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 BRAVÄČANBRAVÄČAN
Vážení spoluobčania,

 O výsledkoch činnosti orgánov obce za posledné obdobie 
sa dočítate v samostatnej časti , kde sú závery z rokovania 
OZ Braväcovo. O ďalších aktivitách na úseku investičnej 
činnosti sa dočítate v samostatných článkoch.
 V letných mesiacoch tohto roka bolo  v našej obci uspo-
riadaných niekoľko kultúrnych a športových podujatí, ktoré 
organizovali občianske združenia , dobrovoľné organizá-
cie a spolky aj s materiálnou a fi nančnou podporou obce 
Braväcovo. Spomeniem 12. ročník Folklórneho festivalu 
na Bielych Handľoch, 24–hodinový maratón vo volejbale 
NON-STOP, súťaže mladých a dospelých hasičov, oslavy 90. výročia založenia Obecného 
hasičského zboru v Braväcove, putovný tábor pre naše deti organizovaný OZ Čučoriedka, 
turistické akcie OZ Braväckí Lišiaci. Určite ich bolo viac, a je na škodu veci, že o týchto pod-
ujatiach neinformujeme našich spoluobčanov v našich obecných novinách. Preto aj touto 
cestou opätovne vyzývam všetkých zástupcov spolkov a združení k spolupráci, aby sme po 
uzávierkach jednotlivých čísiel na redakčnej rade, opakovane nemuseli oslovovať a prosiť 
o články a fotografi e k jednotlivým akciám, ktoré boli, alebo ktoré sa plánujú. Sú to naše 
noviny a je len na nás, či zachováme ich úroveň, alebo bude postupne upadať. Takisto sú 
vítané aj príspevky od jednotlivcov , alebo otázky na fungovanie orgánov obce Braväcovo. 

Peter Baliak – starosta obce
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Očami starostuOčami starostu

Ani sme sa nenazdali a prišla 
k nám jeseň. Po horúcom lete sa 
nám odrazu príroda preobliekla 
do farebnej palety jesenných 
odtieňov. S príchodom jesene 
je tu čoskoro aj mesiac októ-
ber, ktorý je viac ako ostatné 
mesiace v roku venovaný tým, 
ktorí prežívajú svoju „jeseň ži-
vota“- naši starší spoluobčania. 
Žijú medzi nami a často si ich 
ani nevšímame, nevidíme, ako 
potrebujú aspoň pár úprimných, 
ľudských slov, trocha pozornosti. 
Oni majú už svoj aktívny život za 
sebou, mnohí sú osamelí a zo-
stáva im len spomínať na prežité roky. 
Každodenný život je popretkávaný ako vzácny 
koberec rôznymi nitkami; nitkami obyčajnými – 
to sú tie všedné, niekedy nekonečne dlhé dni, 
daždivé počasie, krátka choroba, či bolesť, ale 
sú popretkávané i zlatými nitkami pohody a 
radosti. Staroba čaká na každého z nás. Pri-
chádza tak pomaly, že si ju niektorí uvedomia 
v poslednej chvíli a nestihnú si ju vychutnať. 
Sú ľudia, ktorí tvrdia, že nie je čo vychutnávať. 
Proti ich tvrdeniu stoja životy mnohých starče-
kov a stareniek, ktorí svoju jeseň života prežili 
v nádherných pokojných farbách. Zažili takmer 
celé dvadsiate storočie, prežili minimálne jed-
nu svetovú vojnu, mnohí už pochovali svojich 
manželov, či manželky a za stolom zostalo na-
vždy prázdne miesto. Strata blízkeho človeka, 
s ktorým sa stretávate každý deň, je veľkou 
ranou. Ranou, ktorá bolela, určite veľmi bolela. 
Veď spolu so svojimi partnermi vedeli o živote 
veľa, poznali pocit radosti, spolu sa smiali, 
prežívali najkrajšie chvíle so svojimi deťmi. 
Zrazu prázdnota a ničota. Hovorí sa, že čas je 
najlepší lekár a tak treba kráčať životom ďalej. 
Možno nebude už taký krásny ako predtým, ale 
netreba sa vzdávať. 
Pri prechádzkach prírodou sa mnohí zamyslíme 
a povieme si, aká krásna je jeseň. Podobne ako 
s ročným obdobím, je to aj s ľudským životom. 

JESEŇ (ŽIVOTA)...
SYCHRAVÁ ALEBO PESTROFAREBNÁ?

Milí spoluobčania,
  V roku 2013 sme si pripomínali 69. výročie Slovenského 
národného povstania.
  S úctou, láskou a pokorou, ktorú partizáni a ich po-
mocníci prechovávajú k „veteránom“ II. svetovej vojny, 
spojeneckých a zahraničných armád, vojakov v SNP, 
ktorí bojovali so zbraňou v ruke za porážku fašizmu 
a nezabúdame.
  Nezabúdame na občanov našej obce, ktorí položili to 
najcennejšie za oslobodenie a zapojili sa v období povsta-
nia do odboja. Na ich slávu a česť boli vybudované v obci 
pamätníky. Jedným z priamych účastníkov, ako najdlhšie 
žijúcich bol i Ján Kochan a Ľudovít Kubica a mnoho 
ďalších iných, teraz už nežijúcich. Základná organizácia 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, okrem 
sympatizantov, má už len  päť žien, vdov po svojich 
mužoch, priamych účastníkov v SNP.
  Oslovujem pri tejto príležitosti povojnovú generáciu, 
jednotlivcov, ktorí majú záujem poznať históriu a navšte-
vovať i pamätné miesta bojov, radi ich medzi nami uví-
tame. SZPB je spoločenská organizácia, ako každá iná.
  Tento rok sa niesol v znamení republikových osláv 
SNP v Banskej Bystrici pri pamätníku, za účasti čelných 
predstaviteľov štátu a zahraničných hostí. Za povšimnutie 
stojí i to, že sa ich zúčastnil i rumunský prezident. Veď 
na území Slovenska padlo jedenásť tisíc rumunských 
vojakov. Okrem pietneho aktu kladenia vencov a preja-
vov, oslavám bol venovaný i pestrý kultúrny program. 
Vystupovali i legendárni ALEXANDROVCI. V areáli bola 
vystavená bojová technika, skákali výsadkári, ponad 
pamätník manévrovalo lietadlo. Oslavy vyvrcholili i le-
teckým dňom na Sliači pod názvom SIAF 2013. Boli to 
medzinárodné letecké dni SIAF (Slovak International Air 
Fest). Diváci mali možnosť vidieť ukážky lietadiel zo 14 
krajín sveta, či akrobatické skupiny.
  Pre úplnosť musím spomenúť i 8. Ročník Stretnutia ge-
nerácií vo vypálenej obci KALIŠTE. Stodva slovenských 
obcí sa počas II. Svetovej vojny stalo terčom brutálneho 
besnenia nacistov. Do dedín a miest sa vrátila nádej. Aj 
vypálené obce postupne, na ruinách a z popola postavili 
základy mierovej budúcnosti. Všetky vypálené obce až 
na jednu.... Bežný život sa v osade KALIŠTE už neob-
novil. KALIŠTE zaplatilo krvavú daň počas fašistických 
represálií za pomoc partizánom. Nemci postrieľali 36 ľudí 
a 9 bolo upálených v horiacich domoch. 
  Oslavy a návšteva týchto miest je stretnutím tých, čo 
prežili, s tými, ktorí nechcú zabúdať. Osláv sa zúčastnili 
i členky a členovia našej ZO-SZPB. 
  Túžba spomínať je zárukou, že desivé udalosti sa už 
nikdy nebudú opakovať.

