
Svetový deň darcov krvi
Cez oceán kvapiek blúdim,
z ktorých aj môj život povstal,
cez more krvi všetkých skupín všetkých
ľudí a počítam, koľkí by tu asi neboli, 
keby nie tých sŕdc krásnych, takých
obetavých, šťastných, čo dali jedinú
najvzácnejšiu tekutinu s pocitom
túžby a viery, že vytrhnú smrti ďalší cieľ.

Celý svet si 14. júna 
pripomenul svetový deň 
darcov krvi. Jeho cieľom 
je vzdať česť a vďaku 
ľuďom, ktorí dobrovoľne 
a bezplatne darovali 
vlastnú krv. Títo ľudia 
t a k  k o n a j ú  b e z 
n á r o k u  n a 
odmenu, iba 
s pocitom, že 
ich rozhodnutie pomáha 
zachrániť život človeka. 
Ludwig van Beethoven 
povedal „Nič nie je kraj-
šie ako rozdávať šťastie 
mnohým ľuďom“. Tieto 
slová patria Vám všet-

kých dobrovoľným dar-
com krvi. Dávate životu 
najväčší dar. Počúvate 
volanie o pomoc srdcom 
a vlastnou krvou pomá-
hate zachraňovať ľud-

ské životy. Je vzácne 
stretnúť ľudí, ktorí 

robia niečo 
nezištne. Vy, 
ktorí darujete 

krv a tým zachraňujete 
život takí ste. 
MS SČK v Braväcove 
Vám prostredníctvom 
obecných novín vzdáva 
česť a vďaku.

(EĽ)

Štvrťročník pre občanov horehronskej obce Braväcovo
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Vážení spoluobčania,

  prežili sme ďalšie tri mesiace tohto roka, 
preto mi dovoľte oboznámiť Vás o našich akti-
vitách za toto obdobie. Obecné zastupiteľstvo 
zasadalo 26. 4. 2012. O prijatých uzneseniach 
z tohto rokovania sa dočítate  v samostatnej 
časti našich obecných novín Braväčan.
  Nechcem sa opakovať o zmenách na úseku 
odpadového hospodárstva, ktorý sme zavied-
li, ale mali by sme sa všetci vážne zamyslieť nad čistotou a odstraňovaním 
– kosením priestranstiev pred svojimi rodinnými domami. Aj keď má Obec 
Braväcovo v platnosti VZN č.15/2008, kde sa v § 4 hovorí o povinnosti 
vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti udržiavať čistotu priestoru 
pred domom záhradou, v posledných rokoch sme si zvykli, a aj požadujeme 
aby túto činnosť vykonávala obec. Vieme pochopiť starších a osamelých 
spoluobčanov, ktorí už nevládzu, tu vieme pomôcť.
  Práve v týchto letných mesiacoch je obdobie, kedy máme s pracovníkmi 
na menších obecných službách, resp. aktivačných prácach najviac roboty 
s kosením a odvážaním pokosenej trávy nielen z veľkých plôch verejných 
priestranstiev a parkov, ale kosíme aj tie najmenšie pásiky trávy pred plotmi 
a záhradami. Názory niektorých občanov sú, veď je to povinnosť obce, ale-
bo čo budú robiť nezamestnaní. Hlavne, že za plotom vo vlastnej  záhrade 
máme čisto, peknú skalku, pravidelne kosený trávnik. 
  Éra klasickej dediny a chovu domácich zvierat je preč, v pôvodnej forme 
sa už nevráti. Vtedy sme takéto starosti s kosením priestranstiev nemali. 
Takže sa nespoliehajme na obec, a urobme aj niečo naviac pre skrášlenie 
svojich priedomí a zlepšenie životného prostredia obce. Česť výnimkám 
a vďaka im za čistenie a udržiavanie „cudzieho majetku“.
  V mesiaci máj - jún sme na základe búracieho povolenia odstránili starý 
sklad materiálu, pozemok pod stavbou sme odpredali v súlade s platnými 
právnymi predpismi. V súčasnosti začíname s miernym rozšírením hľadiska 
na amfi teátri a rekonštrukcii schodov, čo by sme chceli dokončiť do festivalu. 
Ďalej pokračujeme na spracovaní projektovej dokumentácie rekonštrukcie 
Turistickej ubytovne Kečka a s prípravnými prácami na vybudovanie ka-
merového systému – inštaláciu troch kamier na monitorovanie obecných 
priestranstiev.
  Ešte k prenájmu – výpožičke priestorov amfi teátra. Medzi spoluobčanmi 
niekto šíri nepravdivé informácie, že obec ako súčasný prenajímateľ, tieto 
priestory prenajíma za vysoké nájomné, čo nie je pravda. Výpožička na je-
den deň je za 15 eur, na dva dni 25 eur, včetne koliby s guľášovou súpravou 
(kotol, kotlina), grilu a palivového dreva.

Peter Baliak – starosta obce
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Mladí hasiči 
DHZ Braväcovo 

víťazmi okresného kola 
„Hry Plameň“

Dňa 26. mája 2012 organizovali členovia 
DHZ Braväcovo na ihrisku TJ Sokol Bravä-
covo Okresné kolo hry Plameň, čiže súťaže 
mladých hasičov. Tejto súťaže sa zúčastnili 
kolektívy mladých hasičov z celého okresu 
a obec Braväcovo tu zastupovalo družstvo 
v kategórii dievčatá. Ako po minulé 3 roky 
naše dievčatá vyhrali vo svojej kategórii 
s najlepším časom celej súťaže, čím poko-
rili aj najlepší kolektív chlapcov čo si zaslúži 
uznanie. V kategórii chlapcov zvíťazili naši 
susedia z DHZ Gašparovo. Súťaž otvoril 
starosta obce Braväcovo Ing. Peter Baliak 
a po skončení pretekov si organizátori 
vyslúžili poďakovanie a pochvalu riaditeľky 
OV DPO SR v Brezne Renáty Rusovej. 

Naše mladé hasičky teda postúpili na 
krajské kolo hry Plameň, konané dňa 16. 
júna 2012, kde reprezentovali nie len na-
šu obec, ale aj celý okres. Tu obsadili vo 
veľkej konkurencii pekné šieste miesto. Za 
celé úsilie, hodiny tréningu a za nesmiernu 
snahu a bojovnosť im patrí veľká vďaka. 
V neposlednom rade patrí vďaka trénerom 
a vedúcim mládeže, ktorí ich svedomito 
pripravovali. 

Naši hasiči 
na okresných previerkach 

pripravenosti DHZ 
 Dňa 9.júna 2012 sa družstvo DHZ Bra-
väcovo zúčastnilo okresných previerok 
pripravenosti   DHZ okresu Brezno. Tu sa 
za svoje výsledky nemuseli hanbiť (štafeta 
89 s, požiarny útok 26 s) a právom obdržali 
Osvedčenie o splnení limitov PP DHZ za čo 
patrí celému družstvu vďaka. 

(MŠ)
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Naši jubilanti
V druhom štvrťroku tohto ka-
lendárneho roka sa pekného 
jubilea dožili viacerí naši ob-
čania. V mene obce i  kolektívu 
redakčnej rady im zo srdca 
blahoželáme.

