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 BRAVÄČANBRAVÄČAN
Vážení spoluobčania,

chcem Vás informovať o činnosti orgá-
nov obce za prvé tri mesiace tohto roka, 
aktivitách, ktoré vychádzajú z potrieb našej 
obce, najdôležitejších udalostiach, podaných 
projektoch. 

Obecné zastupiteľstvo zasadalo 15.12.2011 
a 23. februára 2012. Prijaté uznesenia z tých-
to rokovaní sú uvedené v samostatnej časti 
našich obecných novín Braväčan.

Najdôležitejšou zmenou na úseku OH 
(odpadového hospodárstva) bolo zavedenie 
nového zberu TKO ( tuhého komunálneho 
odpadu). Každá domácnosť dostala za sym-
bolické 2 eurá novú KUKA nádobu na odpad.

Pri tejto príležitosti Vás chcem požiadať 
o súčinnosť a spoluprácu pri zvoze podľa 
harmonogramu zberu, ktorý je zverejnený 
na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej 
stránke obce. Samostatnou, ale veľmi dôleži-
tou časťou OH je triedenie (separácia) , preto 
Vás chcem aj touto cestou vyzvať k dodržia-
vaniu našich interných predpisov tak, aby 
sme všetci triedili odpad čo najefektívnejšie, 
čím sa do klasického odpadu dostane čo 
najmenej takého odpadu, ktorý sa dá vysepa-
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Očami starostuOčami starostu
rovať.  O týchto povinnostiach 
a postupoch  ste boli informo-
vaní v samostatných letákoch 
v mesiaci december.

Našu obec, ale aj celé stred-
né Slovensko zasiahla v zim-
ných mesiacoch vysoká nádiel-
ka snehu. Na jednej strane sme 
boli radi, no v súvislosti s údrž-
bou MK ( miestnych komuniká-
cií ), nám sneh narobil nemálo 
starostí. Na túto činnosť boli 
a vždy budú rôzne názory. Urči-
te sme mali rezervy, no v porovnaní s cestami 
vyšších kategórií v spojení s použitím inej 
výkonovej techniky ako sme mali my, môže-
me byť spokojní. Aj preto, aby sme mohli tieto 
činnosti v budúcnosti vykonávať lepšie, podali 
sme žiadosť o dotáciu na traktor s príslušen-
stvom v programe rozšírenie separácie TKO. 
Výsledok schvaľovania zatiaľ nepoznáme. Čo 
sa týka ďalších žiadostí o dotácie, pri žiadosti 
o dotáciu z rezervy predsedníčky vlády na 
dobudovanie centra obce sme neboli úspešní.

Bola nám schválená žiadosť z EF MŽP SR 
na budovanie kanalizácie vo výške cca 37 tis. 
eur, tiež žiadosť z MV SR na kamerový systém 
na znižovanie kriminality a ochranu obecného 
majetku vo výške 4 tis. eur. Ostatné podané 

žiadosti ešte príslušné orgány 
nevyhodnotili.

Dňa 14.  marca sme na 
stretnutí s občanmi diskutovali 
o koncepte projektového zá-
meru rekonštrukcie Turistickej 
ubytovne Kečka v zmysle vy-
hodnotenia ankety „Ako ďalej 
s Kečkou“. Aj touto cestou sa 
chcem ešte raz poďakovať ob-
čanom, ktorí sa tohto stretnu-
tia zúčastnili, ale ďakujem aj 
všetkým hlasujúcim v ankete 

za ich názory . Škoda, že sa tohto stretnutia 
zúčastnilo málo ľudí, kde sa prerokúvala 
dôležitá otázka nakladania s majetkom obce 
a jej ďalšieho rozvoja.  

Na poslednom Obecnom zastupiteľstve 
boli rozdelené dotácie na činnosť pre naše 
občianske združenia, dobrovoľné organizácie 
a spolky. Chcem vyzvať ich zodpovedných 
funkcionárov na dôsledné dodržiavanie VZN 
o poskytovaní dotácií, hlavne dodržania ter-
mínu na podávanie žiadostí, potom riadne 
zdôvodnenie žiadosti, na aký účel potrebujú 
dotáciu vrátane príloh (ekonomická analýza) 
a po vyčerpaní riadne zúčtovanie dotácie v 
stanovenom termíne.

Peter Baliak – starosta obce

M - BRAVO
Vás pozýva 

na reprízu 
divadelného predstavenia 

Alda de Benedettiho
Už ťa nepoznám

Hrajú: 
Barbora Baliaková, 
Zuzana Ľuptáková, 
Zuzana Gažúrová, 
Alena Šperková, 

Monika Matulíková, 
Ján Ľupták, 

Vladimír Vrbovský 
a Juraj Gašperan

Texty sleduje: 
Silvia Kánová 

Príprava a réžia: 
Juraj Gašperan

predstavenie 
sa uskutoční

8. apríla 2012 
o 18:30 hod. 

v kultúrnom dome 
v Braväcove.

Vstupné: 1 € a 0,50 €

Jar, leto, jeseň, zima. Kolobeh prí-
rody, kolobeh života. Nezadržateľná 
premena prírody, príchod nového 
života. Po každý raz je krásny a po-
vznášajúci. Prebudili sme sa do jari. 
Prebudil sa krík, strom, zo zeme sa 
dvíha steblo trávy, slnku sa vinú 
stonky jarných kvetov, slnečnému 
svitu obraciame tváre. S jarným 
slniečkom prichádzajú veľkonočné 
sviatky. V rámci výročného ob-
radového cyklu patrí Veľká noc 
k najvýznamnejším kresťanským 
sviatkom. Špeciálny charakter si za-
chováva vďaka niektorým obyčajo-
vým prvkom vo vinšovaní, šibačke, 
oblievaní a obdarúvaní. Symbolom 
sviatkov sú vajcia, pripomínajúce 
začiatok nového života, prebúdza-
nie prírody, veľkonočný baránok, 
svätenie bahniatok (púzaliek). Po-
sledný týždeň veľkého pôstu v dome 
začalo jarné upratovanie. Na Zelený 
štvrtok sa varila zelenina. Na Veľký 
piatok bol prísny pôst od mäsitého 

pokrmu a do sýtosti sa mohli najesť 
len raz. Počas Bielej soboty si kres-
ťania pripomínajú, že Ježiš Kristus 
odpočíva v hrobe. Ľudia pripravo-
vali veľkonočné jedlá, varili šunku, 
údené mäso a klobásky. Počas Veľ-
konočnej nedele, vrcholili oslavy 
veľkonočného trojdnia. Kristus vstal 
z mŕtvych a končil sa štyridsaťdňový 
pôst. Dopoludnia šli ľudia na omšu 
a potom sa zišli pri sviatočnom 
stole, podobnom vianočnému. Diev-
čatá a ženy maľovali vajíčka, chlapci 

plietli korbáče a všetci sa chystali na 
pondelkovú šibačku či oblievačku. 
Chlapci už v skorých ranných ho-
dinách navštevovali dievčence, aby 
ich vyoblievali a vyšibali. Dostali 
za odmenu pohostenie – vajíčka, 
peniaze. Veľkonočný pondelok je 
posledný zo sviatkov Veľkej noci.

Krásne a radostné dni cez Veľ-
konočné sviatky a veľa životnej 
pohody v ďalších dňoch Vám zo 
srdca želá kolektív redakčnej rady

Veľká noc

Veľká noc, Veľká noc,

kedyže už bude,

ktorýže ma šuhaj

pooblievať príde.

Oblievaj, oblievaj

vlasy aj hlavičku,

ale mi zašanuj 

tú novú sukničku.



Pár slov Pár slov 

na úvodna úvod
Práve čítate už štvrté číslo Braväčana, 
tentokrát s prívlastkom „jarno-veľko-
nočné“. Niečo o zvykoch a tradíciách 
z tohto obdobia ste sa mohli dočítať už 
na úvodnej strane, no tradičné príspevky 
a rubriky určite nájdete aj na tých nasle-
dujúcich . Opätovne sa Vám prihovoril 
starosta obce a zrekapitulujeme tiež 
činnosť zastupiteľstva. Ďalej sa prostred-
níctvom obecnej kroniky poohliadneme 
do minulosti, prinesieme niečo nové z 
miestneho klutúrno- spoločenského živo-
ta a slovo dostane aj ďalší náš poslanec. 
Chýbať nebude ani anketa, ktorá sa tento 
raz týkala práve ďalšieho osudu našich 
novín. Znovu vysoký počet vyplnených 
anketových lístkov a v prvom rade jej vý-
sledok, svedčí o Vašom záujme o Bravä-
čana a nás ako jeho tvorcov, samozrejme 
teší. Je dôležité zdôrazniť, že aj keď už 
za svoje polročné fungovanie nadobudol 
určitú „zaužívanú“ podobu a štruktúru, 
nikdy nebude dokonalý a vždy tu bude 
priestor na vylepšenia, najmä vo forme 
Vašich nápadov, pripomienok či samot-
ných príspevkov. Je preto potešiteľné, 
že počet „neredakčných“ článkov sa 
postupne zvyšuje a čoraz viac občanov 
sa má záujem aktívne spolupodieľať na 
tvorbe novín. Hoci ich rozsah neumožňu-
je dať priestor vždy všetkému a všetkým, 
príspevky čitateľov tu naďalej budú mať 
dôležité miesto. A napokon, nikde nie je 
napísané, že sa do budúcna nemôže 
zmeniť  aj v ankete spomínaná period-
icita, hoci iba za predpokladu, že bude 
stále vyhrávať kvalita nad kvantitou. Na 
záver teda tým odvážnejším želám veľa 
inšpirácie pre ďalšie písanie, ostatným 
(aspoň) príjemné čítanie a Vám všetkým 
úspešné nasledujúce dni a týždne a po-
kojné veľkonočné sviatky.