Predseda ZO-SZPB

V znamení osláv

Práve spomienky sú pestré ako listy  v prírode. 
V spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité roky, 
ale aj vážne až smutné obdobia... ale život ide 
ďalej. Každý z nás je pútnikom na svojej ceste 
životom. Niekedy sa zastavíme, odpočinieme 
si a uvažujeme, koľko sme toho už prežili a čo 
všetko nás ešte v živote čaká.
A preto skláňajme sa hlboko až po zem a ďa-
kujme každé ráno, že sme sa mohli zobudiť, 
uzrieť slnko, vidieť svet a objať svojich najbliž-
ších, stretnúť sa s kamarátmi a zažiť všetko, čo 
je okolo nás. Určite každý človek si želá šťastný 
život. Úplné a dokonalé šťastie však neexistuje. 
Jednému chýba to, inému čosi iné. Každý ľud-
ský život je iný. Človek ho musí prijímať, žiť ho, 
ale sa nevzdávať, boriť sa s prekážkami a ťaž-
kosťami. Treba sa tešiť z maličkostí, pripomínať 
si chvíle šťastia a radosti, ktoré sme prežili. No 
nesmieme zabúdať aj na čaro terajšieho života, 
že nerozhoduje len vek, ale i životná múdrosť, 
duševná pohoda a nezlomná vôľa človeka žiť 
svoj život pre ostatných. 
Vážme si skúsenosti a životnú múdrosť 
našich starších ľudí, pomáhajme im ako 
vieme nielen v mesiaci októbri a nájdime si 
pre nich vždy trochu času. Možno ani nie 
je treba veľa, len pár povzbudivých slov 
a o niečo viac pozornosti. 

( VŠ)
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Naši jubilanti
V treťom  štvrťroku tohto ka-
lendárneho roka sa pekného 
jubilea dožili naši občania.
V mene obce i kolektívu re-
dakčnej rady im zo srdca bla-
hoželáme.

50 rokov
Oľga Laurincová

Milan Urban
55 rokov

Drahuša Birková
60 rokov

Dezider Bacúšan
Valéria Šperková

70 rokov
Mária Libičová

Darina Švantnerová
75 rokov

Ondrej Paľus
80 rokov

Jana Kováčová
(DB)

SEPTEMBER 2013

Pri vyslovení magického slovíčka PRÁZDNINY, deti vyskakujú od ra-
dosti, ale ich rodičia majú hlavu v smútku a rozmýšľajú ako sa postarať 
o svoje deti po celé dva mesiace. Nie je to vôbec také jednoduché. 
Dovolenka nepostačuje, možno pomôže stará mama, sestra, švagriná.
Veľkú pomoc v našej obci už nejeden rok ponúka Občianske zdru-
ženie ČUČORIEDKA. Inak to nebolo ani toto leto. Klobúk dolu pred 
VŠETKÝMI, čo dokážu zorganizovať program pre deti na celý týždeň. 
A ten program nebol hocijaký. Deti boli na výlete v BANSKEJ ŠTIAV-
NICI a DEMÄNOVSKEJ JASKYNI. Mohli si zašportovať, zasúťažiť, 
zatancovať, poopekať.
Takéto občianske združenie nám môže závidieť nejedna dedina, ale 
aj mesto.
Ďakujeme za príjemne prežitý týždeň, na ktorý budeme spomínať.

Dlholucká

Pozerám na známe tváre
skryté v školskej lavici,
spomienky sa hmýria v hlave,
leskne slza na líci.

Spomínam na staré časy,
keď do školy sme chodili,
chlapci ešte mali vlasy,
dievčatám sa páčili.

A dievčatá zase
boli štíhle v páse,
a aj dobré srdce mali,
odpisovať chlapcom dali
Lebo chlapci mali vlohy
predovšetkým na futbal,
na učenie a úlohy
preto čas im nezostal.

Volejbal sme spolu hrali,
cez prestávku mrkanú,

zážitkov sme kopec mali,
spomienky nám zostanú.

Aj keď roky rýchlo bežia,
nestačíme sa diviť,
krásne sny pri nohách ležia,
na hlave vlas šedivý,
Netreba sa trápiť veľmi,
šediny nám pristanú,
dôchodok je predo dvermi,
len nech sily zostanú

Dôchodcovskej turistike
budeme sa venovať,
chodiť z Tesca do Kaufl andu
a akcie sledovať.

Nech Vám teda zdravie slúži,
to Vám všetkým vinšujem.
Nech sa splní po čom túžiš,
každý jeden krásny sen. Žiaci 9. A a 9. B triedy ZŠ Beňuš, rok ukončenia 1973 po 40. rokoch opäť v škole

(DDB)B)

Stretnutie po 40. rokoch

 PRÁZDNINY
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Na základe podnetu nášho rodáka Ondra Bursu, 
dokončiť stred obce vrátane fontány, ktorej na 
dokončenie nechýba už veľa, sme spoločne 
rozhodli nezaťažovať rozpočet obce, ale skúsiť 
osloviť sponzorov a známych s prosbou o pomoc. 
Už je to pár rokov, čo náš kamarát Karol Kattoš, 
architekt s braväckým koreňom naskicoval pár 
obrázkov. Tieto obec premenila na pekné autobu-
sové zastávky, drevenú tržnicu, ktorá je súčasťou 
malého námestia, kde je umiestnená aj fontána. 
Časť z nej sa podarilo obci s podporou malých 
grantov vybudovať v predchádzajúcom voleb-
nom období za starostovania p. Valiky Šperkovej 
a ostáva len málo, aby z nej vystrekla voda.
Vďaka výške príspevkov od priateľov a sponzorov 
sme sa rozhodli túto fontánu dobudovať podľa 
schválenej projektovej dokumentácie tak, aby 
dotvárala námestie vrátane stavebných úprav 
priestoru okolo fontány. Bolo potrebné vybudovať 
teleso fontány, vrátane napojenia rozvodu vody 
k tryskám, vybudovať bočnú stenu okolo fontány, 
vybudovať oporný múr z gabionov z dvoch strán 
námestia, stavbu lavičiek na gabionoch, montáž 
čerpadla, terénne úpravy, preložku telefónneho 
stĺpa a výrub 1 ks ihličnatého stomu (vyrezanie 
sochy). Všetky tieto práce chceme dokončiť do 
15. októbra tohto roku.

Peter Baliak – starosta obce

Na základe plánu OHZ/DHZ Braväcovo zorga-
nizovať dňa 10. augusta 2013, 90. výročie osláv 
založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Bra-
väcove  požiadal predseda DHZ obec o spoluprá-
cu pri organizácii osláv a pomoc pri získaní spon-
zorskej výpomoci vo forme peňažných príspevkov 
od chalupárov a podnikateľských subjektov. Obec 
ich listom oslovila a požiadala o fi nančnú výpomoc 
na materiálno-technické zabezpečenie osláv 
90. výročia založenia Dobrovoľného hasičského 
zboru (DHZ) Braväcovo, hlavne na vytvorenie 
pamätného tabla všetkých členov DHZ, presklenú 
vitrínu na zástavu DHZ, spomienkové predmety 
pre členov DHZ a sponzorov týchto osláv, ďalej 
na MTZ kultúrno – športového dňa pre všetkých 

bývalých a terajších členov DHZ, pre zástupcov 
z družobných obcí (Čierne Kľačany a Drženice), 
pre zástupcov okresných a krajských orgánov 
dobrovoľnej požiarnej ochrany a pre sponzorov. 
Celková výška finančných príspevkov, ktoré 
sponzorské fi rmy a chalupári poukázali na účet 
obce Braväcovo a do pokladne obce predstavo-
vala sumu 960 eur. Aj touto cestou sa chceme 
poďakovať všetkým podnikateľským subjektom 
a jednotlivcom, ktorí prispeli na oslavy .
Okrem tejto fi nančnej výpomoci na zabezpečenie 
osláv DHZ, si hasiči organizovali vlastnú zbierku 
v obci a tiež zabezpečovali fi nančné prostriedky 
od darcov cez svoju organizáciu. 

