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Vážení spoluobčania,
dovoľte, informovať Vás o najdôležitej-

ších  činnostiach orgánov obce, ktoré sme 
riešili za posledné dva mesiace tohto roka. 

Obecné zastupiteľstvo zasadalo 10. no-
vembra 2011. Programom rokovania boli 
najmä: schválenie písomností do kroniky za 
rok 2010, rôzne majetkové záležitosti, ako aj 
ďalšie otázky týkajúce sa fungovania obecnej 
samosprávy. Zápisnica z rokovania OZ a tiež 
prijaté uznesenie boli vyvesené na úradnej 
tabuli, sú prístupné na OcÚ Braväcovo a na 
našej internetovej stránke. 

Predchádzajúce mesiace boli dôležité aj 
z hľadiska uzávierky termínov na podávanie 
žiadostí o dotácie. Obec podala dve žiadosti 
na EF MŽP SR, jednu na budovanie kana-
lizácie a druhú žiadosť na riešenie odpado-
vého hospodárstva a rozšírenia separácie 
TKO. Tiež bola podaná žiadosť na Nadáciu 
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Očami starostuOčami starostu
SPP na podporu zachovania 
pôvodných ľudových tradícií. 
V mesiaci december pripravu-
jeme podklady k žiadosti na 
dotáciu na kamerový systém, 
ako prostriedok na znižovanie 
kriminality a ochranu obecných 
objektov a zariadení a rovnako 
žiadosť o dotáciu na dobudova-
nie centra obce z rezervy úradu 
vlády SR. Dôležitou úlohou pre 
nás zostáva príprava rozpočtu 
na rok 2012, schválenie VZN 
o miestnych daniach na rok 
2012 či VZN o obmedzení výherných hracích 
prístrojov. Určite ste sa rozprávali so svojimi 
volenými zástupcami - poslancami OZ o tejto 
otázke ešte pred rozhodnutím o pokračovaní, 
alebo nepokračovaní umiestnenia výherných 
hracích prístrojov v našej obci.  

Vzhľadom na novelu zákona o miestnych 
daniach sme boli nútení pristúpiť k zvýšenie 
niektorých sadzieb daní, konkrétne sadzby 

dane z pozemkov, sadzby da-
ne zo stavieb a sadzby dane 
z bytov. Toto sme sa snažili 
urobiť tak, aby sa to dotklo ob-
čanov čo možno najmenej, pri 
dodržaní rozsahu jednotlivých 
sadzieb podľa nových právnych 
predpisov. A zároveň, aby sme 
dosiahli rovnaké príjmy, ako 
v roku 2011. Jednoducho po-
vedané, podľa týchto predpisov 
musíme upravovať - znižovať 
sadzby dane pre PO na úkor 
FO, čiže občanov. 

Rozhodujúce slovo pri určovaní sadzieb daní 
pre rok 2012 bude mať obecné zastupiteľstvo.

Blíži sa koniec roka, preto mi na záver dovoľ-
te zaželať Vám príjemné prežitie vianočných 
sviatkov v kruhu svojich najbližších a do no-
vého roku hlavne veľa zdravia, veľa osobných 
a pracovných úspechov. 

 Peter Baliak – starosta obce

M - BRAVO
Vás pozýva na premiéru 

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
25. decembra 2011

o 18:30 hod. v kultúrnom dome 
v Braväcove.

Vstupné: 1,- a 0,5
Predpremiéra predstavenia:
 25. decembra 2011 o 15:00

Prečo sa mi páči
život na dedine?
 Život na dedine sa mi páči preto, lebo 

je tu ticho, je tu prekrásna príroda, čistý 
vzduch a málo áut. Máme tu veľa poľných 
ciest, a teda veľmi dobré podmienky na 
horskú cyklistiku. Každý rok je zabíjačka, pri 
ktorej sa stretne celá rodina a vždy je na nej 
veselo. Pestujeme si tu zeleninu a kvietky. 
Je tu bezpečnejší život pre ľudí aj zvieratká. 
My ľudia sa všetci poznáme a pomáhame si. 

Ja bývame v dedine Braväcovo. Už jej 
meno vás musí zaujať, je nezvyčajné, na-
zvané podľa prvých obyvateľoch našej obce. 
Ak však našu „krásavicu“, učupenú medzi 
prekrásnymi lesmi navštívite, už nikdy neza-
budnete, prenikne vám do srdca. Do mojej 
rodnej dedinky sa vždy budem vracať, lebo 
aj keď je maličká, je veľmi krásna.

Milan Srnka IV. trieda ZŠ Beňuš

Upozorňujeme všetkých občanov, 
chalupárov a ostatné FO a PO, ktoré 
majú v našej obci nehnuteľnosti, že od 
01. januára 2012 prechádza obec Bra-
väcovo na iný spôsob zberu odpadov 
z domácností (TKO). Nahrádzame zber 
do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré 
budú od nového roku nahradené plas-
tovými 240 litrovými KUKA nádobami. 
Tieto nádoby v priebehu posledného 
kalendárneho týždňa tohto roku dostane 
každá rodina za symbolické 2 eurá za 1 
ks. Poplatok za nádoby bude potrebné 
zaplatiť  pri platení poplatku za odpady. 
Chalupári a ostatné FO a PO si tieto ná-
doby vyzdvihnú kedykoľvek pri najbližšej 
návšteve Braväcova. 

Veľkoobjemové kontajnery, ktoré pou-
žívame doteraz stiahneme z prevádzky 
v priebehu januára 2012. Niektoré z nich 
budeme používať pri jarnom a jesennom 

Upozornenie pre všetkých občanov

upratovaní, prípadne na objednávku jed-
notlivcov pri rekonštrukciách a opravách 
rodinných domov.

Tiež Vás chceme upozorniť, že zave-
dený systém separovaného zberu ako 
sú plasty, sklo, papier, elektroodpad, 
zostávajú nezmenené.

Podrobnejšie informácie dostanete vo 

forme letákov, ktoré Vám budú doručené 
spolu s nádobami. 

Veríme, že zavedením nového spôso-
bu zberu TKO prispejeme všetci k skva-
litneniu životného prostredia v našej 
obci a taktiež k ušetreniu nákladov na 
nakladanie s odpadmi.

