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Čo prezradila kronika XVIII. časť
ZPO-predsedom je Jozef Laurinc. Po-

žiarnici sa zúčastňujú požiarnických sú-
ťaží: r. 1981 v Heľpe, muži obsadili druhé 
miesto, r. 1982-v Bacúchu okrsková súťaž 
a 20.6.1982 okresná súťaž v Polomke,kde 
muži obsadili druhé a ženy prvé miesto. 
4.6.1983 sa dorastenci zúčastnili krajské-
ho kola a umiestnili sa na 6. mieste z 11 
družstiev.
SZM-Nakoľko mladí ľudia odchádzajú 

do škôl, tak aj predsedovia tejto zložky 

sa menia častejšie. Za posledných päť ro-
kov to boli: Zuzka Gašperanová, Miroslav 
Bacúšan, Lacko Košík. Sväzáci pravidelne 
každý rok vyčistia miestny potok a starajú 
sa o skrášľovanie prostredia našej obce.
ZPOZ- predsedníčku vykonáva Margita 

Vrbovská. Obrady sa konajú v  obradnej 
miestnosti pri rôznych príležitostiach. 
Uvítanie detí do života-r.1981: 19, r. 1982: 
10, r. 1983: 8, r. 1984: 10. Zlaté sobáše: 
za r. 1981-1985:9, strieborné sobáše: 15. 
R. 1984 pri príležitosti40. výročia SNP 
sa v  obradnej miestnosti stretli priamy 
účastníci SNP. Bolo ich 41. R. 1985 sa zasa 
uskutočnilo stretnutie 40-ročných. Boli to 
6 občania z našej obce. ZPOZ uskutočňu-
je aj rozlúčky s  brancami, a  tiež i  návra-
ty zo ZVS. Nezabúda ani na učiteľov pri 
príležitosti „Dňa učiteľov“ Uskutočnil sa 
aj slávnostný sľub iskier a pionierov, od-
chody do dôchodku, stretnutie občanov 
starších ako 80 rokov. Pamätnú knihu 
píše Anna Borbuliaková (od Tajomníkov). 
Kultúrnym programom prispievajú deti 
z  MŠ a  členky SZŽ. So zomrelými sa na 
cintoríne lúčia: Margita Vrbovská, Július 
Ľupták, Viliam Ambróz.
Kultúra-Riaditeľom OB je Jozef Gašperan 

(Vtáčik). Za jeho vedenia sa kultúra v na-
šej obci rozvíja veľmi dobre. R. 1981 na-
cvičila Jednota ĽSD divadelnú hru „Kmot-
rovci“, s ktorou sa predstavili na Vianoce 
a reprízovali ju doma i v Mýte pod Ďum-
bierom. Požiarnici nacvičili div. hru „Na 
chvoste“. S hrou mali veľký úspech a za-
hrali ju aj vo Filipove. V r. 1982 naštudo-
val literárny krúžok pri OB divadelnú hru 
„Bačova žena“. Bola to najúspešnejšia hra 
našich divadelníkov za posledné roky. 

Najväčšiu zásluhu na nej mal Jozef Gaš-
peran, ktorý bol jej režisérom. Predstavili 
sa s ňou viackrát u nás, ale aj v okolitých 
dedinách. V rámci okresnej súťaže ochot-
níckych divadelných súborov sa naši 
ochotníci práve s  touto hrou umiestnili 
na II. mieste. Divadelný krúžok uskutočnil 
zájazd na východné Slovensko do Malco-
va, kde zahral tiež hru: Bačova žena-380 
divákov. Krojovaní divadelníci potom 
navštívili Štrbské pleso. R. 1983 nacvičil 
ČSČK pod vedením BožkyGašperano-
vej divadelnú hru „Hrob lásky“. Účasť na 

predstavení bola dobrá, cca 180 divákov.
6.III. 1983 zahrali Tajovčania v  OB hru: 

Nemá kocúr večne hody (účasť 120), 25. 
VI.1983 divadelníci z Bacúcha zahrali hru 
„Kuchárky z Veselého“ a do tretice hosťo-
vali u nás Polomčania a zahrali hru: „Divo-
tvorný klobúk“ (1008). Na Vianoce roku 
1984 náš divadelný krúžok zahral novú 
hru „Ženba“. Režíroval ju opäť Jožko Gaš-
peran a získaním 3. miesta v okresnej sú-
ťaži, postúpili naši ochotníci do krajského 
kola, ktoré sa konalo v júni 1985 v Námes-
tove. Tu získal ocenenie Vilko 
Ambróz za najlepší mužský 
herecký výkon. Každý rok 
v  období fašiangových ra-
dovánok sa koná už tradičný 
„Ples ženáčov“. V  roku 1985 
to bol už 8. ples. 1.V.1983 
bola uskutočnená výstavba 
prác miestnych fotoamaté-
rov, na ktorej sa predstavili 
so svojimi prácami Ján Kán, 
Jozef a  DežkoGašperanovci. 
Výstavka bola dekoráciou 
vystúpenia súboru „Selčian-
ka“ z  B. Bystrice. 24.VII.1983 
vystúpili na dvore pri OB 
ľudoví rozprávači Paľo a On-
dro z  B. Bystrice. Večer bola 
Anenská zábava, na ktorej 
nám spievali naši speváci 
Anna Šperková (od Búrkov) 
a Jožko Vtáčik. Na Vianoce r. 
1983 bola obnovená tradícia 
„Betlehemcov“ v  podaníGa-
briel Vrbovský, Peter Citter-
berg, Peter Rusnák, Dušan 
Rusnák, Janko Ľupták, nav-

štívili príbytky tých rodín, ktoré si to priali.
40. výročie SNP sme oslávili 1.IX na ná-

dvorí OB. Vystúpil súbor Mostár s rozprá-
vačom Paľom, za hojnej účasti občanov. 
Večer sa konala zábava. 40. výročie oslo-
bodenia sme oslávili trochu inak ako po 
iné roky. 1.2.1985 sa v  OB uskutočnila 
verejná nahrávka „Fašiangové vinšovač-
ky“, ktorú nahrávali pracovníci českoslo-
venského rozhlasu z  B. Bystrice. Milka 
Pačesová dávala za recept ako sa pražia 
„grapne“. Ďalej účinkovali: Vilko Am-
bróz, Jozef Šperka (Búrka), Peter Pačesa 

(mäsiar), Peter Ličko 
(Konzumiar), Dež-
koBacúšan (Bartík), 
Jozef a  DežkoGašpe-
ranovci, ktorí vystúpili 
s  hajnalom. 21.3.1985 
sa zúčastnili naši 
hajnalovci nahrávky 
v  Brezne a  22.3.1985 
v  B. Bystrici. Nahráv-
ka mala názov „Hrajte 
že mi , hrajte“. Jozef 
Šperka sa predstavil 
hrou na liste. Na prvý 
sviatok vianočný za-
hrali ochotníci JĽSD 
pod vedením Margity 
Cabanovej (Malvínky) 
divadelnú hru „Páva“. 
Po práci patrí aj odpo-
činok. Nezabúda naň 
R-MNV pre svojich 
poslancov. Na záver 
roka sa uskutočňujú 

malé posedenia, alebo v lete živánky. Tak 
bola aj v r. 1985 v Hlbokej pri „živej vode“. 
Kolektív sa stmelí aj takto.
Školstvo: MŠ-šk.r. 1981/82-zapísaných 