Peter Baliak – starosta obce  

Sponzorská výpomoc na oslavy 
90. výročia založenia DHZ Braväcovo

Dobudovanie fontány v strede obce Braväcovo

Finanční prispievatelia:
Vladimír Maňka 500,00 €
Regotrans - Rittmeyer - Gabo Tuhý 500,00 €
Keramo - Honzo Kozlík 500,00 €
BURSA, s.r.o. 500,00 €
BAMU - Peter Murgaš 1 000,00 €
STABIL - Tibor Stano 300,00 €
MUDr. Okoličány 50,00 €
SPOLU 3350,00 €

Nepeňažné dary:
BURSA, s.r.o. vizualizácia 200,00 €
ROLTA s.r.o. Brezno, bager, kameň 1 500,00 € 
HYDREX – Jano Babic, čerpadlo 356,40 €

MILÍ NAŠI 
ČITATELIA !

Ponúkame Vám možnosť uverejňovať v na-
šich novinách aj Vaše návrhy,

postrehy, k dianiu v našej obci, prípadne 
vlastnú literárnu tvorbu.

Svoje príspevky môžete posielať alebo do-
ručiť do kancelárie obecného úradu.

Uzávierka príspevkov je 
20.3., 20.6.,20.9.,15.12.

Redakčná rada si vyhradzuje právo na úpravy 
poskytnutých príspevkov.
Všetkým prispievateľom

do obecných novín BRAVÄČAN 
ďakujeme.

(RR) 
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Uznesenia zo zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Braväcove
konaného dňa  26. júna 2013

Uznesenia zo zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Braväcove

konaného dňa 11. spetembra 2013

SEPTEMBER 2013

Uznesenie č. 25/26/06/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Konštatuje, že 
• Ján Martinec, zložil zákonom predpísaný sľub 

poslanca Obecného zastupiteľstva v
• Braväcove v zmysle § 26 zákona SNR c. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov

Uznesenie č. 26/26/06/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
program plánovaného zasadnutia Obecného za-
stupiteľstva v Braväcove

Uznesenie č. 27/26/06/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje 
• plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. 

polrok 2013
Uznesenie č. 28/26/06/2013

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove, podľa § 11 
ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov a 
ustanovenia § 7a ods. 2 písm. c/ zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 

určuje,
že nehnuteľný majetok obce: 

• časť parcely E KN 4973, kultúra ostatná plocha, 
výmera 26 m2, v k.ú. Braväcovo, obec Braväcovo, 
LV 48-7

• časť parcely E KN 4974/1, kultúra orná pôda, 
výmera 23084 m2, v k.ú. Braväcovo, obec Bra-
väcovo, LV 487

• časť parcely E KN 4974/2, kultúra trvalý trávny 
porast, výmera 302 m2, v k.ú. Braväcovo, obec 
Braväcovo, LV 487

• časť parcely E KN 4977/27, kultúra trvalý trávny 
porast, výmera 2989 m2, v k.ú. Braväcovo, obec 
Braväcovo, LV 487

• časť parcely E KN 6610/1, kultúra ostatná plocha, 
výmera 7672 m2, v k.ú. Braväcovo, obec Bravä-
covo, LV 487 sa stáva prebytočným  majetkom 
obce.

Uznesenie č. 29/26/06/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove, podľa § 11 
ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov a 
ustanovenia § 7a ods. 2 písm. c/ zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 

určuje,
že nehnuteľný majetok obce: 

• podľa prílohy „Zmluvy o nájme poľnohospodár-
skej pôdy“ sa stáva prebytočným majetkom obce.

doporučuje 
• starostovi obce rokovať s PD Beňuš ohľadom  

výšky nájmu pozemkov pod strediskom PD
• Podmienok „Zmluvy o nájme poľnohospodárskej 

pôdy“- doba nájmu, výška nájmu, výpovedná 
doba, špecifi kácii pozemkov,

Uznesenie č. 30/26/06/2013
   Obecné zastupiteľstvo v Braväcove, podľa § 
11 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a ustanovenia § 7a ods. 2 písm. c/ zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 

určuje,
že nehnuteľný majetok obce: 

• časť pozemku registra E KN, parcelné číslo 
6610/4, kultúra ostatné plochy, výmera 642 m2 

• časť pozemku registra E KN, parcelné číslo 
6529/3, kultúra ostatné plochy, výmera 1550 m2. 
Pozemky sa nachádzajú v k. ú. Braväcovo, v 
intraviláne Obce Braväcovo, vedené na LV č. 487.

• sa stáva prebytočným majetkom obce.
schvaľuje 

• spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom 

1) tohto uznesenia a to priamym predajom naj-
menej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty 
majetku stanovenej podľa vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. v platnom znení, minimálne za 
cenu 8,50 €/m2, maximálne 800 m2 

• podmienky predaja: do 31.08.2013, do 12.00 hod. 
lehota na predkladanie cenových ponúk

poveruje
obecný úrad

• aby zverejnil zámer predať zhora uvedený maje-
tok formou priameho predaja v regionálnej tlači 
spolu s uvedením miesta, kde sú zverejnené 
podmienky tohto priameho predaja majetku obce

• aby zabezpečil zverejnenie podmienok priameho 
predaja majetku obce na úradnej tabuli obce 
Braväcovo a oznámením na internetovej stránke 
obce Braväcovo.

Uznesenie č. 31/26/06/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje 
kúpu nehnuteľnosti, 

• časť pozemku oddelený GP č. 33763020–21/12 
z pozemku evidovanom ako parc. C KN 78 – orná 
pôda o výmere 631 m2, zapísaný na LV č. 431, v 
k.ú. Braväcovo

• diel č. 1 o výmere 138 m2, pričlenený k novona-
vrhovanému pozemku C KN č. 78/2 – orná pôda 
o výmere 138 m2, orná pôda, v k.ú. Braväcovo, 
najviac za sumu 5,00 eur/m2 

• časť pozemku oddelený GP č. 33763020–21/12 
z pozemku evidovanom ako parc. C KN 75 – orná 
pôda o výmere 1083 m2, zapísaný na LV č. 338, 
v k.ú. Braväcovo

• diel č. 11 o výmere 110 m2, pričlenený k novona-
vrhovanému pozemku C KN č. 76/2 – orná pôda 
o výmere 110 m2, orná pôda, v k.ú. Braväcovo, 
najviac za sumu 5,00 eur/m2 

• časť pozemku oddelený GP č. 33763020–21/12 
z pozemku evidovanom ako parc. C KN 76 – orná 
pôda o výmere 571 m2, zapísaný na LV č. 431, v 
k.ú. Braväcovo

• diel č. 12 o výmere 140 m2, pričlenený k novona-
vrhovanému pozemku C KN č. 76/2 – orná pôda 
o výmere 140 m2, orná pôda, v k.ú. Braväcovo, 
najviac za sumu 5,00 eur/m2

Schvaľuje 
• zmenu rozpočtu – navýšenie fi nančných pros-

triedkov na kapitálové výdavky na kúpu pozem-
kov, kryté prevodom z rezervného fondu vo výške 
2440 eur zo zostatku zdrojov z predchádzajúcich 
rokov

