 16. storočí 
v Anglicku. V čase sviatku, ktorý 

bol stanovený na štvrtú nedeľu počas 
veľkonočného pôstu, sa mohlo služob-
níctvo žijúce v príbytkoch svojich pánov 
vrátiť domov k svojim matkám a stráviť 
s nimi deň. 
 V novodobom ponímaní sa Deň Matiek 
dostal do povedomia až začiatkom 20. 
storočia a to vďaka Anne Marie Jarviso-
vej v USA. Po smrti svojej matky začala 
s kampaňou, aby dosiahla vyhlásenie 
dňa venovaného matkám. Po uplynutí 
dvoch rokov sa už tento sviatok osla-
voval v 45 štátoch USA. Táto iniciatíva 
vyústila do ofi ciálneho vyhlásenia druhej 

májovej nedele za Deň matiek. Tento 
dátum prijali aj všetky krajiny sveta. 
   V Česko Slovensku sa deň matiek za-
čal oslavovať v roku 1923 a to zásluhou 
dcéry prezidenta Masaryka, Alici. Potom 
boli oslavy dňa Matiek zrušené na nejaký 
čas a znova obnovené len po nežnej re-
volúcii. Odvtedy sa tento sviatok oslavuje 
každú druhú májovú nedeľu. 
   Aj v našej obci sa stalo peknou tradí-
ciou, že si sviatok Dňa matiek spoločne 
pripomíname malou oslavou. Je to 
sviatok všetkých nás, lebo každý človek 
na svete má svoju mamu. Je to sviatok 
všetkých Vás, ktoré ste prijali a vychovali 
dieťa.
   Vážené mamičky, babičky a praba-
bičky, želám Vám veľa zdravia lebo je 
potrebné, želám Vám veľa lásky, lebo je 
dôležitá. Prajem Vám po všetky dni a ro-
ky života pokoj , pohodu a úprimné po-
rozumenie v rodinách. V mene všetkých 
detí - malých i veľkých Vám ďakujem za 
život a za  Vašu nekonečnú lásku. 
    Po slávnostnom príhovore už javisko 
kultúrneho domu patrilo našim najmen-
ším- deťom z  MŠ Braväcovo, ktoré 
pripravili pre svoje mamy, staré mamy 
a ostatných hostí pekný kultúrny program 
s pásmom spevov, tancov a básničiek. 
Potom nasledovalo pásmo kultúrneho 
programu, ktoré pre matky pripravili deti 
ZŠ Beňuš. Po ukončení týchto vystúpení, 
program osláv skončil a pri odchode do-
stala každá matka malú sladkú odmenu.
    Aj touto cestou ďakujeme pani učiteľ-
kám MŠ Braväcovo Monike Matulíkovej, 
Karolíne Špilákovej, pani učiteľke zo 
ZŠ Beňuš Mgr. Zuzane Ľuptákovej za 
hodnotný kultúrny program. Poďakova-
nie patrí aj pánovi Jozefovi Gašperanovi 
za hudobný doprovod pri speve žiakov 
a obohatenie kultúrneho programu o jeho 
vlastné vystúpenie. Ďakujeme ZŠ Beňuš 
za poskytnutie ozvučovacej aparatúry 
a žiakovi ZŠ Adamovi Felnerovi, ktorý 
ozvučovaciu techniku obsluhoval.
    Vďaka aj všetkým mamám, starým 
mamám za účasť na oslavách. 

(OcÚ Braväcovo)
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Naši jubilanti
V druhom štvrťroku tohto kalen-
dárneho roka sa pekného jubilea 
dožili naši občania.
V mene obce i kolektívu redakč-
nej rady im zo srdca blahože-
láme.

50 rokov
Farárik Miroslav
Libič Ladislav
Ľupták Peter

60 rokov
Kánová Božena

70 rokov
Bútorová Mária

80 rokov
Pauliaková Helena

90 rokov
Libičová Anna

(DB)
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 DOVEDNA
/Bukovinkárom/

ZAKUKALI KUKUČKY Z BUKOVINSKEJ SKALY,
NA DEŇ DETÍ VEČEROM NIELEN HANDEĽ ZVALI.

DO AMFÍKU TREBA PRÍSŤ, PRAVDA TO UŽ JEDNA:
ŽE PÄTNÁSŤ KU DVADSIATIM – JE TRIDSAŤPÄŤ. DOVEDNA.

NEBO? TO JE SAMÝ CHMÁR. A OD KÄČKY CHLADÍ.
ČO VZIAŤ? DAČO POD ZADOK, KUS DOBREJ NÁLADY.
BUDE TO PREDS´ V BRAVÄCOM, TAK ROZHODLA ŽIRY!

ŽE TAK DOBRE, POVEDAŤ, TREBA V TEJTO CHVÍLI.
A UŽ VRKOČ ROZPLETAŤ, ZAČÍNA SA KRÁSNY:

PO ÚVODNOM SPEVE ČUŤ – DETÍ DŽAVOT HLASNÝ.
VALÁŠKOVIA, DIEVČÍ SPEV, VRTKÍ LINDAJOVCI,

AJ HUSIARKY SPOKOJNÉ, KEĎ HÚSKY VO DVORCI.
MLAĎ VÝBORNE! UTEKÁ ZIMOMRIAVKY ZHRIEVAŤ.

NA BÍNE UŽ TÍ ZRELŠÍ, ZAČÍNAJÚ SPIEVAŤ. 
ČOŽE, KEĎ SA VYTRATÍ SLOVKO, NOTA JEDNA!
VÝSLEDOK JE PRIJATÝ, V POHODE. DOVEDNA.

ŽENIČKY SI POSPEVLI PEKNE O VYDAJI,
SYNOVIA SA, VER´ OTCOM, ZAHANBIŤ NEDALI.

OŽÍVA AJ NEDELE SMRTNEJ KRÁSA ZVYKU,
ZAS GRÚŇOVEJ NÔTY HLAS, POČUŤ PO HÁJIKU.

A ODRAZU SLOVENSKA, POČUŤ Z KAŽDEJ STRANY,
SPEV AJ KROJ ZAS V TANCI ZRIEŤ, Z RÔZNYCH DOLÍN, STRÁNÍ.

NA SCÉNE ZAS ČERKAJÚ ŠARIŠSKÉ OSTROHY,
DETVANCA A HRONCOV SA, VRTIA RÝCHLE NOHY.

Z RUSÍNSKYCH SA OZVALA, Z MNOHÝCH KRÁSNA JEDNA,
ANSÁBEL JU PONÚKOL, ÚŽASNE. DOVEDNA.

PRIŠIEL ČAS, SPOMNÚŤ SI TÝCH, ČO ZAČÍNALI.
TÝCH ČO ŽIJÚ BLÍZKO, AJ ČO ŽIJÚ V DIALI.
PRIŠLI ZAS STÁLICE, Z PRVEJ BUKOVINKY, 
VIERKA AJ VALIKA, DO RODNEJ DEDINKY.

SLOVO, AJ PESNIČKA, ZO SRDIEČKA RYNIE.
SPOMIENKA, VRÚCNY VZŤAH, TEN NIKDY NEZHYNIE.

PRIŠLI, ČO V ZAČIATKOCH, NOVŠEJ TANCOVALI,
DUPLI SI, AJ PRÍBEH PRIMIČNÝ ZAHRALI.

VEĎ, ČI NIE JE ZÁZRAK, KEĎ Z DOMÁCEJ MÚČKY,
CHLAPA ZAS POSTAVIA, NA NOHY HALUŠKY.
HĽADISKO ZATÍCHLO, PRI NÔTACH RUBÁRA, 
ČO DÁVNO, NEDÁVNO, SA V HORE UMÁRAL.

UŽ NIELEN DOHORA, FŔKALI ÍVERY,
NIESLI SA HOR´ TANCE, A AJ DUMNÉ SPEVY.

KEĎ SOM IŠIEL HORE, NEBRAL SOM AMBRIELA.
ŽE MI NEBOL TREBA, PROZRETEĽNOSŤ CHCELA.

ZOBRAL SOM SI ALE, KLOBÚK ZELENKAVÝ,
PRÍLEŽITOSŤ BOLA, TU SI HO SŇAŤ Z HLAVY.

AKO JE LEN DOBRE, KEĎ V RODINE GÉNY,
MÁVAJÚ ROVNAKÉ, CHLAPI A AJ ŽENY.

FAJNE SA PREDVIEDLI, DUÁ AJ TROJICA,
ŽENÁM NECHÝBALA SKRYTÁ PÁLENČICA.