Ing. Peter Baliak – starosta obce



Veková štruktúra obyvateľstva:

Pár slov Pár slov 

na úvodna úvod
Už tretíkrát sa Vám prihováram pro-
stredníctvom novín a vždy som pri 
písaní týchto riadkov pociťoval niečo 
iné. Ak to pri prvom čísle boli najmä 
očakávania z toho ako medzi seba 
Braväčana prijmete a pri druhom 
tiež určité obavy z posunutia termínu 
vydania, teraz si chcem tvorbu úvod-
níka vychutnať tak, ako si, verím, Vy 
vychutnáte čítanie všetkých článkov 
v tomto čísle. 
Možno je to aj tým, že sviatočné chvíle 
už naozaj klopú na dvere. Nazývať toto 
číslo vyslovene sviatočným sa zrejme 
nedá, no kúsok vianočnej atmosféry, 
ktorá zahreje aj v studených zimných 
chvíľach, sa nám na pár nasledujúcich 
strán snáď predsa len podarilo dať. 
Okrem rozsvecovania vianočného 
stromčeka či tradičného receptu na 
sladké salonky, sa opäť dočítate niečo 
z histórie, činnosti samosprávnych or-
gánov i záujmových združení a nebude 
chýbať ani pútavý rozhovor. Anketa 
obecných novín sa tentoraz stretla 
s omnoho väčším záujmom a okrem 
jej vyhodnotenia prinášame aj ďalšiu 
anketovú otázku, ktorá sa tentokrát 
týka práve nášho občasníka. Braväčan 
tu totiž vždy bol a bude hlavne pre 
Vás a preto je na mieste, aby ste sa 
vyjadrili k tomu, či (a v akej forme) sa 
budeme stretávať aj naďalej.
V neposlednom rade sme dali v tomto 
čísle priestor aj mladším prispievate-
ľom. Veď, kto sa dokáže z čara Vianoc 
tešiť viac ako práve ony? Jedno z nich 
o živote v našej obci napísalo: „My ľu-
dia sa tu všetci poznáme a pomáhame 
si...“ Osobne by som si prial, aby to 
aspoň nachvíľu platilo; keď už nie po 
celý rok, tak aspoň počas tých sviat-
kov. A zároveň Vám prajem radostné 
sviatočné obdobie v spoločnosti Vašich 
blízkych a úspešný štart do nového 
roku 2012.  

Bc. Slavomír Pôbiš 
šéfredaktor
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Naši jubilanti
V druhom polroku tohto kalen-
dárneho roka sa pekného jubilea 
dožili viacerí naši občania. V me-
ne obce i redakčného kolektívu 
im zo srdca blahoželáme.

50 rokov
Caban Ján
Ľupták Juraj

Jančová Katarína

55 rokov
Šperka Miroslav

Pačesová Jarmila
Gašperanová Mária

Malatová Elena
REpčiaková Darina

60 rokov
Tapajčíková Mária

Šperka Juraj
Sásik Miroslav

65 rokov
Ličko Peter

70 rokov
Gašperanová Valéria

Kupčoková Mária

75 rokov
Divok Štefan

80 rokov
Libičová Anna

Pôbišová Antónia

90 rokov
Lopušná Margita

A k o  ď a l e j  s  K e č k o u ?
V priebehu mesiacov november a december ste mohli odpovedať na anketovú otáz-
ku: Mala by Turistická ubytovňa Kečka zostať vo vlastníctve obce? Aké jej ďalšie 
využitie navrhujete?

p g

Nová anketová
otázka:

Malo by sa podľa Vás pokračovať vo 
vydávaní obecných novín? Ste spokojní 
s ich periodicitou, obsahovou a grafi ckou 
stránkou?
a) nie, obecné noviny v našej obci nemajú 

svoje opodstatnenie
b) áno, privítal(a) by som keby vychádzali 

častejšie
c) áno, ale stačilo by aj jedno - dve čísla do 

roka
d) áno, v súčasnom formáte štvrťročníka

na obecných novinách sa mi najviac páči
....................................................................
....................................................................
v obecných novinách mi najviac chýba
....................................................................
....................................................................

(RR) 

Je každopádne potešiteľné, že do ankety sa 
celkovo zapojilo 144 (!) hlasujúcich, z toho kon-
krétne 114 formou anketového lístka v miest-
nych potravinách a 30 na webovej stránke obce. 
Jednoznačne najviac občanov si myslí, že by 
TU Kečka mala byť ponechaná vo vlastníctve 
obce a plniť svoju súčasnú funkciu; t.j. uby-
tovacie a stravovacie služby, keď tento názor 
zastáva viac ako 80 % hlasujúcich. Zároveň 
však mnohí dodávajú, že to nebude možné bez 
komplexnej rekonštrukcie jej interiéru a exte-
riéru. Odznel aj názor, že by sa tu opätovne 
malo variť pre deti z MŠ či dôchodcov. S veľkým 
odstupom na druhom mieste skončilo riešenie 
týkajúce sa premeny TU Kečka na penzión pre 
seniorov, ktoré si želá viac ako 10 % občanov. 
Niektorí sa dokonca opierajú o tvrdenie, že by 
tak obec fi nančne získala. Odozva na ďalšie 
možnosti bola len minimálna, hoci sa našlo aj 
pár „športovcov“, ktorí by ubytovňu prerobili 
napríklad na squashovú halu a malá skupina 
hlasujúcich neodmieta ani odpredaj Kečky 
súkromnému vlastníkovi. V súvislosti s tým ale 

zaznela pripomienka, že najskôr treba zreálniť 
prevádzkové náklady TU, tým, že sa čo sa týka 
spotreby energií oddelí od futbalových šatní. 
Napriek možnosti uviesť aj vlastný spôsob vyu-
žitia, konkrétny návrh na iné využitie TU Kečka 
v rámci ankety neodznel. Výsledky hlasovania 
budú zohľadnené v rozhodovacom procese 
obecných samosprávnych orgánov.
Výsledky hlasovania:
a) odpredať (alebo prenajať) TU Kečka súkrom-

nému vlastníkovi – 4 (2,7 %)
b) ponechať TU Kečka vo vlastníctve obce 

a ponechať aj jej súčasné využitie; t.j. spolo-
čenské akcie a ubytovanie – 121 (81,76 %)

c) ponechať TU Kečka vo vlastníctve obce a pre-
robiť ju na športové účely, napr. squashová 
hala s príslušenstvom – 6 (4,05 %)

d) ponechať TU Kečka vo vlastníctve obce a pre-
robiť ju na penzión pre seniorov – 15 (10,14 
%)

e) ponechať TU Kečka vo vlastníctve obce 
a uveďte konkrétne iné využitie, ktoré by 
podľa Vás mala mať – 2 (1,35 %)