bolo 47 detí. Vyučujúce: Anna Ličková, 
ktorá odišla na materskú dovolenku a na 
MŠ prišla Štefánia Zubaľová z  Polomky, 
Anna Gašperanová, Margita Libičová, 
Elena Ľuptáková. Školníčka – Ilonka Ľup-
táková. Šk. rok 1985/86- 29 detí. Dochá-
dza k veľkej zmene, pretože dvojtriedna 
MŠ sa mení na jednotriedku, pre nízky 

počet detí. Na MŠ zostávajú: riaditeľ-
ka Anna Ličková a  uč. Margita Libičová 
a školníčka JolkaĽuptovčiaková. Jedlo do 
MŠ donášajú kuchárky zo ZŠ. 
ZŠ-nakoľko sa počet školopovinných 

detí z  roka na rok znižoval, dochádza 
v  šk. roku 1985/86 k  zmene. Je zrušené 
riaditeľstvo na ZŠ Braväcovo a  škola je 
pripojená k ZŠ Beňuš. 1. september 1985 
bol pre mnohých žiakov, ale aj rodičov 
smutným začiatkom nového šk. roku, 
nakoľko sme sa práve 1. septembra boli 
rozlúčiť a na poslednej ceste odprevadiť 
bývalého riaditeľa školy s. Martina Kána, 
ktorý zomrel dňa 30. augusta 1985 po 
krátkej chorobe. Na ZŠ v  Braväcove zo-
stali prvé tri ročníky, štvrtý ročník bol už 
v Beňuši. V Braväcove navštevujú školu aj 
deti z Beňuša, Gašparova a Filipova. 
1.Ročník: 22 detí-vyučujúca Elena Bet-

ková, 2 roč. – 27 detí, vyuč. Darina Ma-
tisová, 3.ročník: 30 detí, vyuč. Marta 
Chválová. V  družine boli utvorené dve 
oddelenia: I. oddelenie – vychovávateľ-
ka Anna Gašperanová, II. oddelenie- vy-
chovávateľka Anna Borbuliaková. 14. 
decembra 1985 oslávila naša občianka p. 
Otília Michelčíková 100. výročia svojich 
narodenín, pomerne v  dobrom zdraví 
ZPOZ pripravil malú oslavu. Spolu s blíz-
kymi sa zúčastnili aj pracovníci rozhlasu 
z B. Bystrice, ako aj zástupcovia okresné-
ho osvetového strediska z B. Bystrice.
Počasie-Za posledné roky boli veľmi 

teplé Vianoce. Aj január 1983 bol tep-
lý, zelenala sa tráva a  pučali stromy. Vo 
februári napadlo veľa snehu. Úroda bola 
pomerne dobrá, bolo veľa malín a  húb. 
R. 1984 sa na Grúni stretli Jozef Molnár 
a Vlado Ľupták s medveďom.
Cirkevný život- r. 1983 sa maľoval celý 

kostol a  boli namaľované štyri menšie 
obrazy v  hlavnej lodi kostola. Ostatné 
maľované obrazy boli renovované. R. 
1985 bola vo farnosti birmovka, ktorej 
sa zúčastnilo 245 birmovancov z  celej 
farnosti.

EĽ-kronikárka obce

pokračovanie zo str. 7
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Vážení spoluobčania,
   sme len niekoľko dní pred skončením 
roku 2015, ktorý bol aj prvý rok fungova-
nia nových orgánov obce (starostu a po-
slancov), ktoré ste si zvolili na ďalšie štyri 
roky. Preto si dovolím krátko zhodnotiť, 
čo sme za tento rok urobili. Sústredím 
sa hlavne a  investičné aktivity, ktoré sú 
predpokladom zlepšenia podmienok 
života v našej obci. Samozrejme nezabú-
dame ani na kultúrny a  duchovný život, 
ktorý máme v Braväcove naozaj bohatý, 
ktorý každoročne podporujeme, či už 
finančne v rámci možností obecného roz-
počtu , alebo bezplatným poskytovaním 
obecných objektov na celoročnú činnosť.

Investičné aktivity.
   Nebolo ich veľa, ale som povďačný poslancom, že napriek viac 
ako polročným diskusiám, väčšinou hlasov schválili  opravy miest-
nych komunikácií. Som rád, že sme naplánované úseky dokončili 
včas a hlavne v dobrej kvalite a lacno. Poslancom, ktorí za to zdvih-
li ruku, ďakujem a určite im za to poďakujú aj občania. Za 30 tis. 
EUR sme opravili približne 1 000 m² miestnych komunikácií. Otáz-
ka ďalšieho pokračovania najnutnejších opráv v budúcom roku 
bude závisieť od rozhodnutia obecného zastupiteľstva.
   V lete  tohto roku zakúpili za 10 tis. EUR osobný automobil Citröen 
C-Elysée. Po pätnástich rokoch má obec nové osobné auto, v roku 
2000 obec kupovala OMV Škoda Felícia, ktoré sme už predali.
   Dňa 17. októbra tohto roku podpredseda vlády a minister vnútra 
SR p. Robert Kaliňák spolu s  ďalšími predstaviteľmi politického 
a verejného života, hasičskými funkcionármi SR slávnostne odo-
vzdal dobrovoľným hasičom v  Braväcove nové hasičské vozidlo 
IVECO Daily v plnej výbave za približne 120 tis. EUR.
   Rozšírili sme pôvodný kamerový systém z dotácie ministerstva 
vnútra za 4 tis. EUR a tiež vybudovali nový samostatný kamerový 
systém z eurofondov. Na poslednú chvíľu sa nám podarilo získať 
aj financie z Programu rozvoja vidieka na r. 2007–2013 na vybu-
dovanie samostatného kamerového systému (KS). Technické rie-
šenie tohto kamerového systému je neporovnateľne náročnejšie, 
ako pôvodného. Dôležité je uviesť, že obec nemusela tento projekt 
spolufinancovať žiadnymi finančnými prostriedkami.. 
   Z dotácie predsedu VUC Banská Bystrica 1 500 EUR sme obstarali 
rezivo na nové podlážky na javisko na Amfiteátri. 
   Vďaka sponzorským prostriedkom sme v tomto roku vybudovali 
prístavbu futbalových šatní približne za 10 tis. EUR.  V budúcom 
roku plánujeme dokončiť prístavbu tak ako bola začatá, to zname-
ná z mimorozpočtových zdrojov obce Braväcovo.

