
Štvrťročník pre občanov horehronskej obce Braväcovo
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Vážení spoluobčania,

predošlé tri mesiace tohto roka boli v našej 
obci hlavne o kultúrnych a športových aktivi-
tách našich občianskych združení , dobrovoľ-
ných organizácií a spolkov. Každoročne v júli 
BKZ Bukovinka organizuje Folklórny festival 
na Bielych Handľoch a nebolo tomu inak ani 
tohto roku. Škoda, že nám počasie prekazilo 
čaro vystúpení súborov a speváckych skupín 
na našom amfi teátri. Zhodnotenie podujatia si 
môžete prečítať v samostatnom článku na-
šich novín. BKZ zorganizovalo tiež v mesiaci 
august 2012 24. ročník 24–hodinového mara-
tónu vo volejbale NON-STOP. V tomto období 
sa činili aj naši hasiči, či už mladí v súťažiach 
hry Plameň, alebo dospelí na previerkach 
a pohárových súťažiach. Hodnotenie činnosti 
našich hasičov si môžete prečítať v samostat-
ných článkoch spolu s obrazovými materiálmi. 

V auguste organizovalo OZ Čučoriedka 
putovný tábor pre naše deti. Koncom tohto 
mesiaca sme si pripomenuli 68. výročie SNP 
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Očami starostuOčami starostu
na miestnych skromných osla-
vách, ktoré zorganizovala ZO 
SZPB. Z priamych účastníkov 
SNP, našich členov SZPB žije 
u nás len pár spoluobčanov, 
preto je snaha o získavanie 
nových členov už len z radov 
sympatizantov. ZO JDS a MS 
SČK usporiadali 1. septem-
bra zájazd pre svojich členov 
na Hubertove dni do Svätého 
Antona. 

Futbalisti pre nedostatok fi-
nančných prostriedkov tradičný futbalový turnaj 
neusporiadali, namiesto toho odohrali niekoľko 
priateľských futbalových zápasov hlavne na 
ihriskách súperov. V mesiaci júl, august a 
september sa spolu s funkcionármi, členmi 
a dobrovoľníkmi podieľali na úprave trávnika, 
stavbe nezastrešených tribún so sedadlami pre 
divákov. Práce na tribúnach budú ukončené do 
konca septembra. 

Na úseku investícií, vďaka schválenej žia-
dosti z EF MŽP SR na budovanie kanalizácie 
vo výške cca 37 tis. Eur, sme v týchto dňoch 

začali budovať splaškovú ka-
nalizáciu na určených vetvách 
a to v časti obce pri 9. byto-
vej jednotke a v časti obce 
za Hostincom pod Hruškou. 
V mesiaci august bol vybudo-
vaný kamerový systém na zni-
žovanie kriminality a ochranu 
obecného majetku zo získanej 
dotácie MV SR. Máme nain-
štalované 3 kamery a to na 
amfi teátri, pri obecnom úrade 
a v strede obce.

V súčasnosti dokončujeme nové prípojky so 
samostatným meraním spotreby EE k šatniam 
FK SOKOL a na amfi teátri, kde súčasne reali-
zujeme aj nové podzemné rozvody EE, ktoré 
sú nevyhnutné ku kolaudácii stavby. 

Ako základ prípravy na novú investičnú ak-
ciu bola v mesiaci jún spracovaná projektová 
dokumentácia na rekonštrukciu TU Kečka. 
Treba len dúfať, že sa nám podarí na túto 
stavbu čo v najkratšom čase získať dostatok 
fi nančných zdrojov. 

Peter Baliak – starosta obce

Po prázdninách ako vždycky, nastupujú deti do školičky. Dňa 
3. septembra sa vrátili deti aj do našej materskej školy a privítali 
medzi sebou nových kamarátov: Sašku Békyovú, Jakubka Gaš-
perana, Adelku Javorčíkovú, Peťka Krkošku, Andrejku Macuľovú, 
Karinku Orságovú, Dávidka Pôbiša a Zuzku Vojvodovú. Úlohou 
starších detí bolo pomôcť nováčikom, aby si v škôlke rýchlo 
privykli a nesmútili za rodičmi.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je 
pripraviť deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach – zámerne 
celostne rozvíjať osobnosť detí; utvárať a prehlbovať pozitívny 
vzťah detí k domovu prostredníctvom ľudových tradícií a zvyklos-
tí; utvárať a rozvíjať u detí pozitívny vzťah k rodine, vedieť, že 
rodina je miestom istoty, bezpečia a lásky; rozvíjať pohybovú 
výkonnosť, telesnú zdatnosť a kultivovaný pohybový prejav 
detí; rozvíjať na elementárnej úrovni prácu s počítačom; utvárať 
pozitívny vzťah detí k životnému prostrediu; rozvíjať správne 

S úsmevom do škôlky? jazykové a rečové návyky a zručnosti detí; 
utvárať a rozvíjať pozitívny vzťah k cudziemu 
jazyku; rozvíjať fantáziu so zameraním na 
samostatnú činnosť detí; rozvíjať u detí ná-
vyky súvisiace so zdravým životným štýlom 
a tiež rozvíjať a podporovať schopnosť detí 
kooperovať v skupine.

Na október plánujeme pripraviť prvé vy-
stúpenie pre starších spoluobyvateľov obce 
a tak si ich trochu uctiť. Čas pred Vianoca-
mi sa bude niesť v znamení zapaľovania 
vianočného stromčeka v obci, pečenia me-
dovníkov a prípravy na vianočnú besiedku. 
Najveselší čas je čas fašiangov a my sa za-
bavíme na našom karnevale. Predškoláci to 
budú mať začiatkom školského roka ťažšie, 
čaká ich zápis do základnej školy a testova-
nie školskej zrelosti prostredníctvom Centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie. Život v materskej škole spes-
truje aj veľkonočná oblievačka, Deň detí, 
Noc odvahy a tiež v priebehu školského roka 
aj rôzne divadelné predstavenia, športové 
a kultúrnych podujatí a súťaže.

(MM)
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Naši jubilanti
V treťom 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
Michelčíková Alena
Ing. Ľupták Jaroslav

55 rokov
Horáčeková Mária
Kováčová Elena

60 rokov
Molnárová Viera
Laurincová Viera

65 rokov
Kuviková Margita

Pačesa Ján
Gašperan Dezider

75 rokov
Libičová Anna

80 rokov
Kochanová Anna
Bútorová Anna

85 rokov
Jerguš Dezider

(VI)

Naši hasiči jednoznačne patria do 
akcie „Hasičské leto okresu Brezno“ 
a tohto roku to znovu potvrdili. Celko-
vo sa zúčastnili piatich súťaží, z toho 
jednu organizovali ako usporiadatelia. 
Ale poďme pekne po poriadku...

Prvá súťaž, ktorej sa naše družstvo 
zúčastnilo bola nočná pohárová 
súťaž v Polomke. Tu sa začali prvé 
problémy s PS 12, čiže s „mašinou“ 
a preto sme neskončili na popred-
ných priečkach. Problémy pretrvávali 
aj napriek drobným opravám aj na 
súťaží o pohár starostu obce Čierny 
Balog v Dobroči. Súťaž sa konala za 
výdatného dažďa a umiestnili sme sa 
na piatom mieste. Po tejto súťaži sme 
boli na rade my a usporiadali sme už 
šiesty ročník memoriálu, ktorý nesie 
meno významného funkcionára a nositeľa hasičstva na 
Braväcove Jána Gašperana. Tentokrát sme nenechali 
nič na náhodu a pripravili sme sa po technickej stránke 

 Na začiatku bola otázka skúsiť či 
neskúsiť organizovať pre našu ha-
sičskú mládež stretnutie, ktoré bude 
zamerané na športovú aktivitu, hry, 
spoločne strávený čas atď.
 Tak sme sa do toho dali a 25. 08. 
2012 sme sa zišli v Braväcove v krás-
nom športovo – kultúrnom areáli, 
ktoré nám vybavil predseda DHZ 
Braväcovo Ing. Marek Šmigura PhD. 
od obce Braväcovo. Veľmi pekne 
ďakujeme najmä starostovi obce Ing. 
Petrovi Baliakovi, ktorý nás ráno pri-
šiel osobne navštíviť a privítať.
 Zišlo sa nás vyše sedemdesiat mla-
dých ľudí a cez dvadsať vedúcich 
mládeže – plnoletý doprovod. Náš-
ho stretnutia sa zúčastnilo aj mimo 
okresné družstvo dievčat z DHZ 
Utekáč, pre ktoré bolo toto podujatie 
jedno z ocenení za účasť na republi-
kovom kole hry Plameň.
 Deň nám ubehol najmä športovaním, 
mládež a vedúci sa na naše potešenie 
nedelili na DHZ ale zápolili pomiešané 
družstvá, striedali sa vo futbale, volej-
bale, ukázali svoju silu v preťahovaní 
lanom (a to takou silou, že lano roztrh-
li a pekne popadali na zadok - za veľ-
kého smiechu). Zaujal kroket, vodné 
balóny a vodné džberovky boli veľmi 
dobrým ochladzovacím prostriedkom 
v horúcom počasí.