Podľa veku, po 5 rokov Spolu Mužov Žien

1-5 38 20 18

6-10 24 14 10

11-15 42 14 28

16-20 56 24 32

21-25 48 26 22

26-30 53 27 26

31-35 61 33 28

36-40 58 31 27

41-45 56 35 21

46-50 57 36 21

51-55 35 15 20

56-60 48 23 25

61-65 33 19 14

66-70 28 4 24

71-75 25 10 15

76-80 20 3 17

81-85 10 4 6

86-90 4 1 3

91-95 6 2 4

spolu 702 341 361

aktuálny počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt: 702

počet narodených detí: 4

počet zomretých: 11

počet sobášov: 4

počet obyvateľov odhlásených z trvalého pobytu: 11

počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt: 10

Matričné udalosti v roku 2011
(do 8.12.2011)
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1) Ako by si zhodnotil 
svoje pocity z približ-
ne ročného pôsobenia 
v obecnom zastupiteľ-
stve?
V obecnom zastupiteľ-
stve pôsobím ako nováčik 
a teší ma, že v kolektíve 
OZ sú aj ľudia, ktorí ma-
jú chuť podporiť dobré 
návrhy alebo nepodporiť 
návrhy, s ktorými sa ne-
stotožňujú a neboja sa 
prezentovať svoj názor 
nielen na zasadnutiach 
Obecného zastupiteľstva, 
ale aj v priamej konfrontá-
cii s občanmi. Aj keď mám 
z pôsobenia niekedy zmiešané pocity, mojou snahou, snahou 
kolegov poslancov, starostu obce i zamestnancov obce by malo 
byť väčšie otvorenie našej samosprávy  občanom obce, ktorí ma-
jú záujem podieľať sa  na správe vecí verejných. Privítal by som 
aj pravidelnú účasť občanov obce na zasadnutiach Obecného 
zastupiteľstva, kde by mohli vidieť prácu orgánov obce, resp. 
vzniesť pripomienky na fungovanie obce.
 2) Ktorá oblasť v rámci fungovania obecnej samosprávy je 
ti najbližšia, respektíve; čomu by podľa Teba bolo potrebné 
venovať najväčšiu pozornosť?
Ťažko povedať, ktorá oblasť je mi najbližšia. Pôsobím v dvoch 
komisiách, a to v stavebnej a fi nančnej, v ktorých sa snažím spolu 
s mojimi kolegami pripraviť vhodné riešenia, resp. návrhy riešení, 
ktoré budú v konečnom dôsledku vyhovujúce a akceptovateľné 
pre našich občanov ako aj pre obec. Je veľa vecí v rámci fungo-
vania obce, ktorým treba venovať pozornosť (výmena vodovod-
ného potrubia, kanalizácia, oprava obecných komunikácií – bolo 
spomenuté už v predchádzajúcich číslach). Podľa mňa by sme 
mali venovať pozornosť  aj deťom,  napr. zútulnením - dobudova-
ním okolia materskej školy - mini areál s jednoduchými drevenými 
hračkami a preliezačkami tak, ako si ho pamätáme z čias starej 
materskej školy aj s dobrovoľným pracovným prispením rodičov 
detí. Areál by mohli využívať rodiny s deťmi aj mimo prevádzky 
MŠ. V neposlednom rade treba zapojiť ľudí aj do starostlivosti 
o životné prostredie, ktoré si samy ničíme vytváraním smetísk 
s TKO po okrajoch obce a v okolí kontajnerov, pritom vo svojich 
dvoroch neporiadok nechceme!? K vyššie spomenutým aktivitám 
netreba vždy množstvo fi nančných prostriedkov, ale stačí nám 
prejsť od rečí k činom. 
3) Z času na čas sa najmä zo strany mladých ľudí stretá-
vame s názorom, že na Braväcove nie je čo robiť... čo by 
si im odkázal?
To určite nie je pravda, že v Braväcove nie je čo robiť! Nielen 
mladí ľudia v Braväcove, ale aj starší spoluobčania sa stretávajú 
pri rôznych aktivitách, ktorých výsledkom sú napr. šport (futbal, 
volejbal, stolný tenis – obec poskytuje priestory na vymenované 
športy), folklórne, kultúrne podujatia, divadelné predstavenia, 
spoločenské súťaže a ďalšie, ktoré nám môže závidieť mnoho 
miest a nespočetne veľa obcí na Slovensku. Predstavitelia 
spolkov, ktorí organizujú tieto podujatia, by určite privítali aktívnu 
spoluúčasť na ich príprave a to v akejkoľvek podobe, t. z. aktívne 
priložiť ruku k dielu. V neposlednom rade je ich ocenením už len 
návšteva niektorého z podujatí, ktoré účinkujúci nerobia len pre 
seba, ale hlavne pre potešenie iných. Radi určite privítajú všetky 
vekové kategórie, teda aj mladých.  
4) Žijeme v pomerne hektickej dobe, kedy máme akoby čoraz 
menej času na oddych. Čo je najlepším relaxom konkrétne 
pre Teba?
Svoj voľný čas trávim s rodinou, hlavne s našimi dvoma malými 
synmi, ktorí si vyžadujú značnú pozornosť. Okrem práce okolo 
rodinného domu relaxujem aj pri športe - pokiaľ mám možnosť a 
manželka mi dovolí, rád si zahrám volejbal a niekedy ma obsadí 
do role „herca“ aj šéf  M-BRAVA.  
5) Pomaly sa nám blíži koniec roka; zvykneš si dávať nejaké 
novoročné predsavzatia? Čo by si na prelome rokov zaželal 
obci a našim čitateľom?
Novoročné predsavzatia si nedávam. Našim spoluobčanom 
by som na prelome rokov zaželal príjemné prežitie vianočných 
sviatkov v kruhu svojich najbližších, aby si pod stromčekom našli 
okrem hmotného darčeka aj darček plný lásky, porozumenia 
a tolerancie a v novom roku im prajem veľa zdravia, šťastia, 
osobných a pracovných úspechov. Obci by som zaželal, aby 
sa úsilím orgánov obce a občanov Braväcova podarilo prijímať 
správne a racionálne rozhodnutia tak v prospech občanov ako 
aj v prospech obce. 

(sp)

Na slovíčko so...Na slovíčko so...

Miroslavom Kánom

Pán riaditeľ, pamätáte si ešte besedu v našej obci 
a jej atmosféru? 
Na príjemnú atmosféru v Braväcove, všetečné otázky 
detí i dospelých sa určite nedá tak ľahko zabudnúť. 
Ale i na sklamanie čo nám pripravilo počasie, ktoré 
znemožnilo pozorovanie nočnej oblohy. Príjemne sme 
však boli prekvapení aj z výborných znalostí vašich 
detí, ktoré preukázali na astronomickej súťaži.
Som si istá, že k prírode máte blízko, už aj vzhľa-
dom na Vaše povolanie. Aký dojem vo Vás ostal z 
našej obce a okolitej prírody?
Príroda Horehronia je mi blízka tak z turistického ako i 
športového hľadiska, nakoľko sa nepravidelne zúčast-
ňujem aj krnačkových pretekov. Keďže Vaša obec je 
naozaj v lone prírody, zanecháva v človeku magickú 
atmosféru Nízkych Tatier.
Mala som možnosť vidieť vaše fotografi e z ces-
tovania za zatmením slnka, čítala som tiež článok 
v časopise Kozmos. Vaše povolanie na mňa 
pôsobí fascinujúco. Vždy ste sa chceli venovať 
astronómii?
Pravdupovediac, defi nitívne som sa rozhodol venovať 
astronómii až na strednej škole. Dlho ma držala idea 
stať sa lesným inžinierom a byť tak v neustálom spo-
jení s prírodou. Čaro oblohy však nakoniec zvíťazilo. 
Na astronómii je krásne to, že na oblohe sa objaví vždy 
niečo nové a zaujímavé, čo posúva ľudské poznanie, 
ale zároveň rozvíja i fantáziu človeka.
Verím, že je to ťažké, ale môžete nám povedať kon-
krétny zážitok z Vašich ciest, ktorý Vás prekvapil 
alebo výnimočne zasiahol?
Každá cesta prináša so sebou zážitky, či už nepríjem-
né alebo tie, ktoré vo vás ostanú navždy. Na našich 
expedíciách sa snažím hlavne vnímať prírodu a kultúru 
krajiny, v ktorej sa nachádzame. Kolegovia mi potvrdia, 
že úžasným zážitkom je práve úplné zatmenie Slnka, 
kedy prežívate tento vzácny úkaz spolu s okolím; ľuď-
mi, zvieratami i samotnou prírodou. S týmto úkazom 
sa spájajú aj rôzne naše úsmevné historky. Určite ne-
zabudnuteľnou je situácia, keď nám krátko pred zatme-
ním Slnka v Keni ukradla jedna opica tašku s batériami 
do technických zariadení. Nebyť pohotovosti nášho 
sprievodcu, úkaz by sme zrejme nezaznamenali. 
Ďakujem za rozhovor. 
Ja ďakujem Vám i Vašim občanom za záujem.