50 rokov
Srnka Miroslav

Srnková Katarína

60 rokov
Švantner Jaroslav
Srnková Valéria

65 rokov
Libičová Margita

80 rokov
Ambróz Viliam

85 rokov
Pôbišová Leona

(VI)

Každú druhú májovú nedeľu v roku 
si pripomíname Deň matiek. Obec-
ný úrad v Braväcove dňa 13.5.2012 
pri tejto príležitosti pripravil osla-
vy pre matky, staré mamy, aby 
sa im poďakoval za lásku a sta-
rostlivosť, ktorú rozdávajú svojim 
deťom či vnúčatám. Materstvo 
ako také je intímna a neustále sa 
vyvíjajúca skúsenosť ženy. Byť 
matkou znamená mať veľmi sil-
né zážitky a emócie týkajúce sa 
starostlivosti o deti, výchovy až 
do dospelosti. Naučili nás milovať 
sa navzájom, všímať si ľudí okolo 
seba, nebyť ľahostajným voči ich 
bolestiam, naučili nás prijímať pre-
meny v prírode i v živote. Keď ho-
voríme o matkách, musíme hovoriť 
i o deťoch a otcoch. Všetci spolu 
tvoria rodinu. Matka, dieťa, otec 
tvoria najintímnejšie vzťahy, naj-
pevnejšiu oporu, najmocnejšie ob-
jatie, ale najtvrdší zápas o šťastie. 
V dnešnom uponáhľanom svete 
však úloha matiek - žien, dostáva 
iný rozmer. Rovnakým dielom ako 
muži sa podieľajú na materiálnom 
zabezpečení rodiny, no zároveň 
si plnia i nenahraditeľnú úlohu 

(VI)

Deň matiek v Braväcove
matiek, navyše v podmienkach, 
keď na deti číha množstvo nástrah, 
ktoré sme my nepoznali. Za lásku 
a starostlivosť sa im poďakovali de-
ti z MŠ z Braväcova a ZŠ z Beňuša 
v hodnotnom, emotívne bohatom 
programe. Láska a spokojnosť 
žiarila na oboch stranách. Ďakuje-
me učiteľkám - Monike Matulíkovej, 
Oľge Chalupkovej, Zuzane Ľuptá-
kovej, Slávke Gašperanovej, Moni-
ke Murgašovej za nácvik programu 

k tomuto sviatku. V mene všetkých 
detí, malých i veľkých ďakujeme 
za život a lásku. Želáme všetkých 
matkám, aby ich deti vyrastali 
v úplných rodinách. Žite pre blaho 
svojich detí! Pripravená sladká od-
mena pre účinkujúcich, mamičky, 
starké určite potešila. Ďakujem 
Obecnému úradu v Braväcove, za 
prežité chvíle v spoločnosti dob-
rých ľudí a šťastných detí.

(EĽ)

Venované našim matkám a otcom
Mama, ty si najväčší poklad na zemi,
bez teba by som bol stratený.
Bola si vždy pri mne, keď som bol chorý
a hladkala si, keď plakal som, že ma niečo bolí.
Tvárim sa, že ťa už netreba, no to je klam.
Som naozaj šťastný, že teba, mama moja, mám.
Keď som bol chlapec ešte malý,
držal som sa sukne mojej mamy.
Dnes skoro dospelý som a poznám už viacej žien,
no mama je jedna a vždy bude len.
Dnes za lásku, nehu a starostlivosť ti poďakovať chcem,
ktorou obklopovala si ma po osemnásť rokov každý deň.
Keď by si ospravedlnenie pred všetkými tu prijala,
tiež poďakujem sa za dôveru, ktorú si do mňa vkladala.
A aj keď som ju často sklamal,
do očí niekedy ti klamal,
verila si vo mňa – viem,
a milovala ma každý deň.
Dnes som už takmer muž
a mnohé veci chápem už.
Dnes moje srdce kypí láskou,
ale nie za žiadnou kráskou.
Teba, mama moja, milujem
a dokazovať ti to budem odteraz 
už každý deň.
Rodičia sa konečne prestali 
venovať svojim deťom a fas-
cinovane hľadeli na chlapca, 
ako pozerá svojej mame do 
očí, ktoré sa jej s každým 
slovom viac napĺňali slzami. 
Keď dohovoril, tvár scho-
vala do vreckovky a plecia 
sa jej triasli. Aj keď báseň 
patrila všetkým ženám, on a 
jeho mama vedeli najlepšie, 
čo jej chcel povedať.
Z radu spolužiakov potom 

vystúpila Maťka. Mala krásne, ligotavé, jas-
nočervené šaty, obočie, ktoré si pred rokom 
vyholila a dokreslila čiernou čiarou, bolo dnes 
dokonale upravené do tenkej linky a vlasy, 
kedysi čierne a strapaté, mali prirodzenú 
mahagónovú farbu, vyčesané do elegantného 
účesu. Frenky preglgol. Kika sa hrdo usmie-
vala a pokyvovala hlavou, Maco vzdychol. Ani 
jeden z nich netušil, čo bude nasledovať, no 
aj napriek tomu cítili akúsi nervozitu. Maťka 
pristúpila k mikrofónu, zhlboka sa nadýchla 
a predniesla svoj súkromný príhovor otcovi, 
ktorý si sama pripravila. Aj jej slová sprevá-
dzala tichá hudba.
Môj otec, ten mi všetko dal,
aby som šťastná bola, si tiež prial.
Môj otec mi vždy všetko odpustil,

len raz mi ublížil, keď ma opustil.
Zavčasu od nás odišiel,
keď jeho čas nadišiel.
Sľúbil mi, že sa nemám báť, 
že ako anjel strážny pri mne bude stáť,
vraj na mňa sa bude dívať z neba,
aj strážiť ma, keď bude treba...
Otca len jedného vraj máme, 
pred iným dvere zatvárame.
No dnes už viem aj iné veci,
že aj druhému môžem vravieť oci.
Otec je ten, kto ma miluje,
ten, čo sa o mňa strachuje.
Preskáče so mnou aj zlé časy,
keď vraciam, pridrží mi vlasy.
Vďaka ti patrí, teraz viem
a za všetko ťa milujem.

Len oni traja vedeli pochopiť presný 
význam tých slov, ktoré sa vznášali 
sálou a hľadali svojich adresátov. 
Dôkazom toho, že ich naozaj našli, 
boli vlhké oči aj iných otcov a mám. 
Tá, ktorá s citom prednášala tieto 
slová, tu asi nebola jediná, ktorá po-
trebovala niečo odkázať tomu, kto ju 
má rád. Maťa mala hrdlo stiahnuté, 
no jej hlas bol pevný, prerušovaný 
len smrkaním rodičov.

(Autor neznámy)
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1. Patríš nielen medzi najstar-
ších ale aj najskúsenejších 
poslancov OZ Braväcovo. V ko-
munálnych voľbách v roku 
2010 si sa rozhodol kandidovať 
na poslednú chvíľu. Prečo si 
už nechcel kandidovať, alebo 
z akého dôvodu si váhal so 
svojou kandidatúrou, kto Ťa 
nakoniec presvedčil? 
Kandidovať som už nechcel, pre-

tože som sa do aktivít MNV a neskôr OcÚ zapájal, či už ako 
aktivista, neskôr poslanec MNV a neskôr aj ako poslanec 
ONV za obec od svojho príchodu do Braväcova v r. 1970. 
Na znovu kandidovanie ma presviedčala dlho jedna členka 
organizácie Červeného kríža, no a nakoniec ma presvedčila, 
aby som kandidoval.
2. Keďže si ako poslanec zažil obdobie aj pred revolú-
ciou, aký rozdiel je podľa Teba vo fungovaní samosprávy 
v porovnaní predrevolučných, porevolučných rokov 
a súčasného obdobia?
Za socializmu si zložky Národného frontu – KSČ, SZM, 
hasiči, športovci, ČK, SPB pred voľbami povedali, čo chcú 
v obci za nasledujúce volebné obdobie vybudovať. ONV im 
to buď schválil, alebo nie. Ak schválil, tak dal na to peniaze. 
V obciach sa budovalo väčšinou v akcii „Z“, čiže peniaze boli 
na materiál a prípadne na zaplatenie odborných prác. Dnes 
si obce môžu naplánovať čo len chcú, ale peniaze musia 
doslova od štátu žobrať.
3. V tomto roku sme začali s novým spôsobom odstra-
ňovania TKO, občanom sme zabezpečili domáce kom-
postéry na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 
odpadov. Ako tieto zmeny vnímajú naši spoluobčania ?
Ja si myslím, že väčšina našich spoluobčanov sa naučila 
poriadku a kúpa kompostérov, ako aj kúpa kuka nádob bola 
našimi občanmi veľmi kladne hodnotená. Treba len veriť, že 
i tí občania, ktorí ešte kompostéry nemajú, si ich budú od 
OcÚ pýtať a tak pomôžu pri skrášľovaní a poriadku v obci.
4. Aký je podľa Teba hlavný problém pri rozvoji našej 
obce ?  
Odpoveď na túto otázku je jednoduchá – nedostatok fi nan-
cií, ktoré chýbajú v každej obci, ak sa chce obec rozvíjať 
a zveľaďovať.
5. Vieme, že si dôchodca, ale ako Ťa všetci poznáme, 
aktivít máš viac ako dosť. Predsa nás zaujíma, ako vyu-
žívaš svoj voľný čas?
Ja si myslím, že na dedine, keď má človek hospodárstvo čo 
i len malé, tak má vždy čo robiť, ak sa mu pravdaže chce 
robiť. No a mne sa chce robiť, či už doma, alebo pomoc 
známym. Takže sa rozhodne nenudím.