g
(VI)

Hasičské leto

Stretnutie hasičskej mládeže okresu Brezno

 Počas hier sme sa občerstvili grilova-
nými špekačkami, palacinkami, kolá-
čikmi (ktoré upiekli a doniesli vedúci).
 Na začiatku bola otázka skúsiť či 
neskúsiť organizovať takúto akciu, 
odpoveď - jednoznačne skúsiť, stojí 
to za ten smiech, radosť, uvoľnenie 
pri športe a rozžiarené oči.

 Ja osobne ďakujem všetkým za 
pekný deň, ďakujem za veľkú organi-
začnú pomoc Miroslavovi Bacúšanovi 
veliteľovi DHZ Braväcovo, predsedovi 
komisie mládeže OV DPO Brezno 
Ondrejovi Rusovi, Dávidovi Bučko-
vi DHZ Polomka za grilovanie, Ru-
sovcom: Dávidovi za výrobu vyše 100 

kusov palaciniek, Danielovi a Veroni-
ke za organizačnú pomoc a všetkým 
dobrým ľudom čo sa pričinili o krásny 
zážitok.
Ďakujem!

Renáta Rusová 
riaditeľka OV DPO Brezno

a čo je dôležitejšie, nácviku sme venovali oveľa viac času 
ako zvyčajne. Toto všetko sa odzrkadlilo aj na výsledku. 
Obsadili sme tretie miesto. Na nasledujúcej súťaži o me-
moriál Júliusa Makušu v Medveďove sme opäť obsadili 
tretie miesto s časom, za ktorý sa nemusíme hanbiť. 
Obidva pokusy sme mali podobné a to 21,9 s a 21,6 s 
(tvrdý boj sme zviedli s domácim družstvom, keď nás 
odsunuli časom 21,8 na štvrtú priečku, no nakoniec sme 
ich v tomto tradičnom minisúboji porazili). Ako tomu býva 
zvykom „Hasičské leto“ sa s nami rozlúčilo na Gašparove. 
Tu sme prišli kvôli pracovnej zaneprázdnenosti v neúplnej 
zostave a tak sme sa opäť neumiestnili v prvej trojke. 

Máme čo zlepšovať, ale čoraz častejšie na súťažiach 
vidíme, že to už nie je o ľuďoch, ale o technike. Obmenili 
sme za pomoci OcÚ Braväcovo hadice, savice, prúd-
nice, kôš, rozdeľovač za najmodernejšie, no stále nám 
chýba PS 12, „mašina“, ktorá by dokázala súperiť s tými 
najlepšími v okrese (minimálne 7 obcí má silnejší stroj 
čo do obsahu a výkonu). Bohužiaľ momentálne na nich 
Katka, ako našu PS 12 familiárne nazývame nemá a my 
nemáme fi nancie na jej vylepšenie. 

(MŠ)
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Na kandidátke v komunálnych 
voľbách si bol najmladší a získal 
si najvyšší počet hlasov od na-
šich občanov. Čo pre teba tento 
výsledok znamenal a aké boli 
tvoje predsavzatia?
Myslím, že som nezískal úplne 
najvyšší počet hlasov zo všetkých 
kandidátov, ale aj tak bol môj voleb-
ný výsledok veľmi dobrý a prekvapil 
ma. Samozrejme, že som do volieb 
išiel s predsavzatím uspieť, ale 

vedel som, že to nebude jednoduché. Vysoký počet hlasov od 
občanov obce, v ktorej nežijem až tak dlho je, zvlášť v mladom 
veku, veľkou motiváciou a zadosťučinením. Zároveň si však 
uvedomujem, že voľby boli iba začiatkom cesty a preto vnímam 
túto podporu aj ako značný záväzok. 
Pomaly ubehne polovica volebného obdobia 2011 – 2014, 
ako by si zhodnotil tvoje doterajšie pôsobenie v obecnom 
zastupiteľstve, splnili sa tvoje očakávania?
Sčasti sa splnili a sčasti sa snáď splnia neskôr. Ako poslanecký 
nováčik som tiež potreboval istý čas na zoznámenie sa s funk-
ciou a problematikou obecnej samosprávy. Spolu s kolegami 
zo zastupiteľstva sa neraz musíme zaoberať vecami, ktoré sa 
mi zdajú trošku malicherné, možno aj na úkor iných, dôležitej-
ších problémov. Preto sa snažíme vytvoriť akýsi všeobecne 
uplatniteľný a prehľadný rámec, aby sa podobné situácie 
vyskytovali čo najmenej. Je to viditeľné napríklad na vzťahoch 
obce k jednotlivým zložkám či vzťahoch zložiek navzájom, 
ktoré sú častou súčasťou programu rokovaní. Obec hospodári 
s vyrovnaným rozpočtom, na rokovaniach sú rozpravy zväčša 
konštruktívne a doposiaľ vždy som hlasoval podľa najlepšieho 
vedomia a svedomia. Pravdaže, vždy je priestor na to byť ešte 
o niečo prínosnejší. 
Našej verejnosti je známe, že obecné noviny sa začali tvoriť 
a vydávať najmä vďaka tvojej iniciatíve. Pôsobil si krátky 
čas vo funkcii šéfredaktora a potom si sa tejto funkcie 
vzdal. Môžeš objasniť dôvod tohto rozhodnutia?
Z každého nového čísla obecných novín mám veľkú radosť, 
bez ohľadu na to či som ich šéfredaktorom alebo nie. Občasné 
názorové rozdiely na ich formu či obsah v rámci redakčnej rady 
som z hľadiska konečného výsledku vnímal ako prínosné, no 
mal som pocit, že nemám reálne kompetencie šéfredaktora. 
Zavážil aj fakt, že najmä príprava „letného“ a „zimného“ čísla 
sa mi prekrývala so školskými povinnosťami a preto som sa 
Braväčanovi nemohol venovať naplno. Pozícia toho čo môže 
(nie musí) mi vyhovuje viac. Po krátkej prestávke som opäť na-
písal niekoľko príspevkov a v rámci možností budem do novín 
pravidelne prispievať aj v budúcnosti. 
Ako mladý, ambiciózny človek máš popri štúdiu na vysokej 
škole množstvo športových aktivít, ale menej známa je 
tvoja literárna činnosť, čo máš v tejto oblasti nové a ako 
to všetko stíhaš?
Snažím sa stíhať školu, šport aj ostatné aktivity, niekedy 
úspešne, inokedy menej. Literárna činnosť je zrejme menej 
známa preto, že väčšinou som ju prezentoval v iných obciach 
a mestách. Píšem však už približne 10 rokov a dospel som 
k záveru, že by som svoje básne rád vydal aj knižne. Výsledkom 
je zbierka Priestor vo veršoch, ktorú by som po ofi ciálnom krste 
v Brezne rád predstavil aj občanom Braväcova. Bez ďalších 
zbytočných slov, bude asi najlepšie prečítať si ju a ja pevne 
verím, že sa bude páčiť. 
Prezraď nám aspoň stručne, čo by si chcel ešte dosiahnuť 
vo funkcii poslanca OZ pre našich občanov a aké máš ciele 
v blízkej budúcnosti v tvojom osobnom živote?
Chcel by som priniesť niekoľko (staro)nových zaujímavých 
akcií, ktoré by oslovili širokú verejnosť a postupne dostali 
prívlastok pravidelné. Rád sa tiež budem aktívne podieľať na 
podujatiach už fungujúcich a úspešných. Rovnako sa nebránim 
akejkoľvek konkrétnej žiadosti jednotlivca alebo skupiny, naprí-
klad na pomoc s napísaním projektu. Už teraz viem potvrdiť, že 
chcem vyskúšať aj kandidatúru v budúcoročných voľbách do 
VÚC, keďže z pozície samosprávneho poslanca by sa okruh 
možností pomôcť, konkrétne aj našej obci, výrazne rozšíril. 
V osobnom živote budem musieť aspoň na čas poľaviť z ostat-
ného a poriadne zabrať v škole. Potom by som si rád našiel viac 
času na seba a príjemnejšie stránky osobného života 
:). 