Agáta Karaffová

Opäť je tu december a s ním sa blížia aj sviatky ra-
dosti a pokoja - Vianoce. Takmer Každý z nás sa na 
ne teší a snaží sa ich pripraviť tak, aby jeho najbliž-
ší boli šťastní. Do našej obce prišiel najprv Mikuláš, 
aby potešil najmä deti a aby spoločne rozsvietili via-
nočný stromček. Deti z MŠ Braväcovo  a ZŠ Beňuš 
mu najprv predviedli pekný program a za odmenu 
dostalo každé dieťa darček. S Mikulášom prišiel 
tiež anjel, ale aj čert. V zasneženej tržnici zavládla 
pravá sviatočná atmosféra až keď Mikuláš spoločne 
s deťmi rozsvietil vianočný stromček. K nej prispeli 
aj vianočné koledy v podaní členov JDS, SČK 
a Bukovinky. Počas programu sme si pochutnávali 
na medovníčkoch a zohrievali sa horúcim punčom 
a čajom. Čaro týchto sviatočných chvíľ pôsobilo 
na nás naozaj výnimočne, nikto sa tu necítil sám.
Ďakujeme OZ Čučoriedka o OÚ v Braväcove, že 
9. december 2011 bol pre nás skutočne sviatočný. 
A k pravej vianočnej atmosfére prispeli aj medov-
níky. Tie nám napiekli deti z MŠ a ZŠ spoločne so 
ženami z JDS a SČK, ktoré pre deti priniesli pripra-
vené cesto. Pomáhali im aj pani učiteľky a penzión 
Kečka sa razom celý rozvoňal. Je potešiteľné, že 
v našej obci stále sú ľudia, ktorí si nájdu čas aj pre 
iných. Hlavne v predvianočnom období pociťujeme 
potrebu mať niekoho pri sebe. Spoločné stretnutia 
ľudí povzbudia a potešia. Ďakujeme za pekný 
darček. Menovite ďakujem: Silvii Kánovej, Monike 
Matulíkovej, Oľge Chalupkovej, Slávke Gašpe-
ranovej, Zuzane Ľuptákovej, Denise Vrbovskej, 
Miroslavovi Gašperanovi, Petrovi Gažúrovi, Jánovi 

Kánovi, Mariánovi Urbančíkovi, a veľká vďaka patrí 
tiež  všetkým účinkujúcim, bez ktorých by toto podu-
jatie nebolo natoľko vydarené. Oceňujem vzájomnú 
spoluprácu ľudí, lebo od nás záleží ako budeme 
v našej obci žiť. 

spokojný divák

Svätý Mikuláš rozsvietil vianočný stromček v Braväcove

Braväcovo očami návštevníkov
Tentokrát sa o svoje pocity a zážitky spojené s krátkym pobytom v našej obci podelil riaditeľ 
Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom Mgr. Stanislav 
Kaniansky. 

Úplne zatmenie Slnka, pozorované na Sibíri 2008

To som ja na Kráľovej holi 

Opä ť ja počas pozorovania na kopci Laskomer pri BB
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29.9.2011
Uznesenie č. 23/11

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
s c h v a ľ u j e

• realizáciu kontroly plnenia uznesení hlav-
nou kontrolórkou obce štvrťročne na 
najbližšom zasadnutí OZ nasledujúcom po 
ukončení kalendárneho štvrťroku

• uhradenie nákladov na opravu amfi teátra 
vo výške 299 eur pre BKZ Bukovinka, po 
predložení účtovných dokladov 

• zľavu vo výške 60 eur za poskytnuté služ-
by v Turistickej ubytovni Kečka* pre BKZ 
Bukovinka pri organizovaní Folklórneho 
festivalu na Bielych Handľoch

• zrušenie uznesenia č. 08/11, bod 4, zo 
dňa 26.5.2011

• Ing. Miroslava Kána za predsedu stavebnej 
komisie

• finančnú komisiu v zložení: Bc. Slavo-
mír Pôbiš, Ing. Miroslav Kán, Bc. Peter 
Adamský

• na financovanie akcie „Domáce kom-
postovanie v obci Braväcovo“ 5 % - nú 
spoluúčasť z poskytnutých finančných 
prostriedkov z Environmentálneho fondu 
MŽP SR na rok 2011 vo výške 1274,60 eur

• odpredaj prebytočného majetku – nákladné 
vozidlo AVIA 31.1 N-SPOM-1, VIN TNA-
A31N007542, pre žiadateľa Krompach, 
s.r.o., IČO: 36 713 350, Braväcovo 227 
za 500 eur
Komentár k uzneseniu č. 23/11, bod 4.:

• Riaditeľ BKZ Bukovinka Ing. Pôbiš na pred-
chádzajúcom zasadnutí OZ dňa 7.7.2011, 
doručil pripomienky k zmluve o nájme 
športovo-kultúrneho areálu, uzatvorenej 
medzi Obcou Braväcovo a BKZ Bukovinka 
a schválenej uznesením č. 08/11, bod 4., 
zo dňa 26.5.2011.

• Starosta obce informoval prítomných, že 
zmluva o nájme nebola podpísaná zo stra-
ny BKZ, nakoľko vznieslo predstavenstvo 
BKZ pripomienky na svojej schôdzi dňa 
10.6.2011. V zmysle zákona a metodické-
ho usmernenia vo veci prevodu a nájmu 
majetku obce, ktoré vypracovala hlavná 
kontrolórka obce, nebude možné uzatvoriť 
zmluvu o nájme amfiteátra v súčasnej 
podobe, ako bola schválená na zasadnutí 
OZ dňa 26. 5. 2011 uznesením č. 08/11, 
bod 4. Starosta obce navrhol, aby obec 
prevádzkovala všetky zariadenia v jej 
vlastníctve. Náklady spojené s prevádzkou 
amfi teátra sú fi nancované z rozpočtu obce 
(energie, opravy, údržba). Navrhol, aby 
amfi teáter prenajímala obec, v budúcnosti 
je potrebná aj kolaudácia stavby, ktorá si 
bude vyžadovať dodatočné náklady. Na-
vrhol fi nančnej komisii, aby v spolupráci 
s hlavnou kontrolórkou obce vypracovala 
cenník za prenájom amfi teátra, a podmien-
ky využívania obecného majetku. 