(PB)

Na slovíčko s...Na slovíčko s...

Ivanom Kuvikom Tretí júlový víkend v Braväcove sa bude 
opäť niesť v znamení folklóru. V našej 
dedinke sa už po jedenásty krát uskutoční 
Folklórny festival na Bielych Handľoch. 
Program bude nabitý zaujímavými vy-
stúpeniami folklórnych súborov a skupín 
z blízkeho i vzdialenejšieho okolia a sa-
mozrejme nebude chýbať ani hosť zo 
zahraničia. Celý festival sa ako každý 
rok začne tradičným sprievodom po obci, 
ktorý bude zároveň živou pozvánkou pre 
všetkých, ktorí radi prídu podporiť snahu 
ľudí o prezentáciu obce a rozvíjanie kul-
túrneho života v nej. 
V piatkovom programe sa predstavia 
zahraničný súbor z Bulharska, Nadeje 
z Paríža a kultúrnu bodku za úvodným ve-
čerom festivalu dá Divadelný súbor z Hri-
ňovej s hrou Jááánošííík. Program bude 
v sobotu pokračovať detským pásmom, 
kde sa predstavia detské folklórne sú-
bory Klások z Podbrezovej, Malá Kýčera 
z Čierneho Balogu, taktiež tanečný krúžok 
pri MŠ Braväcovo a program navyše 
ozvláštnia a spestria aj detskí sólisti 
a speváci. V regionálnom programe sa 
návštevníkom predstavia súbory Vernár 
z Vernáru, Bacúšan z Bacúcha, Beňu-
šianka z Beňuša, Suche Karki z Prešova 
a nebude chýbať ani domáca Bukovinka. 
Vyvrcholením festivalu bude profilové 
vystúpenie folklórneho súboru, ktorý síce 

nie je z ďaleka, ale svojou kvalitou sa vy-
rovnáva mnohým profesionálnym telesám 
na Slovensku - Mostár z Brezna. 
V sobotu nebudú chýbať ani tradičné 
sprievodné podujatia, ako sú remeselní-
ci, ktorí ponúkajú svoje tradičné, ale aj 
netradičné ľudové výrobky a predmety 
návštevníkom na obdiv, ale aj na predaj. 
Ďalej sa naši priaznivci budú môcť pri-
staviť na občerstvenie v dvoroch, kde im 
naši nadšenci ponúknu tradičné domáce 
špeciality. Samozrejme nebudú chýbať ani 
atrakcie pre našich najmenších, ktorí sa 
môžu do sýtosti vyblázniť na kolotočoch, 
či skákajúcom hrade. V neposlednom rade 
treba spomenúť záverečnú zábavu pod 
holým nebom pre všetkých, ktorí po dvoch 
náročných dňoch festivalu majú chuť sa 
ešte zabaviť pri živej hudbe. 
Všetci sa už tešíme na množstvo náv-
števníkov, ktorí prídu svojou prítomnosťou 
podporiť snahu našich členov a potleskom 
potešiť všetkých účinkujúcich. Po minulom 
ročníku sme latku nastavili veľmi vysoko, 
takže dúfame, že tento rok nám opäť bude 
priať počasie a festival sa stretne s rovna-
ko pozitívnym ohlasom. Na záver snáď už 
zostáva len vysloviť nádej, že to spoločne 
dotiahneme do rovnako úspešného konca 
ako minulý rok a budeme sa tešiť na ďalší 
ročník, ktorý bude ešte lepší... 

(RV)

Bielohandeľské kultúrne združenie
BUKOVINKA pozýva...
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Uznesenia Obecného zastupiteľstva zo zasadnutía OZ v Braväcove, 

konaného dňa 26. apríla 2012.

Uznesenie č. 10/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

berie na vedomie
• kontrolu plnenia uznesení z rokovania obecného 

zastupiteľstva k 31.marcu 2012

Uznesenie č. 11/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

schvaľuje trojpätinovou
 väčšinou všetkých poslancov, 

• že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení, nakoľko:

• sa jedná o pozemok priľahlý k stavbe rodinného 
domu vo vlastníctve nadobúdateľov, a bude 
využívaný ako záhrada,

• nie je účelné z hľadiska hospodárnosti a efek-
tívnosti ponúknuť predmet prevodu podľa 
hore uvedených skutočností na prevod tretím 
osobám, alebo ponúknuť iným spôsobom, ktorý 
predpokladá zákon o majetku obcí,

• prevodom pozemku obec získa nielen jednora-
zový príjem z predaja, ale aj každoročne príjem 
dani z nehnuteľností,

schvaľuje
• uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi: Obcou Bravä-

covo, IČO 00 313 301, Braväcovo č. 196, 976 
64, ako predávajúcim v spoluvlastníckom podie-
le 1/1 a Jánom Libicom,  trvale bytom Braväcovo 
138, a Annou Libicovou, rod. Gurovičovou,  
trvale bytom Braväcovo 138, ako kupujúcimi, 
do ich výlučného vlastníctva v spoluvlastníckom 
podiele 1/1, ktorej predmetom je pozemok v k.ú. 
Obce Braväcovo:

• - evidovaný ako parcela registra C KN č. 544 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 60 m², 
zapísaný na LV č. 239, vlastník Obec Braväcovo

• - časť pozemku oddelená geometrickým plánom 
č. 33763020-56/11z pozemku evidovanom ako 
parcela registra C KN č. 936/1 - zastavané plo-
chy a nádvoria, vo výmere 23 112 m², zapísaný 
na LV č. 239, vlastník Obec Braväcovo a to: 
oddelená parcela registra C KN č. 936/4 vo 
výmere 107 m²

• za kúpnu cenu 668,00 eur (t.j. 4,00 eur/1 m²), 
za podmienok:

• kupujúci uhradí kúpnu cenu pri podpise tejto 
zmluvy do pokladne obecného úradu,

• predmet kúpy bude kupovať v stave, v akom 
stojí a leží ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy. 

Uznesenie č. 12/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

schvaľuje 
• majetkoprávne usporiadanie „Kultúrno-spoločen-

ského areálu v prírode“, postaveného na parcele 
KN 50/1,zastavané plochy, vlastník Obec Bravä-
covo, LV č. 239

• rozdelenie stavieb a zapísanie na LV na Obec 
Braväcovo samostatne ako: Obecný úrad, Kul-
túrny dom, Klub dôchodcov – Turistická ubytov-
ňa Kečka, Futbalové šatne

• majetkoprávne usporiadanie stavby, postavenej 
na parcele registra E – 6610/4, ostatné plochy, 
vlastník Obec Braväcovo, vypracovanie GP 
a zapísanie na LV obce Braväcovo

Uznesenie č. 13/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

schvaľuje 
• vypracovanie geometrického plánu na časť 

parcely KN – E 4532/1, vo výmere 50 m2 aj bez 
predchádzajúceho uzatvorenia zmluvy o bu-
dúcej kúpnej zmluve a následné uzatvorenie 

kúpnej zmluvy 

Uznesenie č. 14/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

berie na vedomie
• dôvodovú správu k záverečnému účtu Obce 

Braväcovo za rok 2011
• správu hlavného kontrolóra za rok 2011
• správu nezávislého audítora za rok 2011 
• správu o overení súladu Výročnej správy s úč-

tovnou závierkou v zmysle zákona č.  540/2007 
Z.z. §-u 23 odsek 5

schvaľuje
• Záverečný účet Obce Braväcovo a celoročné 

hospodárenie bez výhrad
• použitie prebytku rozpočtu obce v sume 36469 

€, zisteného podľa ustanovenia § 10  ods. 3 
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o roz-
počtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších, na tvorbu    rezervného fondu