Slavomír Pôbiš
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Naši jubilanti
V prvom štvrťroku tohto kalen-
dárneho roka sa pekného jubilea 
dožili viacerí naši občania. V me-
ne obce i  kolektívu redakčnej 
rady im zo srdca blahoželáme.

50 rokov
Gašperanová Iveta
Ľupták Leonard

Gašperan Miroslav
Šmigurová Terézia

Stančík Bohuš

55 rokov
Kováč Štefan

Pôbišová Mária
Srnková Darina

60 rokov
Bubelíny Pavol

65 rokov
Ľuptáková Jana
Vrbovská Viera

70 rokov
Pôbišová Eva

80 rokov
Dunajská Janka

85 rokov
Bacúšanová Anna

95 rokov
Kubica Ľudovít

Vyhodnotenie 
anketovej otázky:

Malo by sa podľa Vás pokra-
čovať vo vydávaní obecných 
novín? Ste spokojní s ich peri-
odicitou, obsahovou a grafi ckou 
stránkou?

Do ankety sa celkovo zapojilo 70 
hlasujúcich, z toho 46 prostredníc-
tvom anketovej schránky v miest-
nych potravinách COOP Jednota 
a 24 prostredníctvom internetovej 
stránky obce. Väčšina hlasujúcich 
(45) vyjadrila spokojnosť s obsa-
hovou a grafi ckou stránkou novín, 
ako aj s periodicitou 4x ročne. 17 
hlasujúcich vyjadrilo názor, aby no-
viny vychádzali častejšie, 2 hlasu-
júci sú za to, aby noviny vychádzali 
1 až 2x ročne, no v ankete bol vy-
slovený aj názor, že noviny nemajú 
v našej obci opodstatnenie. Takto 
negatívne sa vyjadrili 6 hlasujúci. 

(RR)

Dňa 19. januára 2012 sme odprevadili na poslednej 
ceste nášho spoluobčana pána Júliusa Ľuptáka. Odišiel 
vo veku 77 rokov. My starší, si veľmi dobre pamätáme, 
čo pre našu dedinu tento človek urobil. Musíme všetci 
uznať, že športový areál v Braväcove je najviac jeho 
zásluhou. Vieme, že nikto nedokáže sám toho veľa. 

Mal aj on okolo seba ľudí, ktorých si svojou dobrou 
povahou získal a ktorí mu pomáhali. Ale je to jeho 
dielo. Nezabúdajme na to. Vážme si jeho skromnosť, 
spravodlivosť, láskavosť, jeho priateľskú povahu. 
Julko, odpočívaj v pokoji!

(VG)

Odišiel od nás dobrý človek

Ako sme volil i
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 347/2011 Z. 
z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa kona-
li v sobotu 10. marca 2012. Okrsková volebná komisia v Obci Braväcovo zistila 
tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku: 588
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 324
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny:1
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30: 323
Počet platných odovzdaných hlasov: 321
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické 
hnutie alebo koalíciu: 

SMER - sociálna demokracia 196

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 25

Sloboda a Solidarita 19

Slovenská demokratická a kresťanská únia - DS 18

Ľudová strana Naše Slovensko 10

Kresťanskodemokratické hnutie 9

99 % - občiansky hlas 9

Slovenská národná strana 8

Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 8

Komunistická strana Slovenska 6

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 3

Strana občanov Slovenska 3

STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY MOJSEJOVEJ 2

ZELENÍ 1

Strana demokratickej ľavice 1

NÁŠ KRAJ 1

Strana Rómskej únie na Slovensku 1

MOST-HÍD 1

Spolu 321
Informácie sú prevzaté zo zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo 
volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 10. marca 2012.  (VI)

(VI)
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1. V komunálnych 
voľbách v roku 
2010 si skončil 
na nezvoliteľnom 
mieste ako prvý 
náhradník. Pred-
pokladal si,  že 
v takom krátkom 
čase,  hneď  na 
druhom zasadnutí 
Obecného zastu-
piteľstva 17. janu-
ára 2011 nastúpiš 
po zložení sľubu 
za poslanca OZ?
Určite nie! Dokonca 
som zostal aj milo 
prekvapený z môjho 
umiestnenia v ko-
munálnych voľbách. 
Vôbec som nečakal 
taký úspech a toľko hlasov. Keď som sa dozvedel, že sa 
stanem poslancom, bol som na jednej strane rád, ale na 
druhej strane aj sklamaný, pretože mi prepustila miesto teraz 
už bývalá pani starostka Valéria Šperková, ktorej poslanecká 
práca by bola určite prínosom pre našu obec. Dovoľte mi, 
aby som sa touto cestou poďakoval všetkým voličom, ktorí 
mi dali svoj hlas.
2. Z akého dôvodu si sa rozhodol kandidovať za poslan-
ca OZ, alebo aká skupina spoluobčanov Ťa oslovila, aby 
si kandidoval ?
Oslovila ma moja bývalá susedka pani Valika Gašperanová, 
takže aj ona má veľkú zásluhu na tom, že je dnes zo mňa 
poslanec. A prečo som sa rozhodol kandidovať? Pretože mi 
život v mojej obci vôbec nie je ľahostajný a rád sa zapojím 
do zveľaďovania našej dediny.
3. Čo vidíš, ako najväčší problém samosprávy, alebo 
aj našej obce, pri napĺňaní Tvojich predstáv, aby sa 
zlepšila celková kvalita života v Braväcove ?
Naša obec má niekoľko problémov. Jedným z nich je nedo-
budovaná kanalizácia v našej obci, ktorá je potrebná. Tento 
problém nie je len mojou prioritou, ale aj prioritou mojich ko-
legov poslancov. Vyriešením tohto problému by sa vyriešil aj 
problém so skvalitňovaním životného prostredia, pretože vy-
púšťanie septikov do garátov, potokov a zápach by sa týmto 
tiež odstránil. Ďalším veľkým problémom je zlý stav budov 
vo vlastníctve obce. Už teraz riešime problém s Turistickou 
ubytovňou Kečka. Aj vďaka Vášmu záujmu milí občania 
vieme ako s touto budovou ďalej. Samozrejme na jednej 
strane dobrá vec – kanalizácia no na druhej strane ďalší 
problém zlý stav a údržba miestnych komunikácií. Problém 
vidím aj v chýbajúcom detskom ihrisku a multifunkčnom 
ihrisku, ktoré by určite využili nie len naši občania, rodičia 
s deťmi, ale aj naša materská škola.
4. Tvoje hodnotenie prvého roku volebného obdobia 
2011-2014 ?
V prvom roku volebného obdobia sme sa snažili s mojimi 
kolegami poslancami, starostom obce a zamestnancami 
obce prispieť k skvalitneniu života v našej obci. Stretli sme 
sa so zástupcami jednotlivých zložiek, ktoré u nás fungujú 
a vypočuli sme si ich požiadavky, ktoré sme sa samozrej-
me snažili aj splniť. Vyriešili sme problém s komunálnym 
odpadom a týmto opatrením sme ušetrili nejaké peniaze 
do obecného rozpočtu. Snažili sme sa vyhovieť všetkým 
opodstatneným požiadavkám. Podala sa žiadosť o dotáciu 
na budovanie kanalizácie a mnoho iných vecí. Takže si 
myslím, že v prvom volebnom roku sme sa na obecných 
zastupiteľstvách vôbec nenudili.
5. Čo Tvoj osobný život, aké udalosti očakávaš, ako 
tráviš svoj voľný čas ?
V mojom osobnom živote sa stala významná udalosť. 
02.10.2011 sa mi narodila zdravá a krásna dcérka Zojka, 
ktorá mne a mojej budúcej manželke spestruje život.
A čo ma čaká? Čaká má druhá najväčšia udalosť v mojom 
živote a to je svadba.
Väčšinu svojho voľného čas samozrejme venujem dcére 
Zojke, ale aj turistike a športu. Hlavne futbalu ale rád si 
zahrám aj hokej a vo lejbal.

(PB))

Na slovíčko s...Na slovíčko s...