Neinvestičné aktivity, príprava projektov.          
   Z neinvestičných aktivít sme sa v tomto roku, okrem zabezpe-
čovania základných úloh obce, riadneho chodu Obecného úradu, 
venovali aj príprave projektov. 
   Z  vnútroštátnych zdrojov chceme v  budúcom roku využiť dve 
dotácie, boli  spracované a  podané žiadosti o  dotáciu z  EF MŽP 
SR( Environmentálny fond), jedna na stavbu : Kanalizácia a ČOV 
Braväcovo a druhá na zlepšenie stavu Odpadového hospodárstva 
(traktorový nosič kontajnerov, 2 ks kontajnery , 1 ks štiepkovač za 
traktor).
   Keďže sa nachádzame v druhom roku nového programovacieho 
2014 -2020, kde bude možné v  rámci konkrétnych operačných 
programov čerpať finančné prostriedky, sústredili sme sa na mož-
nosti, ktoré  bude môcť obec využiť v rámci príslušných výziev.
   Už v priebehu roka 2015 sme sa venovali príprave a aktualizácii 
podkladov na  podanie žiadosti z PRV ( Program rozvoja vidieka) 
na dokončenie kanalizácie a ČOV, čo je našou prioritou. Maximálna 
dotácia na jeden projekt je 150 tis. EUR bez spoluúčasti obce. 
   V rámci tohto programu (PRV), určeného  pre malé obce do 1 tis. 
obyvateľov, ako je aj naša obec Braväcovo, sa  budeme tiež uchá-

dzať o  finančné prostriedky na rekon-
štrukciu miestnych komunikácií, v zmys-
le projektovej dokumentácie, ktorá bola 
vypracovaná vlani.  Jedná sa o úseky, kde 
už máme vybudovanú kanalizáciu.  Ma-
ximálna dotácia na jeden projekt je len 
okolo 80 tis. EUR, preto sme obmedzení 
a môžeme žiadať len na časť projektu – 
objekt SO -01 – časť miestnej komuniká-
cie v Centrum obce. 
         Nedávno bola vyhlásená zaujímavá 
výzva z eurofondov z OP KŽP na podáva-
nie žiadostí o NFP ( nenávratný finančný 
príspevok) na rekonštrukcie verejných 
budov za účelom zvýšenia energetickej 
efektívnosti. Keďže máme už viac rokov 
spracovaný projekt na „Rekonštrukciu 
obecného úradu a  Kultúrneho domu“ 

vrátane stavebného povolenia, urýchlene riešime aktualizáciu 
pôvodných projektov tak, aby boli splnené kritériá požadované na 
úsporu energie. Z tohto programu je možné žiadať na celú stavbu, 
čo je v našom prípade približne 750 tis. EUR. Spoluúčasť obce 5 % 
investičných nákladov.
   V  súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia rekon-
štrukcie budovy MŠ. Hneď na jar tohto roku som tvrdil, že tento 
dokument budeme potrebovať, či už na čiastkovú rekonštrukciu 
z vlastných zdrojov, alebo v prípade celej rekonštrukcie s využitím 
zdrojov z eurofondov. Ďakujem poslancom, ktorí v októbri zahla-
sovali  za schválenie návrhu na vypracovanie projektovej doku-
mentácie. V  rozpočte na rok 2016 je vyčlenených 50 tis. EUR na 
čiastkovú rekonštrukciu poschodia, kde plánujeme umiestniť MŠ 
komplexne aj s výdajňou. Tieto práce plánujeme začať realizovať 
na jar, ihneď po vydaní stavebného povolenia.  V prípade vyhláse-
nia ďalšej výzvy sa budeme snažiť získať finančné prostriedky na 
rekonštrukciu celej budovy MŠ vrátane zmeny palivovej základne 
na biomasu.
   Na jeseň tohto roku prebehli rokovania so zástupcami Stredo-
slovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica ohľadom 
riešenia nedostatku pitnej vody v našej obci. Nedostatočná výdat-
nosť prameňov v  letných mesiacoch, poruchy vodovodnej siete 
spôsobili stav, keď bolo potrebné vodu dovážať v cisternách do vo-
dojemu. Bolo dohodnuté, že v jarných mesiacoch SVS, a.s. pristúpi 
k oprave, prípadne záchytu nového prameňa, odstráni zostávajúce 
poruchy na vodovodnej sieti, ktoré nestihli lokalizovať a odstrániť 
v tomto roku.
Zo strany obce bude potrebné riešiť opravu netesnosti vodojemu 
Srnkovo, ktorý je vlastníctvom obce a treba nám osloviť a presved-
čiť tých spoluobčanov, ktorí doposiaľ nemajú namontované mera-
če spotreby vody ( vodomery), aby tak v jarných mesiacoch urobili.
  Po viac ako ročnej komunikácii so Slovenským po-
zemkovým fondom (SPF), sme od nich nedávno dostali písomnú 
odpoveď so stanovením kúpnej ceny na odkúpenie pozemkov v 
„Centre obce“ pri fontáne. Na základe dodatočných zistení, že 
predmetné pozemky  sú v platnom územnom pláne Obce Bravä-
covo určené ako verejnoprospešné stavby –  verejná zeleň – prvky 
drobnej architektúry, požiadali sme vlastníka (SPF) o bezodplatný 
prevod do vlastníctva obce. Ak sa nám to podarí uskutočniť týmto 
spôsobom, obec nebude musieť tieto pozemky kupovať a ušetrí 
okolo 5 tis. EUR.
   V stručnosti som Vám, vážení spoluobčania, podal  najdôležitej-
šie informácie, čo sme urobili v  roku 2015 a  čo plánujeme robiť 
v  roku 2016. Čo sa nám z plánov podarí uskutočniť, bude veľkej 
miere závisieť návrhov a rozhodnutí poslancov obecného zastu-
piteľstva.   

   Záverom mi, Vážení spoluobčania, dovoľte popriať Vám príjemné 
prežitie vianočných sviatkov, do nového roku hlavne veľa zdravia 
a úspechov. 

Peter Baliak – starosta obce

Štvrťročník pre občanov horehronskej obce Braväcovo
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ÚVODNÉ SLOVO
   A po roku opäť nastalo to čarovné poobedie, keď 
naše deti plné očakávania, na našom námestíčku 
recitujú a  spievajú vianočné a  mikulášske piesne. 
Svoje očká upierajú do neznáma a nedočkavo čaka-
jú na príchod svätého Mikuláša a  jeho pomocníkov. 
Všetko sa to začalo 11. decembra, keď slávnostný 
program svojim príhovorom otvorila Mgr. Silvia 
Kánová, v  ktorom sa poďakovala  Peťovi Murgašovi 
za jeho stálu finančnú podporu nášmu združeniu.  
Tohto ročný program bol pestrý. Ako prvá vystúpila 
Jeseň života  a červený kríž, ktorý nám za doprovodu 
Dežka Bacúšana zaspievala pár kolied. Po chvíľke ich 
vystriedali  speváčky z folklórneho súbor  Bukovinka, 
ktoré hudobne doprevádzali naši šikovní muzikanti 
z ľudovej hudby Bukovinka.  Po doznení posledného 
tónu huslí nastalo ticho a očakávanie, pretože naše 
ratolesti začali volať na Mikuláša, pripravili si pekný 
program, ktorý mu chceli predviesť. Zrazu sa niekde 
v  diali ozvalo tiché zazvonenie zvončeka a  deti za-
tajili na chvíľku dych. Po chvíľke sa objavil náš dlho 

Mikuláš

očakávaný sv. Mikuláš. To už na pódiu boli priprave-
ní žiaci zo ZŠ Benuš so svojim pekným vianočným 
pásmom, ktoré bolo plné vianočných piesní a kolied. 
A po skončení prišli na rad naši najmenší. Naši škôl-
kári statočne, aj keď niektorí so slzami na krajíčku, 
vystúpili na pódiu a  zarecitovali básne a  zaspievali 
krásne piesne. Týmto posledným vystúpením sa náš 
slávnostný program skončil a slovo si zobral Mikuláš. 
Poďakoval sa všetkým účinkujúcim a  nedočkavým 
deťom aj so svojimi pomocníkmi porozdával sladkú 
odmenu. Rodičia a  účinkujúci sa zatiaľ mohli ob-
čerstviť pri vianočnom punči, ktorý bol aj tento rok 
veľmi chutný. 
 Na záver by som sa chcela každému jednému člove-
ku, ktorý sa zapojil do zorganizovania tohto poduja-
tia nekonečne poďakovať. Veľmi si to ceníme! Hoci sa 
nám to tohto roku vôbec ľahko neorganizovalo. Ob-
čas nám namiesto pomoci, ústretovosti a  vďačnosti 
prišli pod nohy polená a kritika, ktoré nás však vôbec 
neodradili od našej činnosti. Práve naopak povzbudi-
li do ďalšej našej činnosti, pretože spokojné a šťastné 
detské očká nám dodávajú potrebnú pozitívnu ener-
giu. Je to také zadosťučinenie za našu prácu, za našu 
realizáciu vo svojom voľnom čas. A verím, že budúci 
rok pri zapaľovaní  vianočného stromčeka na dedine 
nebude rozhodovať len obyčajný dátum v kalendári, 
ale skôr spokojnosť našich najmenších, ktorí na toto 
celý rok čakajú.