• právomoc starostu obce na zmenu rozpočtu 
na položkách ekonomickej klasifi kácie v rámci 
funkčnej klasifi kácie do výšky schváleného roz-
počtu okrem položiek 610 mzdy a 635 Rutinná 
a štandardná údržba v rámci funkčnej klasifi ká-
cie 01116 Obec

Uznesenie č. 15/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

berie na  vedomie
• informáciu hlavnej kontrolórky obce o činnosti 

obce na úseku dotácií

Uznesenie č. 16/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

uznáša sa
• na VZN č. 02/2012, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 17/2009 o podmienkach  poskytovania 
dotácií z rozpočtu obce

odporúča
• starostovi obce, neuzatvorené dohody o po-

skytnutí dotácie z rozpočtu obce prepracovať  
a predložiť na podpis už prepracované

• starostovi obce, znenie už uzatvorených zmlúv 
dať do súladu s novelou VZN č. 17/2009

Uznesenie č. 17/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

berie na  vedomie
• dôvodovú správu k schváleniu prostriedkov na 

spolufi nancovanie akcie: „Oprava a rekonštruk-
cia futbalových šatní

schvaľuje 
• fi nancovanie akcie vo výške 10 % z celkových 

nákladov na akciu, t.j. do výšky 1450 eur
• schvaľuje
• presun rozpočtových prostriedkov v rámci chvá-

leného rozpočtu, položka ekonomickej klasifi ká-
cie 635 Rutinná a štandardná údržba, v rámci 
funkčnej klasifi kácie 01116 Obec

Uznesenie č. 18/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

schvaľuje 
• vypracovanie projektovej dokumentácie na Klub 

dôchodcov s.č. 235 – zmena účelu užívania na 
turistickú ubytovňu, stavebné úpravy a nadstav-
ba, cena za vypracovanie projektovej dokumen-
tácie do 10.000 eur bez DPH

schvaľuje
• presun rozpočtových prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu, položka ekonomickej 
klasifi kácie 635 Rutinná a štandardná údržba, 
v rámci funkčnej klasifi kácie 01116 Obec, na 

funkčnú klasifi káciu 0860 Rekreácia, kultúra na 
náboženstvo inde neklasifi kované, ekonomická 
klasifi kácia 716 Prípravná a projektová doku-
mentácia

Uznesenie č. 19/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

berie na  vedomie
• správu o činnosti obecnej knižnice 

Uznesenie č. 20/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

berie na vedomie
• žiadosť, Ing. Jaroslava Ľuptáka, Braväcovo 251, 

o odkúpenie stavby Salaš – Lenivá
odkladá

• žiadosť, Ing. Jaroslava Ľuptáka, Braväcovo 251, 
na prerokovanie na nasledujúce zasadnutie 
obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 21/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

berie na vedomie
• žiadosť, Petra Fraňu, Braväcovo 174, o odkúpe-

nie časti parcely C-KN 40
odkladá

• žiadosť, Petra Fraňu, Braväcovo 174, na prero-
kovanie na nasledujúce zasadnutie obecného 
zastupiteľstva

ukladá
• stavebnej komisii pri OZ Braväcovo vykonať 

miestnu obhliadku za účasti žiadateľa

Uznesenie č. 22/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

ukladá
• stavebnej komisii, vykonať miestnu obhliadku 

skutkového stavu umiestnenia hnojiska na 
obecnom pozemku, pri rodinnom dome Viery 
Vaňkovej, Braväcovo 78 a odvodu močovky 
do obecného garáta, navrhnúť opatrenia na 
vykonanie nápravy, termín: do budúceho OZ 
zodpovedná: stavebná komisia

ukladá
• stavebnej komisii, vykonať obhliadku vodného 

toku KN 936/1 pred rodinným domom Jána 
Dlholuckého, Braväcovo 150 a MVDr. Ivana 
Duhana, Braväcovo 149, vykonať kontrolu 
priepustov k uvedeným rodinným domom a na 
základe zistenia skutkového stavu navrhnúť 
opatrenia, termín: do budúceho OZ, zodpoved-
ná: stavebná komisia

ukladá
• stavebnej komisii, vykonať obhliadku vodného 

toku KN 936/1 pred rodinným domom Ondreja 
Šajgalíka, Braväcovo 55, vykonať kontrolu exis-
tujúcich odvodňovacích rigolov a  na základe 
zistenia skutkového stavu navrhnúť ich dobudo-
vanie tak, aby nedochádzalo k zaplavovaniu ro-
dinného domu v okolí vodného toku, termín: do 
budúceho OZ, zodpovedná: stavebná komisia

Uznesenie č. 23/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

berie na vedomie
• že, Bc. Slavomír Pôbiš, nebude pokračovať 

v úlohe šéfredaktora Obecných novín Braväčan

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. 

(VI)
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Bol pekný jesenný deň. Obyčajný deň - 
všedný „ďalší deň strávený v škole“ pomys-
lela som si. Som už v treťom ročníku a práve 
zazvonilo na hodinu. Bola to posledná hodina 
pred víkendom. Hodina slovenčiny. Práve 
zazvonilo na hodinu a do triedy vošla profe-
sorka. Čas na hodinách sa tak vliekol. Sedela 
som v poslednej lavici a zabávala som sa 
sledovaním mojich vyľakaných spolužiakov. 
Po namáhavom dni som už nemala náladu 
dávať pozor na nové učivo, ktoré sa nám 
práve pokúšala dostať do hláv. Cítila som 
sa tak unavene. Viečka mojich očí boli stále 
ťažšie a ťažšie, nedokázala som si pomôcť 
a zaspala som... 

Ocitla som sa na diskotéke, kde inde ako 
v mojom obľúbenom klube. Hosťom tejto 
diskotéky bol zasa nejaký podradný DJ. Bolo 
tam mnoho ľudí, ktorí sa perfektne zabávali, 
no onedlho som si všimla mojich kamarátov 
a spolužiakov. Ihneď som k nim pribehla. 
Zrazu ku mne prišiel jeden neznámy chla-
pec aj so svojimi kamarátmi. Nič zaujímavé, 
no tento bol nejaký iný. Volal sa Jakub a 
tancovali sme spolu. Bol to úžasný pocit. Po 
dvoch dňoch sme sa stretli. Slnkom ožiarená 
obloha sa však počas pár sekúnd zastrela 
tmavými mračnami a spustil sa prudký le-
jak. Nakoniec sme zakotvili v jednom bare. 
Nebola to láska na prvý pohľad. Najskôr 
sme boli len priateľmi. Obaja sme spolu 
chodili na prechádzky, do kina alebo ostali 

Aj týmito slovami môžeme opísať činnosť 
obnoveného turistického združenia v našej 
dedine.

Vzťah k prírode a jej spoznávanie dostávajú 
Braväčania už asi do vienka a preto bolo len 
otázkou času, kedy sa znovu zjednotia do 
spoločnej záujmovej skupiny.

Braväckí lišiaci, ako si staronové združenie 
hovorí, sú nasledovníkmi pôvodného Turis-
tického oddielu TJ Sokol Braväcovo, ktorý 
vznikol 24. januára 1984. Už pri zakladaní 

Vykroč s nami tam, kde cesty niet
mal 60 členov. Jeho činnosť netrvala dlho, 
ale bola veľmi intenzívna, čo si my, ako deti 
vtedajších členov dobre pamätáme J Oddiel 
zanikol na jeseň v roku 1988. 

Aktívna turistická, skialpinistická a bežkár-
ska činnosť postupne utvárala v priebehu 
času partie ľudí, ktorí sa nepravidelne stretá-
vali na chatke Líška na ceste medzi Lenivou 
a Jasenkom. Malá skupina nadšencov túto 
„útulňu“ začala zveľaďovať, upravili interiér 
pre využitie väčšieho počtu turistov, priniesli 

piecku a tak postupne vznikla tradícia na 
občasné stretávky, najmä v zimnom období.

Koncom minulého roka aktivita vyústila 
do založenia občianskeho združenia, kto-
rého názov je odvodený práve od spomí-
nanej chatky. Vznik sa datuje na Silvestra, 
31.12.2011.