Rastislavom Krajanom

Pozýva vás naša škola obletieť svet dookola.
To nie sú hádanky, výlet do rozprávky, karne-
val máme dnes ...
... úvodná pieseň tohtoročného karnevalu, ktorý 
si užili deti v piatok 17. februára 2012 v mater-
skej škole. Ku karnevalu neoddeliteľne patria aj 
masky.
Kung fu panda, Orlie pierko, číňanka, dalmatínec, 
lienka, motýľ, ovečka, požiarnik, cigánka, kovboj, 
bandita, dinosaury, rytier, lev, Pipi dlhá pančucha, 
ľadová kráľovná, princezná a iné víly či krásky... 
za týmito peknými maskami sa skrývali rozžiarené 
očká našich detí. Deťom robila veľkú radosť aj ve-
selá výzdoba jedálne, ktorá sa postupne zapĺňala 
rodičmi a starými rodičmi, ktorí prišli toto piatkové 
popoludnie stráviť so svojimi deťmi.
Na slávnostnom otvorení v podobe veselého 
programu, kde boli všetky masky predstavené for-
mou hádaniek, básní, piesní a hier si deti prišli na 
svoje. Každé dieťa si povedalo básničku o maske, 
ktorá ho v toto popoludnie zdobila. No a najväč-

šiu zásluhu na tom má Dežko Gašperan, ktorý 
škôlkarskym deťom už niekoľko rokov vymýšľa 
krásne básne na náročné detské masky. A to je 
teda roboty dosť, vymyslieť básne pre 25 detí. 
Poďakovanie patrí aj jeho manželke, ktorá mu 
pri tom pomáha. Po skončení programu si masky 
vyslúžili zaujímavé odmeny – veselé zvieratka 
a perá, balóniky, píšťalky a všelijaké sladkosti.
Potom si deti posadali za stoly, kde ich čakali 
pampúšiky, škvarkovníky, ovocie a rôzne koláčiky, 
ktoré pre ne pripravili rodičia. A bolo si teda na 
čom pochutnať – potešenie nielen pre oči ale aj 
hladné brušká. 
Po občerstvení nasledovala zábava a džavot 
detí striedala hudba. Podstatná bola spokojnosť 
a úsmev v tvárach detí. Veselá zábava vyvrcho-
lila a karneval skončil presne tak, ako to opisujú 
záverečné slová v programe detí... 
... zábava sa skončila, nejeden sa radoval
a preto sa tešíme na ten ďalší karneval.

(MM, OCH)

Marec – Mesiac knihy v Obecnej knižnici v Braväcove
Tretí mesiac v roku sa už tradične spája s knihou. 
Marec bol za mesiac knihy prvýkrát vyhlásený 
v roku 1955 na počesť národného buditeľa Mateja 
Hrebendu, ktorý medzi ľudom šíril myšlienku, že 
čítanie kníh nie je určené len pre vzdelancov, ale aj 
pre obyčajných ľudí, čím sa pričinil o vybudovanie 
knižníc. Prvá písomná zmienka o knižnici v našej 
obci v obecnej kronike je v roku 1960. Čítaniu ve-
nujeme vo všeobecnosti čoraz menej času. Obecný 
úrad v Braväcove poskytuje už viac rokov svojim ob-
čanom - čitateľom všetky služby bezplatne. Knižnica 
nie je len požičovňa, ale poskytuje a ponúka oveľa 
viac možností, je otvorená inštitúcia, ktorá je predo-
všetkým službou verejnosti. Knižnica v priebehu roka 
organizuje rôzne akcie pre deti a dospelých. V marci 
ponúka organizáciám v obci ako aj milovníkom kníh 
posedenia s knihou a ručných prácach. Tak to bolo 

aj tento rok. Najmladší návštevníci – deti z MŠ prežili 
pekné dopoludnie v knižnici. Upútali ich nové knihy, 
ktoré si so záujmom prezerali. Aj ostatní občania mali 
možnosť stráviť príjemné chvíle s knihami. V kni-
hách nájdeme všetko. Je tam minulosť, súčasnosť 
i budúcnosť. K ničomu by nebol rozum, keby nebolo 
pokrmu múdrosti, ktoré poskytujú dobré knihy, plné 
dobrých pravidiel, príkladov, zákonov a náboženstva. 
Aj v období informatizácie a počítačov má kniha 
svoj význam a opodstatnenie. Je náš priateľ, knihy 
sa s nami rozprávajú o čomkoľvek, úprimne, jasne 
a bez pretvárky, poučujú nás, dávajú nám návody, 
povzbudzujú a utešujú. Pozývam občanov, aby 
navštívili obecnú knižnicu a stali sa čitateľmi. Kniha 
sa stane pre Vás priateľom. 
Teší sa na Vás knihovníčka 

Ľuptáková Elena

KARNEVAL V MATERSKEJ ŠKOLE



BRAVÄČANBRAVÄČAN 4 MAREC 2012

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Uznesenia Obecného zastupiteľstva zo zasadnutí OZ v Braväcove, konaných dňa 15. decem-
bra 2011 a 23. februára 2012.

15. decembra 2011
Uznesenie č. 34/11

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
berie na vedomie

• stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce 
Braväcovo na rok 2012

• rozpočet obce Braväcovo na roky 2013-2014
• programový rozpočet obce Braväcovo na roky 2013-

2014
Uznesenie č. 35/11

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
schvaľuje

• plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bra-
väcovo na I. polrok 2012

• plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Braväcovo 
na rok 2012

• za predsedu športovo-kultúrnej komisie Mgr. Silviu 
Kánovú

Uznesenie č. 36/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

schvaľuje
• aby starosta obce bol oprávnený nakladať s verejnými 

prostriedkami vo výdavkovej časti, všeobecné verejné 
služby, položka 635 – rutinná a štandardná údržba, 
pri výdavkoch vyšších ako 5 000 eur, len na základe 
predošlého súhlasu obecného zastupiteľstva

• rozpočet obce Braväcovo na rok 2012 v členení:
• bežné príjmy: 231.438,00 €
• bežné výdavky: 231.438,00 €
• kapitálové príjmy: 250,00 €
• kapitálové výdavky: 250,00 €
• programový rozpočet na rok 2012

Uznesenie č. 37/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

schvaľuje
• pozmeňovací návrh fi nančnej komisie k návrhu VZN 

o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012, §3 – 
sadzba dane nasledovne:

• a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady: 1,80%
• b) trvalé trávne porasty: 1,80 %
• c) stavebné pozemky: 0,60%
• VZN č. 2/2011 o dani z nehnuteľností na kalendárny 

rok 2012
• Doplnok č. 1 k VZN č. 7/2009 o opatrovateľskej službe 

a spôsobe určenia úhrady za poskytovanú opatrova-
teľskú službu

Uznesenie č. 38/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

schvaľuje
• cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody verej-

nou kanalizáciou v obci Braväcovo vo výške 0,4577 
€/m na obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

• zrušenie uznesenia OZ č. 17/2010, bod 4, zo dňa 
18. júna 2010

• Komentár k uzneseniu č. 38/11, bod 2., : OZ 
schválilo dňa 18. júna 2010, uznesením č. 17/2010, 
bod 4, cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody 
v sume 0,70 €/1 m³. Uvedené uznesenie bolo zruše-
né, nakoľko dňa 28.10.2011 vydal Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví rozhodnutie číslo 0004/2012/V, č. 
spisu: 5513-2011-BA, ktorým schvaľuje na obdobie 
od 1.1.2012 do 31.12.2012 maximálnu cenu za 
odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou 
kanalizáciou v obci Braväcovo vo výške 0,4577 €/1 
m³. OZ sumu stanovenú Úradom pre reguláciu sieťo-
vých odvetví schválilo.

Uznesenie č. 39/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

schvaľuje
• na fi nancovanie akcie „Domáce kompostovanie v obci 

Braväcovo“ spoluúčasť obce Braväcovo vo výške 
1.568,00 €

• zrušenie uznesenia OZ č. 23/11, bod 7, zo dňa 29. 
septembra 2011

• Komentár k uzneseniu č. 39/11, bod 2., : OZ schvá-
lilo dňa 29. septembra 2011, uznesením č. 23/11, bod 
7, na fi nancovanie akcie „Domáce kompostovanie 
v obci Braväcovo „ 5 % - nú spoluúčasť z poskytnu-
tých fi nančných prostriedkov z Environmentálneho 
fondu MŽP SR na rok 2011 vo výške 1274,60 €. Po 
fakturácii od dodávateľa kompostérov nastala zmena 
vo výške spoluúčasti, zvýšila sa o 293,40 €, bolo preto 
potrebné upraviť výšku spoluúčasti.