• Obecné zastupiteľstvo (Cabanová, Ing. 
Kán, Mgr. Kánová, Ľupták, Bc. Pôbiš) 
schválilo, aby amfiteáter prevádzkovala 
obec a uložilo fi nančnej komisii v spolu-
práci s hlavnou kontrolórkou obce pripraviť 
na najbližšie zasadnutie OZ podmienky 
využívania obecného majetku. Hlasova-
nie: všetci prítomní za schválenie. Dvaja 
poslanci neboli prítomní. Zo spomenutých 
dôvodov bolo uznesenie č. 08/11, bod 4., 
zo dňa 26.5.2011 zrušené.

Uznesenie č. 24/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

n e s c h v a ľ u j e
• prezentáciu obce Braväcovo v Dome kul-

túry Zrkadlový Háj Bratislava
Komentár k uzneseniu č. 24/11, bod 1.:

• Možnosť prezentácie obce v Dome kultúry 

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Uznesenia Obecného zastupiteľstva zo zasadnutí OZ v Braväcove, konaných dňa 29. septembra 
2011 a 10. novembra 2011.

Zrkadlový Háj Bratislava , bola predmetom 
aj predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa 
7.7.2011.

• V roku 2006 sa obec zúčastnila tohto pod-
ujatia, strata bola približne 1 000 SK, obec 
mala zlé skúsenosti, starosta obce navrhol 
poslancom, aby sa vyjadrili k účasti obce 
na podujatí. Obecné zastupiteľstvo (Caba-
nová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Ľupták, Bc. 
Pôbiš ) neschválilo prezentáciu obce v DK 
Zrkadlový Háj Bratislava. Hlasovanie za 
neschválenie účasti: Ľupták, Cabanová. 
Zdržali sa: Ing. Kán, Mgr. Kánová, Bc. 
Pôbiš. Za schválenie účasti: nikto. Dvaja 
poslanci neboli prítomní.

Uznesenie č. 25/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

doporučuje starostovi obce
• vykonať za účasti dotknutých strán pred-

bežné vytýčenie cesty na Skalke k ro-
dinnému domu Ing. Miroslava Kána, 
Braväcovo 275

• po doplnení pripomienok k zmluve o po-
skytnutí služby vznesených na rokovaní 
OZ začať spoluprácu so spoločnosťou 
Brantner Gemer, s.r.o. od 1.1.2012

• vykonať kontrolné meranie spotreby elek-
trickej energie na verejné osvetlenie v rov-
nakých časových intervaloch a informovať 
o výsledku na nasledujúcom zasadnutí OZ

• jednať s Jánom Libicom, Braväcovo 138, 
za účelom odpredaja nehnuteľného majet-
ku v zmysle žiadosti – vypracovanie zna-
leckého posudku a geometrického plánu
Komentár k uzneseniu č. 25/11, bod 1.:

• Ing. Miroslav Kán s manželkou, Braväcovo 
275 podal dňa 30.4.2010 žiadosť o vyspo-
riadanie, vymeranie a určenie hraníc prístu-
povej komunikácie v lokalite Skalka – N7, 
z dôvodu plánovaných terénnych úprav. 
Touto problematikou sa zaoberalo OZ na 
zasadnutí OZ dňa 30.4.2010, 20.8.2010, 
15 .10 .2010,  7 .4 .2011,  26 .5 .2011, 
29.9.2011, 10.11.2011. Starosta obce vy-
konal dňa 31.10.2011, za účasti dotknutých 
strán a stavebnej komisie predbežné vytý-
čenie cesty na Skalke k RD Ing. Kána. Na 
mieste bolo dohodnuté, že obec uzatvorí 
s p. Jánom Šperkom, Beňuš 258, zmluvu 
o budúcej zmluve a zároveň objedná vy-
pracovanie geometrického plánu pre ďalší 
postup v uvedenej veci. Uvedené sa týka 
aj uznesenia č. 28/11, bod 2., 31/11, bod 
2., 31/11, bod 3.
Komentár k uzneseniu č. 25/11, bod 4.:

• Ján Libica, Braväcovo 138, doručil dňa 
26.8.2011 žiadosť o odpredaj pozemku 
vo vlastníctve obce, parc. č. C KN 544, 
na ktorom je postavený sklad materiálu 
a časti pozemku C KN 936/1. V súčasnosti 
je tento priestor využívaný ako sklad od-
padu (plasty, elektro odpad, iné), stavba je 
v zlom stave. Uvedené sa týka aj uznese-
nia č. 29/11, bod 1. Na základe uznesenia 
č. 25/11, bod 4., a č. 29/11, bod 1., bolo 
vykonané meranie za prítomnosti starostu 
obce a p. Libicovej (manželky žiadateľa).

Uznesenie č. 26/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

berie na vedomie 
• metodické usmernenie hlavnej kontrolórky 

obce vo veci prevodu a nájmu majetku 
obce

• pripomienky BKZ Bukovinka k schválenej 
zmluve o nájme športovo – kultúrneho 
areálu - amfi teátra

• informáciu o možnosti vykonania auditu 
verejného osvetlenia spoločnosťou CE-
VO, s.r.o.

• správu o povodni v obci a sumarizáciu 
vzniknutých škôd

• zápis z prvého zasadania stavebnej komi-
sie pri OZ dňa 16.9.2011

Uznesenie č. 27/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

ukladá  fi nančnej komisii 
pripraviť v spolupráci s hlavnou kontrolórkou 
na najbližšie zasadnutie OZ podmienky vyu-
žívania obecného majetku

Uznesenie č. 28/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

ukladá stavebnej komisii 
• riešiť susedské vzťahy vznesené na za-

sadnutí OZ
• vykonať za účasti dotknutých strán pred-

bežné vytýčenie cesty na Skalke k ro-
dinnému domu Ing. Miroslava Kána, 
Braväcovo 275

Uznesenie č. 29/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

v y h l a s u j e
• nasledovný majetok obce za prebytočný:
• pozemok v KÚ Braväcovo: parcela č. C-KN 

544 vo výmere 60 m² zastavané plochy a 
nádvoria

• časť pozemku v KÚ Braväcovo: parcela č. 
C-KN 936/1 zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere podľa vypracovaného znalec-
kého posudku

10.11.2011
Uznesenie č. 30/11

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
b e r i e  n a  v e d o m i e

• diskusný príspevok Jána Ľuptáka, Bra-
väcovo 167

• diskusný príspevok Ing. Jaroslava Ľuptáka, 
Braväcovo 251

• informáciu starostu obce z miestneho 
zisťovania k riešeniu susedských vzťahov: 
„Vybudovanie rigolu s osadením betóno-
vých zábran s oceľovými hrotmi – obme-
dzenie vstupu na pozemok“

• zápis z pracovného stretnutia stavebnej 
komisie zo dňa 31.10.2011

Uznesenie č. 31/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

s c h v a ľ u j e
• písomnosti do kroniky obce Braväcovo 

za rok 2010
• kúpu časti pozemku v k.ú. Braväcovo, par-

cela KN-E č. 4532/1, druh pozemku orná 
pôda o výmere 50 m², v cene 5 €/m², od 
Jána Šperku, Beňuš 258. Všetky náklady 
s kúpou pozemku znáša kupujúci, okrem 
nákladov za vyhotovenie geometrické 
plánu, kde 1/3 nákladov za vyhotovenie 
GP uhradí Ing. Miroslav Kán, Braväcovo 
275 do pokladnice obce