Zakladajúcimi členmi a zároveň vedením 
združenia sú: Janko Ľupták (Ixo), Janko 
a Olinka Cabanovci, Lacko Košík (Cisko), 
Ferko Pavliak a Peťo Citterberg (Montík). 
V súčasnosti má združenie 20 členov. 

Vedenie nelenilo a na tento rok napláno-
valo naozaj bohatý program. Ofi ciálne prvou 
akciou „Lišiakov“ bol zimný denný prechod 
z Čertovice do Braväcova, s rekordnou účas-
ťou 34 ľudí.

Nasledoval nočný prechod, Kráľova Hoľa, 
Vysoké Tatry – Veľká a Malá Studená dolina, 
Ukončenie zimnej sezóny – guláš na Líške, 
Otvorenie letnej sezóny – prechod okolo bra-
väckého chotára, Chočské vrchy – Prosiecka 
a Kvačianska dolina a naposledy Slovenské 
Rudohorie s výstupom na Klenovský Vepor. 

Najbližšie sa chystá turistika v Slovenskom 
raji, neskôr Veľká Fatra, dvojdňovka vo Vy-
sokých Tatrách, Západné Tatry, Pieniny, opäť 
Slovenské Rudohorie, „Tradičný prechod“ 
Trangoška-Čertovica-Braväcovo, cyklistická 
túra v Jánskej doline a po dohode so zodpo-
vednými bude určite aj nejaká brigáda v obci 
alebo jej okolí. Informácie o aktuálnom dianí 
nájdete vždy včas na plagátoch na verejných 
výveskách.

Tí, ktorí by chceli zapadnúť medzi „Lišia-
kov“, môžu tak urobiť dobrovoľným vypísa-
ním prihlášky a zaplatením členského vo 
výške 5 eur na rok. Veríme, že sa počet sym-
patizantov turizmu rozrastie a verní heslu: 
spoznávať, zveľaďovať a chrániť faunu a fl ó-
ru našej krajiny sa budeme v hojnom počte 
stretávať pri rôznych príjemných udalostiach.

(Aľa, Zdroj: Ixo)

v byte a tešili sa z času stráveného spolu. 
Po čase sa však s Jakubom začalo niečo 
diať. Stretávali sme sa stále menej a menej. 
Vravel, že má problémy doma. No nakoniec 
mi povedal pravdu: „Som vážne chorý. Mám 
leukémiu a som v poslednom štádiu tejto 
choroby. Nikto mi už nevie pomôcť“ . Vtedy 
sme sa po prvýkrát pohádali. „Prečo si mi to 
nepovedal skôr? Prečo si to tajil? Prečo si 
mi klamal ? Mohol si sa liečiť a byť zdravý! 
Lekári by ti určite pomohli“. Slzy sa mi rinuli z 
očí, nedokázala som ich v tej bolesti a smút-

že sa ešte zaľúbim. Zašlo to veľmi ďaleko. A 
nechcem ťa raniť. Preto chcem, aby sme sa 
rozišli. Aby si netrpela, keď budem umierať. 
Chcem, aby si si ma pamätala takého, aký 
som práve teraz“. „Ale ja ťa ľúbim a chcem 
zostať s tebou. Až do smrti.“ So slzami v 
očiach ma prosil: „Prosím ťa, už choď! Nikdy 
na teba nezabudnem. Ľúbim ťa.“ „Aj ja ťa 
ľúbim. Ahoj.“ Nedokázala som len tak ne-
činne sedieť doma musela som ísť von. Šla 
som sa prejsť a ocitla som sa pred budovu, 
kde sa konala diskotéka, na ktorej som sa s 
ním prvý krát stretla. Vtom som zacítila, ako 
ma niekto objal okolo pása. Prudko som sa 
otočila. Bol to Jakub. Držal ma v náručí a po-
vedal „Milujem ťa...“ Stáli sme tam aj napriek 
dažďu no ten nám neprekážal. Verili sme, že 
to takto ostane navždy... 

No vtom ma vytrhol zo sna krik mojej pro-
fesorky....“ach zasa v tom najlepšom, v tú 
najnevhodnejšiu chvíľu“ pomyslela som si. 
No keď som sa rozhliadla po triede, zrazu 
každý na mňa hádzal nejaký divný pohľad, 
vtedy som si spomenula na moje slávne vy-
krikovanie zo sna. „Ej bisťu, či to len všetko 
počuli?“ vďaka bohu zazvonil zvonček. Pri 
odchode som si ešte stihla všimnúť moju 
profesorku, pozerala sa na mňa dosť divne, 
divnejšie ako kedykoľvek predtým „uvidíme 
sa v pondelok, a skúste nezaspať“...vedela 
som že to povie.

Katarína Srnková

„Sladké sny“

N a š e  m l a d é  l i t e r á r n e  t a l e n t y

ku zastaviť. „Nesklamal som ťa, len som ťa 
chcel ušetriť sklamania. Ľúbim ťa. Nechcel 
som, aby si pre mňa trpela. Aby si za mnou 
smútila. Je koniec. Defi nitívne. Chcem, aby 
sme sa rozišli“ „To nemyslíš vážne! Ale ja ťa 
nechcem stratiť! Len si spomeň na všetko 
čo sme spolu prežili, ja ťa neopustím. Ľúbim 
ťa, Jakub. Nechcela som, aby sme sa pohá-
dali. Len sa mi nepáči, že si mi nedôveroval. 
Prečo si mi to povedal až teraz?“ „Čoraz čas-
tejšie mávam silné bolesti a určite by si si to 
všimla. Chcel som aby si to vedela odo mňa. 
Tože som chorý, som zistil práve v ten deň, 
keď sme sa stretli na diskotéke. Chcel som si 
vychutnať posledné mesiace svojho života a 
vnímať ho z tej krajšej stránky. Neveril som , 
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Ze všech míst, které jsem ve svém dosavad-
ním životě měla možnost navštívit a poznat, je 
mému srdci nejbližší rodná ves mé maminky. 
Tahle kouzelná vesnička nese jméno Bravä-
covo a nachází se na Slovensku, na jižních 
svazích Nízkých Tater. Leží ukrytá v údolí 
lemovaná kopci, horami a majestátními lesy.

Braväcovo je svým způsobem stejné místo 
jako většina vesniček nacházejících se v tomto 
kraji. Po odbočení z hlavní silnice, která vede 

že jedinečnost místa tvoří lidé a v tomto přípa-
dě to platí dvojnásob. Lidé, kteří zde bydlí, ale 
i ti, kteří do Braväcova jezdí jen rekreačně na 
svou chatu, jsou všichni sami o sobě jedineční. 
Jejich otevřenost, srdečnost, nesobeckost a 
bezprostřednost je přesně to, co dělá z tohoto 
místa pohádkovou osadu, kam se vždy velmi 
těším a odkud se mi pokaždé těžko odchází. 

 Místní obyvatelé udržují stále živý svůj folklór, 
pořádají festivaly, kolektivně se zapojují do více 

Braväcovo očami návštevníkov

Krajina mého srdce
houby. Nebo také dojít až k místnímu horskému 
prameni Kyslá, který lahodně osvěží. Můžete 
se tady posadit na pařez a v naprostém klidu 
poslouchat zurčení pramene po kamenech. 

 Nejkrásnější pohled na Braväcovo, tento 
poklad mezi horami, se Vám naskytne právě 
ve chvíli, kdy stanete na hřebeni některého 
z okolních vrchů a celou vesničku máte jako 
na dlani, všechny ty domečky, slunce odrážející 
se od jejich střech a kouřící komíny. Sednete 
si do trávy, zaposloucháte se do zvuků přírody 
a prostoupí Vámi takový klid a mír, že budete 
chtít, aby to nikdy neskončilo. To jsou chvíle, 
kdy Vám v mysli zazní píseň Louise Armstron-
ga What a wonderful world..