(VŠ)

Na slovíčko so...Na slovíčko so...

Slavomírom Pôbišom

Tretí júlový víkend sa v Braväcove opäť 
niesol v znamení folklóru a tradičnej ľudo-
vej kultúry. Členovia BKZ Bukovinka, Obec 
Braväcovo a množstvo nadšencov z obce 
opäť spojili svoje sily, aby spoločne pre 
všetkých návštevníkov festivalu pripravili 
pestrý program a zaujímavé sprievodné 
podujatia. Iste si viete predstaviť, aké 
sklamanie a bezmocnosť sa nás zmocnila, 
keď po mesiacoch prípravy, ktorá sa začí-
na už dávno v zime, príde očakávaný deň 
D a počasie nám všetko prekazí. Toľko 
dúfania do poslednej chvíle, že sa ukáže 
aspoň lúč slnka a sprievod predsa len 
bude však nepomohlo. Ľudia v očakávaní 
stáli von pod dáždnikmi a čakali s nami 
na zázrak. 

Naši zahraniční hostia z Bulharska, ktorí 
boli mimochodom u nás na svojom prvom 
zahraničnom zájazde, sa museli uskromniť 
v kultúrnom dome, kam bolo všetko po 
rýchlej „schôdzi“ vedenia BKZ presunuté. 
Napriek všetkému však piatkový program 
ukončený úžasným vylepšeným predsta-
vením hry Jánošík v podaní Hriňovského 
divadla dopadol výborne a kultúrny dom 
bol plný.

Druhý deň festivalu sa začal niesť v ove-
ľa lepšom počasí a nálade. Dvor u Ftáči-
kov, či remeselníci mali plno návštevníkov, 
ktorí prišli využiť aspoň sobotné vylepšené 
počasie. Po prvý krát v histórii sa sprievod 
obcou konal dodatočne v sobotu. Tak sme 
sa predsa dočkali- mysleli sme si. Popo-
ludnie vyzeralo naozaj nádejne a zdalo sa, 
že naše dúfanie sa stalo skutočnosťou. 
Detský program a takisto predstavenie 
domácich - ženskej speváckej skupiny 
Beňušianka prebiehalo na amfi teátri za 
priam luxusného počasia v porovnaní 
s predošlým dňom. Dokonca- a to tiež 
nebolo v pláne- sme dali krátky priestor na 
prezentáciu našim zahraničným hosťom, 
ktorí si v piatok účinkovanie na amfi teátri 
nevyskúšali. 

No čo sme naozaj nečakali bola situácia 
veľmi podobná piatku, ktorá nastala po 
skončení poobedného bloku. Záložný 
program a teda tlačiť sa v kultúrnom dome 
bol nevyhnutný, keď asi po pol hodine 
večerného regionálneho programu začalo 
poriadne liať. Tu už nepomohlo ani dúfa-
nie, že sa to predsa roztrhá ani veľká chuť 
účinkujúcich z Vernáru, ktorí aj napriek vý-
datnému dažďu pokračovali vo vystúpení 
a možno chceli aj svojim spevom odohnať 

mračná, ktoré sa na Braväcovo privalili 
zo všetkých strán. Avšak spojením síl 
všetkých skalných divákov, ktorí aj napriek 
dažďu sedeli v hľadisku a účinkujúcich sa 
program neuveriteľne rýchlo presunul do 
kultúrneho domu, kde až do skončenia 
pokračoval. 

Kultúrny dom večer praskal vo švíkoch 
a folklórny súbor Mostár sa len tak tak 
zmestil na pódium. Nálada však bola aj na-
priek pokazenému počasiu výborná a kul-
túrny dom bol nabitý energiou. Program 
skončil v neskorých večerných hodinách 
za obrovského potlesku úžasných divákov, 
ktorým ďakujeme, že nám zostali verní aj 
napriek vrtochom počasia a my len môže-
me spoločne skonštatovať, že tohtoročný 
XI. Folklórny festival na Bielych Handľoch 
sa opäť zapíše do našich pamätí. Možno 
tým, ako sme sa tlačili v kultúrnom dome, 
možno tým, že sme zistili, ako sa ľudia 
radi prídu pozrieť na program aj keď nie 
je ukážkové počasie a vždy nás svojím 
potleskom a vôbec tým, že prídu, pod-
poria., neviem... Treba len povedať, že 
bez pomoci Obce Braväcovo, ktorá nám 
veľmi pomohla s prípravou amfi teátra, či 
úpravou samotnej obce- čo by sme neboli 
schopní sami pripraviť, by sme to mali 
naozaj veľmi ťažké. Ďalej treba spomenúť 
veľkú pomoc žien z Jednoty dôchodcov 
a z MS SČK Braväcovo, ktoré po obidva 
dni vyberali vstupné a vieme, že to nie je 
až také jednoduché, ako si mnohí myslí-
me. Obrovská pomoc bola poskytnutá aj 
zo strany DHZ Braväcovo, ktorého čle-
novia predchádzali dopravnému chaosu, 
ktorý by bez ich práce neodvratne nastal. 
O účinkujúcich sa nám starali dievčatá 
Karaffové a o návštevníkov žienky z Dvo-
ra u Ftáčikov- im patrí tiež veľká vďaka, 
pretože takisto dobrovoľne obetovali svoj 
čas a energiu. No a v neposlednom rade 
patrí ďalšia obrovská vďaka všetkým vám, 
ktorí ste prišli podporiť snahu všetkých 
spomínaných ľudí a nenechali ste si opäť 
ujsť festival, ktorý máme všetci radi a po 
tých rokoch je už neoddeliteľnou súčasťou 
leta v našej obci. 

Tak nakoniec ešte raz jedno veľké ĎA-
KUJEME za pomoc, podporu a priazeň 
a veríme, že budúci rok sa opäť stretneme 
tak, ako to má byť- na amfi teátri a za krás-
neho počasia. 

Dovidenia opäť o rok
(RV)

Upršané Biele Handle
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Uznesenia Obecného zastupiteľstva zo zasadnutí OZ v Braväcove,

konaných dňa 28. júna a 23. augusta 2012.

28. 6. 2012
Uznesenie č. 24/12

Obecné zastupiteľstvo v Bravä-
cove

Schvaľuje
• program zasadnutia Obecného za-

stupiteľstva 

Uznesenie č. 25/12
Obecné zastupiteľstvo v Bravä-

cove
Schvaľuje

• plán kontrolnej činnosti hlavnej kon-
trolórky na II. polrok 2012

Uznesenie č. 26/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje 
• zámer predať majetok Obce Bra-

väcovo, Salaš Lenivá, s. č. 272, 
postavenej na parcele KN 1161/1, 
výmera 35 m2, druh pozemku za-
stavané plochy a nádvoria, poze-
mok v správe SPF, z dôvodov hod-
ných osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov

Schvaľuje 
• Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Prevádzaná nehnuteľnosť bola 
v zlom stave. Žiadateľ Ing. Jaroslav 
Ľupták, Braväcovo 251, na základe 
ústneho súhlasu obce, na vlastné 
náklady stavbu zrekonštruoval 
v roku 2009/2010. Celkové náklady 
na rekonštrukciu podľa vyjadrenia 
žiadateľa predstavovali cca 20.000 
€. Zrekonštruovaná stavba v roku 
2011 vyhorela. Zo stavby zostala 
len železo - betónová základová 
platňa o rozmere 5x7 m a prívod 
vody z prameňa zo vzdialenosti 
cca 100 m. 

Uznesenie č. 27/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Neodporúča
• starostovi obce vstúpiť do rokovania 

s vlastníkmi nehnuteľností rodinného 
domu Braväcovo, s. č. 49, postave-
ného na parcele KN 276, zastavané 
plochy a nádvoria a prislúchajúcich 
parciel k RD

Uznesenie č. 28/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Ruší
• všetky doposiaľ prijaté uznesenia 

v súvislosti s riešením prístupovej 
komunikácie k rodinnému domu Ing. 
Miroslava Kána, Braväcovo 275

Schvaľuje
• vypracovanie projektovej dokumen-

tácie stavby: „Miestna komunikácia 
Skalka“ v novom stavebnom obvode 
N 7 podľa platného územného plánu 
Obce Braväcovo, pre účely vydania 
územného rozhodnutia na predmet-
nú stavbu. 