Uznesenie č. 40/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

neschvaľuje
• VZN č. 3/2011 o obmedzení hazardných hier na území 

obce Braväcovo
Uznesenie č. 41/11

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
odporúča

• starostovi obce vypracovať návrh VZN o používaní 
amfi teátra nasledovne:

• sadzba 15,00 € pre FO alebo PO za použitie amfi te-
átra na 1 deň

• sadzba 25,00 € pre FO alebo PO za použitie amfi te-
átra na 2 dni

23. februára 2012
Uznesenie č. 01/12

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
berie na vedomie

• kontrolu plnenia uznesení z rokovania Obecného 
zastupiteľstva za IV. štvrťrok 2011

Uznesenie č. 02/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

berie na vedomie
• správu o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2011

Uznesenie č. 03/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

berie na vedomie
• vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu 

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Braväcovo 
č. VZN – 01/2012 o dočasnom užívaní kultúrno-spo-
ločenského areálu v prírode

schvaľuje
• pozmeňovací návrh k návrhu VZN č. 01/2012 o do-
časnom užívaní kultúrno-spoločenského areálu 
v prírode, čl. 4 bod 3, druhá veta znie: Od úhrady je 
oslobodený žiadateľ BKZ Bukovinka počas nácvikov, 
podľa potreby nácvikov aj iné organizácie pôsobiace 
v obci Braväcovo napr. M-BRAVO počas nácvikov 
divadelných hier, OZ Čučoriedka počas putovného 
tábora pre deti.

uznáša sa
• na všeobecne záväznom nariadení Obce Braväcovo 
č. 01/2012 o dočasnom užívaní kultúrno-spoločenské-
ho areálu v prírode

Uznesenie č. 04/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

berie na vedomie
• projektový zámer rekonštrukcie Turistickej  ubytovne 

Kečka
• odporúča starostovi obce, začať rokovanie s projek-

tantom na rekonštrukciu Turistickej ubytovne Kečka 
a v rámci prípravy zvolať stretnutie s občanmi obce 
Braväcovo

• Komentár k uzneseniu č. 04/12, bod 1, 2., : Starosta 
obce na predchádzajúcich zasadnutiach OZ poukázal na 
nevyhovujúci stav budovy turistickej ubytovne a ekono-
miku prevádzky, na základe výsledkov ankety uverejne-
nej v obecných novinách a na internetovej stránke obce 
je zrejmé, že občania sú jednoznačne za to, aby bola 
uvedená budova ponechaná v majetku obce a využíva-
ná na doterajšie účely, t.j. spoločenské akcie a ubyto-
vanie. Aby bolo možné aj naďalej využívať budovu na 

tieto účely je potrebné pristúpiť k rekonštrukcii budovy, 
tak aby spĺňala požiadavky návštevníkov (kapacita, 
kvalita služieb). Na základe uvedeného uskutočnil roko-
vanie s Ing. arch. Igorom Karkošiakom a jeho kolegami. 
Výsledkom rokovania bola ponuka na vypracovanie 
predbežného nákresu projektu a kalkulácie nákladov 
na rekonštrukciu (projektový zámer rekonštrukcie TU 
Kečka). Predbežné celkové náklady na rekonštrukciu 
by boli približne 300 000 Eur. OZ odporučilo starostovi 
obce začať rokovanie s projektantom na rekonštrukciu 
Turistickej ubytovne Kečka a v rámci prípravy zvolať 
stretnutie s občanmi obce Braväcovo, uvedené stretnutie 
sa uskutočnilo 14.3.2012.

Uznesenie č. 05/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

berie na vedomie
• informáciu o podaných žiadostiach o poskytnutie 

dotácií na rok 2012
• odporúča v prípade schválenia žiadostí na jednotlivé 

projekty bude spoluúčasť obce hradená z rozpočtu 
obce, funkčná klasifi kácia obec, položka 635 – rutinná 
a štandardná údržba

Uznesenie č. 06/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

schvaľuje
• žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

Braväcovo v zmysle VZN č. 17/2009 nasledovne:

P. č. Žiadateľ Požadovaná 
suma 

Schválená 
dotácia

1. ZO JDS neuvedená 250,00

2. STK SOKOL 250,00 250,00

3. FK SOKOL neuvedená  1800,00

4. M-BRAVO 300,00 300,00

5. INTERNACIONÁL
SOKOL neuvedená 100,00

6. ZO SZPB 50,00 100,00

7. BKZ BUKOVINKA 1 500,00 1500,00

8. OZ  ČUČORIEDKA 250,00 250,00

9.
ŠPORTOVÝ 
KLUB-FITNESS 
BRAVÄCOVO 

150,00 150,00

SPOLU 2 500,00 4700,00

Uznesenie č. 07/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

schvaľuje
• pani Valériu Šperkovú, Braväcovo 197, za členku do 

redakčnej rady obecných novín Braväčan
Uznesenie č. 08/12

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
doporučuje

• finančnej komisii pri OZ Braväcovo v spolupráci 
s hlavnou kontrolórkou obce,  rokovať s pánom Jánom 
Šperkom, Beňuš 258, o odpredaji časti pozemku v k. 
ú. Braväcovo, parcela KN-E č. 4532/1, druh pozemku 
orná pôda o výmere 50 m²

Uznesenie č. 09/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

berie na vedomie
• informáciu starostu obce, o používaní súkromného 

motorového vozidla na služobné účely

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ sú zverejnené 
na úradnej tabuli v obci (po dobu 15 dní od podpísania 
starostom obce a overovateľmi), na internetovej stránke 
obce: http://www.bravacovo.sk/ v časti „Dokumenty“, 
a sú k dispozícii k nahliadnutiu aj na Obecnom úrade 
v Braväcove v úradných hodinách.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú v zmysle § 
12, ods. 9., Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zásadne verej-
né (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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Tento článok je viac menej s menšími úpravami 
písomná forma môjho diskusného príspevku, 
ktorý som predniesol na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva dňa 23.02.2012, na záver ktorého 
som vyslovil požiadavku, aby bol publikovaný aj 
v našich obecných novinách „Braväčan“. Zao-
beral som sa v ňom hlavne vzťahmi medzi BKZ 
Bukovinka a Obcou Braväcovo a  skutočnosťami, 
ktoré tieto vzťahy ovplyvňujú.  BKZ Bukovinka 
je od obci závislá v tom , že je nemožné, aby 
sa v našich dedinských podmienkach občian-
ske združenie s takou rozsiahlou činnosťou 
od obci separovalo (napr.:postavilo si sálu na 
nacvičovanie ,atď..).Bez podpory obce by sme 
fungovať nemohli a ani nechceme a na všetkých 
podujatiach, kde zverejňujeme podporovateľov 
našej činnosti, obec Braväcovo je vyhlásená 
medzi hlavnými podporovateľmi, čiže aj tu na 
pôde OZ ďakujem.  Nebránil som sa tomu ba 
ani pri osobných rozhovoroch v Bratislave, kde 
sa dňa 16.12.2011 uskutočnila prezentácia obce 
na podujatí „Večer autentického folklóru“, ktorú 
obec neschválila. 

Na čo ale chcem reagovať, sú niektoré informá-
cie zverejnené v zápisniciach z obecných zastu-
piteľstiev alebo v obecných novinách, lebo mi to 
niekedy pripadá ako rúbanie dreva na chrbte 
BKZ Bukovinka. Osobne nemôžem chodiť na 
každé zasadnutie OZ, no je škoda, že v niekto-
rých prípadoch a súvislostiach po vypovedaní A 
nebolo povedané aj B. 

Tak napr.: v zápisnici z OZ, konaného dňa 
29.9.2011 je v súvislosti s rozhodovaním o ná-
jomnej zmluve amfi teátra pre BKZ Bukovinka 
uvedené: „V zmysle zákona  a metodického 
usmernenia vo veci prevodu a nájmu majetku 
obce nebude možné uzatvoriť zmluvu o náj-
me amfi teátra v súčas-nej podobe...“-Pýtam 
sa v zmysle akého zákona (číslo a názov), veď 
uznesenie zo zasadnutia OZ, v ktorom je odvo-
lávka na nejaký zákon je dosť dôležitý dokument, 
nato aby tam tieto údaje uvedené boli a aby si 
ich mohol ktokoľvek v prípade záujmu pozrieť. 
Ďalej je uvedené: „Náklady spojené s pre-

vádzkou amfi teátra sú fi nancované z rozpoč-
tu obce (energie, opravy, údržba).“ -V tejto 
súvislosti som sa stretol s názorom (zrejme ten 
človek si prečítal v novinách uznesenie z OZ), 
že všetko platila obec a Bukovinka len poplatky 
vyberala! Toto nie je pravda, pretože výraznú 
časť nákladov  na údržbu areálu sme fi nancovali 
z vlastných zdrojov a uviedol som presné sumy. 
(r. 2007-285,-SK, r. 2008-9.880,-SK+sponzor-
ské rezivo na pódium v hodnote 11.000,-SK, r. 
2009-53,82,-€, r. 2011-118,-€ ). Čiže poplatky 
za použitie areálu nám z ďaleka na tieto údržby 
nepostačovali!  Tu však ešte nie sú ani vyčís-
lené náklady na piesok na volejbalové ihrisko 
a palivové drevo, ktoré sme pravidelne podľa 
potreby dopĺňali, nehovoriac o X brigádnických 
hodinách, ktoré tam členovia BKZ dobrovoľne 
odpracovali. Poplatky za použitie amfiteátra 
všetkým organizáciám pôsobiacim v našej obci 
ako aj  sponzorom BKZ vyberané neboli.  A 
samotné energie? O nákladoch na elektrinu a 
vodu na amfi teátri sa okrem iného zmienil aj Ing.
Jaroslav Ľupták (jeden z tých iných z nadpisu 
tohto článku:-))vo svojom príspevku na zasad-
nutí OZ dňa 10.11.2011 a to: „ BKZ Bukovinka 
sa nezaujímala o to , kto uhrádza tieto náklady.“ 
Áno, je pravda, že sme od r.2006 za energie na 
amfi teátri neplatili, ale len preto, že sme od obce 
nedostali žiadnu faktúru na ich úhradu. (Zrejme 
ani obec nedostala až do leta 2011 žiadnu fak-

BKZ Bukovinka verzus Obec Braväcovo a iní...
túru od Penziónu Schweintaal.) Obci sme platili 
až do roku 2010 sumu 333,-€ (10.000,-Sk) za 
prenájom a energie v obecných priestoroch 
Základnej školy, čo je nie málo! Takže pýtam sa 
či sa Bukovinka mala zaujímať o úhradu energií 
na amfi teátri, alebo v prvom rade mal Penzión 
Schweintaal vyriešiť s obcou Braväcovo vzťahy 
čo sa týkalo toku energií na amfi teáter. Veď obec 
mala až do r. 2008, resp. 2009 v spoločnosti 
Penzión Schweintaal,s.r.o. spoluúčasť čo sa týka 
spoločníka ako aj konateľa. Koniec koncov sa tu 
jednalo o smiešnu sumu 650,-€, ktorá by za roky 
2006-2011 BKZ Bukovinku určite nezruinovala!  
Ďalej sa v tejto zápisnici píše,že „Starosta ob-

ce navrhuje, aby obec prevádzkovala všetky 
zariadenia v jej vlastníctve. ......... .Navrhuje 
aby amfi teáter prenajímala obec, v budúc-
nosti je potrebná aj kolaudácia stavby, ktorá 
si bude vyžadovať dodatočné náklady. -Tu 
som sa len opýtal, keďže mi nie je úplne jasný 
obsah jednotlivých položiek v plánovanom obec-
nom rozpočte na r. 2012, či v ňom tie potrebné 
dodatočné náklady na kolaudáciu sú zahrnuté? 