Eva Melicherová, Havířov

 SŠ – SOŠ Laskomerského 3, 
977 46 Brezno

INFORMÁCIA O ŠTÚDIU
2012/2013
SOŠ ponúka 

pre absolventov 3 – ročných učebných od-
borov možnosť doplniť si vzdelanie a získať 

maturitné vysvedčenie v týchto odboroch:

Nadstavbové štúdium v dennej forme -
 dĺžka štúdia 2 roky:

spoločné stravovanie 6424 L

Externé štúdium vo večernej forme 
– dĺžka štúdia 3 roky:

prevádzka obchodu 6411 L
strojárstvo 2414 L 01– výroba, 

montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

Štúdium je bezplatné
Bližšie informácie nájdete :

www. ssbrezno.edupage.org.
048/630 40 36, 048/630 40 38

k nejbližšímu většímu městu Breznu, se vy-
dáte po klikaté cestě lemované z obou stran 
vysokými kopci. Tyto kopce byly ještě před pár 
lety hustým lesem s majestátně se tyčícími 
jehličnany. Stromy však napadl kůrovec a 
několik za sebou jdoucích větrných kalamit, a 
z bohatých lesů jsou nyní pouze holé kopce. 
Pohled na dnešní stav a vzpomínka na původní 
podobu vhání nejen místním rodákům slzy do 
očí. Budete-li však pokračovat cestou dál, po 
několika metrech kopce ustoupí a před Vámi se 
objeví první domy. Nejsou to nijak veliké domy 
či hospodářská stavení. Horehronský kraj, kde 
se Braväcovo nachází, vždy byl a je relativně 
chudý horský kraj. Je zde zachováno poměrně 
dost typických starých dřevěnic, které jen do-
kreslují pohádkovou atmosféru místa. 

 Kromě starých dřevěnic a rodinných do-
mů má samozřejmě Braväcovo to všechno 
ostatní, co každá taková dědinka potřebuje. 
Náves s autobusovou zastávkou, obchod se 
smíšeným zbožím, kulturní dům se šenkem 
a občasnými tancovačkami, hospůdku se 
štamgasty a lidovými cenami… Tedy, takovým 
popisem bych se mohla „trefit“ do jakékoliv 
malé vsi i v České republice. Myslím si proto, 

či méně „potrhlých“ soutěží a akcí. Ať přijedete 
v jakémkoliv ročním období, můžete si být jistí, 
že se nebudete nudit. V zimě jsou již tradicí 
závody na typických saních, tzv. krnačkách, 
které se neobejdou bez kopy zábavy. Jaro a 
léto je nabito folklorními festivaly. Láska k hud-
bě, zpěvu a tanci přivedla místní obyvatele 
k myšlence postavit si amfi teátr. Jedná se o kul-
turní stánek s vydlážděnou betonovou plochou, 
přilehlými dřevěnými stavbami a hledištěm pro 
diváky. Svou architekturou dokonale zapadá do 
horehronské krajiny. Amfi teátr je zázemím pro 
všechny tyto folklórní akce.

A pokud přijedete na podzim, nejen že budete 
oslněni barvami podzimní krajiny, ale ještě si 
přitom můžete zasoutěžit ve tvorbě domácích 
klobásek a zahřívat se průběžným popíjením 
domácí borovičky. Co je však nejdůležitější? Ať 
přijedete v jakoukoliv roční dobu, vždy narazíte 
na úžasně přátelské lidi, lidi dobré, v tom nej-
čistším slova smyslu.

 A pokud zrovna neholdujete společenským 
zábavám nebo jen zrovna nemáte náladu na 
lidi, není nic jednoduššího než vyrazit smě-
rem vzhůru na kopce. Můžete se projít po 
pastvinách, nasbírat si maliny, ostružiny nebo 
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Konečná tabuľka I. TRIEDA DOSPELÍ
1 FK 1928 Jasenie 26 17 5 4 62:23 56 39
2 ŠK Hronec 26 17 4 5 59:30 55 29
3 Tatran Čierny Balog 26 16 2 8 66:27 50 39
4 ŠK OPL Poniky 26 16 1 9 72:40 49 32
5 Mladosť Lučatín 26 13 3 10 67:53 42 14
6 Sokol Braväcovo 26 13 3 10 61:47 42 14
7 Partizán Osrblie 26 12 4 10 51:40 40 11
8 Mier Mýto pod Ďumbi. 26 10 5 11 37:52 35 -15
9 ŠK Heľpa 26 10 4 12 28:56 34 -28

10 ŠK Sokol FO Staré Hory 26 10 2 14 37:54 32 -17
11 Tatran Podkonice 26 9 4 13 37:52 31 -15
12 Tatran Harmanec 26 9 0 17 55:74 27 -19
13 Družstevník Baláže 26 4 5 17 44:84 17 -40
14 Partizán Dolná Lehota 26 4 2 20 32:76 14 -44

Jarnú časť súťažného ročníka 2011/2012 môžeme 
hodnotiť ako úspešnú, keď zo 7 zápasov doma naši 
dorastenci zvíťazili v 5 dueloch a  2 krát remizovali. 
Vonku odohrali 6 zápasov , 2 krát odchádzali zo 
súperových ihrísk víťazne a 4 krát prehrali. Hlavne 
oceňujeme výhru nad jesenným lídrom súťaže ŠKF 
Kremnica na ich pôde 1 :2, keď odčinili jesennú do-
mácu prehru 3 :4. Našich mladých futbalistov môžu 
mrzieť vystúpenia v Dudinciach (6:4) a Kováčovej 
(5:2), keď nastupovali na tieto zápasy v nekomplet-
ných zostavách, podali nekoncentrované výkony, 
robili zbytočné chyby a zahodili  množstvo vyložených 
šancí. Umiestnenie dorastu na 7. mieste v konečnej 
tabuľke práve skončeného ročníka 2011/2012 je po-

Cieľom mužstva mužov skončiť sezónu do 
4. miesta sa nepodarilo dosiahnuť. Konečné 
umiestnenie v súťažnom ročníku 2011/2012 
na 6. mieste je vzhľadom na oslabenie 
mužstva o viacerých kľúčových hráčov , či 
už pre prestupy, choroby alebo dlhodobé 
pracovné povinnosti , uspokojivé. V porov-
naní s predchádzajúcim ročníkom 2010/2011 
je umiestnenie mužstva zhodné.

Jarná časť súťaže nezačala pre náš klub 
najlepšie, keď muži z prvých štyroch domá-
cich zápasov získali len 1 bod za remízu 
1:1 s Dolnou Lehotou. V domácom zápase 
s ašpirantom na postup Jasením aj na-
priek dobrej hre zvíťazil kvalitnejší súper 1 
:2. Môžu nás však mrzieť domáce prehry 
s Hroncom 0:3, keď naše mladé mužstvo 
nedokázalo ubehať a poraziť vekovo oveľa 
staršieho súpera a prehra s Heľpou 0:1, keď 
o výsledku rozhodla 1 náhodná strela súpe-
ra. V tomto zápase si hráči FK Sokol nevy-

Futbalový klub Internacionál SOKOL Braväcovo - starí páni
 V obci Braväcovo existuje a vyvíja športové 
a pohybové aktivity aj skupina bývalých 
braväckých futbalistov- internacionál SOKOL 
Braväcovo.

každoročne odohráme niekoľko futbalo-
vých zápasov, či už na futbalovom ihrisku 
v Braväcove, alebo na pozvanie našich 
priateľov na odvetné zápasy z rôznych kútov 

ci (okr L. Mikuláš), Košolnej ( okr. Trnava), 
Osrblí, Mýte p. Ďumbierom, Polomke, Heľpe, 
Bacúchu. Tiež sme sa zúčastnili viacerých 
futbalových turnajov.
 Aj takýmto spôsobom sa v prvom rade sna-
žíme ešte udržiavať v pohybe, ale dávame 
aj do povedomia obec z jedinečným názvom 
Braväcovo.