Schvaľuje
• výkup pozemkov pod stavbu „Miest-

na komunikácia Skalka“ v novom 
stavebnom obvode N 7 podľa platné-
ho územného plánu Obce Braväcovo

Ukladá
• obecnému úradu, ku geodetickému 

zameraniu stavby: „Miestna komu-

nikácia Skalka“ v novom stavebnom 
obvode N 7 podľa platného územné-
ho plánu Obce Braväcovo, prizvať 
všetkých vlastníkov nehnuteľností 

Uznesenie č. 29/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
• návrh na zmenu rozpočtu na rok 

2012
Schvaľuje

• zmenu rozpočtu na rok 2012

Uznesenie č. 30/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
• zápis z pracovného stretnutia sta-

vebnej komisie pri OZ Braväcovo zo 
dňa 29.05.2012

Odporúča
• opatrenia navrhnuté stavebnou ko-

misiou vykonať v čo najväčšej miere 
pracovníkmi na aktivačných prácach

Schvaľuje
• na opatrenia navrhnuté stavebnou 

komisiou v bode 3, vypracovať jed-
noduchý projekt odborne spôsobilou 
osobou

Uznesenie č. 31/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
• ponuku, Ing. Emila Cabana, vedúce-

ho SSÚ, na vstup do spoločnej sta-
vebnej úradovne so sídlom v Beňuši

Uznesenie č. 32/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
• žiadosť o stanovisko pre územné 

konanie k výstavbe rodinného domu 
žiadateľov: Katarína Kochanová, Be-
ňuš 307 a Tomáš Gajdoš, Beňuš 340

Uznesenie č. 33/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
• žiadosť o prehodnotenie dotácie 

na celoročnú činnosť FK SOKOL 
Braväcovo 

Schvaľuje 
• poskytnutie dotácie vo výške 500 

€ na jesennú súťaž 2012/2013. 
O poskytnutí dotácii vo výške 450 € 
rozhodne obecné zastupiteľstvo na 
ďalšom zasadnutí OZ na základe 
plnenia príjmov za I. polrok 2012

Schvaľuje 
• presun rozpočtových prostriedkov 

v rámci schváleného rozpočtu, 
položka ekonomickej klasifikácie 
635 rutinná a štandardná údržba, 
v rámci funkčnej klasifi kácie 01116 
obec, vo výške 200 € na polož-
ku ekonomickej klasifikácie 642 
transfery

23. 8. 2012
Uznesenie č. 34/12

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Schvaľuje

• program zasadnutia Obecného za-
stupiteľstva. 

Uznesenie č. 35/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie

• predloženú kontrolu plnenia uznese-
ní so stavom k 30.6.2012.

Uznesenie č. 36/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje 
• predaj nehnuteľnosti stavba Salaš 

Lenivá, s. č. 272, výmera 35 m², po-
stavenej na parcele KN „C“ 1166/1, 
v k. ú. Braväcovo, bez pozemku pre: 
Ing. Jaroslav Ľupták, Braväcovo č. 
251 za 1 000 eur (slovom jedentisíc 
eur).

Uznesenie č. 37/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
• žiadosť MUDr. Okoličányho Roma-

na, CSc., o odkúpenie časti obec-
ného pozemku,

Vyzýva
• p. MUDr. Okoličányho Romana, 

CSc., na vykonanie nápravy v sú-
vislosti s oplotením časti obecného 
pozemku KN 936,

 Doporučuje
• starostovi obce rokovať so žiada-

teľom o predaji – zámene častí po-
zemkov KN 936 a KN 571 z dôvodu 
rozšírenia miestnej komunikácie, 
o výsledku informovať na najbliž-
šom OZ.

Uznesenie č. 38/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
• Dôvodovú správu k plneniu rozpočtu 

za I. polrok 2012,
• Plnenie rozpočtu za I. polrok 2012,

Ruší
• uznesenie č. 14/12 bod 2, ods. 3.,

Schvaľuje
• právomoc starostu obce na zmenu 

rozpočtu na položkách ekonomic-
kej klasifi kácie do výšky schvále-
ného rozpočtu okrem položiek 610 
mzdy a 635 Rutinná a štandardná 
údržba v rámci funkčnej klasifi kácie 
01116 Obec,

Schvaľuje 
• poskytnutie dotácie pre FK Sokol 

Braväcovo vo výške 450 € na je-
sennú súťaž 2012/2013,

Schvaľuje
• Presun rozpočtových prostriedkov 

v rámci schváleného rozpočtu, 
položka ekonomickej klasifikácie 
635 rutinná a štandardná údržba, 
v rámci funkčnej klasifi kácie 01116 
Obec, vo výške 450 € na polož-
ku ekonomickej klasifikácie 642 
transfery.

Uznesenie č. 39/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
• presun rozpočtových prostriedkov 

v rámci schváleného rozpočtu, 
položka ekonomickej klasifikácie 
635 rutinná a štandardná údržba, 
v rámci funkčnej klasifi kácie 01116 
Obec, vo výške 6 000 € na funkčnú 
klasifi káciu 04513 Správa a údržba 
ciest, položka ekonomickej klasi-
fikácie 635 rutinná a štandardná 
údržba 

Schvaľuje
• výstavbu odvodňovacej priekopy 

podľa projektovej dokumentácie 
fi rmy BURSA s.r.o. 

Uznesenie č. 40/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
• informáciu o vypracovaní projekto-

vej dokumentácie na protipovod-
ňovú ochranu – reguláciu vodných 
tokov.

Uznesenie č. 41/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
• informáciu o výdavkoch na amfi teá-

ter k 15.8.2012.

Uznesenie č. 42/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
• dôvodovú správu k návrhu VZN č. 

03/2012.
Schvaľuje 

• Všeobecne záväzné nariadenie 
Obce Braväcovo č. 03/2012, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväz-
né nariadenie Obce Braväcovo č. 
10/2009 o dani za ubytovanie.

Uznesenie č. 43/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
• dôvodovú správu k návrhu VZN č. 

04/2012,
Schvaľuje 

• Všeobecne záväzné nariadenie 
Obce Braväcovo č. 04/2012, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecne zá-
väzné nariadenie Obce Braväcovo 
č. 01/2011 o poplatkoch vyberaných 
na území obce.

Uznesenie č. 44/12
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
• Dôvodovú správu k návrhu zásad 

odmeňovania poslancov Obecného 
zastupiteľstva Braväcovo,

Schvaľuje
• Pozmeňovací návrh k návrhu zásad 

odmeňovania poslancov Obecného 
zastupiteľstva Braväcovo: vypuste-
nie bodu 2 v §5

Schvaľuje 
• Zásady odmeňovania poslancov 

Obecného zastupiteľstva Braväcovo.

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí 
OZ sú zverejnené na úradnej tabuli 
v obci (po dobu 15 dní od podpísa-
nia starostom obce a overovateľ-
mi), 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 zastupi-
teľstva sú v zmysle § 12, ods. 
9., Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov, zásadne ve-
rejné (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 pod-
netmi, názormi a pripomienkami 
by mohli prispieť k zlepšeniu ži-
vota v našej obci. 