KRYTIE FK EK program 
podprogram NÁZOV SUMA 

46 454001 Prevod z rezervného fondu 2440
46 0620 711001 1 Plánovanie, manažment a kontrola

1.1 Strategické plánovanie rozvoja obce
Kapitálový výdavok – 
nákup pozemkov 2440

Uznesenie č. 32/26/06/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
• Záverečný účet Obce Braväcovo a celoročné 

hospodárenie bez výhrad
Schvaľuje

• použitie prebytku rozpočtu obce v sume 3440,91 
€, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších, na 
tvorba rezervného fondu

berie na vedomie
• stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2012

berie na vedomie
• správu audítora za rok 2012

Uznesenie č. 33/26/06/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
Poplatok za umiestnenie predajných stánkov a vo-
zidiel nasledovne:
• Poplatok platí právnická alebo fyzická osoba, 

ktorá požiada o vydanie povolenia na predaj.
• Poplatok za každý deň za umiestnenie predaj-

ných stánkov a vozidiel na území obce Bravä-

BRAVÄČANBRAVÄČAN
covo:

• stánky a pojazdné predajne s občerstvením 
30,00 € 

• stánky a pojazdné predajne so suvenírmi, hrač-
kami a ostatným 

• spotrebným tovarom (obuv, textil a pod.) 20,00 €
• stánky s ľudovou tvorbou umiestnené v kultúrno-

-spoločenskom areáli  1,70 € 
• zábavné atrakcie (kolotoč, trampolíny a pod.) 

30,00 €
• Poplatok je splatný pri vydaní povolenia.

Uznesenie č. 34/26/06/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
Poplatok za použitie futbalového ihriska nasle-
dovne:
• Poplatok platí právnická alebo fyzická osoba, 

ktorá použije futbalové ihrisko.
• Poplatok za každý deň použitia futbalového 

ihriska 15,00 €
• Poplatok je splatný do 3 dní od usporiadania 

podujatia.
• Od poplatku je oslobodený FK Sokol Braväcovo 

a FO Internacionál Sokol Braväcovo. 
Uznesenie č. 35/26/06/2013

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Ruší 

• Uznesenie OZ č. 44/05 zo dňa 12.12.2005
Schvaľuje

• Prehľad kapitálových výdavkov na realizáciu roz-
vojového programu obce v zmysle Zmluvy o po-
skytnutí fi nančných prostriedkov č. 07/2004/034

• Názov rozvojového programu – odvodňovacia 
priekopa 

• Predpokladaný objem – 4265,09 eur
• Predpokladaný termín čerpania – júl 2013

Uznesenie č. 36/26/06/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Ruší
• Uznesenie OZ č. 28/06 zo dňa 12.12.2006

Schvaľuje
• Prehľad kapitálových výdavkov na realizáciu 

rozvojového programu obce v zmysle „Dodatku 
o doplatku kompenzácie k Zmluve o poskytnutí 
fi nančných prostriedkov“

• Názov rozvojového programu – odvodňovacia 
priekopa

• Predpokladaný objem – 1355,01 eur
• Predpokladaný termín čerpania – júl 2013

Uznesenie č. 37/26/06/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

Schvaľuje
• delegovaného zástupcu zriaďovateľa do Rady 

Uznesenie č. 39/11/09/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
• program plánovaného zasadnutia Obecného za-

stupiteľstva v Braväcove
Uznesenie č. 40/11/09/2013

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Berie na vedomie 

• informatívnu správu zástupcu spoločnosti Brantner 

školy pri Materskej škole Braväcovo Mgr. Silvia 
Kánová

Schvaľuje
• delegovaného zástupcu zriaďovateľa do Rady 

školy pri Materskej škole Braväcovo Ivan Kuvik
Uznesenie č. 38/26/06/2013

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 
Neschvaľuje

Žiadosť p. Ing. Miriam Mladšej, Vránskeho 211/20, 
977 01 Brezno na odsúhlasenie pozemkov na 
výstavbu dvoch rodinných domov, nakoľko nie sú 
v súlade s platným územným plánom
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1. Amfi teáter Braväcovo
Okrem bežnej údržby celého areálu sme vybu-
dovali nový prístrešok pri vstupnej bráne, ktorý 
nahradil už poškodený provizórny prístrešok. 
Stavba pozostáva zo železobetónovej platne, 
drevenej koštrukcie, dreveného obkladu do výšky 
1 m a strešnej konštrukcie, krytina drevený šindeľ. 
Všetky práce s výnimkou stavby drevenej koštruk-
cie, ktorú sme zabezpečili dodávateľsky, vykonali 
naši pracovníci v rámci menších obecných služieb. 
Náklady na materiál činili cca 750 eur,  náklady na 
práce 250 eur, spolu na stavbu 1000 eur.
Ďalej bolo potrebné vykonať výmenu niektorých 
lavíc v hľadisku, výmenu niekoľkých oporných 
stupňov hľadiska, doplnenie podperných hranolov 
pod podlážkami na javisku. Na tieto opravy bolo 
použité rezivo a kovové podpery v sume 400 eur.
2. Zabezpečenie FF na BH
V súvislosti s prípravou FF na BH a zabezpe-
čovaním NN prípojok k jednotlivým stánkom 
s občerstvením, požiadavkou BKZ Bukovinka 
na osvetlenie chodníkov, sme v mesiaci júl 2013 
zakúpili potrebný elektroinštalačný matreiál na 
montáž prenosných elektrorozvádzačov a osvet-
ľovacie telesá. Napájanie rozvádzačov ako aj 

V roku 2011, opakovane v roku 2012 sme  po-
dali okrem iných žiadostí žiadosť o dotáciu z EF 
MŽP SR na riešenie odpadového hospodárstva 
a rozšírenia separácie TKO – zakúpenie traktora 
s vlečkou. Nakoľko sme neboli úspešní, táto otázka 
je pre našu obec aktuálna a nie len v súvislosti so 
zabezpečovaním separovaného zberu odpadu, 
údržbou verejných priestranstiev v letných mesia-
coch, ale aj so zabezpečovaním 
zimnej údržby ciest, prípadne za-
bezpečovaním ďalších služieb pre 
občanov (odvoz dreva a ďalších  
materiálov). 
O týchto skutočnostiach som písal 
v prvom čísle ON Braväčan. Na 
úseku OH využívame osobné 
motorové vozidlo Š – Felícia 
s prívesom, čo už nebude pre jej 
technický stav v krátkej budúc-
nosti možné, nemáme zmluvne 
zabezpečenú zimnú údržbu MK 
na viac rokov dopredu, budeme 
nútení za tieto služby platiť viac 
a tiež určite nebudú poskytované 
tak kvalitne a operatívne ako 
doposiaľ. 
Vzhľadom na obmedzené mož-
nosti obecného rozpočtu, bol 

Gemer, s.r.o.
Uznesenie č. 41/11/09/2013

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Berie na vedomie 

• predloženú kontrolu plnenia uznesení so stavom 
k 30.6.2013

Uznesenie č. 42/11/09/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie 
• predloženú kontrolu z vykonanej následnej fi nanč-

nej kontroly
Uznesenie č. 43/11/09/2013

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Berie na vedomie 

• informatívnu správu o údržbe obecného majetku
• informatívnu správu o sponzorskej výpomoci na 

oslavy 90. výročia založenia DHZ Braväcovo
• informatívnu správu o sponzorskej výpomoci na 

dobudovanie fontány v strede Obce Braväcovo
Uznesenie č. 44/11/09/2013

Obecné zastupiteľstvo Braväcovo
Berie na vedomie 

• že, bola doručená 1 ponuka na priamy predaj 
majetku obce 

• že predložená ponuka spĺňa podmienky priameho 
predaja (podľa dátumu prijatia): - Peter Javorčík, 
Beňuš, Pôbišovo 474