Rok 2012
Internacionál Tisovec – IFK Sokol Bra-
väcovo 4 : 3
Dňa 14.01.2012 sme odohrali priateľský fut-
balový zápas v Tisovci na futbalovom ihrisku 
s umelou trávou. Ihrisko na tento zápas bolo 
pripravené kvalitne a všetci futbalisti, ktorí 
sa za IFK Sokol Braväcovo zúčastnili, si 
v tomto období pochvaľovali tento povrch, 
na ktorý z minulosti neboli zvyknutí ani pri 
aktívnej futbalovej kariére.
Zápas sa skončil 4 : 3 pre domácich futba-
listov, za ktorých nastúpili aj traja hráči, ktorí 
hrávajú futbal ešte aktívne za „A“ mužstvo 
Tisovca.
Internacionál Tisovec – IFK Sokol Bra-
väcovo 3 : 3

Dňa 10.03.2012 sme odohrali v poradí 
druhý priateľský futbalový zápas v Tisovci 
na futbalovom ihrisku s umelou trávou. 
Zápas sa skončil spravodlivou remízou 3 : 3.
Pred týmto zápasom odohrali na tomto 
ihrisku priateľský futbalový zápas hráči „A“ 
mužstva FK SOKOL s mužstvom II. triedy 
ObFZ B. Bystrica, ašpirantom na postup 
do I. triedy, Slovanom Pohronská Polhora 
a dosiahli víťaztvo 5:3.
Internacionál FK Sokol Braväcovo - In-
ternacionál Heľpa 3 : 3
V nedeľu dňa 29.04.2012 sme odohrali na 
domácom futbalovom ihrisku priateľský 
futbalový zápas s Heľpou ako predzápas 
majstrovského futbalového zápasu „A“ 
mužstiev. Zápas sa skončil spravodlivou 
remízou 3 : 3
Internacionál FK Sokol Braväcovo - In-
ternacionál Osrblie 4 : 4
V nedeľu dňa 13.05.2012 sme odohrali na 
domácom futbalovom ihrisku priateľský 
futbalový zápas s internacionálmi Osrblie 
ako predzápas majstrovského futbalového 
zápasu „A“ mužstiev. Zápas sa skončil opäť 
spravodlivou remízou 4 :4. 

(PB)

 Už v roku 1999 sme si zakúpili vďaka spon-
zorskému príspevku od spoločnosti Šajgal 
Team kompletnú sadu dresov, v ktorých 

Slovenska. 
 Môžeme spomenúť priateľské zápasy v Du-
najskej Lužnej( okr. Senec), Tisovci, Bobrov-

Vyhodnotenie jarnej časti FK SOKOL Braväcovo
I. trieda muži, sezóna 2011/2012

tvorili ani 1 gólovú šancu, preto to inak ani 
nemohlo dopadnúť. Po týchto útlmoch prišlo 
prebudenie v domácom zápase s Osrblím, 
keď po kvalitnom a zodpovednom výkone 
dosiahli naši muži prvú domácu výhru na jar 
(3:0). Nasledovala šnúra 5 víťazstiev a ne-
byť nešťastného zápasu v Harmanci (4:1), 
mohla byť 6 zápasová. Boli to kvalitné vystú-
penia na Balážoch (2:3), doma s favoritom 
z Č. Balogu (3:1), konečne aj s Mýtom (6:0) 
a posledný zápas na Starých Horách (1:5).

Keď to zhrnieme, tak zo 14 zápasov na jar, 
muži FK Sokol odohrali doma 7 zápasov s 3 
výhrami, 3 prehrami a 1 remízou. Zo súpe-
rových ihrísk zo 6 zápasov priviezli 9 bodov 
za 3 výhry a 3 krát prehrali. 

Aj keď na jar nastali v kádri mužstva zme-
ny o ktorých bolo zmienené vyššie, vďaka 
dopĺňaniu kádra mladými hráčmi a aj strieda-
vým štartom dorastencov sa podarilo dosiah-
nuť toto umiestnenie. O tom, že niekedy ne-

stačí len mladosť a výbušnosť sa mohli naši 
mladí futbalisti poučiť hlavne v zápasoch 
s  Hroncom, D. Lehotou a Heľpou. Našťastie 
potom prišlo obdobie víťazstiev a aj vďaka 
skĺbeniu mladosti so skúsenosťou starších 
futbalistov, zodpovednému prístupu a dobrej 
taktiky, muži zotrvali na pozíciách 
z predchádzajúcich rokov. Ďaku-
jeme všetkým hráčom, funkcio-
nárom, sponzorom a darcom 2% 
podielu zaplatenej dane, ktorí sa 
akokoľvek pričinili k fungovaniu 
FK SOKOL a k dosiahnutiu týchto 
výsledkov. Ďakujeme aj Obci Bra-
väcovo za poskytnutie dotácie na 
chod klubu FK SOKOL Braväcovo. 
Vďaka aj verným divákom, ktorí aj 
napriek neúspechom zo začiatku 
jarnej časti nezanevreli na futbal 
a vytvárali dobrú kulisu nielen na 
domácich zápasoch, ale v mno-
hých prípadoch aj na súperových 
ihriskách. 

K najlepším strelcom súťaže sa 
zaradili Leonard Lupták 15, Marek 

Konečná tabuľka  - dorast
1 MFK Detva 26 20 3 3 125:33 63
2 OTJ Hontianske Nemce 26 19 3 4 123:33 60
3 ŠKF Kremnica 26 19 2 5 96:37 59
4 Slovan Dudince 26 15 1 10 79:60 46
5 Družstevník Očová 26 14 4 8 68:52 46
6 Družstevník Látky 26 13 2 11 62:45 41
7 Sokol Braväcovo 26 12 3 11 78:55 39
8 OŠK Stožok 26 12 3 11 57:65 39
9 Tatran VLM Pliešovce 26 12 2 12 45:51 38

10 Družstevník Bzovík 26 11 2 13 50:60 35
11 Prameň Kováčová 26 7 3 16 58:95 24
12 Klas Horné Hámre 26 6 1 19 31:67 19
13 Sokol Trnavá Hora 26 5 2 19 37:112 17
14 Družstevník Sielnica 26 1 1 24 18:162 4

Srnka 8, Miroslav Gašperan 5, Michal Kubica5, 
Marek Nemčok 5, Matej Zelenčík 4, Matúš 
Dekret 3, Martin Košík 3, Jozef Radóc 3, Martin 
Divok 2, Rastislav Krajan 1, Miroslav Kochan 1, 
Michal Vajda 1, Matej Baliak 1, Emil Turan 1

(PB)

Vyhodnotenie jarnej časti FK SOKOL Braväcovo - V. liga dorast – skupina „C“, sezóna 2011/2012
sun o jedno miesto vyššie ako v sezóne 2010/2011. 
Zásluhu na týchto dosiahnutých výsledkoch majú 
okrem všetkých hráčov aj noví tréneri mužstva, ktorí 
sa ujali dorastencov v jarnej časti , p. Jozef Plieštik, 
p. Miroslav Srnka a vedúci mužstva p. Henrich Gaš-
peran. Ďakujeme aj všetkým divákom za podporu na 
zápasoch, ďalej členom a dobrovoľníkom, ktorí sa 
podieľali na činnostiach súvisiacich s účinkovaním 
dorastu v celej súťaži. Osobitné poďakovanie patrí 
aj nášmu sponzorovi a rodákovi p. Ivanovi Kupčo-

kovi. Hlavne jeho pomocou sme počas celej súťaže 
cestovali na vonkajšie majstrovské futbalové zápasy, 
keď nám pravidelne poskytoval potrebný počet mo-
torových vozidiel.

S potešením môžeme konštatovať, že medzi najlep-
ších strelcov súťaže patril Matej Baliak s počtom 33 
strelených gólov, ďalej na ďalších góloch Braväcova 
sa podieľali Peter Dubašák 10, Filip Martinec 9, Mário 
Gašperan 5, Filip Nosko 4.