 Inak však rešpektujem  rozhodnutie OZ, že v 
ďalšom období bude amfi teáter prevádzkovať 
samotná obec. Niet pochýb o tom, že obzvlášť v 
období, kedy obec disponuje s vlastnými pracov-
níkmi cez aktivačné práce, má na prevádzku, ale 
hlavne údržbu a opravy oveľa väčšie možnosti 
ako BKZ Bukovinka. V súčasnej dobe, kedy 
sociálna situácia, možnosti regionálneho za-
mestnania,atď., nútia široké vrstvy ľudí doslova  
bojovať o dôstojné prežitie, je oveľa väčší prob-
lém nadchnúť ľudí k dobrovoľníctvu. Myslím si, 
že situácia sa zmenila natoľko, že ak by sa teraz 
začal stavať amfi teáter a bola by potrebná taká 
miera dobrovoľnej nezištnej práce ako to bolo v 
r.1999 a rokoch nasledujúcich, nepostavil by sa!

Záverom tejto témy vyslovím už len obavu, aby 
spravovanie amfi teátra obcou nebol len medzi-
stupienok k vlastníckemu presunu amfi teátra do 
súkromných rúk!

V predchádzajúcich odstavcoch som už z časti 
začal reagovať na vyjadrenia Ing. Jaroslava 
Ľuptáka- majiteľa Penziónu Schweintaal, ktoré 
predniesol vo svojom diskusnom príspevku na 
zasadnutí OZ dňa 10.11.2011.  Jaro patrí medzi 
ľudí, ktorí folklór a Bukovinku podporovali od jej 
vzniku a môžem povedať, že vďaka jeho iniciatí-
vam a úvodným materiálnym vkladom v r. 1999 a 
v rokoch nasledujúcich je amfi teáter na Braväco-
ve v takej podobe v akej je. Za čo sa mu v mene 
Bukovinky aj touto cestou chcem poďakovať.

No ale vrátim sa ku mojim reakciám na jeho 
vyjadrenia na už zmienenom zasadnutí OZ dňa 
10.11.2011. Tak napr.: „riešili sa veci ohľadom 
Penziónu Schweintaal, s.r.o. bez jeho vedo-
mia, napríklad prechod cez areál penziónu 
na amfi teáter. Zmluva, resp. dohoda je vždy 
dvojstranný právny úkon, je preto dôležitý 
aj jeho názor, napriek tomu nebol prizvaný 
k riešeniu prechodu cez pozemok v jeho 
vlastníctve.“- Ja sa divím, že voči tomuto vy-
jadreniu sa neohradil aj Ing. Peter Baliak ako 
zástupca obce, lebo v zápisnici z OZ konaného 
dňa 26.05.2011 kontrolórka obce konštatuje, že  
uznesenie č. 07/11, bod 1., zo dňa 7.4.2011 bolo 
splnené. Starosta obce rokoval s Penziónom 
Schweintaal s.r.o. vo veci uzatvorenia zmluvy, 
ktorej predmetom bude zabezpečenie prístupu 
na amfi teáter cez pozemok vo vlastníctve spo-
ločnosti, a poskytnutie vonkajších sociálnych 
zariadení počas organizovania všetkých akcií 
na amfi teátri. Tak ako mne (riaditeľovi BKZ), tak 

aj  Ing. Jaroslavovi Ľuptákovi poslal pán starosta 
dňa 20.05.2011 email s návrhom tejto dohody, 
aby sme sa k nemu vyjadrili obe zaintereso-
vané strany! Až následne 26.05.2011 sa týmto 
návrhom zaoberalo aj OZ na svojom zasadnutí. 
Nakoniec Dohoda o prechode cez  Schweintaal 
na Amfi teáter bola podpísaná až 9.11.2011 bez 
prítomnosti zástupcov BKZ Bukovinka, ako aj 
bez pozmeňujúcich návrhov poslancov OZ z 
26.5.2011...

Alebo: „ v minulosti sa nestalo, aby nieko-
mu neumožnil prechod cez areál penziónu“, 
a dole nižšie je uvedené, „v rámci otváracích 
hodín“- Čo sa týka samotného prechodu ľudí ja 
tiež nevidím nejaký problém, no problém vzniká 
vtedy, keď je potrebné na amfi teáter dopraviť 
materiál (piesok, drevo) alebo ozvučovaciu 
aparatúru a výzdobu na festival objemnejším do-
dávkovým alebo nákladným autom. Vtedy musia 
nastúpiť „otroci“-členovia BKZ alebo naposledy 
pred volejbalovým nonstopom aj zamestnanci 
obce, ktorí ručne po častiach prenášajú alebo 
prevážajú tento materiál na potrebné miesta am-
fi teátra. Kladiem si otázky: Je to v poriadku? Je 
to OK? A následne si ich aj odpovedám: Nato, že 
žijeme v 21. storočí, asi nie! Touto problematikou 
som sa zaoberal aj v žiadosti o opätovné prero-
kovanie a riešenie výstavby sociálnych zariadení 
a prístupovej cesty na miestny amfi teáter, ktorú 
BKZ Bukovinka adresovala obci Braväcovo dňa 
30.4.2010.
Čo sa týka sociálnych zariadení Ing. Jaroslav 

Ľupták uvádza: „nikdy sa nestalo, že by neu-
možnil prístup k WC, iba v prípade ak akcia 
nebola vopred oznámená,“- Áno je to pravda, 
ale tiež len čiastočná, pretože na amfi teátri sa 
bežne organizujú aj celonočné akcie, počas 
ktorých mimo otváracích hodín penziónu WC 
otvorené neboli.

No a nakoniec: „nepožadoval poplatky za 
WC. Poplatky za WC boli v minulosti vybe-
rané počas festivalu v budove starej školy 
inou osobou. -Tak po prečítaní si tejto vety mi 
poriadne pohlo vnútrom, pretože tá iná osoba, 
ako je väčšine ľuďom známe, som bol ja a kľudne 
ma mohol aj Jaro Ľupták vo svojom príspevku 
konkretizovať. Bolo to v roku 2004, keď som v 
priestoroch starej materskej školy prevádzkoval 
bufet Krompach-klub (opäť jeden z tých iných z 
nadpisu tohto článku:-)).  Ale pozor! Nebolo to 
počas festivalu a ani počas žiadnej akcii orga-
nizovanej BKZ Bukovinka!  Bolo to počas akcii 
organizovanej súkromnou fi rmou, konkrétne f. 
Holdes,s.r.o. počas jej verejnej oslavy 10. výročia 
založenia fi rmy v hudobnom doprovode skupiny 
Senzus. Takže vyberanie poplatku za použitie 
WC na tejto akcii mi pripadá úplne logické!

Záverom už len toľko. Občianske združenie 
BKZ Bukovinka vzniklo v roku 1999. Nevzniklo 
preto, aby sa od obce dištancovalo, ale hlavne 
preto, aby malo viac možností získať prostriedky 
na svoju rozsiahlu činnosť. To, že to bolo správne 
riešenie, snáď potvrdzuje aj skutočnosť, že na 
území našej malej obci odvtedy vznikli ďalšie 
4 alebo 5 občianskych združení. Myslím si, že 
našu obec Braväcovo dôstojne reprezentujeme 
po Slovensku, ale aj v zahraničí, a to sú hodnoty, 
ktoré sa jednoducho vyčísliť nedajú. Mojím prí-
spevkom som nechcel trieštiť vzťahy s obcou a 
inými. Skôr som chcel do nastolených problémov 
vniesť viac ozrejmenia a transparentnosti, ktoré 
by pri nakuknutí sa aj z opačnej strany  práveže 
mohli viesť k spoločným riešeniam.

Ing. Marek Pôbiš, BKZ Bukovinka



Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zsolt Simon
minister
Bratislava 09.02.2012
Číslo: 107/2012-100

Vážená pani
Ing. Tatiana Čontofalská
predsedníčka
Regionálne združenie miest a obcí
Horehronia a stredného Rudohoria
Trosky 1
976 57 Michalová

Vážená pani predsedníčka,
na úvod chcem zdôrazniť, že program potravinovej pomoci je uskutočňovaný 

v zmysle platnej legislatívy EÚ a aj fi nancovaný z rozpočtu EÚ, a tak umožňuje 
preplatenie dopravných a administratívnych nákladov spojených s realizáciou 
programu. Vzhľadom na uvedené Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR dopravné a administratívne náklady neprepláca.