KTO BY BOL POVEDAL: PO MAĎARSKY HRUŠKA!
ČO VIE S HELIGÓNKOU, PREDVIEDLA MARTUŠKA.

KAŽDÝ SI V ŽIVOTE HĽADÁ SVOJHO PÁRA,
V ZRELÝ ČAS, DOVEDNA, DO CHOMÚTA SFÁRA.
ZÁVEREČNÝ OBRAZ, SVADOBNÝ, PREKRÁSNY.

VO VAŠOM PODANÍ – NAJKRAJŠÍ, ÚŽASNÝ.
VRACIAM SA K PRESTÁVKAM. K DIŠKURZU O PREŠLOM.

VEĎ SA PRIHODILO, ZA ROKY KADEČVO.
KEĎ PRIŠLI V SPOMIENKU MUZIKANTSKÉ KROKY,

VEDEL SOM, PRÍDU V RAD, ROZBITÉ OBLOKY.
TÝCH ČÍSIEL DOVEDNA, ZA OBIDVOCH VEĽA,
MÔŽE BYŤ SPOKOJNÁ, CHASA VAŠA CELÁ.
NEMOŽNO NESPOMNÚŤ HALUZIA BUKOVÔ,
ČO SPOD NEHO IŠLO, PRILIEHAVÉ SLOVO.

ZAVŔŠIŤ DOVEDNA, CHCEM UŽ IBA KRÁTKO:
VŠETKO TO SNAŽENIE, NECH VÁM IDE HLADKO.

VĎAKA ZA NÁPADY, TIEŽ DRAMATURGII,
TAKÉHO SCENÁRA, NIET NI V LITURGII.

K TRIDSAŤPÄŤ DOVEDNA, EŠTE JEDNO MERU:
MAREK ŽIV! VO SVETE SPRAVTE EŠTE DIERU.

V KARTÁCH BÝVA ZAVŠE TUHÁ ČERVEŇ SEDMA.
ZA DIVÁKOV VĎAKA, TUHŠIA JE, DOVEDNA!

D.F.

NOC ODVAHY 
V MATERSKEJ ŠKOLE
Škôlkarom sa podarilo dokázať, že sú veľmi odvážni. V dňoch od 24. 
júna do 25. júna 2013 prežili vytúženú a neopakovateľnú Noc odvahy. 
V pondelok ráno sa 23 detí rozlúčilo so svojimi najbližšími a vystrojení 
s ruksakmi na chrbtoch prišli do materskej školy s vedomím,  že ich čaká 
jedna z nocí bez mamičky. Počasie deťom veľmi neprialo, pretože celé 
poobedie až do noci veľmi pršalo, občas sa aj blýskalo a hrmelo. No ani 
táto nepriazeň im na dobrej nálade neubrala. Po poobedňajšom spánku, 
kreslení a rôznych hrách v triede sa deti pobrali svižným tempom do pen-
ziónu Schweintaal, kde ich čakala chutná večera v reštaurácii, kde ryžu 
po neposedných deťúrencoch pratali snáď aj na druhý deň. Po večeri 
sa deti prebehli po miernom daždi späť do škôlky, kde súťažili v zaují-
mavých disciplínach a tancovali podľa rytmu rôznych piesní v obľúbenej 
diskotéka. Kombinácia dvojíc predškoláka s najmenších z detí dokázala, 
že v túto obzvlášť magickú a bleskami prepletanú noc sú v materskej 
škole právom. Dvojice prešli sviečkami vyznačenú a dosť náročnú trasu 
krížom-krážom po celej budove školy. Ak správne pochopili pokyny, 
mali možnosť dostať sa ku sladkému pokladu. Okolo 23:00 hodine 
výzor detí napovedal, že je už správny čas pobrať sa do postieľok. Po 
povinnej „očiste“ sa deti pobrali na svoje lehátka, no tu nastal problém... 
nebolo sa do čoho obliecť. Pyžamá zmizli! Po prevrátení spálne naruby 
bol najvyšší čas hľadať inde. Pyžamá sa našli zviazané v reťaziach na 
schodišti. Deti hneď vedeli, že to má na svedomí „Kazisvet hrčkavý“. 
Ten totiž šarapatí v materskej škole aspoň raz do roka. Keď sa každému 
podarilo vyslobodiť svoje pyžamo z uzlov, navliekli sa do nich a ľahli si 
na lehátko. A vtedy sa zdalo, že deň sa končí. Veď už bolo 23:30. Aj by 
tomu tak bolo, no práve vtedy prestalo pršať. Po otázke „Kto chce ísť 
vonku?“ sa zreničky detí rozšírili. V ten moment boli všetci na nohách, 
prezlečení z pyžama, v topánkach a bundách pred školou. Veď toto je tá 
najlepšia príležitosť preskúmať nočný život v Braväcove. Milí Braväčania, 
musíme vás pochváliť, také ticho a pokoj vám môže závidieť nejeden 
človek z mesta. Po krásnej nočnej prechádzke na čerstvom vzduchu 
po daždi, pri počúvaní rozprávky okolo 00:15 hod. sa zaspávalo veľmi 
dobre. Milé mamičky prepáčte nám, že vás vaše detičky nespomenuli. 
Ale pri zaspávaní určite pomysleli.

(MM)

 Dňa 14. 6. 2013 sa naša materská škola z Bravä-
cova zúčastnila na škôlkarskom výlete. Výlet sa konal 
v nádhernom prírodnom prostredí Muránskej planiny, 
na lesníckej chate „Vološinec“. 

 V deň výletu sme sa všetci stretli v našej materskej 
škole a čakali sme pokiaľ sa všetci zídeme. Ráno 
o ôsmej hodine nás už čakal pred škôlkou ujo šofér 
na Avii, ktorý nás vyviezol hore na chatu. Cesta bola 
zaujímavá, pre niektoré deti možno dlhá. Po tej dlhej 
ceste lesom s kľukatými cestičkami sa pred nami 
vynorila spoza stromov naša výletná chatka. „Aha 
pozrite, už sme tu!“: vykríkli deti. Všetky deti si vzali 
svoje batôžky na plecia a veselo povyskakovali z Avie. 
Niektorí rodičia nás už čakali hore a pripravovali výdat-
ný guláš. My sme sa za ten čas porozhliadali po okolí. 
Keďže nám všetkým po dlhej ceste poriadne vyhladlo, 
šikovní rodičia nám na ohníku opiekli všakovaké 
dobroty. Pochutnali sme sa  špekačkách, opečenej 
slaninke i sladkej cibuľke. Keď sme sa občerstvili 

a trošku si oddýchli, prišli nás pozrieť ujovia lesníci so 
zaujímavými úlohami pre deti. Deti sa učili maľovať 
prírodnými materiálmi ako je tráva či zem, hľadali farby 
prírody a vytvárali tak farebnú paletu. Keď sme splnili 
všetky úlohy, ktoré si pre nás ujovia pripravili čakal na 
nás za odmenu chutný guláš. S plnými bruškami sme 
si chvíľu oddýchli a po oddychu ešte trošku zasúťažili. 
Súťažili sme v rôznych disciplínach ako je hod loptičiek 
do vedierka, nosenie loptičky na lyžici, či skákanie 
vo vreci. Za každú splnenú úlohu dostali deti sladkú 
odmenu. Po súťažiach sme sa vybrali na prechádzku 
lesnou cestičkou, kde sme videli aj dom tety ježibaby. 
K chatke sme sa vrátili poriadne unavení. Bol čas zbaliť 
si batôžteky a hurá domov! 

 Deti sa po ceste domov ešte chvíľu tešili z nových 
zážitkov, no odrazu nastalo ticho. Všetky deti od únavy 
zaspali. A veru myslím si, že sa im o našom výlete bude 
ešte dlho niečo pekné snívať. 

(KŠ)

(DB)

 Škôlkarsky výlet na Vološinci

Pochutnali sme si na špekačkách
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KULTÚRA A ŠPORT V NAŠEJ OBCIKULTÚRA A ŠPORT V NAŠEJ OBCI
Bielohandeľské kultúrne združenie Bukovinka má za sebou dlhoročnú činnosť 
v našej obci najmä v oblasti obnovovania a udržiavania folklóru.
Riaditeľom združenia je od minulého roka p. PharmDr. Tomáš Srnka, ktorého sme 
sa čo-to popýtali: 

Hneď na úvod treba povedať, že nejde 
o jednu z techník meditácie, ani pojem 
z mediálneho prostredia. Ak stále 
netušíte o čo presne v mediácii ide, 
nemusíte zúfať. Nasledujúce riadky 
sú určené práve pre vás. Mediácia je 
alternatívny spôsob riešenia konfl iktov, 
kde medzi sporové strany vstupuje me-
diátor, ktorý je nestranný a nezávislý. 
Pomáha tam, kde sa strany sporu nie 
sú schopné samostatne dohodnúť, 
avšak vzájomnú dohodu si želajú. 