(VI)
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Čo sa dialo posledne: Kata je pria-
teľka Veroniky. Nedávno ju zatiahla 
na fajný žúr, Veronika sa zobudila 
v nemocnici a nič si nepamätá. Katka 
sa jej snaží povedať čo robila, ale vtom 
príde Peter a všetko pokazí. Peter je 
chlapec, ktorému sa zjavne Veronika 
páči, ale ukázala sa pred ním v nie 
najkrajšom svetle. Keď Veroniku pre-
pustia, zavolá k sebe Katu aby si s ňou 
vyjasnila detaily čo bolo, ale Katka jej 
moc nepomohla. Nestihla jej nič pove-
dať keďže do bytu vrazila Veronikina 
mamka, ktorá bola nahnevaná. Jediné 
čo Katka stihla vyhodiť Veronike na oči 
bolo to, že len láme chlapcom srdcia.
Slnko svieti, oči mi ide za nimi vytiah-
nuť až tak je to nepríjemné a v takéto 
krásne ráno znovu meškám, ale určite 
nebudem sama. Kata si tiež pospala, 
pretože keď som jej ráno volala, tak 
akurát vstala. Nebudem sa ponáhľať. 
Snáď ma triedna nezapíše.
„Katkáá...“ čaká ma pred vchodom, 
vedela že prídem neskôr.
„No vitaj dievča sväté“ dvihla obočie.
„Ha-ha, no ako sa ti spalo?“ nebudem 
predsa zaostávať s ironickými po-
známkami.
„Ser na to a poď.“
Rezkým krokom sme vyšli smerom ku 
škole, nech si aspoň vrátnička myslí, 
že sa ponáhľame. Počas cesty som 
sa aspoň trochu snažila dostať k tomu, 
čo som robila na tej párty, ale Kata ma 
vždy tak nechutne odbila, že som už 
radšej bola ticho. Keďže som do triedy 
vošla s ňou, vyhla som sa pokrikom 
typu: šľapka, štetka. Aspoň toto sa mi 
dnes podarilo.

Krásna, 
mladá

a slobodná

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

Showbiznis zháňa novú tvár?
No tak sa stanem SuperStar!
Na kastingu, v Hiltone,
ja nestratím sa, isto nie!

S Adelou make an interview,
môcť pekne zblízka vidieť ju;
keď pred kamerou som ju stretol,
nebol som veru žiadny rétor.

Načo však slova? Nejde o to.
Spev stratí sa až pred porotou.
A aj mi veru bolo plano,
pred trojicou tou obávanou...

Začal som si potichu, zato vysoko,
ani nie tak spevom ako piskotom,
rytmicky zle, intonačne o nič lepšie,
horko- ťažko k refrénu som prešiel.

Keby ma tam Pali nebol zastavil,
tak by som to neskutočne rozbalil;
hviezdny sen sa strácal kdesi v diali,
po minúte spevu, minútu sa smiali.

Obličaj mi zdobia kvapky potu,
netúžil som spestriť hviezdnu rotu.
Vo vnútri už cítim jemné chvenie,
blížilo sa prvé hodnotenie.

Ako som sa 
nestal 

SuperStar

„Kači?“- dvihla som hlavu počas skve-
lého výkladu triednej o kvapalných 
telesách.
„Jurišová, neozývame sa tam vzadu!“- 
ako prvá ma samozrejme započula 
ona.
„No što by si odo mňa potrebovala?“
„Poď po škole von.“
„Ok.“
Dnes som si stihla zapilníkovať nechty, 
dočítať knihu a ešte hodiť po spolužia-
kovi ohryzok z jablka. Hodiny ubiehali 
tak rýchlo ako keď slimák bez ulity 

beží maratón. Každá sekunda mi prišla 
taká dlhá ako tá pred novým rokom, 
na každú som zbytočne kládla svoju 
pozornosť. Potom konečne zazvonilo 
posledný krát a ja som sa s ňou roz-
behla von.
„No čo minule mamka?“ spytovala sa 
Kača.
„No čo mi mohla? Dala mi na mesiac 
zaracha, som bez kompu ale inak 
žijem.“
„Dala ti zaracha? Nechceš ísť teda 
domov?“
„Prečo by som mala? Si myslíš, že ja 
budem akceptovať to, že si zmyslela 
nech trpím medzi štyrmi stenami? 
Akože vôbec!“
„Okej, ja len aby si nemala problém...“

„Áno, svätú Katarínu netrápi, že jej 
kamarátka mohla skončiť v inom stave, 
ale trápi ju že nebude doma načas. Čo 
si si dnes šľahla?“
„Sprostá“- začala sa smiať až jej slina 
vyprskla a vlastne, aj ja som sa začala 
tak trochu smiať „ Inak, čo si s Peťom 
rozoberala vtedy?“
„Ja ? Nič také, prečo?“
„Včera večer mi poslal SMS-ku, ktorú 
som tak trochu nepochopila. Počkaj, 
prečítam ti ju. „Pekné ženy majú na 
ružiach ustlané.“ Nevieš čo tým chcel 
povedať?“ dvihla obočie.
„Netuším.“
„Nehovorila si mu o nejakých býva-
lých alebo tak?“ šibalsky sa na mňa 
usmiala, asi dúfala nech jej poviem 
áno a potom detaily. Tudle!
„Ale prosím ťa, však ja som riadne ešte 
ani niekoho nemala...“
„Ako to? Veď si o toľkých hovorila? 
Netrep. Toľko ich pre teba stratilo hlavu 
a obskakovalo ťa.“
„To možno áno, ale žiadneho z nich 
som nebrala.“ Mykla som plecami.
„Vieš čo je tvoja chyba?“
„No spusť.“
„Nenecháš chlapa byť chlapom bože 
tak ho nechaj nech ťa niekam zoberie, 
nech ťa pozve!“
„O čom hovoríš?“
„Sľúb mi, že pôjdeš s Petrom na ran-
de!“
„Ale veď ho ani nepoznám! Videl ma 
keď som stála nad záchodom a ná-
sledne som mu vlepila, len sa chce na 
mojej sprostosti z chuti zasmiať.“
„A o tomto hovorím.“

(KS)

SEPTEMBER 2012

Priestor vo veršoch je názov debu-
tovej básnickej zbierky Slavomíra 
Pôbiša, ktorá pozostáva z 22 básní, 
rozdelených do dvoch kapitol, hu-
mornejšej a tej skôr vážnej. Ponúka 
pestrú škálu nálad a literárnych 
foriem, práve z cieľom, aby na 72 
stranách našiel svoj priestor (takmer) 
každý. Texty sú sprevádzané zaují-
mavými ilustráciami mladých talento-

Poradil mi na úvod hneď Laco,
„Živ sa radšej manuálnou prácou.“
Pochváliť ma akosi už nestihol,
mal som asi predsa spievať Mekyho..
.
Keď paľbu spustil Habera,
pomaly som sa poberal,
že vraj mu už aj divá sviňa,
speváka viacej pripomína.

A pridala sa k nemu Dara,
„Preboha, čo si to  tam stváral?!
 Si Slavo, nie však žiadny slavík.“
Nebola to jej šialka kávy...

Tak som zistil vskutku po chvíli,
že môj talent vôbec neodhalili;
pozíciu mi to ale nesťaží,
o týždeň mám kasting v druhej súťaži.

Svojej slávy sa len tak nevzdám,
skôr či neskôr sa pridám k hviezdam.
Nech ešte prejde rôčkov pár,
potom sa stanem SuperStar!
Alebo možno ani nie...

(SP)

vaných umelcov z Horehronia. Po ofi ciálnom krste, ktorý 
bol 21. septembra v Brezne, bola kniha predstavená aj bra-
väckej verejnosti a to v rámci literárneho večera v obecnej 
knižnici vo štvrtok 27.9.2012. Kultúrne stretnutie, za účasti 
necelej dvadsiatky milovníkov poézie a prózy, prebiehalo 
síce v komornejšej, no veľmi pohodovej a priateľskej 
atmosfére. Sprievodným slovom večer spestrila Agátka 
Karaffová, ktorá predstavila aj niečo zo svojej poviedkovej 
tvorby. Neskôr už prišli na rad básne zo zbierky Priestor vo 
veršoch, doplnené o rozprávanie zo zákulisia príprav knihy 
i spomínaného krstu. Počas príjemných poetických chvíľ 
odkryli spisovateľský či recitačný talent aj niekoľkí diváci a 
spoločne sme sa zhodli, že by bolo určite milé, stretávať 
sa na podobných akciách čo najčastejšie. Poďakovanie 
za prípravu večera patrí knihovníčke p. Ľuptákovej a za 
jeho priebeh všetkým, ktorí prišli.  V závere si mali všetci 
prítomní možnosť  zbierku aj zakúpiť. Tí z Vás, ktorí by mali 
o knihu tiež  záujem si ju môžu objednať osobne, telefonic-
ky na čísle: 0918116578 alebo priamo zakúpiť v obecnej 
knižnici počas výpožičnej doby za  cenu 3 €. Nateraz pre 
všetkých aspoň malá ukážka...