• zrušenie uznesenia č. 15/11 bod 1., zo dňa 
26.05.2011 

• zásady vydávania Obecných novín – Bra-
väčan a činnosť Redakčnej rady

• zabudovanie vegetačných panelov v dĺžke 
cca 5 m medzi miestnu komunikáciu a rigol 
od brány rodinného domu Štefana Ľuptáka, 
Braväcovo 230 smerom k rodinnému domu 
Tibora Pôbiša, Braväcovo 229

• svietenie verejného osvetlenia aj v nočných 
hodinách
Komentár k uzneseniu č. 31/11, bod 3.:

• Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 
15/11, bod 1., zo dňa 26.05.2011 schválilo 
odkúpenie časti pozemku v lokalite Skalka 
vo výmere cca 80-120 m² od Jána Šperku, 
Beňuš 258, v cene 5 eur / 1 m² . Uznese-
nie bolo zrušené z dôvodu, že p. Šperka 
súhlasil s odpredajom len 50 m², tak ako je 
uvedené v uznesení č. 31/11, bod 2.

Uznesenie č. 32/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

b e r i e  n a  v e d o m i e
• žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5, 974 
00 Banská Bystrica
v y h l a s u j e  p r e  ú č e l  p r e v o d u

• nehnuteľný majetok Obce Braväcovo: 
pozemok v kat. území Braväcovo, odde-
lený geometrickým plánom č. 43260233-
111/2011, a to:

• - z pozemku evidovaný ako parcela reg. E-
-KN č. 6600/8, druh pozemku vodné plochy 
o výmere 97 m², diel č. 3 o výmere 97 m², 
pričlenený k novo-navrhovanej parc. č. 
890/5 o výmere 97 m², druh pozemku trvalé 
trávne porasty, 

• - časť pozemku vyjadrený ako diel č. 4 
o výmere 14 m², oddelený z pozemku 
parc. E KN č. 6548/1 o výmere 230 m², 
druh pozemku ostatné plochy a pričlenený 
k novonavrhovanej parc. č. 890/6 o výmere 
14 m², druh pozemku trvalé trávne porasty

• za prebytočný.
s c h v a ľ u j e

• predaj trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, nakoľko:

• sa jedná o pozemok dlhodobom využívaní 
v ochrannom pásme vodojemu a využíva 
sa len na vodohospodárske účely vo ve-
rejnom záujme,

• nie je účelné a efektívne ponúknuť predmet 
prevodu podľa hore uvedených skutočností 
na prevod tretím osobám, alebo ponúknuť 
iným spôsobom, ktorý predpokladá zákon 
o majetku obcí,

• prevodom pozemku obec získa nielen 
jednorazový príjem z predaja, ale aj každo-
ročne príjem dani z nehnuteľností.

s c h v a ľ u j e
• kúpnu cenu 1110 eur, t.j. 10 eur/m², za 

podmienok:
• kupujúci uhradí kúpnu cenu pri podpise 

tejto zmluvy do pokladne obecného úradu,
• alebo do 30 dní od nadobudnutia právnych 

účinkov zmluvy ,
• predmet kúpy bude kupovať v stave, 

v akom stojí a leží ku dňu uzatvorenia 
kúpnej zmluvy,

• kupujúci uhradí správne poplatky.
Komentár k uzneseniu č. 32/11:

StVS, a.s. v rámci centralizácie agendy pre-
brala podklady od jednotlivých závodov, pri-
čom sa zistilo, že pozemky pod jednotlivými 
vodárenskými objektmi nie sú vysporiadané, 
na základe uvedeného požiadala StVS, a.s., 
obec o odpredaj týchto častí pozemkov (uve-
dených v bode 2.) okolo vodojemu Podholie. 
Starosta obce v zmysle uznesenia č. 32/11 
odpovedal na žiadosť StVS, a.s., a vrátil 
návrhy kúpnych zmlúv na prepracovanie.

Uznesenie č. 33/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

m e n í
• uznesenie č. 13/11 bod 1 nasledovne: 

slovo kultúrna komisia nahrádza slovom 
športovo-kultúrna komisia

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 verejné 
(okrem výnimky uvedenej v menovanom 
odseku). Z tohto dôvodu, chceme osloviť 
všetkých občanov, aby sa viac zaujímali 
o dianie v obci a zúčastňovali sa na 
zasadnutiach OZ, svojimi podnetmi, ná-
zormi a pripomienkami môžete prispieť 
k zlepšeniu života v našej obci. 



Súťažno-zábavný
večer zložiek
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Sokol Braväcovo – muži: 6. miesto (23 
bodov), 13 zápasov, z toho 7 výhier, 2 
remízy a 4 prehry, celkové skóre 32:21.

Družstvo mužov skončilo po jesennej 
časti na šiestom mieste, ale len so stra-
tou štyroch bodov na prvú priečku. Cieľ 
skončiť sezónu do štvrtého miesta je preto 
naďalej reálny. Zo zápasov na súperových 
ihriskách priviezol Sokol len päť bodov, 
hoci ich mohlo byť určite viac. Žiaľ, veľké 
množstvo šancí zostalo nevyužité. Domáce 
zápasy zvládlo Braväcovo na výbornú keď 
nestratilo ani bod, so skóre 22:3. Veľkým 
pozitívom je, že momentálne máme jeden 
z najmladších celkov v súťaži. Aj keď mož-
no nemá toľko skúseností ako iné tímy, je 
určite na čom stavať do budúcnosti, pretože 
káder ostane pokope viac rokov. Na súčas-

Činnosť MS - SČK je naozaj pestrá. Chceli sme nadviazať 
na tradíciu súťažno – zábavných večerov, ktoré boli v minu-
losti medzi zložkami veľmi obľúbené, preto sme na sobotný 
večer, 26.11.2011, takéto podujatie pripravili. Na podujatí sa 
zúčastnilo sedem súťažných družstiev. Boli to: Bukovinka, 
Domovina, MO Jednoty dôchodcov, M – Bravo, futbalový 
klub FK Sokol, Obecný hasičský zbor, a MS Slovenského 
červeného kríža. Súťaž pozostávala z piatich kôl, z ktorých 
tri kolá boli vedomostné a dve športovo - zábavné. 

V prvom kole s názvom „História a súčasnosť Braväcova“ 
každé družstvo odpovedalo na dve otázky. Vedomosti mali 
súťažiaci čerpať z 1. a 2. čísla obecných novín Braväčan. 
Druhé kolo nazvané „Zdravoveda“, pozostávalo z troch 
otázok, ktoré boli zamerané na zopakovanie si vedomostí 
o ľudskom tele. Tretie, športovo - zábavné kolo, preverilo 
súťažiacich v disciplínach ako sú skladanie papierovej 
loďky, šípky, streľba na hokejovú mini - bránku či netradičný 
pingpong. V štvrtom kole sme sa opäť vrátili k vedomostiam, 
hlavne k tým „Z každého rožka troška“, keď tentokrát zazneli 
otázky z geografi e a prírodopisu. Posledné kolo bolo spe-
vácke, s príznačným názvom „Braväcovo má talent“ a každé 
družstvo si v ňom vylosovalo slová jednej piesne a tuto pieseň 
mali predviesť v ľubovoľnom hudobnom žánri.  Priebeh jed-
notlivých disciplín pozorne sledovala a následne aj hodnotila 
naša odborná porota v zložení: MUDr. Slavomír Pôbiš, MVDr. 
František Pauliak. Tretím členom poroty mala byť sestrička 
Zuzka Kochanová, ale pre jej pracovné povinnosti ju zastúpila 
V. Gašperanová.