BKZ Bukovinka združuje hlavne mladých ľudí, 
ktorí majú určite rôznorodé predstavy a názory 
na život. Ako sa Ti pracuje v pozícii riaditeľa 
tohto združenia, zmenilo sa niečo vo vzťahu 
medzi členmi združenia a Tebou?
Funkciu riaditeľa som prijal ešte ako zamestna-
nec, no i tak po dlhšom zvažovaní, keďže už v tom 
období som mal plány s vlastnou fi rmou, a vedel 
som, že ma bude čakať náročné obdobie. Čiže 
ako riaditeľovi sa mi momentálne pracuje z týždňa 
na týždeň ťažšie, najmä kvôli vyťaženiu vo fi rme. 
Musím však priznať, že ma teší podpora z radov 
Bukovinky (dúfam, že ju cítim správne), ako i po-
cit zadosťučinenia po zvládnutých akciách – čo 
však prezentuje pocit všetkých členov Bukovinky, 
keďže potlesk a chvála divákov nás posúva vpred. 
Nedá mi nespomenúť, že úloha riaditeľa, ako 
i celého vedenia BKZ nie je len o zožatí slávy, ale 
i o naháňaní sponzorov, písaní grantov, riešení 
rôznych problémov a bohužiaľ i nezmyselných 
žabomyších vojen (čo nebudem ďalej rozpitvá-
vať), a organizovaní práce členov BKZ pri príprave 
podujatí. Tým sa dostávam k druhej časti Vašej 
otázky. Nejakú výraznú zmenu vzťahu necítim 
(snáď iba oslovenie „pán riaditeľ“), no pri práci 
s ľuďmi sa vyskytnú vždy nejaké problémy, a ke-
ďže nepatrím k hašterivým tipom, vždy nájdeme 
spoločnú a priateľskú reč.
Čím Ťa zaujal folklór a najmä ľudový tanec, 
ktorý už v dnešnej dobe väčšina mladej gene-
rácie „nemusí“?
Do súboru som chcel vstúpiť už na začiatku 
mojej vysokej školy, no kvôli cvičeniam v piatok 
podvečer som to zavrhol. Nakoniec ma do súboru 
zlákali po skončení mojej vysokej školy v roku 
2009 viaceré faktory....pani starostkou zrušená 
zábava na amfi teátri po závere leta, pokračujúci 
bašável v klube BKZ, krásne devy....a dodnes 
svoje rozhodnutie neľutujem. Okrem tanca som 
spoznal veselú partiu mladých i večne mladých 
ľudí, pobehali sme kus Slovenska i sveta....i o tom 
je Bukovinka.
V súčasnom období má BKZ tri skupiny: 

Dohodou možno konfl ikty nielen zažehnať, 
ale rovnako účinne im aj predchádzať.

Susedské spory vedia ľuďom poriadne strpčiť život

Mediácia – nekonfliktné riešenie konfliktov

Úlohou mediátora je najmä redukovať 
negatívne emócie na obidvoch stra-
nách a naštartovať proces efektívnej 
komunikácie a vzájomnej kooperácie.
Na rozdiel od súdneho konania sa 
pri mediácii nehľadá, na čej strane je 
právo, ani kto má pravdu alebo nie. 
Mediácia je štruktúrovaný proces, 
ktorý má jednací, no nie rozhodovací 
charakter. To znamená, že pri me-
diácii nie ste pasívnym účastníkom 
a nečakáte, ako rozhodne mediátor, 

ale za jeho asistencie samy aktívne 
hľadáte spôsob urovnania vášho 
sporu. Základnými princípmi mediácie 
sú neutralita, diskrétnosť, fl exibilnosť 
a vytvorenie vzájomnej dôvery medzi 
stranami. Výsledkom úspešnej medi-
ácie je spravidla písomná dohoda o 
spôsobe urovnania sporu, ktorá je pre 
obe strany sporu záväzná. Nadobúda 
účinky exekučného titulu spísaním 
formou notárskej zápisnice alebo 
schválením zmieru pred súdom alebo 
rozhodcovským orgánom. Keďže však 
jedným z hlavných aspektov mediácie 
je dobrovoľnosť, v mnohých prípadoch 
priami aktéri dodržiavajú pravidlá vy-
plývajúce z mediačnej dohody bez ich 
potvrdenia (a vynútenia) súdom alebo 
iným orgánom. Mediácia sa vzťahuje 
na spory, ktoré vznikajú z občian-
skoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych 
vzťahov, obchodných záväzkových 
vzťahov a pracovnoprávnych vzťa-
hov. Najčastejšie sa využíva v tých 
oblastiach, kedy strany majú záujem, 
alebo sú okolnosťami prinútené ďalej 
spolupracovať aj v budúcnosti. Po 
mediácii môžu siahnuť sporové stra-
ny dobrovoľné aj už počas začatého 
súdneho konania, prípadne im túto 
možnosť môže odporučiť priamo súd. 

Hoci úspešnosť mediácie je vysoká, ak 
sa strany v mediačnom konaní nedo-
hodnú, stále môžu svoj spor predložiť 
na riešenie súdom.
Mediácia je najbežnejšie praktizovaná 
a fungujúca forma mimosúdneho rie-
šenia sporov vo Veľkej Británii a USA.  
V niektorých krajinách Európy ako je 
napríklad Švajčiarsko je dokonca po-
vinná. V slovenských podmienkach si 
svoje miesto ešte len postupne hľadá, 
no keď zoberieme do úvahy vyťaže-
nosť súdov, vymožiteľnosť práva, dĺžku 
čakania na právoplatný rozsudok a 
náklady s tým spojené, s mediáciou 
ako mimosúdnym riešením konfl iktov 
treba do budúcna počítať. Hlavnou 
výhodou však zostáva, že mediácia 
nezhoršuje vzťahy strán sporu a tie sú 
často na nezaplatenie.

Slavomír Pôbiš 
(autor článku je mediátor) 

hudobnú, tanečnú a spevácku, kto 
ich vedie, pripravuje nácviky a robí 
choreografi u jednotlivých vystúpení?
Jednotlivé zložky majú akoby svojich 
organizačných vedúcich, ktorí by mali 
fungovať ako spojka medzi vedením 
a jednotlivými členmi v organizačných 

záležitostiach. Čo sa týka umeleckého 
vedenia, všetko je na pleciach Ma-

reka Pôbiša – Krompacha – vede-
nie nácvikov jednotlivých 

zložiek, koncipovanie 
choreografi í tan-

cov a progra-
mov vystúpení, 
za čo mu priná-
leží patričná vďaka 
i obdiv. Len 2 tance 
máme od externých 
choreografov. 
Nezanedbateľná je fi-
nančná situácia pre čin-
nosť združenia, ako je to 
v prípade Vášho združe-
nia, ako sa Vám darí pri 
získavaní financií cez 
projekty a granty?
Občianske združenie za 
celú existenciu prežilo 
i obdobie kríz, najmä 
v zač iatkoch, kedy 
ho finančne podr-
žali najmä čestní 
č l enov ia  BKZ. 
Zaiste nemusím 
nikomu vysvet-
ľovať, že každý 
začiatok je ťaž-
ký, obzvlášť pri 
neziskových 

subjektoch a pri tak vysokých nákladoch, ako 
sú napríklad kroje. V posledných rokoch máme 
vyrovnaný rozpočet vďaka vydarenej edičnej čin-
nosti, úspešnosti pri získavaní grantov z BBSK, 
MKSR a od obce Braväcovo. Vďaka tomu sme si 
tento rok dovolili z vlastných zdrojov zaobstarať 
nové čižmy (100 €) a klobúky (50 €). Najviac nás 
stojí organizovanie Folklórneho festivalu, kde sa 
náklady pohybujú v rozmedzí 5500 – 6500 €, 
pričom sa nepočítajú odpracované hodiny členov 
BKZ ani ostatných zložiek podieľajúcich sa na 
priebehu festivalu.  
Čoskoro sa bude v našej obci konať najdô-
ležitejšia a na prípravu najnáročnejšia akcia  
- Folklórny festival na Bielych Handľoch. Si 
spokojný s prístupom našich občanov k tomu-
to podujatiu, alebo by sa žiadalo o niečo viac 
porozumenia a pomoci?
Festival umocňuje čaro obce, veď ním žije skoro 

celá dedina. Vlani ma napríklad veľ-
mi potešil záujem ľudí a ich čakanie 
pri škole na sprievod v piatok, ktorý 
sme museli zrušiť kvôli dažďu. Takže 
záujem o festival, hrdosť na to, že je 

braväcký tu v období festivalu cítiť. 
Potešil by ma však aj záujem o podie-
ľaní sa na priebehu festivalu – či už 
otvorenie gazdovského dvora, výstavy 

v hasični alebo v šatniach na ihrisku, 
alebo i pomoc pri príprave v pia-

tok. Budeme veľmi radi, 

a každú pomoc si váži-
me. Stačí sa len pristaviť....