Schvaľuje  
• nasledovné poradie ponúk v rámci priameho 

predaja majetku obce Braväcovo (v súlade s Pod-
mienkami priameho predaja majetku obce): č. 1./ 
Peter Javorčík, Beňuš, Pôbišovo 474

• priamy predaj majetku Obce Braväcovo podľa § 9a 
ods. 1 písm. c) zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, za navrhovanú cenu 
8,50 €/m2,  na základe výsledkov konania o priamy 
predaj majetku obce v súlade s Podmienkami pria-
meho predaja majetku obce a to pre:

• Peter Javorčík, Beňuš, Pôbišovo 474
• a obecné zastupiteľstvo konštatuje, že kupujúci nie 

je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zák. SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 

• Poveruje obecný úrad, aby spracoval všetky po-
trebné právne, ekonomické a organizačné opat-
renia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného 
uznesenia a zverejnil kúpnu zmluvu na webovej 
stránke obce. 

Uznesenie č. 45/11/09/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

 Berie na vedomie 
• plnenie rozpočtu Obce Braväcovo k 30.06.2013 
• návrh na zmenu rozpočtu č. 1 
• informáciu o úprave rozpočtu účelovo určených 

prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu 
obecným zastupiteľstvom v zmysle § 14 ods. 1 
zákona 583/2004 Z.z. 

Schvaľuje 
• zmenu rozpočtu č. 1

Uznesenie č. 46/11/09/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
• nákup traktora s príslušenstvom (traktorová radlica) 

za cenu max. 25 tis. eur
Schvaľuje

• zmenu rozpočtu – navýšenie finančných pros-
triedkov na kapitálové výdavky na nákup traktora 
s príslušenstvom max. do výšky 25 tis. eur, kryté 
prevodom z rezervného fondu zo zostatku zdrojov 
z predchádzajúcich rokov

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ sú zverejne-
né na úradnej tabuli v obci (po dobu 15 dní od pod-
písania starostom obce a overovateľmi), na interne-
tovej 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 zú-
častňovali sa na zasadnutiach OZ, svojimi podnetmi, 
názormi a pripomienkami by mohli prispieť k zlepše-
niu života v našej obci. 

(DB)

Správa o opravách a údržbe obecného majetku
V mesiacoch jún - august 2013 boli vykonané opravy a údržby obecného majetku z pros-
triedkov obce.

osvetlenia bolo riešené z nášho hlavného rozvá-
dzača s meraním pri vstupe na Penzion v zmysle 
platných predpisov a noriem. Tieto rozvádzače 
a predlžovacie káble bude môcť obec používať 
v budúcnosti aj na iné podujatiach na iných 
priestranstvách obce. Montážne práce vykonala 
fi rma Elzarus s.r.o.. Náklady na materiál a montáž 
– inštaláciu zariadenia boli 700 eur. 
3. Oprava odkvapového systému na obecných 
budovách
Z dôvodu havarijného stavu odkvapového systé-
mu obecných budov TU Kečka, šatní FK Sokol, 
kultúrneho domu sme v mesiaci júl 2013 vykonali 
čiastočnú výmenu žľabov a zvodov na týchto ob-
jektoch dodávateľsky. Obec v rámci VO, vopred 
stanovila rozsah a konkrétne podmienky opráv na 
jednotlivých objektoch. 
TU Kečka – výmena 44 m žľabov a výmena 27 
m zvodov 
Šatne FK Sokol  – výmena 18 m žľabov a výmena 
4 m zvodov 
Kultúrny dom – výmena 10 m žľabov 
Celkové náklady na uvedené práce predstavovali 
1500 eur.

Peter Baliak – starosta obce  

Zámer na obstaranie traktora s príslušenstvom
predložený návrh na zakúpenie použitého traktora. 
Touto otázkou sme sa zaoberali na Obecnom za-
stupiteľstve 11. septembra 2013, kde na základe 
uvedených argumentov poslanci OZ schválili nákup 
traktora s príslušenstvom max. za 25 tis.eur.
Uvedený stroj plánujeme zakúpiť do začiatku 
zimnej sezóny. 

Peter Baliak – starosta obce



Voľby 
do VÚC
Banská 
Bystrica
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Prečo si sa rozhodol kandidovať? 
Pretože mi nie je ľahostajný osud 
regiónu kde som vyrastal a aktivity, 
ktorým sa dlhodobo venujem majú 
záber presahujúci hranice jednej 
obce. K tomu, aby som ich roz-
behol na úrovni  bola potrebná aj 
súčinnosť zo strany predstaviteľov 
samosprávy, hoci nie vždy prišla 
v požadovanom rozsahu alebo 
vôbec. Teraz by som rád pomáhal 
ja iným. Nie(len) fi nančnými pros-
triedkami z vyčlenených dotácií, ale 
najmä osobnou zaangažovanosťou 
v jednotlivých projektoch, aktivitou, 
odhodlaním a snáď už aj istou dáv-
kou skúseností.
Ako vnímaš banskobystrický sa-
mosprávny kraj? 
Ako útvar, ktorý má mnoho sys-
témových nedostatkov, no aj pri 
súčasnom nastavení by mohol fun-
govať lepšie. Omnoho dôležitejšie 
však je ako vúcky vnímajú občania. 
Pri rozhovoroch s nimi mám neraz 
pocit, že samosprávny kraj je ako 
cudzie slovo, ktoré síce v bežnej 
reči sem-tam použijú, no jeho sku-
točný význam nepoznajú. Prípadne 

  Predseda Národnej rady 
Slovenskej republiky roz-
hodnutím č. 191/2013 Z. z. 
vyhlásil voľby do orgánov 
samosprávnych krajov a určil 
deň ich konania na sobotu 9. 
novembra 2013.
Právo voliť do orgánov sa-
mosprávnych krajov majú 
občania Slovenskej republiky 
a cudzinci, ktorí majú trva-
lý  pobyt v obci, ktorá patrí 
do územia samosprávneho 
kraja, alebo majú trvalý po-
byt vo vojenskom obvode, 
ktorý patrí na účely volieb 
do orgánov samosprávneho 
kraja do jeho územia a naj-
neskôr v deň konania volieb 
dovŕšili  18 rokov veku (ďalej 
len "volič").
Pre voľby do zastupiteľstiev 
samosprávnych krajov (ďalej 
len „zastupiteľstvo“) sa utvo-
ria v každom samosprávnom 
kraji jednomandátové voleb-
né obvody a viacmandátové 
volebné obvody, v ktorých sa 
volia poslanci zastupiteľstva 
pomerne k počtu obyvateľov 
samosprávneho kraja.
  V Banskobystrickom samo-
správnom kraji sa volí cel-
kom 49 poslancov. V okrese 
Brezno vo volebnom obvode 
č.3 sa bude voliť celkom 5 
poslancov.
  Pre voľby predsedu tvorí 
každý samosprávny kraj je-
den jednomandátový volebný 
obvod.
  Na odovzdávanie hlaso-
vacích lístkov a na sčítanie 
hlasov sa utvárajú v obciach, 
v mestách,  volebné okrsky. 
V obci Braväcovo bude urče-
ný 1 volebný okrsok.
  Voľby sa konajú na celom 
území Slovenskej republiky 
v jeden deň,  v sobotu. 
  Voľby sa konajú  v určený 
deň od 7.00 hodiny do  22.00 
hodiny. 
Pre voľby do orgánov samo-
správnych krajov  sa  v našej 
obci zriaďuje okrsková vo-
lebná komisia. Do okrskovej 
volebnej komisie najneskôr 
30 dní predo dňom konania 
volieb deleguje jedného zá-
stupcu a jedného náhradníka, 
každá politická strana, ktorá 
podáva kandidátnu listinu pre 
voľby do zastupiteľstva vo 
volebnom obvode, súčasťou 
ktorého je volebný okrsok.
Okrsková volebná komisia 
musí mať najmenej päť čle-
nov. Ak okrsková volebná 
komisia nie je v tomto počte 
vytvorená delegovaním po-
litických strán, alebo ak po-
čet jej členov klesne pod päť 
a nie je náhradník, vymenuje 
chýbajúcich členov z voličov 
starosta obce.