(PB)
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Život obce pokračoval v rozvoji všetkých oblastí 
života. Veľký politický a národnohospodársky 
význam malo sčítanie ľudu, domov a bytov, ktoré 
sa vykonalo v celom štáte k jednému rozhodnému 
okamžiku, ktorým bola polnoc z 28. februára na 
1. marec 1961. Sčítanie sa vykonalo metódou 
sebasčítania, pri ktorom vyplnilo sčítacie tla-
čivá samo obyvateľstvo. Sčítacie orgány mali 
povinnosť zapísané údaje overiť a preskúmať 
úplnosť. Výsledky sčítania v Braväcove sú na-
sledovné: počet obyvateľov k 1. marcu 1961 je 

Jednotný zápis – rok 1961-1964

1 035, z toho mužov spolu 517 a žien spolu 518. 
Ďalšou významnou udalosťou v tomto roku boli 
štátne voľby sudcov z ľudu a povolania. Z našej 
obce boli zvolení sudcovia z ľudu: Alojz Bubelíny, 
František Verkin, Ľudovít Kubica, František Libič, 
Ján Caban, Ján Gašperan-Fiľuška. Svoju funkciu 
vykonávajú popri svojom zamestnaní. 

Od roku 1960 šoférom na miestnom autobuse je 
Ján Kupčok a od roku 1961 je ďalší šofér Ondrej 
Šťavina. Funkciu vedúceho v Mäsne vykonával 
Jozef Bacúšan, ktorý bol od r. 1958 až do roku 
1961 vedúcim v miestnom pohostinstve. Po ňom 
bola vedúca Elena Gorduličová z Polomky. V zá-
kladnej škole bol riaditeľ Anton Vajcík a učiteľky 
Margita Šmideková a Oľga Švantnerová. V mater-
skej škole bola riaditeľka Valéria Kubusová. Bola 
zriadená len jedna trieda a v nej 33 detí. Knihov-
níkom v obecnej knižnici bol Ladislav Molnár. Od 
1. 9. 1961 nastala zmena vo funkcii riaditeľa školy. 
Stal sa ním Martin Kán z Bacúcha.

Kino v roku 1961 - do 1. augusta 1961 premieta-
lo fi lmy len putovné kino Domu osvety z Brezna. 
Od 1. augusta premietal fi lmy František Farárik na 
premietači patriacom miestnej Osvetovej besede. 
Z domu osvety z Brezna chodil sem premietať 
fi lmy Ján Sámel. Každú nedeľu bol premietnutý 
fi lm pre deti a jeden fi lm pre dospelých. Združe-
nie rodičov a priateľov školy usporiadalo výlet 
autobusom do Domice, Krásnej Hôrky a Betliara. 
Zdravotníctvo – o zdravotníctvo sa staral zubný 
lekár z Beňuša Vlastimil Fiala. Zdravotný stav 
v obci bol celkom dobrý. Vyskytli sa epidemické 
choroby medzi školopovinnými deťmi. Boli to: 
osýpky, žltačka, mums, chrípka: Miestna skupina 
ČSČK je hodnotným pomocníkom v starostlivosti 
o zdravie našich občanov a bola založená v r. 

1956. Prvou predsedníčkou bola Eleonóra Pô-
bišová a tajomníčkou Valéria Kubusová. Ďalšou 
predsedníčkou bola Anna Srnková a v roku 1961 
bola zvolená Anna Sýkorová. Členky pomáhali 
obvodnému lekárovi, pre zlepšenie hygieny ho-
vorili i s občanmi cigánskeho pôvodu, premietali 
fi lmy so zdravotnou tematikou spojené s pred-
náškami, pomáhali pri röntgenovaní pľúc zo štítu 
v boji proti tuberkulóze pľúc, poskytovali prvú 
pomoc pri športoch, pri mlátení obilia, získavali 
dobrovoľných darcov krvi. 25. januára 1961 bola 

založená Poradňa pre matky 
a kojencov. Mimoriadne uda-
losti – dňa 13. marca 1961 
pri lesných prácach sa stalo 
smrteľné nešťastie, keď pri 
sťahovaní guľatiny traktoro-
vým pásakom bol usmrtený 
21-ročný Milan Gašperan.

Rok 1962 – je rokom XII. 
zjazdu KSČ, v ňom v súlade 
s rastom potrieb národného 
hospodárstva stúpajú tiež 
úlohy poľnohospodárstva. 
Výsledky vo výrobe a vý-
kupe živočíšnych výrobkov 
neuspokojujú v plnej miere. 
Obec nesplnila plán ani v jed-

nom produkte – mäso, mlieko, vajcia, zemiaky. 
O obecné cesty sa starali dvaja cestári. Pre-
viedla sa  prestavba dvoch mostov, aj za pomoci 
brigádnikov. V obci pribudli 4 murované domy. 
V základnej škole sa zmenili učitelia. Vyučoval tu 
Ondrej Ondrejko a Božena Englerová. V MŠ tiež 
prišlo k zmene. Valéria Kubusová bola preložená 

do Brezna a nastúpila nová učiteľka Elena Nem-
čoková. Mládež sa postarala o kultúru a zahrali 
divadelnú hru Podpaľačova dcéra v réžii Ladisla-
va Citterberga. Dramatický krúžok pri ZDŠ zahral 
hru – Dve Marienky. 

Dňa 13. januára 1962 MNV usporiadal oslavy 
otvorenia Osvetovej izby v dome Izidora Pačesu 
u Sidov, kde dovtedy bolo pohostinstvo. V januári 
a februári 1962 zúrila veľká chrípková epidémia, 
ktorá vyradila tisíce ľudí z práce a spôsobila za-
tvorenie škôl od 5. 2. do 18. 2. 1962.

Rok 1963 – naša obec splnila štátny plán 
poľnohospodárskych výrobkov vo výkupe vajec 
a zemiakov, nesplnila plán vo výkupe mlieka 
a mäsa. V rámci akcie „Z“ sa previedla výstavba 
športového ihriska, v rámci rozpočtu sa opravili 
obecné cesty, ktoré vymyla voda. Pribudlo 5 no-
vých murovaných domov. Požiarna ochrana pod 
vedením Jána Gašperana vyvíjala peknú činnosť, 
zúčastňovali sa rôznych súťaží. Telovýchovná 
jednota Sokol Braväcovo mala na svojom ihrisku 
futbalové zápasy v rámci okresu pod vedením 
Štefana Gašperana v mesiacoch máj až septem-
ber. Učiteľský zbor tvorili: Martin Kán, Božena 
Englerová, Margita Šmideková a Viera Soušková.

Pre nedostatok uhlia boli vyhlásené uhľové 
prázdniny od 21. 1. do 9. 2. 1963. Riaditeľkou MŠ 
bola Eva Donovalová. V tomto roku boli odohrané 
divadlá – Mirandolína, Vojnárka, Zlomená pýcha.

Rok 1964 – Bol rokom volebným. Končilo sa 
volebné obdobie národných výborov. Národné vý-
bory spolu s poslancami predstúpia pred svojich 
voličov, aby týmto zložili účty zo svojej činnosti za 
uplynulé volebné obdobie a voliči posúdia kaž-
dého ako pracovali. Zhodnotiť prácu, zložiť účty 
z činnosti je prostriedok pre zlepšenie činnosti. 

V rámci rozpočtových prostriedkov sa previedla 
úprava verejných prameňov pitnej vody v osa-
dách Podholie a Srnkovo. Previedlo sa ukončenie 
športového ihriska – ohradenie, železná brána. 
Bol namontovaný hromozvod na budove MŠ, po-
stavená železná brána. V nedeľu 14. júna 1964 sa 
konali voľby do Národného zhromaždenia, KNV, 
ONV, MNV a sudcov Okresného súdu v Banskej 
Bystrici. Do MNV bolo navrhnutých 27 kandidátov 
na poslancov. Zloženie rady MNV – predseda 
MNV Ladislav Pačesa, námestník predsedu MNV 
František Verkin, tajomník MNV Július Libič. Čle-
novia rady MNV – Július Pôbiš, Ladislav Kochan, 

Július Citterberg, Július Michelčík, Siman Gašpe-
ran, Anna Sýkorová, Eduard Bútora, Ján Caban.

V r. 1964 pribudlo 5 rodinných domov. V Bra-
väcove bolo 160 rádioprijímačov a 28 čierno 
bielych televízorov, Mládež zahrala divadelnú 
hru „Bačova žena“, v réžii Ladislava Citterberga. 
Z príležitosti 20. výročia Slovenského národného 
povstania bol postavený pomník pri Hájenke, kde 
sa stali tragické udalosti. Slávnostné odhalenie 
pomníka sa konalo 23. augusta 1964.

(EĽ)