Tvoj odkaz našim čitateľom a priaznivcom 
folklóru:
Buďte veľmi hrdí na to, že Bukovinka je 
z Braväcova, na to čo za tých málo rokov 
dokázala, na Bielohandeľský festival (ktorý 
je podľa niektorých už lepší ako ten Heľ-
piansky – Horehronský), ale nebuďte hrdí 
natoľko, aby ste sa k nám nepridali – najmä 
Vy mladí, ktorí ste korením života a túto 
silu by ste mali možno i touto formou odo-
vzdávať ďalej....

(TS)
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Uznesenia Obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ v Braväcove, 

konaného dňa 24. 4. 2013

JÚN 2013

Uznesenie č. 15/24/04/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
• pozmeňovací návrh k návrhu programu, dopl-

nený o bod:
• Organizačné zmeny na Obecnom úrade Bra-

väcovo
• Obecné noviny – posledné číslo Braväčana
• Žiadosť BKZ Bukovinka

Schvaľuje
• program plánovaného zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Braväcove

Uznesenie č. 16/24/04/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
• Predloženú kontrolu plnenia uznesení so sta-

vom k 31. 3. 2013
• Správu o technickom stave obecného motorové-

ho vozidla Škoda FELICIA BR – 136 AH

Uznesenie č. 17/24/04/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
•  písomnosti do obecnej kroniky obce za rok 

2011

Uznesenie č. 18/24/04/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
• vzdanie sa funkcie kronikárky obce p. Eleny 
Ľuptákovej

Uznesenie č. 19/24/04/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
• vysporiadanie stavby maštale, s.č. 263 do vlast-

níctva Obce Braväcovo

Uznesenie č. 20/24/04/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Ruší 
• Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2001 o na-

kladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Braväcovo

• Uznáša sa
• na Všeobecne záväznom nariadení Obce 

Braväcovo č. 1/2013 o nakladaní s komunál-
nymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, 
elektroodpadom z domácností a nebezpečným 
odpadom na území obce Braväcovo

Uznesenie č. 21/24/04/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Ruší
• Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2009 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa materskej školy so sídlom na území 
obce Braväcovo

• Uznáša sa 
• na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2013 

o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy 
na dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia

Uznesenie č. 22/24/04/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
• predloženú správu o rekonštrukčných prácach 

Šatne FK SOKOL po havárii vodovodného 
potrubia

Uznesenie č. 23/24/04/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
• uverejňovanie audiozáznamu zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva na internetových strán-
kach obce

Uznesenie č. 24/24/04/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie, že
• Oľga Cabanová, poslankyňa Obecného za-

stupiteľstva Braväcovo, sa písomne dňom 24. 
4. 2013 vzdala mandátu poslanca Obecného 
zastupiteľstva obce Braväcovo

BRAVÄČANBRAVÄČAN

Zmeny uskutočnené 
na OcÚ Braväcovo 
od 1. marca 2013

    Z dôvodu odchodu administratívnej pracovníčky na 
materskú dovolenku od 1. 3. 2013 boli na Obecnom 
úrade Braväcovo uskutočnené nasledovné zmeny. 
Na zastupovanie počas MD nebola prijatá žiadna 
pracovníčka. Bola vytvorená funkcia pracovné-
ho asistenta na chránené pracovisko zriadené 
na obci s poskytnutím nenávratného finančného 
príspevku na činnosť pracovného asistenta/zamest-
nanca z ESF a ŠR SR podľa § 59 zákona č. 5/2004 
Z. z. o službách zamestnanosti, rozsah práce 4 hod. 
denne. Pracovný asistent chráneného pracoviska 
vykonáva aj činnosti administratívnej pracovníč-
ky na MD v rozsahu 3,5 hod. denne.
    Na základe potrebných kvalifi kačných predpokla-
dov na zabezpečenie horeuvedených pracovných 
činností, zo zoznamu uchádzačov o zamestnanie, 
ktorý poskytuje ÚPSVAR Brezno, z našej obce 
a blízkeho okolia, bola na toto miesto prijatá p. Mgr. 
Dana Baliaková, Braväcovo 90. Z dôvodu vylúčenia 
konfl iktu záujmov, v prípade zamestania blízkej osoby 
(manželky), bola tiež vykonaná zmena organizač-
ného poriadku Obecného úradu obce Braväcovo 
a to zriadenie funkcie prednostu obecného úra-
du. Do tejto funkcie bola vymenovaná Mgr. Mária 
Ľuptáková. Prednosta OcÚ riadi chod Obecného 
úradu, zamestancov obce a nesie za túto činnosť aj 
zodpovednosť.
    Týmito zmenami je zabezpečný riadny chod 
Obecného úradu, zároveň sa šetrí časť mzdových 
prostriedkov administratívnej pracovníčky na MD.
     Chod a organizačná štruktúra OcÚ je výlučne 
v kompetencii starostu obce a všetky tieto zmeny boli 
vykonané v súlade so zákonom a sú kontrolované 
príslušnými orgánmi obce.
    Počet zamestnancov jednotlivých organizačných 
útvarov, ktoré tvoria obecný úrad je 
v súčasnosti 20 a pod riadiacu funkciu prednostu 
OcÚ spadá 15 zamestnancov. V súčasnej dobe 
obec využíva finančné príspevky z ESF a ŠR na 
zamestancov cez 4 projekty podľa zákona č. 5/2004 
Z.z. o službách zamestananosti. Mesačnú agendu 
administratívnych činností spojenú s vyúčtovaním 
projektov tiež vykonáva prednosta OcÚ .
Príplatok za riadenie pre prednostu OcÚ predstavuje 
vo fi nančnom vyjadrení 20,00 eur mesačne.
     O organizačných zmenách boli poslanci OZ v Bra-
väcove informovaní na zasadnutí OZ dňa 26. 2. 2013.

Ing. Peter Baliak – starosta obce

Vyhlasuje
• V zmysle § 51 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 

Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov nastúpenie Jána 
Martinca, ako náhradníka na uprázdnený man-
dát poslanca Obecného zastupiteľstva obce 
Braväcovo, s najväčším počtom získaných 112 
platných hlasov

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ sú zve-
rejnené na úradnej tabuli v obci (po dobu 15 dní 
od podpísania starostom obce a overovateľmi), 
na internetovej stránke obce: http://www.brava-
covo.sk/ v časti „Dokumenty“, a sú k dispozícii 
k nahliadnutiu aj na Obecnom úrade v Braväcove 
v úradných hodinách.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú v zmys-
le § 12, ods. 9., Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpi-
sov, 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. 

(DB) 

Obvodný pozemkový úrad v Brezne
Upozorňuje a vyzýva

Každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili 
základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona č. 
220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších 
predpisov .
Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:
1/ vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvali-

tatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením 
a degradáciou;

2/ predchádzať výskytu a šíreniu burín;
3/ zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená eko-

logická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov 
v krajinnom prostredí;

4/ usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v ka-
tastri.

Zároveň upozorňujeme občanov, že na internetovej stránke MP SR bola zverejnená 
výzva, aby občania svoje poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na in-
ternetový portál  na stránke www.mpsr.sk – Informačné nástroje – Agrofórum – fórum 
o využívaní poľnohospodárskej pôdy.
V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie ustanovení § 3 zákona 
vyvodzované dôsledky.

(RR) 
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Iste všetci očakávate, s nemalou skromnos-
ťou môžem povedať, najväčšiu udalosť roka 
v našej obci. „Biele Handle“ – názov nášho 
folklórneho festivalu, ktorý sa udomácnil medzi 
širokou verejnosťou, sa tento rok uskutoční 
19. – 20. júla, za krásneho slnečného počasia. 
Ale preberať nebudeme, pretože po minulom 
nevydarenom ročníku – čo sa týka počasia 
samozrejme ☺, sme pripravení prijať aj kom-
pletne zamračenú oblohu, či zimu – len aby 
nepršalo a program mohol prebiehať tam kde 
má – na amfi teátri. 