Len charitatívne organizácie, ktoré majú podpísané zmluvy s Pôdohos-
podárskou platobnou agentúrou o realizácii programu potravinovej pomoci, 
môžu na základe predložených účtovných dokladov požiadať o preplatenie 
dopravných a administratívnych nákladov z rozpočtu EÚ. Žiadosti o refundáciu 
nákladov, ktoré vznikli obci alebo mestu v súvislosti s distribúciou potravín, 
je potrebné adresovať výhradne tej charitatívnej organizácii, s ktorou má do-
tknuté mesto alebo obec uzatvorenú dohodu vo veci spolupráce pri rozdávaní 
potravinovej pomoci.
Čo sa týka fyzickej distribúcie potravín, pre realizácii dodávok potravín do 

jednotlivých obcí a miest treba brať do úvahy administratívne a dopravné 
kapacity charitatívnej organizácie. Inými slovami, nie je možné zabezpečiť, 
aby sa potravinová pomoc rozdávala vo všetkých obciach a mestách naraz. 
Charitatívne organizácie doteraz poskytli potraviny viac ako 250 000 občanom 
Slovenskej republiky. Konkrétny termín rozdávania je vždy otázkou dohody 
medzi samosprávou a charitatívnou organizáciou, ktorá jediná disponuje 
potravinami určenými pre program potravinovej pomoci a je v zmysle platnej 
legislatívy EÚ zodpovedná za rozdávanie potravín.

Na záver by som Vás chcel uistiť, že existuje dostatočný časový rámec na 
realizáciu programu potravinovej pomoci 2011 a rozdávanie hladkej múky 
a bezvaječných cestovín môže v jeho rámci pokračovať aj v prvej polovici 
roku 2012.

S úctou  
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REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ
HOREHRONIA A STREDNÉHO RUDOHORIA
Trosky č. 1
976 57  Michalová
tel: 048/6199157

Váž. pán
Ing. Zolt Simon
Ministerstvo pôdohospodárstva
 a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

 
Vážený pán minister!

Obraciam sa na Vás ako predstaviteľa štátnej správy, v rukách ktorého je právomoc 
rozhodovať a ochraňovať záujmy občanov.

Problémom obcí okresu Brezno je projekt spolufi nancovaný Európskou úniou 
a pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR,  a to  potravinová pomoc. Gesciu  
nad projektom prevzalo Vaše Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. 

Tento celoštátny program potravinovej pomoci, ktorý organizujú charitatívne orga-
nizácie sa realizuje postupne vo všetkých regiónoch. V niektorých okolitých obciach 
sa už realizoval výdaj potravín a našich obyvateľov, ktorí zatiaľ pomoc nedostali, trápi 
otázka, kedy sa potraviny budú distribuovať aj v ostatných  obciach Slovenska...

Vytvorili sme databázu oprávnených osôb a vytvorili sme všetky formálne aj vecné 
podmienky pre úspešnú realizáciu tohto projektu. Napriek tomu sme u občanov, 
ktorí potravinovú pomoc ešte nedostali tými najväčšími diletantmi a absolútne ne-
schopnými úradníkmi... 

Vážený pán minister !
S otázkami týkajúcimi sa ďalšieho pokračovania distribúcie potravinovej pomoci 

sme sa neraz  obracali na Potravinovú banku Slovenska, kde sme dostali len vše-
obecné informácie a v poslednom čase už ani tie. Dokonca posledná telefonická 
informácia je, že potravinová banka zatvorila distribučné sklady pre neschopnosť 
Vášho ministerstva poskytnúť fi nančné prostriedky na zaplatenie faktúr distribútorom 
– prepravcom potravinovej pomoci ...

 Z týchto dôvodov si Vás dovoľujeme požiadať o relevantné informácie týkajúce 
sa pokračovania tohto projektu jednak písomne, ale aj vystúpením v médiách, aby 
sa tieto informácie dostali priamo k občanom .... 

V závere si Vás pán minister dovoľujem úctivo požiadať o zjedanie nápravy v rámci 
realizácie projektu ako aj o relevantné informácie, ktoré by oprávneným občanom, 
ktorí doteraz pomoc nedostali vysvetlili prečo potraviny doteraz nedostali a kedy 
ich asi dostanú.

V Michalovej, 26.1.2012
Ing. Tatiana Čontofalská
predseda R-ZMO-HsRu

Ako je to s potravinovou pomocou na Horehroní

Pán Ryšian, chystáte aj tento rok 
zrealizovať tento druh výstavy? 

Áno, chystáme sa zrealizovať aj 
III. Ročník nášho Spoločenstva a 
to s témou „Autoportréty“. Už sme 
predkladali zámery na tento rok, 
lebo nie je to naša jediná aktivita a 
máme viacero plánov. Problém je, 
samozrejme, hlavne vo financiách 
a platí tu, čím viac fi nancií, tým viac 
akcií. Nik nám v tomto smere zatiaľ 
nepodal pomocnú ruku, aby sme 
akciu mohli bez problémov spustiť. 
No nestrácame nádej a tešíme sa 
na ďalší ročník. Termín ešte nemáme 
defi nitívny, nakoľko ja osobne musím 
vycestovať za prácou do zahraničia 
a organizácia takéhoto podujatia je 
náročná i na čas. Nemôžem v tejto 
súvislosti nespomenúť Richarda 
Klimenta a Beu Babičovú, ktorí mi 
najviac pomáhajú s organizovaním 
a, pravdaže, poďakovanie patrí tiež 
všetkým autorom za podporu.

Na základe akých kritérií vyberá-
te dielka, ktoré vystavujete? Ako 
vyberáte autorov? 

Dielka na výstavy vyberáme na 

Braväcovo očami návštevníkov
Ak niekto spomenie slovné spojenie - propagácia umenia v Brezne - určite si spomeniem na meno Miloša Ryšiana,  
na Spoločenstvo, na dielko: „Centimeter“, dobrú hudbu a lahodný čaj. Pokiaľ niekto cíti v umení defi cit mladosti a 
hravosti, nech si Spoločenstvo určite nenechá ujsť. 

vali, som už zažila a videla diel-
ka ktoré ste vystavovali, počula 
hudbu ktorá tam znela - mohla by 
som teda povedať, že už Vás tro-
chu poznám. Je to pravda? Môže 
Vás človek spoznať práve takto? 
Videla som vaše fotografi e, zau-
jali ma najmä portréty  „hravosť 
s nahotou“. Dočkáme sa autorskej 
prezentácie? 

základe témy a, samozrejme, v jed-
notlivých autoroch musí byť aj niečo 
ľudské a dobré, aby sme spolu 
vytvorili celkové dielo spoločenstva 
ako odraz spoločnosti. Tu sa neberie 
ohľad na „mladých“, „starých“, „pro-
fesionálov“ či „nadšencov“, cieľom 
je hlavne zhodnúť sa na jednej myš-
lienke, ktorá je tým pádom farebná.

Pár výstav, ktoré ste zorganizo-

Ako ma môže človek spoznať? 
Ťažká otázka. Nik nevidí do môjho 
vnútra tak ako ja sám. Snažím sa po-
ukázať na hodnoty, ktoré v dnešnej 
dobe akosi miznú. A nahota je len 
dôsledok, možno bezvýchodiskový 
a možno ide o určitú provokáciu. Je 
správne, keď je umenie provokujú-
ce, inak sa stanete nezaujímavým. 
Dá sa preto predpokladať, že budú 
nasledovať aj ďalšie dielka.

Veľmi ma prekvapilo, no zároveň 
potešilo, že som sa s Vami stretla 
na Folklórnom festivale na Bielych 
Handľoch. Máte k takémuto druhu 
umenia vzťah? Páčil sa vám náš 
festival?

Áno, váš festival sa mi páčil. Rád 
som ho navštívil a dúfam, že to 
nebolo naposledy. Organizátorom 
chcem popriať veľa zdaru a hlavne 
veľa priaznivcov. Ľudová hudba 
vychádza z našich koreňov, mám 
rád nekomerčné festivaly. A čím je 
tam menej „predraženej komercie“, 
tým lepšie sa na takýchto festivaloch 
cítim. Vždy rád podporím podobné 
podujatia a rád som si vychutnal 
atmosféru aj toho vášho. V minulosti 
som sa už vo vašej obci zúčastnil aj 
volejbalového turnaja.
Ďakujem za rozhovor a tešíme 

sa na III. ročník Spoločenstva!
Agáta Karaffová
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14. kolo 25. marca 2012 o 15,00
Braväcovo - Hronec

15. kolo 1. apríla 2012 o 15,30
Lučatín -Braväcovo

16. kolo 8. apríla 2012 o 15,30
Braväcovo - Dolná Lehota

17. kolo 15. apríla 2012 o 16,00
Braväcovo - Jasenie

18. kolo 22.apríla 2012 o 16,00
Poniky - Braväcovo

19. kolo 29. apríla 2012 o 16,30
Braväcovo - Heľpa 

20. kolo 6.mája 2012 o 16,30
Podkonice - Braväcovo

21. kolo 13. mája 2012 o 16,30
Braväcovo - Osrblie

22. kolo 20. mája 2012 o 17,00
Baláže - Braväcovo

23. kolo 27. mája 2012 o 17,00
Braväcovo -Tatr. Č. Balog 

24. kolo 3. júna 2012 o 17,00
Harmanec - Braväcovo

25. kolo 10. júna 2012 o 17,00
Braväcovo - Mýto p. Ďumb.