A. Gašperanová
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Naši jubilanti

V poslednom štvrťroku tohto 
kalendárneho roka sa pekného 
životného  jubilea dožili niektorí 

naši občania. K ich sviatku 
im v mene obce i kolektívu 

redakčnej rady srdečne 
blahoželáme.

50 rokov
Štefan Citterberg

Martin Ľupták
Alena Pančíková

Pavol Švidraň

55 rokov
Ladislav Košík

60 rokov
František Repčiak

65rokov
Stanislav Ľupták
Ľubomír Pačesa

75 rokov
Margita Citterbergová

Anna Predajňová

80 rokov
Eva Baliaková

85 rokov
Elena Košíková

Magdaléna Molnárová
Anna Srnková

(VI)

Predstavujeme Vám

Mikulášsky 
darček

OZ Čučoriedka pripravilo pre 
deti a mládež mikulášsky dar-
ček v podobe divadelného 
predstavenia. Všetci, ktorí za-
vítali 5.decembra 2015 do kul-
túrneho domu v Braväcove, si 
mohli pozrieť moderné spra-
covanie klasickej rozprávky 
Princezná so zlatou hviezdou 
v podaní divadla Clipperton. 
Predstavenie sa deťom mimo-
riadne páčilo a rozosmialo aj 
dospelých. Pri odchode deti 
čakalo sladké prekvapenie.

D. Vrbovská

Folklórny súbor Bukovinka 
z  Braväcova je ako puzzle 
skladačka, ktorú tvoria ne-
oddeliteľné časti hudobnej, 
speváckej a tanečnej zložky. 
Spolu vytvárajú obraz našej 
minulosti, zvykov našich 
predkov v  prepojení na 
súčasnosť. Bez chuti a  nad-
šenia by žiadna zo zložiek 
nefungovala. Pre niekoho 
môže byť nepodstatné, čo bolo v  mi-
nulosti, ale mal by si uvedomiť, že ten, 
kto nemá minulosť, nemá ani budúc-
nosť. Minulosť je to, čo nás formovalo 
a čo nás do súčasnosti priviedlo. Preto 
je mimoriadne dôležité zachovávať je-
dinečnosť našej minulosti a patrí vďaka 
každému členovi Bukovinky, že ich ne-
opúšťa nadšenie zvyky predkov udržia-
vať. Dnes by som Vám rada predstavila 
členku speváckej zložky súboru Buko-
vinka, Moniku Kuvikovú:
1. Monika, môžeš čitateľom povedať 

niečo o  tom, ako spevácka zložka 
folklórneho súboru Bukovinka vzni-
kala a ako dlho v nej pôsobíš?
Nebola som pri zrode ženskej spe-

váckej skupiny. Tá vznikla v roku 2000, 
avšak nepôsobí v nej už žiadna zo za-
kladajúcich speváčok. Mňa oslovila 
Vierka Gašperanová – Guga, dúfam, 
že sa za to oslovenie neurazí. Bolo to v 
roku 2004, či by som neskúsila spievať 
v súbore. Spev som mala rada už na 
ZŠ a celkom mi to išlo, takže prečo nie. 
Folklórny súbor Bukovinka, ktorého sú-
časťou je ženská spevácka skupina, mal 
mať vystúpenie na Heľpe. Tak som za-
šla za Olinkou Cabanovou, už bývalou 
členkou, ktorá mi poskytla texty piesní. 
Naučila som sa ich, boli to asi tri pesnič-
ky a šla som vystupovať. Aj keď môj vý-
kon nebol stopercentný, v speve ďalej 
pokračujem a snažím sa zlepšovať.

2. Podľa akého kľúča vyberáte pies-
ne do svojho repertoáru, ako dlho 
trvá nácvik jednej piesne a ktorá pie-
seň je Tvojmu srdcu najbližšia?
V našom repertoári sú piesne z rôz-

nych regiónov. Zastúpenie majú sa-
mozrejme Biele Handle, Horehronie, 
Podpoľanie, Východ. Piesne vyberáme 

podľa toho, na aké vystú-
penie sa pripravujeme. Či 
je už daný scenár toho, kto 
nás pozýva alebo či máme 
ako sa povie „voľnú ruku“. 
Vtedy sa poradíme s našim 
umeleckým vedúcim Mare-
kom Pôbišom. Takisto má 
čo do toho povedať aj Vlado 
Vrbovský, ktorý nám veľmi 
pomáha pri nácviku piesní, 

za čo mu chcem poďakovať. Hlavne 
pri výbere tóniny, v akej sa nám daná 
pieseň dobre spieva. Pred samotným 
nácvikom sa treba poriadne rozospie-
vať, mať pohodu a dobrú náladu. Vtedy 
to ide jedna radosť. Samozrejme nie 
vždy je to tak. Väčšinou sa novú pieseň 
naučíme po troch nácvikoch, aby bola 
počúvateľná. Tých obľúbených piesní 
je viac. Napríklad  „Prala som ja na po-
tôčku“, je to jedna z prvých, ktorú som 
sa v Bukovinke naučila. Ďalej „Nedobre 
je v nízkej chyži“, „Načo ste ma mamko 
má“ a veľa iných. Mám rada aj „východ“, 
tieto piesne sú veľmi temperamentné a 
dodávajú mi veľa energie. K nim ma pri-
viedla Magdalénka Citerbergová, tiež 
bývalá členka súboru.

3. Je folklór súčasťou Tvojho života? 
Poznačil Tvoj bežný, súkromný život? 
S folklórom som spätá už od malička, 

aj keď som ho nevnímala tak ako teraz, 
pretože obidvaja moji rodičia tanco-
vali vo folklórnych súboroch. Neskôr, 
po skončení aktívneho fungovania, 
ma brávali na rôzne vystúpenia. Takis-
to pri rodinných stretnutiach a spo-
ločenských udalostiach sa spievalo a 
tancovalo. Som rada, že folklór trochu 
prirástol k srdcu aj mojej mladšej dcé-
re Vladke, v súbore tancuje už tri roky 
a bola by som rada keby jej to vydržalo 
čo najdlhšie a vzťah k folklóru sa v nej 
prehlboval. Ďalším členom rodiny, kto-
rý sa venuje tejto peknej tradícii, okrem 
iného aj spieva, je švagriná Zuzka. Vie-
me sa vzájomne dopĺňať a podporovať 
čo je dôležité. No a do tretice, vďaka Bu-
kovinke som spoznala môjho partnera 
Vladka, nášho kontráša. Takže môj súk-
romný život  je dosť spätý s folklórom.