Rovnako ako po minulé roky aj tento rok už 
od zimy pracujeme na programe, ktorý by mal 
byť pestrý, výnimočný a hlavne neopozeraný. 
Tieto ciele chceme, tak ako po iné roky opäť 
splniť a udržať profesionálnu, kultúrnu a ume-
leckú hodnotu festivalu na vysokej úrovni, 
ktorou náš malý festival ocenili nielen diváci, 
ale i niektorí odborníci.

Dosť však o inom. Program bude kompono-
vaný klasickým spôsobom, avšak máme oproti 
minulým ročníkom jednu novinku. V piatok 
sa festival tradične začne sprievodom za 
účasti zahraničného hosťa festivalu z Gréc-
ka – bude to akási živá pozvánka na celý 
festival a sprievod nebude trvať tak dlho ako 
obvykle. Program na amfi teátri bude prebiehať 
klasickým spôsobom – najskôr sa nám pred-
staví zahraničný hosť, potom dostane priestor 
folklórny súbor Oravan z Nižnej so svojím 
pestrým programom a na záver nás potešia 
a rozosmejú ochotníci z divadelného súboru 
M- Bravo s ľudovou veselohrou.

Spomínaná novinka a zmena sa týka so-
botňajšieho programu, kedy sa ešte pred 
samotným programom na amfi teátri uskutoční 
sprievod po dedine v takej podobe, ako ho 
poznáte z piatku. Túto zmenu sme zaviedli po 
minuloročnej skúsenosti, kedy sme boli nútení 
sprievod presunúť z piatku na sobotu kvôli 
počasiu. Ukázalo sa, že sobota je na veľký 
sprievod vhodnejšia – pretože predsa je len 
víkend a ľudia sú skôr doma. 

Po sprievode bude program pokračovať 
tradične na amfiteátri, kde sa nám najskôr 
predstavia deti z materskej školy v Braväcove, 
potom deti zo základnej školy v Beňuši a tradič-
ne detský folklórny súbor Klások z Podbrezo-
vej, ktorého umelecká vedúca Lenka Akurátna 
celý detský blok pripravuje. 

Diváci, ktorí nemali možnosť byť na slávnost-
nom programe „Ideme, ideme...“ pri príležitosti 
nášho výročia, si budú môcť v nasledujúcom 
programovom bloku pozrieť to najlepšie 
a najzaujímavejšie z neho. Po prestávke bude 
program pokračovať regionálnym blokom, kde 
sa už tradične predstavia folklórne súbory 
a skupiny z nášho blízkeho okolia a to konkrét-
ne Brezinky z Polomky, Závačan zo Závadky 
nad Hronom, mužská spevácka skupina Chlapi 
z Dolnej Lehoty a nebude chýbať ani domáca 
Bukovinka. Záverečnú bodku za celým festiva-
lom dá folklórny súbor Kopaničiar z Myjavy so 
svojím profi lovým programom.

Počas sobotného dňa folklórneho festivalu na 
vás čaká množstvo sprievodných podujatí, ako 
sú remeselné stánky, kde remeselníci z blíz-
keho i vzdialenejšieho okolia predstavia svoje 
umenie. Ďalej môžete zavítať do gazdovských 
dvorov, kde budete mať možnosť ochutnať 
miestne špeciality a v neposlednom rade 
treba spomenúť zábavu, ktorá sa po skončení 
záverečného programu festivalu uskutoční na 
amfi teátri. 

Všetkých vás teda srdečne pozývame, aby 
ste prišli potleskom podporiť všetkých účin-
kujúcich a aby ste sa prišli nadýchať úžasnej 
a neopakovateľnej atmosféry, ktorá tu každo-
ročne vládne a stále sa zlepšuje. 

(BKZ Bukovinka)

Dňa 1. júna na medzinárodný deň detí sme v našej obci 
oslavovali ešte ďalší sviatok. Folklórny súbor a ľudová 
hudba Bukovinka opäť zapísali do svojej histórie ďalšiu 
významnú udalosť. Je ňou 15. výročie založenia folklór-
neho súboru a 20. výročie založenia ľudovej hudby. Je 
to málo či veľa? Niekto si možno povie, že Bukovinka už 
dospela, prešla mnohými skúškami, obdobiami, keď sa 
darilo viac i menej. Niekomu sa ale to môže zdať málo. 
My – členovia Bukovinky – sa však, myslím, zhodneme na 
tom, že Bukovinka sa stala súčasťou našej obce, života 
v nej a všetci si na nás a rovnako aj na podujatia nami 
organizované, zvykli. 
Inak tomu nebolo ani tohto roku, keď sme mali zahájiť 

letnú sezónu. Už od zimných mesiacov sme usilovne pra-
covali na slávnostnom programe, ktorý mal náročnosťou 
ako aj pestrosťou zodpovedať tejto udalosti. Nedá mi 
nespomenúť, že celý program od predstáv o ňom kdesi 
v mysli až po fi nálnu podobu, ktorú ste mali možnosť 
vidieť na amfi teátri, pripravil a skomponoval Marek Pôbiš 
– náš dlhoročný a jediný umelecký vedúci, ktorému touto 
cestou patrí obrovská vďaka. Sme nesmierne radi, že 
podľa odoziev, ktoré sa nám dostali do uší, bol program 
zaujímavý a každý si prišiel na svoje. Samozrejme, určite 
mnohí očakávali nový tanec, alebo nejaké nové číslo, 
no my si myslíme, že aj napriek tomu bolo v programe 
mnoho doteraz nevidených či už speváckych čísiel, alebo 
staronových tancov, kde sa predstavili aj bývalí členovia. 
Veľká vďaka patrí i divákom, ktorí i napriek sychravému 

a chladnému počasiu naplnili hľadisko amfi teátra. Po-
hľad na zaplnené javisko nás nesmierne potešil i kvôli 
ťažkému a riskantnému rozhodnutiu, kde vôbec program 
predstavíme. Veď ešte hodinu pred začatím programu 
sme uvažovali o presune programu na Bacúch, kde sme 

Pozývame Vás...

Ideme, ideme...
mali zaistený kultúrny dom. My sme však stále pevne 
dúfali a verili, že naša snaha nevyjde nazmar ako na 
vlaňajšom festivale a po skúsenostiach spred piatich 
rokov, kedy sme so začiatkom výročného programu pre 
počasie počkali, sme rozhodli pre alternatívu na Bravä-
cove. Ako sa povie – všetci svätí museli stáť pri nás, lebo 

ako zázrakom sa ukázalo slnko a program prebiehal pri 
takmer jasnej oblohe. Na koniec sme všetci odchádzali 
z amfi teátra pod rúškom noci, krásnej hviezdnej oblohy 
a poriadne uzimení ☺
Čo dodať na záver? Snáď už len poďakovanie obci Bra-

väcovo, všetkým sponzorom za ich dlhoročnú podporu, 
pretože bez nich by Bukovinka nebola tam kde je a ne-
mohla by dôstojne reprezentovať Braväcovo, mikroregión 
Biele Handle, náš kraj, či celé Slovensko na zahraničných 
zájazdoch. Už mi ostáva len vysloviť nádej, že mladí ľudia 
objavia v sebe vzťah a lásku k folklóru a pridajú sa k nám, 
nech si o päť rokov môžeme znova povedať...
....Vivat Bukovinka!!

(BKZ Bukovinka)



BRAVÄČANBRAVÄČAN 6 JÚN 2013

Už tradične prvú hasičskú súťaž v ro-
ku absolvujú naše najmladšie druž-
stvá. Dňa 25. mája sa mladé hasičky 
z Braväcova zúčastnili Okresného kola 
hry Plameň v Nemeckej, kde ich čaka-
la neľahká úloha, potvrdiť skutočnosť, 
že dlhodobo patríme na najlepšie 