Súťaž prebiehal v pokojnej a radostnej atmosfére, veď vlast-
ne nešlo ani tak o súťaženie, ako skôr o príjemné stretnutie 
sa ľudí na zaujímavom podujatí. Zabávalo sa aj obecenstvo, 
škoda len, že nebolo početnejšie. Vedomosti mali súťažiaci 
vyrovnané. O víťazovi tak rozhodlo najmä tretie kolo športovo 
– zábavných disciplín. Celkovým víťazom sa napokon stalo 
družstvo M – Brava, o druhé miesto sa podelili Bukovinka 
a OHZ. Všetci súťažiaci boli odmenení drobnými darčekmi 
a spoločnou večerou. Na záver sa chceme poďakovať 
obecnému úradu Braväcovo za fi nančný príspevok, aj vďaka 
ktorému sa tento vydarený večer mohol uskutočniť.

Margita Libičová 

Je to už dvadsať rokov čo v našej obci zanikla turis-
tická organizácia. No vášeň a láska k turistike ostala 
v mnohých ľuďoch i naďalej. Stále derú svoje vibramy 
po turistických chodníkoch, v snahe spoznať krásy slo-
venských dolín, hôr či jaskýň. Pravidelne, takmer každý 
týždeň sa stretávajú, plánujú túry, študujú turistické 
mapy. Ak sa nejaká plánovaná akcia nepodarí , cieľ je 
vždy rovnaký; miestnym dobre známa chata „LÍŠKA“. 
V roku 2002 Lesný závod Beňuš postavil dva zruby, 
jeden nad Bukovinkou a druhý pod Käčkou. Práve ten 
pod Käčkou sa stal druhým domovom braväckých tu-
ristov. Zrub postupne zrekonštruovali, zateplili a urobili 
v ňom drevenú podlahu. V zrube je možné zakúriť, 
navariť si teplého čaju, zohriať v zime umrznuté telo 
a pokračovať v plánovanej trase. V chate i okolo nej 
je stále nachystané drevo a slúži každému kto sa rád 
túla horami.

Okrem letnej a zimnej turistiky podnikajú miestni turisti 
tiež rôzne cykloturistické prechody. Zachovávajú aj 
tradičný prechod na lyžiach z Čertovice do Braväcova, 
ku ktorému sa v posledných rokoch pridal letný a zimný 
prechod z Trangošky do Braväcova. Rok 2011 bol na 
akcie veľmi bohatý. Nedá sa nespomenúť výstupy vo 
Vysokých Tatrách na Salatín, Kôprovský štít alebo 
Zelené pleso, ďalej štít Baníkov v Západných Tatrách 
a mnoho ďalších menej či viac  náročných túr. Aj keď 
naši turisti nie sú ofi ciálnou organizáciou, za činnosť, 
ktorú vykonávajú by sa nemusel hanbiť žiadny turistický 
oddiel. V pláne však majú už čoskoro založiť občianske 
združenie. Ak máte záujem, čas a chuť vyraziť niekam 
do hôr, pridajte sa k nám. Každý jeden z Vás je vítaný!
„Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok 
nové, nádherné vydania“

(oc) 

Výsledky našich futbalistov po jesennej časti

nej priaznivej situácii ma zásluhu dlhoročná 
práca klubu s mládežou. V neposlednom 
rade treba spomenúť aj divákov, ktorých na 
domáce zápasy chodilo bežne i 200 a viac 
a niekedy sme mali v prevahu v hľadisku aj 
na zápasoch vonku.

strelci Braväcova v jesennej časti: Leo-
nard Ľupták (9), Marek Srnka (8), Miroslav 
Gašperan (5), Michal Kubica (4), Martin Ko-
šík (2), Rastislav Krajan (1), Matúš Dekret 
(1), Martin Divok (1), Jozef Radóc (1).

Sokol Braväcovo – dorast: 9. miesto 
(16 bodov), 13 zápasov, z toho 5 výhier, 
1 remíza a 7 prehier, celkové skóre 49:33.
Jesenný titul putuje do Kremnice, Bravä-
covo prezimuje na 9. mieste, keď mladým 
Horehroncom nevyšiel vstup do sezóny 
podľa predstáv a prvé tri kolá nebodovali. 

Potom sa strelecky prebudili a získali 16 
bodov za 5 výhier a jednu remízu. Spolu 
strelili súperom 49 gólov, čo predstavuje 
priemer 3,77 gólu na zápas a mali tretí 
najlepší útok po H. Nemciach (4,85 gólu na 
zápas) a Detve (4 góly na zápas). 

Práve v poslednom 13. kole zaknihovalo 
Braväcovo najvyššiu jesennú výhru, keď 
deklasovalo Kováčovú 11:1 a siedmimi 
gólmi sa blysol najlepší strelec mužstva 
a súťaže Matej Baliak s 21 gólmi, ktorého 
stíhajú kanonieri Kasza z Kremnice a Od-
szan z Detvy. V tíme Braväcova sa na 
jeseň darilo aj 6-gólovému strelcovi Petrovi 
Dubašákovi, 5-gólovému Filipovi Martincovi 
a 4-gólovému Máriovi Gašperanovi. 

Oproti minulosezónnej jesennej časti si 
mužstvo z Horehronia pohoršilo o jedno 

miesto, keď bolo po 13. kolách na 8. 
mieste, aj keď počet získaných bodov bol 
rovnaký ako túto sezónu (16b).