26. kolo 17. júna 2012 o 17,00
Staré Hory - Braväcovo

Rozlosovanie zápasov 
jarnej časti 

FK Sokol Braväcovo - muži
I. trieda dospelých 
ObFZ B. Bystrica

Rozlosovanie zápasov 
jarnej časti 

FK Sokol Braväcovo - dorast
V. liga skupina „C“ 
SsFZ B. Bystrica

14. kolo 24. 3. 2012 o 15:00
Braväcovo – Stožok  

15. kolo 1. 4. 2012 o 13:00
Kremnica – Braväcovo

16. kolo 7. 4. 2012 o 15:30
Braväcovo – Očová  

17. kolo 15. 4. 2012 o 13:00
Sielnica – Braväcovo

18. kolo 21. 4. 2012 o 16:00
Braväcovo – H. Nemce

19. kolo 28. 4. 2012 o 16:30
Braväcovo – Pliešovce  

20. kolo 6. 5. 2012 o 14:00
Bzovík – Braväcovo 

21. kolo 12. 5. 2012 o 16:30 
Braväcovo – H. Hámre 

22. kolo 20. 5. 2012 o 14:30
Detva – Braväcovo  

23. kolo 26. 5. 2012 o 17:00 
Braväcovo – T. Hora 

24. kolo 3. 6. 2012 o 14:30
Dudince – Braväcovo  

25. kolo 9. 6. 2012 o 17:00
Braväcovo – Látky

26. kolo 17. 6. 2012 o 14:30
Kováčová – Braväcovo 

POLÍCIA UPOZORŇUJE!
V poslednom období sa v našom okrese opätovne vy-

skytli prípady podvodov, ktorých obeťami sú hlavne starší 
občania. Podvodníci sa snažia vylákať od svojich obetí 
peniaze pod rôznymi zámienkami, pričom zneužívajú ich 
dôverčivosť a  prirodzenú snahu pomôcť druhému človeku 
v núdzi.  

 Nedávne prípady, ktoré polícia v súčasnosti vyšetruje 
spočívajú v tom, že podvodník sa telefonicky vytypovanej 
obeti predstaví menom niekoho z príbuzných a žiada 
požičať peniaze na kúpu auta alebo inej hodnotnej veci. 
Počas telefonátu sa snaží presvedčiť obeť o svojej faloš-
nej totožnosti. Ak sa mu to podarí dohodne, že po peniaze 
pošle kamaráta.   Samozrejme, že údajným kamarátom je 
samotný podvodník alebo jeho komplic. 

 Ďalší spôsob podvodu spočíva v osobnom kontakte 
s vytypovanou osobou, ktorú sa snaží podvodník pre-
svedčiť, že jeho priateľ čaká v nemocnici po nehode 
na operáciu na ktorú potrebuje ihneď požičať peniaze. 
Podvodník je ochotný ponúknuť zdanlivo cennú vec ako 
zálohu a sľubuje skoré vrátenie peňazí,  ktoré však po-
škodený už neuvidí.   

 Podvodníci majú široký a  dôsledne prepracovaný reper-
toár ako sa klamstvom dostať k cudzím peniazom. Seniori, 
ktorí nemajú s takýmto konaním skúsenosti a sú viacej 
dôverčiví  sa preto stávajú pre podvodníkov cieľovou sku-
pinou. Tu je niekoľko rád ako sa nestať obeťou podvodu: 
• nedôverujte neznámym ľuďom a nikoho cudzieho ne-

vpúšťajte do svojho bytu,  neotvárajte dvere svojho bytu, 
pokiaľ neviete  kto je za nimi,

• neposkytujte informácie o sebe neznámym osobám, 
pozor na telefonáty v ktorých vám kladú otázky k vášmu 
veku, s kým bývate, pýtajú sa na majetkové pomery, 
príbuzných, vaše úspory a pod.,     

• keď u vás zvoní opravár, pracovník úradu alebo iných 
služieb (odpočet plynu, elektriny  a pod.), zavolajte na 
úrad alebo inštitúciu, na ktorú sa pracovník odvoláva;

• žiadna inštitúcia nevypláca prípadné preplatky v hoto-
vosti, ale výhradne bezhotovostne a prostredníctvom 
poštovej peňažnej poukážky na meno klienta,

• pozor na podomových predajcov a  poskytovateľov 
„výhodných“ ponúk všetkého druhu - takmer vždy sa 
jedná o podvod.

Polícia žiada, aby výskyt akýchkoľvek podozrivých 
osôb, prípadne pokusov o uvedené podvody občania 
oznámili na tiesňovú telefónnu linku polície 158 alebo 
na najbližší útvar polície.

pplk. Mgr. Milan Kovalčík
riaditeľ OR PZ v Brezne

OCHRANA LESOV
PRED POŽIARMI v roku 2012

Jarné obdobie je čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru. Lesné požiare každoročne zničia, alebo poškodia 
veľkú plochu lesov. Jednou z najčastejších príčin lesných po-
žiarov je vypaľovanie starej suchej trávy, spaľovanie zvyškov 
po jarnom upratovaní, alebo kladenie ohňa v prírode.

Oheň je pre les veľkým nebezpečenstvom, lebo poškodzuje 
jednotlivé stromy aj celé porasty nielen mechanicky, ale aj 
fyziologicky. Okrem samotných stromov – a dreva – ničí aj 
všetky ostatné zložky lesného ekosystému – pôdu, opadnuté 
lístie – hrabanku a všetky rastliny a živočíchy, ktoré zasiahne.

Mesiac marec a apríl je obdobie, keď vzniká v prírode naj-
viac požiarov, ktoré každoročne zničia alebo poškodia veľkú 
plochu lesov. Tieto požiare vznikajú hlavne pri vypaľovaní 
starej a suchej trávy, buriny, kríkov a spaľovaní zvyškov po 
jarnom upratovaní.

Vypaľovanie sa podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskor-
ších predpisov zakazuje.

Za priestupok za porušenie povinností fyzických osôb môže 
byť občanovi uložená pokuta podľa § 61 zákona č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
až do výšky 331 Eur.

Všetci občania by sa mali vyvarovať neuváženého za-
kladania ohňov v lesných porastoch a v ich blízkom okolí 
a vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov.
 Okresné riaditeľstvo Hasičského Ing. Peter Baliak
 a záchranného zboru v Brezne starosta obce Braväcovo

Súťažný ročník 2011/2012 sa pomaly 
prehupol do svojej záverečnej fázy a v re-
gionálnych súťažiach už druhý rok po sebe 
máme dvojnásobné zastúpenie. Braväcovo 
A v štvrtej lige v úvode sezóny doplatilo na 
nevýhodné vylosovanie a po sérii zápasov 
s ťažkými súpermi o niečo dlhšie hľadalo 
hernú pohodu. V dôležitých súbojoch 
s priamymi konkurentmi o prehustený stred 
tabuľky však naši hráči dokázali zabrať 
a hoci na prvú päťku tento rok zrejme ne-
mali, pohybujú sa bezpečne nad pásmom 
zostupu. Po osemnástich kolách základnej 
časti skončili v konkurencii desiatich tímov 
siedmy a túto pozíciu si udržali aj po troch 
zápasoch nadstavbovej časti o šieste až 
desiate miesto. V zostávajúcich piatich 
stretnutiach bude cieľom A družstva udržať 
stabilnú výkonnosť a keďže o vypadáva-
júcom do piatej ligy je už v podstate roz-
hodnuté, šancu zahrať si štvrtú ligu zrejme 
dostanú aj niektorí hráči béčka. Počas 
celej sezóny Braväcovo A ťahal výbornými 
individuálnymi výkonmi  navrátilec Marek 
Benko, ktorému úspešne sekundoval 
najmä Jozef Baliak. Braväcovo B sa vo 
svojej druhej sezóne v piatej lige defi nitívne 
etablovalo a dokázalo potrápiť nejedného 
z favoritov. Cennými sú hlavne víťazstvá 
s Podkonicami, Selcami či Malachovom. 
I bez najlepšieho jednotlivca (Petra Orav-
kina) dokázali základnú časť dohrať na 

sľubnom ôsmom mieste, ktoré úspešným 
účinkovaním v nadstavbe ešte o jednu 
priečku vylepšili. Rovnako ako áčko, majú 
pred sebou ešte päť zápasov, v ktorých 
sa budú sústrediť najmä na domáci súboj 
s Malachovom, kde budú chcieť odčiniť pre-
hru v oklieštenej zostave na stoloch súpera. 
Hráčsky káder B družstva je vyrovnanejší 
a kľúčom k úspechu je tu najmä kolektívny 
výkon, pričom v každom stretnutí môže byť 
ťahúňom niekto iný.
Nadstavbová časť IV. ligy o 6-10 miesto:
20. kolo, Medzibrod B – Braväcovo A 7:11