4. Môžeme nazrieť aj do Tvojho 
súkromia? Čomu sa vo voľnom čase, 
okrem spevu, venuješ?
Okrem domácich prác: upratovanie, 

varenie, atď., sa venujem šitiu. Keď boli 
dcéry Veronika a Vladka menšie, šila 
som pre nich oblečenie. Teraz sú to 
skôr bytové doplnky, vankúše, závesy, 
vrecúška na bylinky a pod. Trochu háč-
kujem aj vyšívam. Rada sa zabávam, či 
už na diskotéke alebo ľudovej zábave 
s dobrou partiou. Prechádzky v príro-
de sú neoddeliteľnou súčasťou môjho 
života. Zbožňujem jej vôňu a  pokoj, 
aký z nej vychádza. Zo športov by som 
spomenula plávanie, v lyžovaní som 
začiatočník, ale zlepšujem sa (smiech). 
Keď je čas, rada relaxujem pri počúvaní 
hudby. Okrem ľudoviek, pri ktorých si aj 
zaspievam, je to pop, trochu rock.

5. Aké máš plány do budúcnosti? 
Ako vidíš spevácku zložku súboru 
v budúcnosti?
Moje plány do budúcnosti? Nie je to 

nič výnimočné. Byť zdravá, mať prácu, 
aby som mohla normálne fungovať. 
Vychovať z mojich dcér správne ženy 
a byť na ne hrdá. Tešiť sa z každého 
dňa, ktorý prežijem. Budem rada, keď 
ženská spevácka zložka zotrvá,  vlastne 
celý súbor. Tí starší členovia odchádza-
jú. Chápem, je čoraz ťažšie skĺbiť rodi-
nu, prácu, koníčky. Ale čo naša mládež? 
Škoda, že sa nechce venovať niečomu 
zmysluplnému. Aspoň pre mňa je úžas-
né keď môžem svojím vystúpením 
niekoho potešiť a urobiť šťastnejším. 
Vďaka Bukovinke som spoznala nových 
ľudí, kultúry, krajiny. Stojí to za to.

6. Na záver by som Ťa chcela popro-
siť o  úryvok Tvojej obľúbenej, bra-
väckej, piesne.
Jedna z mojich obľúbených:
Prala som ja na potôčku
Prala som ja na potôčku prala som, 

prala som, prišiel ku mne šuhajíčok čia 
som, čia som, a ja som mu povedala nie 
tvoja, nie tvoja, bo mne líčka na bozka-
nia nestoja, nestoja.

Monika, ďakujeme za rozhovor a že-
láme Tebe a aj Tvojej rodinke, krásne 
sviatky!

(AK)

Miešaný spevácky zbor Domovina v Braväcove

vás pozýva 

27. decembra 2015 o 17.30 hod.

na slávnostný program

do kultúrneho domu v Braväcove

konaný pri príležitosti 20. výročia založenia zboru

Vstupné dobrovoľné

Vinšujeme vám  príjemné a pokojné vianočné sviatky

Čujte, čujte
pastieri,
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Rok 1981-1985
Na základe rozhodnutia R-MNV pri MNV 

v Braväcove, bola ustanovená do funkcie 
obecného kronikára Margita Libičová 
dňom 1.11.1985. Kroniku dopisovala za 
päťročné obdobie, je dopísaná stručne, 
nakoľko poznámky k  tomuto obdobiu 
dostala veľmi stručné. 
Politická a verejná činnosť- Rokom 1981 

sme vstúpili do nového volebného obdo-
bia , do 1. roku 7. päťročnice. Vo voľbách 
v  máji 1981 boli zvolení za poslancov 
MNV títo občania:
Ambróz Viliam, Bacúšan Ladislav, Li-

bičLadislav, Libič Vladimír, Kuvik Ivan, 
Nemčoková Slávka, Kudzbel Jaroslav, 
Verkin František, Vrbovská Margita, 
Švantnerová Tatiana, Šperka Juraj, Pačesa 
Cyril, Pôbiš Július, Pôbišová Anna, Ľupták 
Július, Kochan Ján, Kochan Július, Jerguš 
Dezider, Šmigura Štefan, Poliaková Kata-
rína, Libičová Darina

Predseda MNV-Libič Ladislav, tajomník-
Ambróz Viliam, pracovníčka MNV Margi-
ta Fašková. Volebný program NF obce bol 
vypracovaný v spolupráci so zložkami NF 
na rok 1981-1985. Hlavný dôraz bol kla-
dený na neinvestičnú časť akcie „Z“ t.j. na 
práce, ktoré mali priamy dopad na vzhľad 
obce, na zlepšovanie a skrášľovanie život-
ného prostredia bez nárokov na platenú 
odbornú pomoc. V  rámci akcie „Z“ bola 

hlavná pozornosť venovaná prístavbe so-
ciálneho zariadenia v  športovom areáli. 
Táto akcia bola ukončená v r. 1983. Usku-
točnili sa úpravy miestnych komunikácií 
v dĺžke 1,2 km – r. 1982. Rozšírila a upravi-
la sa štátna cesta Beňuš-Braväcovo v dĺžke 
1,8km. Vybudovali sa rigoly v dĺžke 2km. 
V osade Podholie bola vykonaná úprava 
a  premiestnenie potoka v  dĺžke 8m. Do 
osady Srnkovo bola vybudovaná bez-
prašná prístupová cesta. V rámci údržieb 
verejných budov bola vykonaná údržba 
budovy miestneho osvetového stredis-
ka, údržba budov MŠ a ZŠ-premaľovanie 
vnútorných objektov, náter okien a stre-
chy ZŠ. Celková hodnota uvedených akcií 
činí: 3  385  000 Kčs. V  neinvestičnej časti 
akcie „Z“ okrem bežných úprav priestran-
stiev a miestnych komunikácií bolo vybu-
dované športové ihrisko pod veľkým fut-
balovým ihriskom. Bolo vybudované bez 
akýchkoľvek finančných dotácií, výlučne 
brigádnickou formou zložiek NF. Ďalej sa 
dobudovala hracia plocha futbalového 
ihriska, vysadili sa okrasné kríky a stromy. 
Hodnota týchto akcií predstavuje sumu 
370 000 Kčs. 
Obyvateľstvo- Pri sčítaní obyvateľstva 

k 1.XI. 1980 mala naša obec 946 obyvate-
ľov. Z toho: muži 481, ženy 465
V r. 1981 sa narodilo: 20 detí zomrelo: 9 

ľudí
r. 1982 sa narodilo: 11 detí, zomrelo: 8 

ľudí
r. 1983 sa narodilo: 12 detí, zomrelo:16 

ľudí
r. 1984 sa narodilo: 14 detí, zomrelo: 8 

ľudí,
r. 1985 sa narodilo: 10 detí, zomrelo: 12 

ľudí

Po voľbách bolo zaregistrovaných 856 
obyvateľov. Obyvateľstva v  našej obci 
ubúda, nakoľko mladí ľudia odchádzajú 
za lepšími pracovnými podmienkami, 
hlavne na JRD, kde hneď dostávajú i byty. 
Takto sa v r. 1981 odsťahovalo: 34 obča-
nov, prisťahovalo: 7.
V  r. 1982 odsťahovalo: 45 občanov, pri-

sťahovalo: 18, v  r. 1983 odsťahovalo: 22, 
prisťahovalo: 12, v  r. 1984 odsťahovalo: 
37, prisťahovalo: 8, v r. 1985 odsťahovalo: 
25, prisťahovalo: 14.
V  r. 1981 pribudli 3 nové domy, r. 1984 

tiež 3 nové rodinné domy.
NF- Predsedom NF je i  naďalej Július 

Ľupták, ktorý spolu s predsedami zložiek 
sa snažia zabezpečovať úlohy verejného 
života. Predsedom ZO KSS bol po dlhšiu 
dobuLibič Ján (Granatier). V  r. 1985 túto 
funkciu prebral Marián Nemčok. SZŽ 
s  predsedníčkou Annou Gašperanovou 
(od Križov) každoročne organizuje oslavy 
MDŽ, ktoré majú dobrú úroveň a ženy sa 
ich zúčastňujú v hojnom počte. V máji v r. 
1985 na počesť 40. výročia oslobodenia 

pripravil SZŽ v  spolupráci so zložkami 
NF súťažno-zábavný večer medzi zložka-
mi NF. Súťažili trojčlenné družstvá: SZŽ, 
ČSČK, TJ, SZM, ZPO, SZPB.
ČSČK- predsedníčka Margita Lopušná. 