Obec Braväcovo nikdy nepatrila k najľudna-
tejším. Medzi pár stovkami jej obyvateľov sa 
však vždy našli takí, ktorí svojou zanietenosťou 
pre vec dokázali strhnúť ďalších a výsledok 
spoločnej snahy na seba nikdy nenechal dlho 
čakať. Ďaleko za hranicami regiónu sa potom 
šírili pozitívne zvesti o malej dedinke, ktorá 
celoročne žije bohatým spoločenským životom. 
Na tom, že je to tak dodnes má nemalú zásluhu 
miestny šport. Aj v oveľa väčších dedinách nie 
je bežné, že základ futbalového družstva tvoria 
(mladí) domáci chlapci. A  aj oveľa väčšie obce 
nám môžu závidieť fungovanie stolnoteniso-
vého oddielu alebo existenciu výnimočného 
podujatia akým je volejbalový Nonstop. Dalo 
by sa pokračovať... ale ako sa to týka väčšiny 
Braväčanov, ktorá žiadny zo spomínaných 
športov aktívne nehrá?
Nikto z ľudí, ktorých poznám a dlhodobo sa 
venujú organizácii športu to nikdy nerobil iba 
pre seba alebo úzky okruh „vyvolených“. Práve 
naopak, drvivá väčšina sa snažila vtiahnuť do 
športového diania čo najširší okruh verejnosti. 
Títo zanietenci neraz dokázali, že snahu a od-
hodlanie si nemožno kúpiť za peniaze. Mohli by 
sme polemizovať o tom, kde by boli naši futba-
listi alebo volejbalisti, keby sme na Braväcove 
mali telocvičňu. Dalo by sa špekulovať  ako by 

sa rozvíjal stolný tenis, keby sme mali priestory, 
kde je možné súčasne postaviť  5-6 stolov či na-
koľko vyťažené by bolo braväcké multifunkčné 
ihrisko. No čisto z obecných zdrojov telocvičňu 
ani ihrisko nepostavíme a sponzorov na realizá-
ciu týchto projektov zatiaľ nemáme. Stále však, 
verím, máme chuť a tiež priestor, ktorý minimál-
ne v letnom období dokáže poslúžiť pestrým 
športovým aktivitám. Na ihrisku pri amfi teátri sa 
dá kedykoľvek zahrať volejbal či nohejbal a po 
drobných úpravách tiež môže slúžiť ako hracia 
plocha na bedminton, soft tenis alebo speed-
minton. Nehovoriac o tom, že celý areál je priam 
ideálny na rôzne vybavením nenáročné hry pre 
deti. Aj preto všetkých, ktorí majú záujem o po-
hyb na čerstvom vzduchu pozývam na športové 
stretnutie prvý júlový štvrtok 4.7.2013 o 18:00 
hod. v športovo-kultúrnom areáli v Braväcove.
Možno sa nám hneď nepodarí vytvoriť „tradíciu 
športových štvrtkov“ a niečo ako obecná liga vo 
volejbale (nohejbale a iných športoch..) medzi 
jednotlivými ulicami alebo časťami je tiež iba 
hudbou vzdialenej budúcnosti, ale ak sa nám 
podarí stráviť niekoľko zaujímavých popoludní 
a najmä mladým ukážeme alternatívu trávenia 
voľného času, určite to bude mať svoj zmysel. 
Teším sa na Vás!

Slavomír Pôbiš  

 Poďakovanie
V mene Obecného hasičského zboru 
v Braväcove by som chcel poďakovať 
pánovi Štefanovi Kováčovi s rodinou, 
ktorý nám formou sponzorstva zabez-
pečil dopravu PS 12 na prestavbu do 
Ostravy. Vieme aké sú ceny pohon-
ných hmôt a prevádzkové náklady 
osobných automobilov vysoké, preto si 
jeho pomoc veľmi vážime. Spomeniem 
len, že v súčte trás to bolo viac ako 
1100 km. Som rád, že aj v našej obci 
žijú ľudia, ktorých zaujíma technický 
stav zariadení a vybavenia OHZ, jeho 
schopnosť v prípade potreby zasiahnuť 
a neváhajú obetovať vlastné fi nančné 
prostriedky na podporu zboru v obci. 
Ďakujeme.

(MŠ)

Hasičské leto začalo!

priečky v okrese. Toto sa im podarilo 
zvládnuť na výbornú, skončili na pr-
vom mieste vo svojej kategórii a do-
konca mali najlepší výsledný čas na 
súťaži (porazili aj všetky dievčenské 
družstvá) a získali putovný pohár OV 
DPO SR v Brezne. Touto cestou im 

gratulujem a ďakujem za zodpovednú 
reprezentáciu našej obce. Vďaka patrí 
aj vedúcim mládeže Miroslavovi Bacú-
šanovi a Dominike Molnárovej.

8. júna sa mužské družstvo z Bra-
väcova zúčastnilo pohárovej súťaže 
Memoriál Milana Koštiaľa v Hornej 
Lehote. Tu mohli prvý krát na ostro 
otestovať prerobenú PS 12. Na veľmi 
náročnom teréne, kde sa veľmi šmýka-
lo obsadili druhé miesto s časom 22,16 
a za víťazom zaostali len 50 stotín. 

Dňa 15.júna naše družstvo mu-
žov absolvovalo najhlavnejší pretek 
sezóny a to Previerky pripravenosti 
družstiev okresu Brezno, tento rok 
konané na Michalovej. Tu s časmi 
štafeta 93 sekúnd a požiarny útok 
s vodou 23 sekúnd obsadili ôsme 
miesto z celkového počtu 23 družstiev 
a splnili podmienky previerok pripra-
venosti, ktoré sú základom pre exis-
tenciu zásahového družstva na obci. 
Do budúcnosti nám treba popracovať 
hlavne na štafete, kde nám chýbajú 
lepší bežci. Na tejto súťaži obdržal náš 
člen Marek Šmigura medailu Miloslava 

„Nemulifunkčné“ ihrisko, ktoré máme zväčša zíva prázdnotou. Skúsime 
to zmeniť?

Nemáme kde športovať... 
alebo je problém v niečom inom?

Multifunkčné ihrisko a/alebo telocvičňa v Braväcove určite chýbajú.

Schmidta za zásluhy o výcvik, no táto 
medaila odzrkadľuje snahu a výsledky 
práce celého DHZ Braväcovo a patrí 
všetkým členom. Ďakujem všetkým 
členom.

(MŠ) 



 Športové hry 
seniorov

Včera bolo dobre.  Ako bude dnes?  To bola naj-
častejšia otázka, ktorú si 6. 6. 2013 kládli organizá-
tori a účastníci už siedmeho ročníka športových hier 
seniorov z okresu Brezno,  usporiadaného v priesto-
roch kultúrno-športového areálu v Braväcove.

S prichádzajúcim začiatkom sa z neba pomaly 
začal spúšťať drobný dážď. Napriek nepohode sa 
súťaže rozbehli, aj za podpory predsedu krajskej 
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, Ing. 
Šušúra, podpredsedu BBSK p. Belka, poslancov: 
Ing. Švantnera, Tokára, starostov Braväcova, Ba-
cúcha, Hronca, D. Lehoty, primátora Brezna, členov 
predsedníctva OO JDS v Brezne.
Ľuďom zvyknutým na mrcha čas, nevadilo súťažiť 

v disciplínach pre ženy: beh na 200 m, hod váľkom 
do diaľky a kriketovou loptičkou do diaľky, kriketkou 
na cieľ, stolný tenis a kop futbalovou loptou na 
hokejovú bránku. Muži si zabehli na 250 m, hádzali 
granátom na cieľ a do diaľky, vrhali guľou, hrali stol-
ný tenis a tiež triafali do bránky.  Spomedzi vyše 200 
účastníkov 94 súťažilo, najúspešnejší boli Micha-
lovčania, ktorí zo siedmych pohárov zobrali päť. Vo 
výsledkovej listine nebol nikto z Braväcova, pretože 
všetci aktívni tvorili obslužný personál. Postarali sa 
o chutný guľáš a vždy zdarný priebeh podujatia. 
Počasie sa umúdrilo, hry sa skončili, pre našu ZO 
JDS skončili nadobro, nech si tú robotu skúsi nejaká 
iná základná organizácia. 

Za sedemročnú podporu patrí vďaka Obecnému 
úradu v Braväcove, Futbalovému klubu Sokol Bravä-
covo, Tenisovému klubu v Braväcove, za bezplatné 
poskytovanie priestorov a služieb. Poďakovanie 
všetkým organizátorom, ktorí sa vždy snažili vytvo-
riť príjemné prostredie a postarali sa o spokojnosť 
všetkých účastníkov.

Športom k zdraviu aj v seniorskom veku! 
za ZO JDS   D. G.

bod, v tomto ročníku sme 
mali jeden z najlepších 
útokov, žiaľ v obrane to 
bolo horšie. V obrane sme 
kvôli zraneniam a pracov-
ným povinnostiam hráčov 
boli nútení často meniť 
jednotlivé posty, čo bolo 
dôvodom nestabilných vý-
konov obrany.

Tešiť  nás môže sku-
točnosť, že máme jedno 
z najmladších mužstiev 
v súťaži, ak nie najmlad-
šie, všetko sú naši odcho-
vanci. Ak mužstvo zostane 
pokope, tak aj v nasledujú-
cej sezóne 2013/2014, by 
sa mužstvo malo popasovať o popredné miesta v súťaži. 