Benko 4, Baliak 3, Belko 2,5, Boháčik 1,5.
21. kolo, Magenta BB – Braväcovo A 10:8
Benko 4, Baliak 2, Belko 1, Chudina 1.
22. kolo, Braväcovo A – Podkonice B 9:9
Benko 4,5, Baliak 2,5, Boháčik 1, Chudina 1.
Braväcovo A: 21 zápasov; 5 výhier, 6 
remíz, 10 prehier, celkovo 37 bodov a prie-
bežné 7. miesto (resp. 2. miesto v skupine 
6-10).
Úspešnosť: Benko Marek - 60/19, 75,95% 
(celkovo 2. miesto medzi jednotlivcami v IV. 
lige v skupine 6-10), Baliak Jozef - 36/37, 
49,32 % (9), Belko Marián - 21/37, 36,21% 
(13), Boháčik Dušan - 13/61, 17,57% (23), 
Chudina Peter – 4/40, 9,09% (25).
Nadstavbová časť  V. ligy o 6-10 miesto:
19. kolo, Dubová – Braväcovo B 3:15
Pôbiš R. 4,5, Pôbiš S. 4, Kohút 3,5, Kán 3.
21. kolo, Braväcovo B – Podbrezová B 11:7
Kán 3,5, Pôbiš S. 3,5, Pôbiš R. 3, Šaj-
galík 1.
22. kolo, Malachov B – Braväcovo B 12:6
Kán 3, Kohút 2, Pôbiš S. 1. 
Braväcovo B: 21 zápasov; 9 výhier, 0 
remíz, 12 prehier, celkovo 38 bodov a prie-
bežné 7. miesto (resp. 2. miesto v skupine 
6-10).
Úspešnosť: Oravkin Peter - 25/15, 62,50% 
(celkovo 5. miesto medzi jednotlivcami 
v V. lige v skupine 6-10), Kán Štefan - 
36/26, 58,06% (6), Pôbiš Rastislav - 35/36, 
49,30% (10), Pôbiš Slavomír 29/37, 43,94% 
(13), Kohút Peter - 13/37, 26,00% (19).

(sp)

Naši stolní tenisti vo vrcholiacej sezóne 
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Dňa 30.1.1960 predseda ONV (Okres-
ný národný výbor) Rudolf Žilinka na 
slávnostnom zasadnutí MNV odovzdal 
putovnú vlajku MNV a fi nančnú odme-
nu. Obec Braväcovo sa v IV. štvrťroku 
1959 umiestnila v socialistickej súťaži 
na prvom mieste. Predseda MNV Ján 
Michelčík poďakoval vedeniu ONV 
v Brezne, osobitne súdruhovi Ru-
dolfovi Žilinkovi za pomoc v r. 1959, 
Ladislavovi Pačesovi – členovi ONV 
a Júliusovi Libičovi – tajomníkovi 
MNV za svedomitú a zodpovednú 
prácu. 12. júna 1960 boli voľby do 
Národného zhromaždenia, Slovenskej 
národnej rady, Krajského národné-
ho výboru, ONV a MNV. Do NZ bol 
zvolený Egyd Pepich, do SNR Anton 

r ok 1960 – IV. časťČo prezradila kronika Čo prezradila kronika 
Libič Július – tajomník MNV 
a členovia – Bacúšan Jo-
zef, Srnka Ján, Kochan 
Ladislav, Pôbiš Július, 
Gašperan Ján, Švantner 
Ján, Šmigura Štefan. Pri 
MNV sú nasledovné komi-
sie – poľnohospodárska, 
fi nančná, školstvo a kultú-
ra, stavebná a zdravotníc-
ka. 11. Júla 1960 Národné 
zhromaždenie prijalo novú 
socialistickú ústavu. Náš 
štát sa volá Českosloven-
ská socialistická republika. 
Od 1. júla 1960 v rámci 
novej územnej reorgani-
zácie, ktorá sa prevádzala 

Keď prichádza mesiac Marec a s ním aj sviatok 
„Dňa učiteľov”, vždy si zaspomínam na svojho 
pána učiteľa Vojtecha Javorčíka, ktorý ma učil 
v 5. triede. Bol vtedy mladým, ale veľmi schopným 
učiteľom. Ešte aj dnes po 55. rokoch si pamätám 
na všetko možné, čo náš naučil. Jemu som vďač-
ná za veľmi veľa. Som mu vďačná za svoje prvé 
sólo:  Hojdana, hojdana...ktoré som spievala na 
vianočnej besiedke. Som mu vďačná aj za svoju 
prvú hereckú úlohu, ktorú som dostala v detskom 
divadelnom predstavení „Za matkou“, ktorú s nami 
nacvičil. Vďačím mu aj za pesničku, ktorú mne 
a dvom mojim spolužiakom Dežkovi Gašperanovi 
a neb. Ľubovi Ľuptákovi dal zahrať vo vysielaní pre 
školy v Slovenskom rozhlase. Pamätám si ako sme 
chodili po poli zbierať pásavky zemiakové, ako nás 
učil umývať si zuby, robil s nami súťaže a rôzne 
kvízy. Pamätám si aj ako sme mu vinšovali.

23. apríla oslavuje meniny. Ja aj s mojou kamarát-
kou Gitkou Fiľuškou sme v ten deň nešli do školy, 
ale do Brezna kúpiť p. uč. kvietok. Kúpili sme mu 
primulku-kačičku v kvetináči obalenom v ružovom 
krepovom papieri. Keď žiaci zo školy odišli, my sme 
prišli pred zborovňu a zaklopali. Pán učiteľ vyšiel 
a my sme spustili:

Prečuch z Čierneho Balogu, do ONV 
Ladislav Pačesa z Braväcova a do 
KNV Katarína Povrazníková, riaditeľ-
ka MŠ v Beňuši. Zloženie rady MNV: 
Verkin František – predseda MNV, 

v celom štáte, bol okres Brezno zruše-
ný a bol utvorený nový okres Banská 
Bystrica so sídlom v Banskej Bystrici. 
Pozostáva z bývalého breznianskeho 
a banskobystrického okresu. Podobne 

Spomienka
na učiteľa

bol zrušený i kraj Banská Bystrica a bol 
utvorený nový kraj – Stredoslovenský 
so sídlom v Banskej Bystrici. Od tohto 
dátumu patrí Braväcovo už do okresu 
Banská Bystrica v kraji Stredosloven-
skom. Dobrým pomocníkom MNV pri 
jeho hospodársko-politickej a kultúr-
no-výchovnej práci bol Výbor žien. 
Predsedníčka je Valéria Kubusová, 
riaditeľka MŠ v Braväcove. Podieľal sa 
pri plnení dodávok, platení daní, dávok 
a poplatkov, pri kultúrno – osvetovej 
práci. Požiadavky obyvateľstva na 
pílenie dreva sa nestačili zabezpečiť, 
preto bolo potrebné zakúpiť ešte jed-
nu cirkulárovú pílu s príslušenstvom 
a 100 m kábla. U vodnej nádrže sa 
previedla izolácia dna, kde unikala 
voda, previedlo sa jej ohradenie diel-
covitým železným plotom. Bolo nutné 
vybudovať požiarnu sušiareň pre 
hadice, lebo sa nemali kde sušiť, čím 
sa znižovala doba ich trvania. V rámci 
opráv miestnych komunikácií v r. 1960 
bola prevedená regulácia potoka, stav-

ba betónových priepustov, štetovanie 
ciest a úprava priekop. Poľnohospo-
dárska pôda je doteraz v súkromnom 
sektore, preto bolo potrebné u jednot-
livcov - hospodáriacich roľníkov zabez-
pečiť plnenie výrobných i dodávkových 
úloh. Nebola splnená dodávka mäsa a 
mlieka. V roku 1960 bolo postavených 
5 rodinných murovaných domov. 6. 
február 1960 naši občania prežívali 
veľmi radostnú udalosť – Otvorenie 
autobusovej linky. Nové formy práce sa 
prevádzajú i na pracoviskách v lesoch. 
Ján Caban z Braväcova je vedúcim 
drevorubačskej skupiny, ktorá pracuje 
v obvode LZ Beňuš a súťaží o titul 
Brigáda socialistickej práce. Dosiahli 
najlepšie výsledky v celej ČSR. Plán 
plnia na 141 %. Za splnenie úloh do-
stali Červenú zástavu Ministerstva les-
ného hospodárstva a fi nančnú odmenu 
5 000 Kčs. V r. 1960 boli odohrané dve 
divadelné predstavenia – Veľké ryby a 
Svadobný závoj.  

(EĽ)

Dneska ráno na svitaní, počúli sme prekrásne spie-
vaní, ako svätí anjeli v nebi spievali a sv. Vojtechovi 
mena vinšovali. Aj my Vás vítame, od milého Pána 
Boha zdravia pýtame ako vo dne, tak aj v noci buď 
Vám Pán Boh na pomoci.
Ešte aj dnes mám pred očami jeho usmiatu tvár, po 

ktorej sa kotúľajú velikánske slzy z nášho úprimné-
ho vinšovania. Pán uč. na druhý deň pýtal od nás 
pokladničky, na ktoré sme si sporili a povpisoval 
nám do nich po 10 korún. Kvietok stál 7 korún. Pán 
učiteľ, všetko dobré a veľká vďaka.

(ML)