(SP) 

Priestor 
vo veršoch
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V mesiaci auguste sme si pripomenuli 68. 
výročie Slovenského národného povstania ako 
významného medzníka novodobej histórie sloven-
ského národa, v ktorom išlo o jeho bytie a zároveň 
aj budúcnosť. Slovensko povstaním proti nacis-
tickej zvrátenosti a tisovmu režimu zaujalo svoje 
miesto v protifašistickej koalícii bojujúcej proti Tre-
tej ríši a jej spojencom. Slovenskí vojaci boli hnaní 
bojovať proti krajine Sovietov, proti slovanským 
národom. Poslaním slovenských vojakov podľa 
Jozefa Tisa, vrchného veliteľa slovenskej armády 
bolo, bojovať proti žido - bolševikom, neznabohom 
za novú civilizovanú Európu po boku nacistického 
Nemecka. V tomto boji padlo 2 098 slovenských 
vojakov a 6334 ich bolo ranených.

Prameň činov, hrdosti a vlastenectva SNP 
– významné ozbrojené vystúpenie

Povstanie znamenalo vzopätie slovenských re-
volučných síl. Povstalecká armáda a partizáni sa 
postavili na ozbrojený odpor nemeckej okupačnej 
armáde. Slováci dokázali sebe i svetu, že vedia 
bojovať za svoju budúcnosť, proti nacizmu i far-
skej republike, proti hitlerovskej koalícii. Povsta-
nie viazalo na seba 7 divízií nemeckej armády. 
Povstaním sa začala národná a demokratická 
revolúcia. Výdobytky SNP sa ďalej uplatňovali 
v oslobodenom Československu a to je história 
bližšia všetkým, i mladšej generácii.

68. výročie SNP 
– vypálenie hájenky v Braväcove

Druhá svetová vojna a Slovenské národné po-
vstanie tvorí v živote národov a vtedy i v živote 
občanov našej obce významnú časť. Do SNP sa 
plne zapojilo i Braväcovo. V druhej svetovej vojne 
a v SNP položili svoje životy nasledovní občania 
z našej obce:

Ladislav Caban (Vysáň) – 18.10.1944 zahynul 
ako vojak povstania pri dedine Liptovská osada 
na Ostrom vrchu, kde bol pochovaný.

Ján Pôbiš – ako partizán zahynul v r. 1944
Jozef Orovčík – 18-ročný partizán zahynul 

v Bratislave
Jozef Kolega – zahynul ako vojak pri bombardo-

vaní v koncentračnom tábore v Nemecku
Július Libič – zahynul ako partizán v r. 1944
Tomáš Bútora – zahynul pod Lenivou a Gejza 

Bútora na Jasenčoku. Boli údajne zavraždení 
Nemcami.

 Na počesť padlým občanom boli v našej obci 
postavené pomníky. Jeden pri obecnom úrade 
a druhý pri Hájenke v Braväcove. V tomto roku si 

Odkaz napísaný krvou statočných

pripomenula 68. výročie osláv SNP aj Základná 
organizácia Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov v Braväcove dňa 25. augusta 2012. 
Predseda ZO SZPB Jozef Gašperan, starosta 
obce Ing. Peter Baliak a členovia organizácie 
vykonali pietny akt pri oboch pomníkoch polo-
žením kvetov a tichou spomienkou. 29. augusta 
2012 sa konali centrálne oslavy SNP v Banskej 
Bystrici. Ich súčasťou bol i víkendový letecký deň 
na letisku Sliač. Prostredníctvom obecných novín 
chceme našim občanom, ale hlavne mladšej ge-
nerácii priblížiť udalosti, ktoré sa stali v roku 1944 

Idúcky ešte zakričal Štefanovi Pačesovi, ktorý 
býval na hornom konci Braväcova pri ceste k há-
jenke: „Štefan, utekaj, Nemci idú!“ Ani nestačil 
zvestovať partizánom smutnú správu, už tam boli 
Nemci. Hájenka slúžila za dobrý úkryt partizánov, 
zdravých i chorých. Nemci začali strieľať a streľbu 
opakovala aj nastavená stráž partizánov. Jeden 
Nemec bol zastrelený. Partizáni zatiaľ poutekali, 
pričom z izby na poschodí sa spúšťali na pozvä-
zovaných plachtách, lebo sa už inakšie nedalo. 
Nemci potom hádzali oknami do budovy ručné 
granáty a potom hájenku zapálili. Odhaduje sa – 
ako uvádza Štefan Pačesa, že v horiacej hájenke 
zahynuli traja zranení partizáni, ktorí sa nemohli 
pohybovať. Jednému z nich Štefan Pačesa pred 
večerom „vyoperoval“ z kolena guľku. Ostatní 
partizáni opustiac hájenku strieľali na Nemcov 
svietiacim strelivom, takže strely dopadali až 
ku krajným domom dediny. Hájenka zhorela 
do základov. Horára Jána Holeka, ktorý sa len 
predchádzajúci deň 31.10.1944 vrátil domov ako 
vojak SNP, najprv dobili a potom ho odvliekli do 
Brezna do väzenia na vyšetrovanie. Len náhodou 
zostal nažive. Životom tu zaplatili jeho žena Marta 
Holeková a jej otec 65 ročný Ján Poliak. Horárová 
manželka najprv ušla so svojou matkou Máriou 
Poliakovou do dediny. Nemci za nimi hodili granát, 
ktorý zranil matku. Keď si však Holeková uvedo-
mila, že jej otec ostal v rukách Nemcov, vrátila sa 
späť, čo draho zaplatila. Nemci pravdepodobne 
vo svojej zúrivosti mučili svoje obete, lebo občania 
z krajných domov Braväcova (Anna Pačesová 
a iní) počuli vtedy zúfalý krik Holekovej a úpenlivú 
prosbu premiešanú výkrikom hrôzy a zúfalstva. 
Všetko bolo márne. Zakrátko strely samopaľov vy-
hasili dva nevinné životy, len zato, že konali svoju 
ľudskú povinnosť. Keď sa ľudia z dediny na druhý 
deň ráno 2.11.1944 chceli ísť pozrieť na miesto 
hrôzy, Nemci tam držali stráž a začali strieľať. 
Na tretí deň už Nemci odišli. Prví tam prišli Anna 
Pačesová so synom Jozefom a Jozef Pačesa 
(Pľuciak). V hájenke sa odohralo strašné divadlo. 
V blízkosti pred domov stál stôl, pri ňom dve pre-
vrátené stoličky a vedľa nich dve nehybné telá – 
horárová manželka Holeková a jej otec, zastrelení 
samopalom spredu do hlavy a do pŕs. Holeková 
mala celkom 12 strelných rán. Tento obraz jasne 

v našej obci. Tieto udalosti sú podrobne zapísané 
v obecnej kronike nasledovne:

Nemci prišli do Beňuša od Červenej Skaly asi 
28. októbra 1944. Göndärovci spolu s Nemca-
mi začali sliediť po partizánoch. V mäsiarskej 
udiarni v Beňuši zriadili mučiareň, kde lapených 
partizánov mučili, kým nestratili vedomie. Nastali 
tu desivé časy. Dňa 1.11.1944 vypálili hájenku 
poniže Gašparova, kde býval lesník Jozef Saj-
doch. Podarilo sa mu ujsť a utekal k hájenke do 
Braväcova, kde sa zdržovali ruskí a slovenskí 
partizáni, aby ich varoval pred nebezpečenstvom. 

hovoril, že tu nešlo o náhodné zastrelenie, ale že 
títo dvaja boli Nemcami popravení po vynesení 
ortieľu smrti zato, že ukrývali partizánov. Za túto 
„prácu“ sa Nemci sami odmenili. Vzali si z hájenky 
ošípanú. Lesníka Jozefa Sajdocha Nemci pri há-
jenke v Braväcove chytili a zbili pažbami pušiek. 
Zavliekli ho k maštali. V trme-vrme sa mu podarilo 
pod rúškom tmy ujsť do Beňuša. 