23. jún bol vyhlásený za „Deň kvetov“. 
Stalo sa už tradíciou, že ČSČK pri tejto prí-
ležitosti chodí s kytičkou kvetov pozdra-
viť starých a chorých občanov našej obce. 
R. 1982 boli pri príležitosti pozdravené 
všetky doterajšie predsedníčky ČSČK 
v Braväcove. V spolupráci so ZPOZ pravi-
delne organizuje posedenia s prestárlymi 
občanmi.
SZPB- predseda Lopušný Ján. Odbojári 

sa pravidelne zúčastňujú osláv SNP na 
Krpáčove, ale aj v našej obci. V roku 1984 
vysadili brezy a jasene okolo novej cesty 
na Gazdovej, na Mlákach a pred Brtkov. 
TJ-predsedom je Július Ľupták. TJ pra-

videlne organizuje vo februári lyžiarske 
preteky-beh, slalom. V  lete organizujú 
futbalové turnaje. V  r. 1984 postúpili 
naši futbalisti do II. triedy. Od r. 1983 bol 
utvorený pri TJ turistický oddiel, ktorého 
vedúcim sa stal Peter Čopjan. TJ vlastní 
autobus a  nákladné auto P-V3S. Týmito 
dopravnými prostriedkami poskytujú 
veľmi dobrú pomoc miestnym občanom 
či to už pri prevážaní svadieb, pri organi-
zovaní výletov, zvážaní sena a dreva.

7

Blížili sa Vianoce, ako každý rok v 
decembri. Tieto boli však iné. Časy 
boli kruté. Zima vraj vtedy bola sil-
ná a snehu veľa. Dnešné sviatky ro-
diny, lásky a pokoja vyzerajú úplne 
ináč. Toho času Nemci u nás zakázali 
chodiť do hory už 5. decembra 1944, 
keď začali budovať na vrchoch pev-
nôstky a delostrelecké postavenia. 
Jesť sa však chcelo, nuž aj robiť bolo 
treba - rúbať. Lenže hory bývali vte-
dy nehostinné. Tetka z Beňuša bola 
ako stovky iných chudobných de-
dinských ženičiek. Prešiel azda rok, 
čo sme ju nevideli. Predtým prichá-
dzala pravidelne. Nechávala nám 
na kuchynskom stole dve- tri fľaše 
znamenitej beňušskej kyslej vody. 
Bol to rok veľkých udalostí, nádejí i 
bolestí. Prežili sme povstanie, oku-
páciu, frontové časy i evakuáciu. Ale 
tetka Bútorová z Beňuša sa predsa 
zjavila znova. Bola ešte drobnejšia, 
nenápadnejšia. Aj sochár čas akosi 
pritlačil dláto,keď jej ryl vrásky skú-
seností do tváre. Ale zato nošu mala 
ešte aj teraz na chrbte a nezabudla 
na zákazníkov. My sme na ňu neza-
budli podnes. Nie pre znamenitú 
kyslú vodu, čo nám tetka nosievala, 
ale pre veľké utrpenie a bôľ, ktorými 
prekypovalo jej srdce. Tomáš Bútora 
mal už šesťdesiat rokov. Prežil ich 
zväčša v hore, bol drevorubač. Mesto 
ho zamestnávalo. Chotár malo až na 
samom Ďumbieri, a tak sa pre uja 
Tomáša našla robota vždy. Najviac 
sa rúbalo v Širokej. Na jednom konci 
držal pílu ujo Tomáš, a za druhý ťahal 

Gejza, jeho syn. Aj ten bol rúči chlap. 
Mal tridsaťtri rokov. Často odchádzal 
z domu do hory aj sám. Bútorovci 
boli usilovní. Neprestali robiť ani 
vtedy, keď to už iní nechali tak, lebo 
sa do hory báli. Aj Nemci zakazovali 
tam chodiť. Nuž ale bolo treba z nie-
čoho žiť. Pre výplatu si lesní robotní-
ci chodievali na mestský dom. Bolo 
už akosi v polovici januára, keď sa z 
mesta vracal len sám otec, lebo Gej-
za sa ešte z hory nevrátil. " Netráp sa, 
Mila, však potrafí domov," potešoval 
ženu. V januári býva už veľa snehu 
a dni sú krátke. Nečudo, že Gejza 
sa nemohol vrátiť za vidna. " Že ho 
tá zima nedohnala," nezdržala sa 
tetka Mila.        " V kolibe nezamrzne. 
A najskôr bude niekde na Jarabej." 
Ráno im zasvietilo nádejou, že sa 
Gejza čoskoro ukáže. Tetka vyšla vše 
aj predo dvere, aby ho prvá zazrela.      
"Ráno ho pôjdem hľadať," povedal 
konečne Tomáš, hoci sa už dávno 
rozhodol, že pôjde. Len zaťažko sa 
mu o tom hovorilo. " Kade pôjdeš?" 
Opýtala sa ho Mila. " Ako chodievam 
s týždňovkou," povedal. " Nazriem do 
každej koliby," doložil ešte a potom 
šiel. Zas prešiel deň, prešli aj dva, ale 
z hory sa nikto nevracal.  "Ako to,že 
ho ešte nenašiel, " živila tetka iskier-
ku nádeje. Aj sa vše pozrela na cestu, 
ale darmo čakala. Deň šiel za dňom, 
radom ako vojaci. Dvere na tetkinej 
chalupe predsa nikto neotváral. Ani 
otec, ani syn.  " Malo by sa dačo ro-
biť."   "Robiť áno. Ale čo? Vrchnosť je 
iba nemecká. Tí už dávno zakázali 