Po stopách braväckých turistov

Tabuľka – V. liga dorast – skupina C
 - ročník 2011/2012 - jeseň

1 ŠKF Kremnica 13 11 1 1 48:14 34
2 OTJ Hontianske Nemce 12 10 0 2 63:13 30
3 Družstevník Látky 12 9 0 3 43:12 27
4 Slovan Dudince 13 9 0 4 31:23 27
5 MFK Detva 13 8 2 3 52:23 26
6 OŠK Stožok 13 8 1 4 34:30 25
7 Tatran VLM Pliešovce 13 6 1 6 24:28 19
8 Družstevník Očová 13 6 1 6 29:39 19
9 Sokol Braväcovo 13 5 1 7 49:33 16

10 Družstevník Bzovík 13 4 2 7 22:31 14
11 Sokol Trnavá Hora 13 4 1 8 20:56 13
12 Klas Horné Hámre 13 2 0 11 14:36 6
13 Prameň Kováčová 13 1 1 11 15:57 4
14 Družstevník Sielnica 13 1 1 11 11:60 4

1 ŠK Hronec 13 9 0 4 35:21 27
2 FK 1928 Jasenie 13 8 2 3 39:19 26
3 Mier Mýto pod Ďumbierom 13 7 4 2 26:14 25
4 Tatran Čierny Balog 13 8 0 5 31:13 24
5 Partizán Osrblie 13 7 3 3 28:17 24
6 Sokol Braväcovo 13 7 2 4 32:21 23
7 ŠK OPL Poniky 13 7 1 5 33:20 22
8 ŠK Sokol FO Staré Hory 13 7 1 5 21:25 22
9 Mladosť Lučatín 13 5 2 6 33:31 17

10 Tatran Podkonice 13 4 2 7 17:31 14
11 Tatran Harmanec 13 4 0 9 34:39 12
12 ŠK Heľpa 13 3 2 8 13:40 11
13 Družstevník Baláže 13 2 4 7 24:43 10
14 Partizán Dolná Lehota 13 1 1 11 10:42 4

(js) 

Tabuľka – I. trieda muži
- ročník 2011/2012 - jeseň
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Národné výbory ako najmasovejšie 
orgány ľudu zabezpečujú hospodár-
sku a kultúrnu výstavbu a vykonáva-
jú štátnu moc a správu v obciach. Pri 
práci pomáhali stále komisie: poľno-
hospodárka, fi nančno - rozpočtová 

r ok 1959 – tretia časť

Čo prezradila kronika Čo prezradila kronika 

rozhlasu v rámci akcie „Z“. Pekné 
výsledky boli dosiahnuté pri plnení 
vlastných príjmov MNV. Z toho boli 
platení dvaja cestári. V obci boli zria-
dené miestne prevádzkarne, kde sa 
vykonávali rôzne práce – rezanie sla-

a kultúrno - osvetová. Dobrým po-
mocníkom MNV a jeho rady bol Vý-
bor žien. MNV nemá vlastnú budovu. 
Z toho vyplýva, že zápasí s veľkými 
ťažkosťami. Napriek tomu sa ich 
práca neustále zlepšuje. Aj v roku 
1959 zaznamenali ďalšie úspechy 
v okrášľovaní našej obce. Previedla 
sa ďalšia úprava ciest, rozšírilo sa 
verejné osvetlenie o 17 svetelných 
bodov. Z rozpočtu obce boli vyčle-
nené peniaze na stavbu miestneho 

my a sečky, pílenie dreva, šrotovanie 
obilia, obuvníctvo. Obec plnila plán 
štátneho výkupu poľnohospodár-
skych produktov a povinných dávok. 
Odovzdávala sa hovädzí dobytok, 
bravčovina, teľce, mlieko, vajcia. 
V obci ešte nemáme založené Jed-
notné roľnícke družstvo. Je tu málo 
roľníkov. Kraj je zemiakársky. Znižuje 
sa stav chovu hovädzieho dobytka. 
U kráv sa vyskytla tuberkulóza. V le-
te sa na poliach objavila pásavka 

zemiaková. Použili sa aj chemické 
prostriedky, aby sa zabránilo jej roz-
šíreniu. Školské deti i dospelí ju zbie-
rali a ničili. Výstavba domov veľkou 
mierou pokračuje. Bolo postavených 
desať rodinných domov s hospodár-
skymi stavbami. 28. augusta bola 
kolaudovaná školská budova OSŠ 
v Beňuši. Deti z Braväcova tu budú 
chodiť do 6. až 8. ročníka. V Bravä-
cove je len Národná škola od 1. do 
5. ročníka. Člen ONV a predseda 
DOKSS Ladislav Pačesa, pomáhal 
MNV pri zabezpečovaní všetkých 
hospodárskych, politických a kul-
túrnych úloh v našej obci. Samotný 
predseda ONV Rudolf Žilinka pomá-
hal pri rôznych podujatiach. Zabez-
pečil fi nancie na výstavbu rozhlasu 
a tiež pri zriaďovaní autobusovej lin-
ky. 26. októbra 1959 MNV odovzdal 
miestny rozhlas svojmu účelu. 30 

Spomienka na doby minulé môže byť ukrytá aj v po-
dobe receptov starých či prastarých materí. Zožltnuté 
strany zošitov, v nich recepty písané modrou ceruzkou, 
prinášajúce zvláštnu atmosféru. Atmosféru utajenú 
v drevených chalupách, pri praskajúcom ohni v muro-
vanej peci. Podeľte sa s nami o tento druh spomienky. 
Mladšej generácii prinesiete trochu histórie a ukážete 
im niekdajší život – vo svojej jednoduchosti a kráse. A 
domáce gazdinky dostanú nový tip či istý druh kulinár-
skej výzvy.

Recepty zasielajte na mailovú adresu uvedenú v tiráži 
alebo ich jednoducho prepíšte na papier a prineste na 
Obecný úrad v Braväcove.

Zimné radovánky
Čože sa to vonku deje,
príroda sa zrazu belie.
A v braväckých dolinách,
snehobiela perina.

Berme lyže, berme sánky,
to zas budú radovánky.
Kto sa nevie lyžovať,
nech sa ide guľovať.

Lukáš Srnka, 
III. r očník, ZŠ Beňuš  

Čas Vianoc
Prišiel čas Vianoc opäť raz,
ďalší rok s ním sa skončí,
pomaly badať v každom z nás, 
plamienok detských očí. 

Otvorme srdcia pre iné,
koľko sa ich len vmestí!
Až kým sa celkom, neminie,
čaro tých písmen šiestich.

Srdiečko hneď Vás bude hriať 
a nielen na čas krátky,
úprimne chcem Vám zaželať,
čarovné vianočné sviatky.

(sp) 

ecný úrad v Braväcove.

Z receptov
starých mám...

SALONKY
Do 150 g cukru pridáme 3 lyžice mlieka. Dáme variť, 
kým nezhustne. Vykrajujeme kocky a balíme do papiera.
Prajeme Vám sladké a „chutné“ Vianoce.

(RR) 

ampliónov hlási po obci správy. Iba 
bubon doslúžil, snáď akoby smútil, 
že ho už ľudia viacej nepotrebujú. 
Ostala mu akási útecha, pripomenúť 
nástup pokroku a a rozvoja techniky 
i do našej obce. Azda najviac sa po-
tešil bubeník Michal Poliak (Súmik). 
Nemusí už chodiť po obci a namáhať 
si hlasivky. Činnosť osvetovej bese-
dy bola bohatá, aj keď na kultúrne 
podujatia neboli vhodné miestnosti. 
Odohrali predstavenia – Drotár, Voj-
tech Lovíček, organizovali tiež kur-
zy, prednášky a besedy. Knižnica 
bola umiestnená v materskej škole, 
knihovníčkou je Valéria Kubusová. 
V roku 1959 nastúpilo k základnej 
vojenskej službe 17 odvedencov. 8. 
Marca oslavovali medzinárodný deň 
žien, na oslave boli mnohodetné 
matky vyznamenané znakom mater-
stva. Nezamestnaní nebol ani jeden 
občan. Lekárske ošetrenie a lieky 
sú zdarma. 

(el)