O ďalších udalostiach v Braväcove počas SNP 
sa dozviete v ďalšom čísle obecných novín.
mjr. v. v. Jozef Gašperan, predseda ZO – SZPB

Elena Ľuptáková, kronikárka obce
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Futbalové ihrisko
Všetci tí, ktorí chodia pravidelne 

na domáce futbalové zápasy FK 
SOKOL Braväcovo, či už dorastu 
alebo mužov, si určite všimli zme-
ny, ktoré sa udiali počas prestáv-
ky medzi futbalovými sezónami 
2011/2012 a 2012/2013. Vďaka 
aktivite funkcionárov, členov a 
fanúšikov FK SOKOL, tiež pra-
covníkov na aktivačných prácach, 
sme v mesiaci júl vykonali rekon-
štrukciu futbalového ihriska a nie 
len futbalovej plochy, tak ako to 
robíme každoročne, ale aj výmenu 
ochranných sietí za bránkami a po 
obidvoch šírkach ihriska. Toto sa 
podarilo aj s finančným prispe-

Stolný tenis
v Braväcove

(predtým a teraz)
Najskôr len stručné poohliadnutie sa za se-
zónou 2011/2012. Obidve braväcké družstvá 
v nej striedali lepšie momenty s tými horšími, 
no dlhodobo podávali výkony na úrovni svojich 
možností. Áčko po rozdelení súťaže na dve 
skupiny obsadilo v IV. B lige konečné 4. miesto 
(celkovo v rámci IV. ligy 9. miesto), v tesnom 
bodovom závese za Podkonicami B a Magen-
tou Banská Bystrica. Napriek tomu, že v záve-
rečných zápasoch dostali príležitosť nastúpiť aj 
viacerí hráči z béčka, celková bilancia 5 výhier, 
8 remíz a 13 prehier im stačila na udržanie 
pohodlného náskoku nad pásmom zostupu. 
Tím dlhodobo ťahal najmä Marek Benko (druhý 
najlepší v úspešnosti jednotlivcov IV. B ligy), 
svoj herný štandard odohrali aj Jozef Baliak 
a Dušan Boháčik. Braväcovo B vo svojej druhej 
sezóne v piatej lige opäť nesklamalo a do-
kázalo potrápiť či dokonca zdolať viacerých 
favorizovaných súperov. Napokon to stačilo na 
3. miesto v V. B lige (celkové 8. miesto v rámci 
V. ligy) len o skóre za siedmou Podbrezovou 
B. Dobrý tímový výsledok podčiarkli béčkari 
aj kvalitnými individuálnymi výkonmi, keď až 
traja (Štefan Kán, Rastislav Pôbiš a Slavomír 
Pôbiš st.) skončili v prvej desiatke úspešnosti 
jednotlivcov V. B ligy.
Jedna sezóna je za nami a na dvere už klope 
tá ďalšia. V porovnaní s predchádzajúcou pri-
nesie hneď niekoľko zmien. V prvom rade bude 
mať Braväcovo miesto dvoch družstiev už len 
jednom ktoré bude účinkovať v piatej lige. Za 
týmto krokom sú (najmä) odchody a zdravotné 
problémy hráčov, ktorí tvorili kostru áčka. Ďalej 
sa mení hrací čas domácich zápasov (zo sobo-
ty 17:30) na piatok 18:00 hod. Poslednou a naj-
dôležitejšou zmenou by mala byť zmena (ne)
zaangažovanosti širšej obecnej verejnosti na 
fungovaní klubu. V rovine aktívnej (aj napriek 
slabšej účasti na poslednom turnaji) plánujeme 
organizovať podobné podujatia i v budúcnosti. 
Nábor nových členov (začiatočníkov aj pokro-
čilých, detí i dospelých) je naplánovaný na 26. 
september. Rovnako chceme už od začiatku 
októbra zaviesť tréningové hodiny pre verej-
nosť. V rovine pasívnej je dosť smutné, že za 
viac ako päť rokov účinkovania, neprišli na 
domáce zápasy (takmer) žiadny diváci a to 
i napriek nespornej atraktívnosti tohto športu, 
špeciálne v čase keď ešte Braväcovo A patrilo 
k špičke v rámci baskobystrického regiónu 
a dokonca bojovalo o postup. 
Vždy sme mali záujem na tom, aby stolnoteni-
sový klub v Braväcove nebol len záležitosťou 
niekoľkých pár jednotlivcov. Práve naopak, 
chceli sme čaro pingpongu priblížiť čo najväč-
šiemu počtu obyvateľov našej obce a vytvoriť 
tiež slušné podmienky pre trénovanie. Radi 
medzi sebou privítame každého (bez akýchkoľ-
vek predošlých skúseností) kto by chcel hrať 
stolný tenis pre radosť alebo možno časom aj 
súťažne. Preto neváhajte a príďte!
Termíny tréningových hodín pre verejnosť 
: streda 16:00 – 18:00 hod., piatok 16:00 – 
17:30 hod. (v prípade veľmi veľkého záujmu 
je možné dohodnúť trénovanie aj mimo 
vytýčených termínov.)
Termíny domácich zápasov STK Sokol Bra-
väcovo v sezóne 2012/2013
5.10.2012 Braväcovo – Predajná B
19.10.2012 Braväcovo – Dubová
2.11.2012 Braväcovo – Malachov B
16.11.2012 Braväcovo – Podbrezová B
11.1.2013 Braväcovo – Podkonice C
25.1.2013 Braväcovo – Selce
8.2.2013 Braväcovo – Cobra Banská Bystrica
22.2.2013 Braväcovo – Lučatín
1.3.2013 Braväcovo – Valaská

(SP)

Rekonštrukcia futbalového ihriska, 
hľadiska a futbalových šatní

ním Obce Braväcovo, fi nanciami 
a materiálom nám sponzorsky 
pomohli spoločnosti : DIAGO 
s.k.f., Ing. Ivan Kupčok, 
PIPECO s.r.o., Ing. Ján 
Ježek, Nadácia ARX, 
Ing. Tomáš Schmidt, 
WARNER Plus, s.r.o., 
Marek Makuša. 

Novinkou je aj spon-
zorsky nadobudnuté 
ozvučenie na podáva-
nie základných informácií 
o zostavách mužstiev a dianí 
počas futbalových zápasov. Sú-
časťou je aj pravidelná tombola 
zo zlosovateľných vstupeniek cez 
polčas s cenami od našich spon-
zorov a priateľov (zatiaľ fi rma KRT 
s.r.o., Pavol Nosko, DIAGO s.k.f., 
Ing. Ivan Kupčok, 1. Dart Club 
Brezno, Marián Botka).

Hľadisko
Zmena zafarbenia oplotenia 

z južnej strany, k tomu nové 
ochranné siete boli pravdepodob-
ne impulzom, že treba niečo uro-
biť aj s rekonštrukciou hľadiska. 
Začiatkom augusta sme za zo-
statkovú hodnotu zakúpili celkom 
305 ks modrých sedačiek vrátane 
kovových konštrukcií zo známeho 
futbalového štadióna ŠK Slovan 
Bratislava na Tehelnom poli. Ich 
demontáž a transport si vyžiadali 
veľa organizácie, úsilia, opäť 
sponzorskej pomoci, ale hlavne 
ochotných brigádnikov – zámoč-
níkov, ktorí toto stihli odmontovať 
a doviezť z Bratislavy za jediný 
deň. Hneď sme začali s rekon-
štrukciou hľadiska, povestných 

stupňov tak, aby po oprave bolo 
možné na ne namontovať se-
dadlá. Na poslednom domácom 

futbalovom zápase už bola 
dokončená časť tribúny 

- sektor C, ktorú si už 
mohli vyskúšať domá-
ci priaznivci. Stavebné 
práce na sektore A 
a B, ktorej kapacita 

bude dvojnásobná, bu-
dú ukončené do konca 

septembra.
Okrem už hore menovaných 

spoločností, ktorí nám aj pri tých-
to aktivitách veľmi pomohli, či 
už finančne alebo materiálne, 
ďakujeme aj spoločnosti ROLTA 
s.r.o., Peter Kohan, HYRIAK, 
s.r.o. Peter Hyriak, COMBIN s.r.o.. 
Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí 
nám pomohli a pomáhajú dokon-
čiť rekonštrukciu hľadiska. Po 
ukončení prác budeme mať sa-

mostatné vyhodnotenie a symbo-
lické odmenenie všetkých našich 
brigádnikov, preto ich mená zatiaľ 
neuvádzame. 