chodiť do hory."  Tridsiateho januára 
bola dedinka oslobodená. Nahrnu-
lo sa plno vojska. " Len keby ich šiel 
dakto aspoň pohľadať! Ani som ich 
len nepochovala."    Zima prešla. Bolo 
už dvadsiateho mája, keď sa milicista 
Ján Srnka Palík ponúkol, že zavedie 
sovietskeho oficiera na Čertovicu. 
Dobre poznal všetky horské chodní-
ky. Keď sa už vracal z Čertovice a na 
Lenivej sa spúšťal dolu do doliny, oči 
sa mu na čomsi zachytili. Ležalo to 
pod mohutným smrekom a vyzeralo 
to ako človek. Veru tak, človek, chlap. 
Ani nie odkiaľsi z ďalekého sveta, 
lebo mal oblečené kološne, aké sa 
nosia len tu. Mohol by to byť aj To-
máš Bútora. A veru to bol on. Až po-
tiaľto sa dostal pri hľadaní syna. Ďalej 
už nemohol, dávka z automatu ho 
položila do snehu. Identifikácia ne-
bola ťažká. Uja Tomáša poľahky po-
znal každý. Na povrchu ho nemohli 
nechať. Bolo ho treba zahrabať, kým 
nájdu syna, Gejzu. Ktovie, kde sa to 
komu podarí. Ale našli aj toho. Prav-
da až ôsmeho júna, keď sa už išlo 
do leta a ovce sa pásli na   holiach. 
Našiel ho bača LajoBubelíny, keď 
vyháňal ovce na Jasienok. Bola tam 
iba hŕbka kostí. Ležali pri kolibe. Za-
hlásil to v dedine. Chlapi išli hneď. S 
nimi aj tetka Mila. Ona najskôrmôže 
poznať syna. Ruky sa triasli neborkej, 
keď zastala nad smutným nálezom a 
utierala si slzy. Nuž ale ktoráže mať 
pozná si syna takto?   Ani dobre ne-
videla pre slzy.     "Keby bol nosil ko-
lošne, tie by sa hádam boli zachovali 

ako na Tomášovi. Ale keď on len kúp-
ne, ako všetci mladí," bedákala. " A 
čl toto tu, hľa,  nie je kúsok z košele?  
"Ach,Bože! Gejza môj, ty nešťastné 
dieťa, " zohorekovala tetka, keď sa 
pozrela na plátenko. Výšivku dobre 
poznala, sama ju vyšívala, keď ešte 
mala lepšie oči, a nie takéto vypla-
kané. S Gejzom nebolo veľa roboty. 
Hŕbka kostí sa pomstila do mieška. 
Tetka ho niesla sama, pred sebou vo 
fiertuške. Za svet by ho nebola pre-
pustila nikomu. Veď to bol jej syn, 
jej Gejza! Chlapi šli hneď aj pod Le-
nivú, vykopať uja Tomáša. Teraz už 
pochovajú obidvoch, ako sa patrí, po 
kresťansky, pravdaže, spolu. Obidva-
ja dostali po osobitnej truhle. Tomáš 
mal riadnu, ako sa patrí pre chlapa. 
Ale čo s Gejzom? Iba kôpka kostí. V 
truhle by hrkotali. Postačila mu aj 
maličká truhlička, ako keby pocho-
vávali novorodeniatko. Ale vmestilo 
sa do nej všetko. Nie len tie kosti, 
ale aj tých tridsaťtri rokov, aj tetkinej  
slzy a všetky nádeje. Pohreb odba-
vili desiateho júna. Kňaz prežehnal 
a dospieval aj organista. Ostala len 
nakopčená mohyla a drevený kríž.   V 
starom cintoríne je ticho, pokoj. Ko-
nármi starých smrekov vše pokníše 
vetrík, prináša pozdrav z Jasienka, 
kde Gejza hľadal pokoj, aj z Lenivej, 
kde márne hľadal syna Tomáš Búto-
ra.

Predseda ZOSZPB
Jozef Gašperan ml.

V Bravacove dňa 5.12.2015

PIETA ZBOŽNÁ ÚCTA A SPOMIENKA

Čo prezradila kronika XVIII. časť

pokračovanie na str. 8
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Občianske združenie Horehronské športové nádeje
v spolupráci s STK Sokol Braväcovo a Obcou Braväcovo

Vás srdečne pozývajú na:

Novoročný 
stolnotenisový 

turnaj
ktorý sa uskutoční dňa 3.1.2016 (nedeľa) 

v bývalej ZŠ v Braväcove na poschodí. Turnaj 
bude prebiehať v spoločnej kategórii pre 

všetkých účastníkov starších ako 15 rokov. 
Prezentácia bude prebiehať od 14:30 h. aprvé 

zápasy začnú o 15:00 h.
Diváci sú, samozrejme, vítaní!

6

V sobotu 24. októbra sa uskutočnil 
mládežnícky stolnotenisový turnaj, ktorý 
pripravil miestny klub STK Sokol. Napriek 

nižšej účasti odchádzali všetci účastníci 
spokojní a vyjadrili záujem zahrať si pingpong 

aj častejšie. Víťazom turnaja sa stal Tomáš 
Ľupták, druhé miesto obsadil Mário Srnka 

a tretí bol Matej Šperka. Srdečne blahoželáme!

Tohtoročné letné počasie (až na pár 
výnimiek) športovým akciám a pod-
ujatiam všeobecne prialo. Využili 
sme to aj my v Braväcove a OZ Ho-
rehronské športové nádeje tu kon-
com augusta pripravilo spontánne 
športové popoludnie pre deti, kde 
sa vystriedalo viac ako 20 mladých 
účastníkov z našej obce. Všetci si po-
stupne vyskúšali základy bedminto-
nu, stolného tenisu a soft tenisu a na 
záver sme si spoločne zahrali aj fut-
bal a prehadzovanú. Povzbudení vy-
sokou účasťou a záujmom detí sme 
sa podobnú akciu rozhodli zopako-
vať o  dva týždne neskôr. Tentokrát 
už však bolo počasie proti, keď po-
obedné mrholenie zrejme odradilo 
viacerých záujemcov a  športovanie 
sa nekonalo.  
Hlavný bod programu v  podobe 
tretieho ročníka všešportových hier 
nás ale ešte iba čakal. Organizátori  
dúfali v  rekordný počet súťažiacich 
a  celkovo tiež vo vydarené poduja-
tie, ktorému nahrávali aj dlhodobé 
predpovede. Dážď, žiaľ, opäť zo-
hral nepopulárnu úlohu a  ani ho-
dinu pred plánovaným začiatkom 
ešte nebolo jasné, či sa tohtoročné 
všešportové hry vôbec uskutočnia. 
No nakoniec sa počasie umúdrilo 
a tak si účastníci vo veku 4-11 rokov 
mohli otestovať  svoje schopnosti 
v desiatich pestrých disciplínach, za-
meraných na ich šikovnosť, rýchlosť, 

obratnosť, ale aj vedomosti, medzi 
ktorými nechýbalo aj niekoľko no-
viniek. V  priestoroch kultúrno-špor-
tového areálu v  Braväcove celý deň 
panovala veľmi dobrá nálada, ktorú 
nenarušili ani opakované prehánky. 
Všetci súťažiaci si hry užili a za pred-
vedené výkony na väčšinu z nich ča-
kali okrem sladkej odmeny aj víťaz-
né poháre a medaily. Už tretí rok po 
sebe sa potvrdili, že podobné akcie 
majú zmysel a preto v nich určite bu-
deme radi pokračovať. Za to, že sme 
ich aj tento rok mohli pripraviť na 
veľmi slušnej úrovni patrí poďako-
vanie našim podporovateľom; Obci 
Braväcovo a  Banskobystrickému 
samosprávnemu kraju.Keďže tento 
príspevok s pre mňa nepochopiteľ-
ných dôvodov nebol zaradený už do 
jesenného čísla, aj vďaka zaujatosti 
a nekompetentnosti členov redakč-
nej rady (na čele so šéfredaktorom),  
bolo ohrozené riadne čerpanie do-
tácie od BBSK, ktorej podmienkou 
je aj propagácia podujatia, čo môže 
mať vážny dopad na činnosť a  fun-
govanie občianskeho združenia 
v  budúcnosti. Chcem veriť, že k  to-
muto postupu došlo len nedopat-
rením a  neúmyselne. Každopádne 
je to všetko ostatné len nie čo i  len 
minimálna adekvátna podpora pre 
subjekt, ktorý robí obci dobré meno 
ďaleko za jej hranicami.  