(MĽ)

Myšlienka usporiadať  športové 
podujatie venované špeciálne deťom 
vznikla ako výsledok dobrej odozvy 
na súťaže v rámci letného putovné-
ho tábora i na niekoľko športových 
popoludní, kde väčšinu účastníkov 
tvorili mladší športovci. Tí najsnaži-
vejší sa stretli v nedeľu 22. septem-
bra v našom kultúrno – športovom 
areáli a zmerali si sily v tradično-ne-
tradičnom desaťboji. Ten pozostával 
z pingpongu so stolnotenisovým 
trenažérom, hodu kľuchtou, šípiek či 

Všešportové hry mládeže
behu, ktorého súčasťou bola aj vedo-
mostná otázka. Ďalej obsahoval tiež 
zaujímavé disciplíny zamerané na 
rýchlosť, silu a šikovnosť súťažiacich. 
V takpovediac ideálnom jesennom 
počasí súťaže prebiehali  rýchlo 
a víťazov jednotlivých kategórií sme 
spoznali v priebehu niekoľkých hodín.  
Kategória 6-8: 1) Ľ upták Tadeáš 
2) Kán Oliver 3) Radoslav Repčiak 
a Perichta Matúš Kategória 9-11: 1) 
Karaffa Peter 2) Kochan Miroslav 
3) Tomáš Ľupták. Špeciálne ceny si 

odniesli Veronika Gašperanová ako 
najúspešnejšia z dievčat a Filip Kán 
ako najmladší účastník. Jedinou „chy-
bičkou krásy“ bol nižší počet účastní-
kov, a to aj napriek viacerým formám 
propagácie podujatia. Tí, ktorí prišli 
však neľutovali a okrem sladkej od-
meny a medailí, odchádzali najmä 
bohatší o pekné zážitky. A tak hoci 
o vydarenosti jednotlivých športových 
akcií môžeme diskutovať, všešpor-
tové hry mládeže a rovnako tak aj 
niekoľko športových štvrtkov ukázali, 
že pestré možnosti športového vyžitia 
v našej obci sú a záleží len na nás do 
akej miery ich (ne)využijeme. 

Slavomír Pôbiš

Samosprávny kraj nemá fungovať
sám pre seba, ale pre ľudí

V prvej polovici novembra nás čakajú voľby do zastupiteľských 
orgánov samosprávneho kraja a popri županovi budeme za okres 
Brezno voliť aj piatich „vuckárskych“ poslancov. Jedným z kandi-
dátov, ktorí sa uchádzajú o priazeň voličov je aj poslanec nášho 
obecného zastupiteľstva Slavomír Pôbiš.

počúvajú hlavne o tom, čo všetko 
vúcka nemôže. Toto by som rád 
zmenil a pozeral sa hlavne na to, 
čo všetko samosprávny kraj a jeho 
predstavitelia pre ľudí urobiť môžu. 
V opačnom prípade totiž funguje 
takpovediac sám pre seba a teda 
zbytočne.
Kandiduješ ako nezávislý kandi-
dát alebo si kandidátom politickej 
strany?
Kandidujem ako kandidát koalície 
strán, ktorej súčasťou je  aj strana, 
kde som členom už viac ako tri a pol 
roka. Avšak do predvolebnej súťaže 
nevstupujem s cieľom kandidovať 
proti niekomu  alebo proti niečomu, 
ale jednoznačne za niečo. Naviac si 
nemyslím, že prenášanie straníckej 
politiky na miestnu úroveň je vždy 
veľmi šťastné, pretože Horehronie 
potrebuje ľudí, ktorí sú ochotní uro-
biť pre svoje okolie viac ako musia 
(nie menej ako by mali) a v prípa-
de, že sa im to podarí nie je podľa 
mňa zafarbenie politického dresu 
prvoradé.
Aké sú zhruba mesiac a pol pred 
voľbami tvoje ciele?

Dúfam, že triezve. Mojím cieľom 
je ponúknuť alternatívu voči štýlu 
politiky, ktorý reprezentujú niektorí 
súčasní predstavitelia. Vyvolať dis-
kusiu o (ne)funkčnosti vúciek a od-
povedať na otázku, či momentálny 
stav je výsledkom zle nastavených 
pravidiel alebo skôr výsledok zlého 
personálneho obsadenia.  Neroz-
mýšľam teda o počte hlasov, ani 
volebnom umiestnení. Radšej cho-
dím medzi ľudí a počúvam.  Toto 
počúvanie ma napĺňa nádejou, že 
ešte stále je dosť tých, ktorí na 
všetko nezanevreli. Z vlastných skú-
seností totiž sám najlepšie viem, že 
ani náhodou nie sú všetci rovnakí.
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Braväcovo a jeho okolie, krásne 
lesy,príroda a v nej žijúca zver. Všetci 
vieme ,aká zver žije tu v našom oko-
lí- je to hlavne zver jelenia ,srnčia a 
diviačia. Sú tu aj malé a veľké šelmy. 
No málokto vie ,že o túto zver sa aj 
niekto stará. Ten niekto v okolí Bra-
väcova je PZ Maková a samozrejme 
členovia tohto združenia. Našou 
úlohou je predovšetkým postarať sa 
o túto zver a to hlavne v čase núdze 
.Do obdobia vrcholu poľovníckeho 
práva plniť schválený plán odstrelu 
je našou povinnosťou zabezpečiť 
potrebné množstvo sena,jadrového 
a dužinatého krmiva a až potom je na 
rade lov zveri. Najkrajším obdobím 
plnenia schváleného plánu lovu je 
obdobie jelenej ruje.

Práve v tomto čase ju tu máme . 
Začiatkom septembra sa v našich le-
soch začína jelenia ruja. Počas celého 
septembra jelene hlasno ručia. Každý 
si hľadá vhodné miesto, odkiaľ sa 
jeho ručanie rozlieha široko- ďaleko. 
Najradšej sa ozývajú z vyvýšených 
miest - hrebienkov a grúnikov, odtiaľ 
je ich volanie počuť najlepšie. Každý 
jeleň volaním dáva o sebe vedieť a 
ostatným sokom oznamuje, že toto je 
jeho výsostné územie. 

„Najmocnejší jeleň nestrpí vo svo-
jom území žiadneho iného jeleňa. 
Ak sa mu nejaký omylom alebo aj 
náročky zatúla do jeho revíru, hneď 
ho začne z neho vyháňať. Keď sa mu 

Jelenia ruja je opäť tu
však nevítaný hosť postaví na odpor, 
strhne sa medzi nimi súboj. A vtedy 
príde na rad parožie, ktoré inak slúži 
jeleňom ako ozdoba. Jelene búšia 
vzájomne do seba parožím, virgajú 
zadnými nohami a hlasito fučia.