Záverom mi dovoľte poďakovať našim verným fanúši-
kom, ktorí boli vždy 12 hráčom nášho mužstva. K dosiah-
nutým výsledkom nášho klubu FK SOKOL Braväcovo 
prispeli fi nančne a materiálne hlavní podporovatelia Obec 
Braväcovo, spoločnosť DIAGO s.r.o., spoločnosť PIPECO 
s.r.o., spoločnosť KRT s.r.o., V mene výkonného výboru 
FK SOKOL ďakujem aj ďalším sponzorom, funkcionárom, 
hráčskemu kolektívu mužov a kolektívu dorastu pod vede-
ním trénera Ing. Jozefa Plieštika za dosiahnuté výsledky. 

(JS)
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Konečná tabuľka: Sezóna: 2012-13
V. LIGA - DORAST

 1 ŠK Hrochoť 23 17 0 6 76:42 51
2 OTJ Hontianske Nemce 23 15 5 3 65:21 50
3 Družstevník Očová 23 16 2 5 73:35 50
4 Sitno Banská Štiavnica 22 13 4 5 64:27 43
5 Tatran VLM Pliešovce 23 13 3 7 52:28 42
6 Družstevník Bzovík 23 12 2 9 50:38 38
7 ŠKF Kremnica 23 11 2 10 46:63 35
8 Sokol Braväcovo 23 10 1 12 82:63 31
9 ŠK Selce 23 8 4 11 44:54 28

10 Družstevník Látky 23 6 1 16 35:52 19
11 OFK Slovenská Ľupča 23 5 2 16 32:58 17
12 Družstevník Podzámčok 23 5 2 16 29:88 17
13 OŠK Stožok 23 3 2 18 12:91 11

 Konečná tabuľka: Sezóna: 2012-13
 I. TRIEDA DOSPELÍ

1 ŠK Sokol Jakub 26 18 3 5 93 : 31 57
2 SOKOL Braväcovo 26 16 3 7 64 : 39 51
3 Mladosť Lučatín 26 15 5 6 69 : 38 50
4 Tatran Čierny Balog 26 15 3 8 61 : 32 48
5 ŠK Hronec 25 14 5 6 62 : 50 47
6 OFK Slovan Valaská 26 11 8 7 52 : 45 41
7 ŠK Sokol Staré Hory 26 10 4 12 58 : 64 34
8 ŠK Heľpa 26 10 4 12 38 : 53 34
9 Tatran Podkonice 26 11 1 14 47 : 67 34

10 Partizán Osrblie 24 10 2 12 53 : 52 32
11 ŠK OPL Poniky 25 9 4 12 48 : 58 31
12 Tatran Harmanec 26 6 3 17 40 : 87 21
13 Družstevník Baláže 26 5 2 19 47 : 87 17
14 Slovan Pohronská Polhora 26 3 5 18 42 : 71 14

Cieľ, ktorý si dalo mužstvo, skončiť na konci sezóny 
2012/2013 do 4. miesta, splnilo nad očakávanie, keď mu 
patrí 2. priečka. Aj keď mužstvo prakticky do konca súťaže 
bojovalo o celkové víťazstvo I. triedy, záver nezvládlo, no 
napriek tomu s účinkovaním v tomto ročníku vládne veľká 
spokojnosť. Paradoxne, postup do V. ligy nám ušiel pre 
bodové straty z poslednými mužstvami v súťaži, keď sme 
s nimi stratili až 7 bodov. Lídra súťaže Sokol Jakub sme 
obrali o všetky body len my, na jar sme doma nestratili ani 

Počet zápasov – 24 z toho: 10 výhier – 6 doma, 4 vonku
1 remíza –  1 doma, 0 vonku, 13 prehier – 5 doma, 8 
vonku, body 31 – 19 doma, 12 vonku, skóre – 82:67 – 
52:28 doma, 30: 39 vonku

Treba poďakovať všetkým chlapcom, ktorí reprezento-
vali Sokol Braväcovo v tejto súťaži a so cťou dohrali túto 
súťaž aj v oklieštenom počte, čo do istej miery spôsobili 
zranenia kľúčových hráčov (Plieštik, Tešlár, Nosko), ale 
na druhej strane nezodpovedný prístup jednotlivcov 
a ich zodpovednosť ku kolektívu. Od dorastu odchádzajú 
Kňazík, Šajgalík, Onisko, Tomáš Pauliak, Tkáčik a Tešlár, 
týchto hráčov bude treba doplniť novými hráčmi, začať 
poctivo trénovať a pripraviť sa na nový ročník súťaže.

Mužstvo nastrieľalo najviac gólov v súťaži 82, na ktorých 
sa podieľali najviac Kučera, Tomáš Pauliak, Bodnárik, 
Tešlár, Plieštik, Martinec, ale na druhej strane sme boli 
4 mužstvo s najväčším počtom inkasovaných gólov. To 
znamená, že treba venovať väčšiu pozornosť v príprave 
brankárov a obrancov.

Chcem sa poďakovať ešte raz všetkým hráčom, funkci-
onárom Sokol Braväcovo, Obci Braväcovo, sponzorom, 
Ing. Baliakovi – starostovi obce a Ing. Ivanovi Kupčokovi, 
ktorí nám umožnili túto súťaž odohrať.  (JP)

Poradie strelcov 
FK SOKOL Braväcovo
1 Miroslav Gašperan 18
2 Leonard Ľupták 15
3 Matej Baliak 7
4 Marek Makuša 5
5 Martin Divok 4
6 Matej Zelenčík 3
7 Lukáš Ambróz 3
8 Stanislav Turan 2
9 Mikuláš Koľaj 2

10 Michal Vajda 2
11 Jozef Radóc 2
12 Marek Nemčok 1

FK SOKOL Braväcovo
I. trieda muži

sezóna 2012/2013 – vyhodnotenie

Štatistika Sokol Braväcovo 
V. liga dorast skupina C

Horný rad zľava :  Lukáš Pavliak, Filip Martinec, Marek Harvanka, Miloš Faško, Michal Kučera, Jozef Radóc, Matúš 
Onisko, Jozef Plieštik – tréner mužstva, dolný rad zľava :  Ivan Tešlár, Peter Bodnárik, Ján Tkáčik, Tomáš Šajgalík, 
Martin Plieštik, Tomáš Pavliak.
Chýbajú: Filip Nosko,  Michal  Kňazík, Tomáš Kochan, Štefan Syč.

Horný rad zľava: Ján Martinec, Michal Švančara, Rastislav Gašperan, Miroslav Gašperan, Martin Divok, Michal Kubica, 
Matúš Dekrét, Lukáš Ambróz, Michal Medveď, dolný rad zľava:  Matej Zelenčík, Matej Baliak, Mário Gašperan, Peter 
Šperka – vedúci mužstva, Stanislav Divok – manažér mužstva, Peter Dubašák, Jozef Radóc, Leonard Ľupták. 
Chýbajú: Marek Makuša, Marek Nemčok, Jaroslav Gašperan, Stanislav Turan, Michal Vajda, Mikuláš Kolaj, Jozef Srnka 
– hrajúci tréner. 
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IX. časťČo prezradila kronika Čo prezradila kronika 
Rok 1969 – Tento rok sa vyznačuje 

značnou aktivitou našich najvyšších 
orgánov a taktiež politickou a hospodár-
skou konsolidáciou v celej našej krajine. 
4. mája 1969 bol miesto Františka Ver-
kina za predsedu zvolený Štefan Gaš-
peran, člen rady MNV. Povolaním bol 
maliarom a pracoval v KS mesta Brezna. 
Július Citterberg, ktorý bol na túto funk-
ciu zvolený plenárnym zasadnutím MNV 
sa od 26.1.1969 z rodinných dôvodov 
vôbec funkcie neujal, bol zvolený a za 
predsedu menovaný Štefan Gašperan.

V obci bola prevedená rekonštrukcia 

dárskej výroby. Súkromno hospodáriaci 
roľníci v našej obci si založili Spolok 
jednotlivo hospodáriacich roľníkov – 
JHR. Dostali vzorové stanovy z ONV 
– odboru poľnohospodárstva, ktorými sa 
radili. V roku 1969 mal spolok 71 členov. 
Volilo sa 9- členné predstavenstvo a 3 – 
členné revízna komisia.

Predseda – Ladislav Pačesa
Účtovníčka – Eva Baliaková
Pokladníčka – Anna Švantnerová
Členovia spoločenstva dostávajú za 

odovzdané produkty ako sú napr. mäso, 
mlieko, vajcia tzv. úhradové subvencie 

i naďalej Martin Kán, ktorý dochádza 
z Bacúcha.