Futbalové šatne
V tomto roku máme ešte naplá-

novanú čiastočnú rekonštrukciu fut-
balových šatní. Tieto sú majetkom 
Obce Braväcovo a aj vďaka nej 
sme na túto rekonštrukciu získali 
dotáciu z MF SR vo výške 10 500 
eur s podmienkou spoluúčasti 
obce vo výške 1 450 eur. Za tieto 
prostriedky sa plánuje vybudovať 
nová prípojka EE so samostatným 
meraním, čiastočná rekonštrukcia 
elektrorozvodov v objekte, sociál-
nych zariadení, čiastočné stavebné 
rozšírenie objektu. Tieto návrhy 
rekonštrukčných prác sú konzulto-
vané s OcÚ a budú riadené a za-
bezpečované obcou. 

výbor FK Sokol Braväcovo
(PB)
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VI. časťČo prezradila kronika Čo prezradila kronika 
Rok 1965 – Tento rok je jubilejný. 
Pripomenuli sme si 20. výročie 
ukončenia II. svetovej vojny a nášho 
oslobodenia Sovietskou armádou. 
V obci bolo vyčlenených 70 000 Kčs, 
na akciu „Z“ na výstavbu vodovodu. 
Celková suma sa nevyčerpala, lebo 
nemohli dostať vodovodné rúry 
v potrebnom množstve. Na výstavbu 
garáže pre hospodárske stroje bol 
rozpočet 30 000 Kčs. Akcia sa do 
plánu dostala až v jeseni. Potrebný 
materiál sa nakupoval neskoro a po-
tom napadal sneh a z tohto dôvodu 
sa stavba neuskutočnila v plnom 
rozsahu. V rámci údržby školských 
zariadení sa previedla oprava sta-
rých zničených dlážiek v ZDŠ, náter 
okien a dverí a postavili nový plot 
okolo dvora. Na budove materskej 
školy sa tiež previedol náter okien 
a dverí. Z doplnkového rozpočtu 
zakúpili dvojkolesovú vlečku, sne-

trieda s 35 deťmi. Funkciu riaditeľky 
vykonávala Eva Donovalová. V rám-
ci osvetovej besedy jednotlivé zložky 
vyvíjali rôznu činnosť. Uskutočnili 
20 prednášok, 4 besedy s ľuďmi, 1 
divadelné predstavenie, 1 vlastná 
estráda, 10 schôdzok s kultúrnym 
programom, 1 juniales, 2 vlastivedné 
autobusové zájazdy, 2 krát lyžiarske 
preteky, 10 futbalových zápasov na 
vlastnom ihrisku TJ-Sokol, 2 maš-
karné plesy, 2 večierky, 2 výstavky 
slovenskej a sovietskej knihy, 1 kurz 
požiarnikov, 1 zdravotnícky kurz. 
MNV a zložky Národného frontu 
sa zúčastnili v socialistickej súťaži 
na počesť 20. výročia oslobodenia 
ČSSR Sovietskou armádou. Rada 
ONV v Banskej Bystrici udelila Po-
chvalné uznanie MNV v Braväcove 
za umiestnenie sa na I. mieste 
v tretej kategórii obcí. Komisia pre 
zveľaďovanie miest a obcí v Banskej 

Bystrici udelila ďalšie Pochvalné 
uznanie MNV v Braväcove za III. 
miesto v tejto súťaži. Mládež zahrala 
divadelné predstavenie – Vojnarka. 
Dňa 30. júna 1965 vznikol u Jána 
Cabana (Vysáňa) veľký požiar, ktorý 
sa rozšíril i na okolité stavby. Jánovi 

Spolok Slovenského ČK v Braväcove sa v mesia-
ci auguste 2012 rozlúčil so svojimi dlhoročnými 
členkami. Dňa 31. augusta 2012 sme na poslednej 
ceste odprevadili pani Lenku Pôbišovú. Naša 
„teta Lenka“ bola prvou predsedníčkou spolku 
ČK v Braväcove, ktorý v roku 1957 založili spolu 
s bývalou riaditeľkou MŠ v Braväcove pani Valé-
riou Kubusovou. Pôsobila v ňom do konca svojho 
života. Zúčastňovala sa všetkých akcií, schôdzí 
a ostatných podujatí. Na našu „tetu Lenku“ spomí-
name ako na výbornú kuchárku, cukrárku aj kraj-
čírku. Bola veľmi milá, dobá, ochotne pomáhala pri 
nejednej svadbe, alebo iných rodinných oslavách. 
Odišla od nás tak, ako žila. Tichúčko, v pokoji, 
vysporiadaná s Bohom aj s ľuďmi. Ďakujeme za 
všetko čo tu na zemi vykonala.

Dňa 31. augusta 2012 odišla od nás pani Margita 

Vrbovská. Celý svoj život pôsobila v rôznych spo-
ločenských organizáciách. V ČK v Braväcove bola 
dlhé roky členkou, ale bola tiež predsedníčkou, 
a tiež tajomníčkou, veľmi aktívnou. V rokoch, keď 
sa odsťahovala do Brezna často prišla pozdra-
viť našich členov na výročných čl. schôdzach. 
V poslednom čase už pre jej zlý zdravotný 
stav ukončila členstvo v ČK. Ako dlhoročná 
predsedníčka Zboru pre občianske záležitosti 
pri MNV v Braväcove sa zúčastňovala na aktoch 
„Uvítania detí do života“, pri oslavách rôznych 
životných jubileí a hlavne poslednej rozlúčky na 
pohreboch našich spoluobčanov.

Spomíname a ďakujeme.
Odpočívajte v pokoji.

V. G.
Slovenský ČK Braväcovo

hové reťaze a kábel ku mlátačke. 
ONV v Banskej Bystrici pridelil našej 
obci traktor značky Super - Zetor 50 
aj s vlečkou, v sume 23 000 Kčs. 
V roku 1965 boli poskytované služby 
občanom ako je – preprava trakto-
rom, pílenie dreva, mlátenie obilia, 
údržbárske práce na školských 
zariadeniach. V prevádzkarňach je 
trvale zamestnaný len jeden pracov-
ník - vodič a pracovali tam osoby so 
zníženou pracovnou schopnosťou. 
V roku 1965 naša obec plnila štátny 
plán nákupu poľnohospodárskych 
výrobkov nasledovne: mäso 101 %, 
mlieko 90,8 %, vajcia 110 %, zemia-
ky 67 %. Výstavba rodinných domov 
vzrástla. Bolo postavených 10 ro-
dinných domov a rekreačná chatka 
na Lenivej, ktorá patrí do obvodu 
nášho chotára. ZDŠ na začiatku 
školského roka 1965/1966 mala 4 
triedy a 102 žiakov. Vyučovalo sa 
striedavo vo dvoch učebniach. Na 
miesto učiteľky Františky Krištofovej 
prišla Jana Tichá. V MŠ bola jedna 

Cabanovi zhorela stodola, dreváreň 
a časť strechy domu. Michalovi 
Gašperanovi (u Vtáčikov) zhorela 
stodola, dreváreň, strecha na dome 
a poval, vdove Júlii Gašperanovej 
stodola a dreváreň. Pri požiari zho-
reli i prasce, teľa a husi. Celková 

škoda 80 000 Kčs bola pokrytá 
poistením. Požiar spôsobili dvaja 
11 a 12 roční chlapci. Pri fajčení 
v stodole hodili neuhasené opaľky 
do slamy. Miestna skupina ČSČK 
účinne pomáhala zdravotníctvu. 
Predsedníčkou bola Anna Nemčo-
ková a počet členov 108. Pomáhali 
pri očkovaní proti obrne. U detí 
cigánskeho pôvodu boli priamo v ich 
domovoch. Poskytovali prvú pomoc 
pri úrazoch, v poradni pre matky 
a kojencov, pomáhali pri spraco-
vaní sena pre obecných býkov, pri 
rôznych lesných prácach. Získali 
celkom 62 dobrovoľných darcov krvi. 
Poďakovanie patrí ČSČK, pracov-
níkom MNV za túto činnosť ako aj 
darcom krvi. Okresný výbor ČSČK 
v Banskej Bystrici udelil Čestné 
vyznamenanie MNV v Braväcove, 
ktorý prevádzal nábor darcov krvi. 
V júni 1965 postihla Južné Sloven-
sko veľká povodňová pohroma, keď 
rozvodnený Dunaj pretrhol hrádze. 
Na pomoc postihnutým občanom sa 
robili zbierky v celom štáte. ČSČK 
v Braväcove zozbieral sumu 2 198 
Kčs. Počasie v roku 1965 bolo veľmi 
daždivé na jar aj v lete, čo spôsobilo 
rozvodnenie potokov. Bola slabá 
úroda zemiakov. V roku 1965 sa 
narodilo 15 detí, 11 párov uzavrelo 
manželstvo a 10 občanov zomrelo.

(EĽ)