Súboj môže trvať aj niekoľko hodín. 
Zavše sú jelene tak vysilené, že si 
musia chvíľku oddýchnuť a potom 
zase pokračujú v súboji, ktorý má 
vždy víťaza a porazeného. Víťaz má 
právo odviesť si všetky jelenice, o 
ktoré bojoval.

Medzi jeleňmi sa bojuje jednak o 
územie, ale najmä o jelenice. Pora-
zený jeleň, ktorý býva v súboji len 
výnimočne poranený, sa musí vzdialiť 

z výsostného územia 
víťaza a snažiť sa vy-
bojovať si nové rujo-
visko a jelenice inde. 
Jelene ručia najviac 
v noci

Počas ruje často 
celé dni nič nežerú a 
veľmi schudnú. V tom-
to období ich myseľ 
opantáva len myšlien-
ka na spárenie sa s jelenicami. Svoje 
miesta označujú nielen charakteris-
tickým ručaním, ale aj pachom, ktorý 
je cítiť na pomerne veľkú vzdialenosť.

Pomaly nám toto krásne obdobie 
jelenej ruje končí. Môžeme v krátkosti 

aj bilancovať . PZ Maková má pre 
tento rok schválený odstrel šiestich je-
leňov. K poslednému septembrovému 
týždňu máme už ulovených štyroch. 
Sú to všetko jedince výradové a ne-
vhodné do ďalšieho chovu. Jeden je 
však niečím výnimočný-čím, neverili 
by ste ,že za túto výnimočnosť vlastne 
môžeme my ,ľudia, nie všetci ale len tí 
nezodpovední, ktorí v lese nechávajú 
odpad ,alebo ho doslova do lesa vy-
vážajú. V mene prírody a jej tvorstva 
Vás pekne prosím ,nech odpad len vo 
vašom odpadkovom koši končí.

Nie, nezabudol som, čím bol ten v 
poradí tretí jeleň výnimočný. Verte 
,alebo neverte, okolo svojho krku mal 
navlečenú pneumatiku z auta. Ako 
sa mu tam dostala sa nedozvieme 
,ale to, že veľmi trpel a len výstrel ho 
zachránil, to vieme.Preto sa zamys-
lime a ďalšiemu tvorovi už utrpenie 
nespôsobme!

 Zdenko Citterberg 
poľovný hospodár, PZ Maková Beňuš

Nastala jeseň, jedno z tých najkrajších a najfascinu-
júcejších období, ktoré prichádza do nášho roka. To 
čaro jesenných farieb do nás vnáša akúsi atmosféru, 
ktorá v nás vytvára pocit pokoja a lásky. Slnko mení 
svoje pôsobisko deň za dňom a doba svetla sa kráti. 
Rána už bývajú zahalené do hustej a tajuplnej hmly.

Toto je ten správny  čas na tú najlepšiu turistiku. No 
ak má človek hory a prírodu rád, nemusí čakať na 
takýto vysnívaný rozprávkový čas.

 My sme na dobrý čas nečakali a všetky naplánova-
né turistické výlety sme uskutočňovali až od skorej jari.

Neodrádzali nás ani horúce letné dni keď sme v 
Malej Fatre po hlavnom hrebeni hľadali, aspoň jeden 
nevyschnutý prameň vody,no nenašli sme ho.

Neodrádzali nás ani búrky na Veľkom  Boku ktoré 
sa na nás valili zo všetkých strán, no nezmokli sme.

Neodrádzal nás žiadny nečas, únava,strach či 
bolesť. 

Z našich spoločných ciest za poznávaním našej 
prírody sme sa aj napriek týmto všetkým neduhom 

vrátili  všetci spoločne vždy zdraví a veselí.
Človek žije na tejto zemi nie len preto aby z nej bral, 

ale aby po ňom ostali nejaké hodnoty.
Pokúsili sme sa o z realizovanie takejto hodnoty 

.Jedna z našich akcií bola brigáda alebo vykopanie 
vodného prameňa pod Bukovinkou.

Prameň sme vykopali okolie zveľadili,  a možno si 
na nás spomeniete keď sa pod Bukovinkou osviežite 
pohárom vody.

Projekt voda pod Bukovinkou a reštaurácia súsošia 
na námestí pri autobusovej zastávke bol fi nancovaný 
z peňazí, ktoré sme získali od obce ako iné združenia. 
Ďakujem všetkým, ktorí sa na týchto akciách podieľali, 
obci že nás fi nančne podporila, ďakujeme aj  všetkým 
tým čo nám fandia.

Jeseň už začala a zima sa nezadržateľne blíži.
No vždy je ten čas vykročiť si do prírody a zahľadieť 

sa do všetkých jej pokladov ktoré v sebe skrýva.
Načerpať z nej bohatstvo, silu a ideu do ďalšieho 

nášho života.
(JĽ)

Po dolinách, po horách
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X. časťČo prezradila kronika Čo prezradila kronika 
Rok 1972 – Po vyhodnotení agitácie 
a podpísaní prihlášok členstva sa 
rozhodli stranícki a okresní funkcio-
nári vyhlásiť družstvo na 31. januára 
1972, na deň, keď bola naša obec 
oslobodená Sovietskou armádou. 
V tento pamätný deň už od samého 
rána bola v obci slávnostná nálada. 
Vyhrával miestny rozhlas a povolá-
val ľudí na ustanovujúcu schôdzu 

motorového automobilu GAZ. Ľudia 
spoločne a veľmi aktívne so zápalom 
pracovali na poli. Do konca tohto roku 
bol plán splnený: cesta, vodovod, 
rekultivácie, senník, ovčín. V ňom 
bolo sústredených koncom roku 500 
oviec. Spoločná práca sa zatiaľ veľmi 
darí. Založením JRD bola zrušená 
prevádzkareň. Autá boli prevedené 
do vlastníctva JRD. Taktiež bolo 

do ďalšej súťaže postúpilo družstvo 
súperov z Valkovne. „Sláva víťazom, 
česť porazeným.“ DO SZM nacvičila 
divadelnú hru „Kamenný chodníček.“ 
Divadelnú hru hrali 6 krát – Nemecká 
- 1, Mýto pod Ďumbierom – l, Filipovo 
– 1, Braväcovo – 3 krát. 
Na žiadosť MNV bola zahájená re-
gulácia potoka Hlboká, ktorý preteká 
cez našu obec. 

Rok 1973 – Na návrh ONV 
– KSS a OPS bola určená 
spoločná schôdza funkcioná-
rov obcí Braväcovo a Beňuš 
za účelom zlúčenia družstva. 
Zástupcovia okresu hovorili 
o koncentrácii a špecializá-
cii výroby, ako i o spoločnej 
kooperačnej práci. Mali byť 
utvorené dva dvory a to Bra-
väcovo a Beňuš. Zlúčenie sa 
muselo previesť ako splnenie 
jednej z hlavných úloh politiky 
našej strany. Zlúčenie bolo 
odhlasované a odsúhlasené. 
Zástupcovia vyšších orgánov 
prisľúbili nášmu družstvu rea-
lizáciu plánu, ktorý si postavilo 
pri zakladaní JRD. To zname-
ná, že výstavba, ktorá sa má 
v Braväcove previesť, bude 
prevedená. Dňa 23.2.1973 sa 
konala zlučovacia schôdza 