Rok 1970 – Rok príprav na oslavy 50. 
výročia založenia Komunistickej strany 
Československa, ktoré si pripomenie-
me v roku 1971. Na výstavbu školy sa 
prestavalo v tomto roku 220000,- Kčs. 
Práce postupovali pomalým tempom. 
Veľmi malá účasť na brigádach mala 
tiež za následok tento slimačí postup. 
ONV prispelo na túto stavbu sumou 
289000,- Kčs. V obci sa previedla opra-
va obecných ciest za 15000,- Kčs, do-
končilo sa verejné osvetlenie v hodnote 
12000,- Kčs. Bolo založené „Čalúnictvo 
a obuvníctvo“ u Jána Libiča (Granatiera) 
v zadnej časti domu. Pracovali tu Jozef 
Zahorec z Beňuša ako obuvník a Pavel 
Pačesa ako čaluník. V obci je 270 
domov a 1035 obyvateľov. Zriadila sa 
predajňa „Chlieb a zelenina“ u Sidov. Ve-
dúcou sa stala Marta Fašková z Beňuša. 
Robilo sa prestavovanie obchodu 
„Rozličný tovar“. V prednej časti zostal 
i naďalej obchod, v ktorom je vedúca 
Dorota Ličková z Beňuša. V zadnej časti 
obchodu – vchod do dvora bolo zriadené 
pohostinstvo, v ktorom je vedúca p. 
Gorduličová z Polomky. Na výročnej 
členskej schôdzi Slovenského zväzu 
žien bola za predsedníčku zvolená 
riaditeľka MŠ Anna Straková. V SČK 
funkciu predsedníčky vykonávala Elena 

miestneho rozhlasu pre lepšiu kvalitu 
počutia v celkovej hodnote 35812,- Kčs. 
Z povolenia ONV sa v akcii „Z“ začala 
výstavba školy, nakoľko priestory starej 
už nevyhovujú. V tomto roku bola pre-
vedená betonáž základov, kanalizácia 
a drenáže. Práca na stavbe pokračuje 
vo veľmi pomalom tempe, nakoľko nie 
je materiál a tiež patričných odborných 
pracovníkov. Po celý tento rok žili ľudia 
v strachu o svoje usporené peniaze. Nie-
kto vpustil medzi ľudí reči o mene našej 
koruny. Ľudia tejto nepravde uverili a tak 
začali podnikať po obchodoch horúčko-
vité, bezcieľne a bezúčelové nákupy. 
V obchodoch to vyzeralo veľmi biedne. 
Málo tovaru aj keď boli zásobované nor-
málne, ako predtým, lebo ľudia kupovali 
i také veci, ktoré vôbec nepotrebovali, 
alebo ich doma mali dostatok.

V obci sa konali oslavy na počesť 25. 
výročia oslobodenia ČSR a k 100. výro-
čiu narodenia  V. I. Lenina. Na počesť 
týchto významných výročí si naša obec 
dala socialistické záväzky. Boli zame-
rané na výstavbu školy a poľnohospo-

zo štátnych prostriedkov. Je to na 1 
Kčs – 33,60 hal. Z toho dostane každý 
člen 30% a 70% zostáva na investičný 
účet. Z týchto prostriedkov sa zakúpili 3 
kosačky, váha na dobytok, 2 šrotovníky 
a sečkáreň na rezanie slamy. Z týchto 
fondov bola prevedená oprava poľných 
ciest.

Zo zložiek v obci najaktívnejšie pra-
covali požiarnici. Odpracovali aj najviac 
brigádnických hodín na výstavbe novej 
školy. SČK a ČSŽ neprejavovali takmer 
žiadnu činnosť. Telovýchovná jednota 
usporiadala futbalový turnaj, zakúpila 
nákladné auto od Krajskej výrobnej 
správy v Bratislave za 7600,- Kčs. Na 
aute jazdili šoféri – Štefan Šperka (Felír) 
a Vladimír Libič (od Riavkov). Auto bude 
slúžiť pri rôznych poľnohospodárskych 
prácach – tržba pôjde pre telovýchovnú 
jednotu.

Materská škola sa rozšírila o jednu 
triedu. Vyžadoval si to zvýšený stav detí 
a zamestnanosť väčšiny matiek. Riadi-
teľkou MŠ je i naďalej Anna Straková, 
ktorá aj býva v MŠ. Riaditeľom ZDŠ je 

Snehulienka a sedem trpaslíkov

Dožinky v Nitre r. 1971

Výstavba základnej školy v Braväcove

Pôbišová (od Miškov). Uskutočnil sa 
hromadný odber krvi na OÚNZ – polikli-
nika Beňuš. Naši občania si uvedomili 
potrebu a vzácnosť tejto drahocennej 
tekutiny a preto bola naša obec zapo-
jená do tejto akcie v najväčšom počte 
ľudí. Zúčastnila sa aj československá 
televízia. Miestna TJ sa činí. Zakúpila si 
pre svoju organizáciu rádiomagnetofón 
a dala si namontovať vonku rozhlas. 
Vysiela sa z miestnosti šatní. Pre zábavu 
svojich členov zakúpila gulečník.

Na počesť 50. výročia založenia KSČ 
prijala naša obec záväzky v celkovej 
hodnote 710000,- Kčs. Tento záväzok 
je zameraný hlavne na výstavbu školy, 
úpravu poľných ciest, rozšírenie miest-
nych prevádzkární a prekročenie nákupu 
poľnohospodárskych produktov.

Rok 1971 – Tento rok sa niesol v zna-
mení 14. zjazdu KSČ a 50. výročia 
založenia Komunistickej strany Čes-
koslovenska. Na počesť založenia sa 

naši požiarnici zapojili do súťaže „O 
najlepšie družstvo PO na Slovensku.“ 
Naši požiarnici skončili na druhom 
mieste. Dostali „Čestný diplom“ a fi-
nančnú odmenu v hodnote 9000,- Kčs. 
Veliteľom našich požiarnikov je Ján 
Gašperan a predsedom Ladislav Pôbiš 
(od Lotkov). Táto zložka mala i najväčšiu 
účasť na akýchkoľvek brigádach v obci. 
Miestna TJ si zakúpila vyradený auto-
bus od ČSAD Brezno. Bude im slúžiť 
na prepravu hráčov a fanúšikov mimo 
obce a bude slúžiť aj pre iné zložky na 
zájazdy. Rozširovala sa sieť pouličného 
neonového osvetlenia. Toto svetlo je už 
zavedené v celej obci. Podľa sčítania 
ľudu z r. 1970 štatistika uvádza o našej 
obci nasledujúce údaje: chotár – 2966 
ha, počet obyvateľov – 1027, počet do-
mov – 235, počet obyvateľov cigánskeho 
pôvodu – 1. 

Previedla sa oprava vodnej nádrže 
v hodnote 70000,- Kčs, bude slúžiť ako 
zásobáreň vody a ako kúpalisko.

V dňoch 16-17.11.1971 prebiehalo 
voľby v našej obci vo sviatočnej nálade. 
Celá dedina bola vyzdobená a v deň 
volieb vyhrával miestny rozhlas. Voľby 
prebiehali tak sviatočne, manifestačne. 
Požiarnici volili pre väčší efekt v unifor-
mách. Kandidovalo 21 poslancov. Za 
predsedu bol zvolený Dezider Nemčok 
(Kašičiar), za tajomníka Dezider Jerguš 

a za podpredsedu Ladislav Bacúšan.
Pri príležitosti 50. výročia založenia 

KSČ boli pamätnou medailou odmene-
ní zaslúžilí členovia strany – Bacúšan 
Adam, Pačesa Ladislav, Kochan La-
dislav, Bútora Eduard. 

V MŠ bola riaditeľkou Anna Straková, 
učiteľky – Margita Libičová, Viera Belko-
vá, Mária Sýkorová, kuchárky – Mária 
Gašperanová a Valéria Kupčoková. 
Učiteľky nacvičili s deťmi rozprávku 
„Snehuľka a sedem trpaslíkov“ – foto.

JHR bolo tohto roku na dožinkoch 
v Nitre. Svoju činnosť ukončili a pripravili 
priaznivú pôdu pre založenie Jednotné-
ho roľníckeho družstva. Na účte mali vy-
še 200000,- Kčs. Začalo sa s agitáciou 
občanov pre vstup do JRD. Vstupnú pri-
hlášku podpísalo 95% našich občanov.

Mládežníci nacvičili divadelnú hru 
„Kozie mlieko.“ Hra bola veľmi aktuálna, 
s problematikou socializácie dediny.

(EĽ)