založenia JRD. Už poobede sa ľu-
dia začali húfne zhromažďovať do 
miestneho pohostinstva, kde boli pre 
tento účel pripravené obidve miest-
nosti. Prišla takmer celá dedina. Za 
pripravené stoly zasadli stranícki, 
štátni a obecní predstavitelia. Prišli aj 
zástupcovia a funkcionári susedných 
obcí. Schôdzu otvoril predseda MNV 
Dezider Nemčok. Po skontrolovaní 
prihlášok za členov družstva, funk-
cionári konštatovali, že môže byť 
vyhlásené celoobecné družstvo. Pre 
spoločné hospodárenie v obci sa 
rozhodlo 187 členov. Družstvo bude 
mať 480ha pôdy. Nasledoval kul-
túrny program pionierov, zväzákov, 
príhovory zástupcov ONV, čítanie 
stanov JRD. Stanovy boli jednohlas-
ne schválené. Prečítal sa návrh plánu 
výstavby družstva na jeden rok. Bolo 
navrhnutých a schválených 6 akcií – 
cesta, elektrika, senník, ovčín, voda 
a 100 ha rekultivácií. Za predsedu 
družstva bol zvolený s. Ladislav 
Pačesa, ktorý úplne na záver usta-
novujúcej schôdze povedal: „Pred 27 
rokmi sme sa dožili oslobodenia od 
fašistických votrelcov a dnes v tento 
výročný deň, dajme novému družstvu 
priliehavý názov JRD-Oslobodenia.“ 
Názov naozaj priliehavý. Celého 
tohto podujatia sa zúčastnila aj 
československá televízia a novinári 
z viacerých denníkov. Po ukončení 
schôdze bola slávnostná večera 
pre všetkých družstevníkov a potom 
tanečná zábava. Tento deň zostane 
v pamäti po dlhú dobu. Náklady na 
ustanovujúcu schôdzu boli čerpané 
zo spoločenstva JHR (Jednotne hos-
podáriaci roľníci) ako aj zakúpenie 

zrušené obuvníctvo a pílenie dreva 
v obci. Výstavba ZDŠ pokračovala 
veľmi pomaly. Tento rok sa budova 
postavila pod strechu.
Mimoriadne udalosti 30.10.1972 
sa stala tragická dopravná nehoda 
v Gašparove pri železničnej stanici. 
K nehode došlo v neskorých večer-
ných hodinách, kedy Š. Gordulič 
- predavač v miestnom pohostinstve 
v Braväcove, viezol do Brezna 28 
ročného Pavla Pačesu a 32 ročného 
Jána Roštára. Vodič  v zákrute 
nezvládol riadenie vozidla a narazil 
do elektrického stĺpa. Pavol Pačesa 
bol z auta vyhodený a pri prevoze do 
nemocnici zraneniu podľahol. Vodič 
s druhým spolujazdcom boli ľahšie 
zranení. Pri výstavbe rodinného domu 
Jána Pačesa (Kúvika) došlo k tragédii. 
30 ročného Igora Pôbiša, ktorý praco-
val na lešení a neznámym spôsobom 
sa zaplietol medzi elektrické drôty. Ih-
neď bol menovaný I. Pôbiš usmrtený. 
25.2.1972 sa konala súťaž medzi 
obcami, pri príležitosti 50. výročia 
vzniku ZSSR. Niesla sa pod názvom 
„Pozdrav priateľom“. Naša obec sú-
ťažila s obcou Valkovňa. Prvé kolo 
súťaže prebiehalo vo Valkovni. Pre 
malý počet bodov za výzdobu obce 
sme toto kolo prehrali. Odveta sa 
konala u nás v miestnosti u Paulia-
ka. Porotu tvorili zástupcovia ONV 
z Banskej Bystrice. Konferencierom 
súťaže bola Anna Pačesová. Naše 
súťažné družstvo bolo v tomto zlo-
žení: s. Július Citterberg, s. Valéria 
Gašperanová, s. Anna Straková, s. 
Mária Libičová, s. Marian Nemčok. 
V druhom súťažnom kole vyhrali 
opäť naši súperi z Valkovne, preto 

Usatnovujúca schôdza založenia JRD

Predseda družstva Ladislav Pačesa

družstiev Braväcovo, Beňuš v Zá-
vodnom klube Mostáreň Brezno. Tu 
dostalo JRD nový názov a to: „JRD 
Oslobodenia“ Braväcovo – Beňuš 
so sídlom v Beňuši. Kanceláriu pre-
miestnili do Beňuša. Predsedom 
spoločného družstva sa stal s. Milan 
Majer zo Strelníkov, vedúci dvora 
Braväcovo – s. Ladislav Pačesa, ve-
dúci dvora Beňuš – s. Ladislav Kán.
Koncom júna sa na miestnom ihrisku 
konal „Verejný hovor“ s občanmi. 
Jeho hlavnou náplňou bolo plnenie 
volebného programu Národného 
frontu. Hlavný prejav na zhromaždení 
predniesol predseda MNV s. Dezider 
Nemčok. V kultúrnom programe vy-
stúpil súbor Mostár z Brezna. Večer 
mala byť tanečná zábava, ale pre ne-
priaznivé počasie sa neuskutočnila. 
V auguste sa konala slávnosť na 
počesť 50. Výročia vzniku „Hasičskej 

jednoty.“ Slávnosť bola spojená so 
súťažou požiarnych družstiev z Bra-
väcova, Bacúcha, Beňuša a Heľpy. 
Víťazom sa stalo naše družstvo. Už 
ráno sa konal manifestačný sprievod 
k pomníku padlých pri Hájenke. 
Hlavný prejav mal predseda MNV s. 
Dezider Nemčok. Poobede sa konal 
ženský futbal medzi Braväcovom 
a Beňušom, ktorý skončil remízou 
3:3. Večer sa konala tanečná zábava.
Výstavba ZDŠ pokračovala, vymu-
rovali sa vnútorné priečky, zaviedla 
sa elektrická inštalácia a vnútorné 
omietky. 
Obchody -V predajni so zmieša-
ným tovarom je vedúca Dorota 
Ličková z Beňuša, predavačky sú 
– Margita Kánová a Katarína Bet-
ková z Bacúcha. V predajni „Chlieb 
– pečivo“ predávajú Mária Libičová 
a Mária Bacúšanová z Braväcova. 
V mäsne je vedúcim Jozef Bacúšan.
Socialistický zväz mládeže prevzal 
do prenájmu rodinný dom Júliusa 
Michelčíka, v ktorom si zriadil svoj 
klub. Konali sa tam schôdze, rôzne 
besedy, nácviky divadiel, večierky 
pri magnetofóne. SZM nacvičilo 
divadelnú hru „Mozoľovci“ a zahrali 
ju 2 krát v Braväcove. Po večernom 
predstavení sa konala tanečná zába-
va u Jozefa Pauliaka.

Od 1.2.1973 začal premávať autobus 
– expres Braväcovo – Bratislava. Dô-
vod bol preplnený miestny autobus, 
ktorý vozil robotníkov do Mostárne 
Brezno, ŠZ Podbrezová, Strojárne 
Piesok. Obaja šoféri boli z Braväcova 
a to: Ján Pačesa (Kúvik) a Ľubomír 
Pauliak.
Školstvo – Riaditeľ: Martin Kán, 
učiteľky: Kvačkajová, Kánová, Me-
siarkinová, Ditrichová. Počet detí 
– 105. Materská škola – riaditeľka : 
A. Straková, učiteľky: K. Pániková, 
M. Libičová, M. Machničová. Počet 
detí – 55.
V máji sa začala regulácia potoka 
Hlboká. Previedla sa len v jednom 
úseku cez našu dedinu. V obci sa za-
ložil „Zbor pre občianske záležitosti.“ 
Prvé uvítanie detí do života sa konalo 
v decembri 1973 v šatniach. 

(EĽ)