(sp)

Pingpong je špecifickým športom 
a  je už raz dané, že na rozdiel od 
iných, kedy sa na ploche môže sú-
časne stretnúť aj dvojciferný počet 
hráčov, pri stole vždy budú stáť len 
dvaja alebo maximálne štyria. To, že 
sa v Braväcove hráva súťažný stolný 
tenis a  v  priestoroch miestnej ško-
ly máme vytvorené kvalitné herné 
podmienky (kvalitné stoly, sieťky, 
dostatočne veľký priestor okolo sto-
lov, dobré osvetlenie) by nemala byť 
výhoda len pre úzku skupinu ľudí, 
ale pre všetkých, ktorí o  to prejavia 
záujem.
Preto sme sa ako miestny klub 

STK Sokol Braväcovo rozhodli skú-
siť usporiadať prvý ročník Obecnej 
stolnotenisovej ligy, do ktorej sa 
môžu prihlásiť neregistrovaní hráči 
bez vekového limitu a zmerať si tak 
sily  v  pravidelných zápasoch, ktoré 
vyvrcholia záverečným turnajom. 
Všetci, ktorí by ste mali záujem zapo-

jiť sa, prihláste sa na mailovej adrese 
slavo.pobis@ideaweb.sk alebo len 
jednoducho príďte na niektorý z na-
šich tréningov v  stredajších podve-
černých hodinách. 
Keďže tento príspevok s  pre mňa 

nepochopiteľných dôvodov nebol 
zaradený už do jesenného čísla, aj 
vďaka zaujatosti a  nekompetent-
nosti členov redakčnej rady (na čele 
so šéfredaktorom) sa nám napriek 
našej snahe nepodarilo rozbehnúť 
obecnú ligu už od októbra.  Stolný 
tenis je časovo i  materiálne nená-
ročný šport a  budeme radi, keď  si 
hoci aj iba v rekreačnej rovine získa 
v  našej obci čo najviac priaznivcov. 
Z  toho dôvodu popri spomínanej 
obecnej lige plánujeme pripraviť aj 
pravidelné turnaje, z nich najbližší už 
na 3. januára 2016.Bližšie informá-
cie o  tomto podujatí sa dozviete aj 
v inom príspevku tohto čísla.

(sp) 

Detské všešportové hry 
a letné akcie pre deti

Dobré stolnotenisové 
podmienky sú tu pre všetkých 
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Dňa 17. októbra tohto roku podpred-
seda vlády a minister vnútra SR p. 
Robert Kaliňák spolu s  ďalšími pred-
staviteľmi politického a  verejného 
života, hasičskými funkcionármi SR, 
slávnostne odovzdal dobrovoľným 
hasičom v  Braväcove nové hasičské 
vozidlo IVECO Daily v  plnej výbave. 
Toto slávnostné podujatie sa uskutoč-
nilo v centre obce, kde ministra vnút-
ra očakávali nastúpení členovia DHZ 
Obce Braväcovo a miestni obyvatelia. 
Presne o 14,00 hod. dorazilo do našej 
obce červené hasičské vozidlo IVECO 
DAILY so 750 litrovou pohotovostnou 
nádržou na vodu z  ktorého vystúpil 
minister vnútra Robert Kaliňák. Po po-
daní hlásenia, ktoré podal ministrovi 
vnútra veliteľ dobrovoľných hasičov 
Patrik Ľupták sa ujal slova starosta 
obce Peter Baliak.
V  úvode privítal vzácnych hostí, p. 

Roberta Kaliňáka -podpredsedu vlády 
a ministra vnútra SR,p. Janu Lašákovú 
– podpredsedníčku NR SR,p. Jaroslava 
Demiana, poslanca NR SR,p. Alexan-
dra Nejedlého – prezidenta HaZZ SR, 
p. Ladislava Pethöa – prezidenta DPO 
SR,p. Vendelína Horvátha – generálne-
ho sekretára DPO SR, 
p. Dušana Sľúku – riaditeľa KR HaZZ 

v Banskej Bystrici, ďalej privítal poslan-
cov VUC BB, zástupcov štátnej správy, 
zástupcov OR HaZZ v Brezne, zástup-
cov OR DPO v Brezne, prítomných po-
slancov OZ Braväcovo, dobrovoľných 
hasičov, ako aj všetkých spoluobča-
nov.
Schválením návrhu na celoplošné 

rozmiestnenie síl a prostriedkov hasič-
ských jednotiek na území Slovenskej 
republiky, ktorý predložil na rokovanie 
vlády SR podpredseda vlády a minis-
ter vnútra SR p. Robert Kaliňák v  no-
vembri 2013,  sa začala nová etapa 
vnímania a  postavenia dobrovoľných 

hasičov na Slovensku.  Prvotné snahy  
na oddelenie dobrovoľných hasičov 
od samospráv, z obavy, že obce pou-
žijú pridelené dotácie dobrovoľným 
hasičom na iné účely sa ukázali ako 
neopodstatnené. Potvrdilo sa že obec 
a  dobrovoľní hasiči patria k  sebe. Aj 
u  nás v  Braväcove majú hasiči dlhú 
a bohatú históriu.   Materiláno – tech-
nické zabezpečenie DHZ bolo,  a  aj 
vždy bude závislé od možností obec-
ného rozpočtu. Pociťovali sme to 
hlavne v posledných rokoch, keď sme 
nemohli hasičom zakúpiť novú tech-
niku, konkrétne náhradné vozidlo za 
vyradenú ÁVIU.
Starosta srdečne poďakoval ministro-

vi vnútra za pridelenie nového vozidla 
pre našich dorovoľných hasičov. Toto 
moderné hasičské vozidlo značky IVE-
CO DAILY, ktorého cena sa pohybuje 
okolo 120 tis. EUR,  bude nápomocné 
pri preprave väčšieho počtu hasičov 
pri hasení požia-
rov, pri odstra-
ňovaní násled-
kov živelných 
pohrôm a pri zá-
chrane ľudských 
životov nie len 
u nás v Braväco-
ve, ale aj v  blíz-
kom okolí.
V  rôznych mé-

diách sa veľa 
popísalo, že 
tieto autá, kto-
ré prichádzajú 
v  tomto obdo-
bí na obce , je 
vlastne rozdáva-
nie darčekov pre 
svojich. Starosta 
obce Peter Ba-
liak zdôraznil, že 
nevyvíjal žiadne 

Slávnostné odovzdávanie hasičského auta 
dobrovoľným hasičom v Braväcove

aktivity na uprednostnenie pri pride-
ľovaní hasičského auta, či už po poli-
tickej alebo inej línii. O to viac si treba 
vážiť, že sa pri prideľovaní modernej 
hasičskej techniky nezabudlo ani na 
malé obce, aj keď ich predstavitelia nie 
sú členmi vládnucej strany. My v Bra-
väcove to vnímame ako poďakovanie 
za tvrdú prácu, ktorú naši dobrovoľní 
hasiči vykonávajú, a to bez nároku na 
odmenu a na úkor svojho voľna.
Potom sa ujal slova  podpredseda 

vlády a  minister vnútra SR p. Robert 
Kaliňák, ktorý povedal, že „Dobrovoľní 
hasiči, ktorých je na Slovensku takmer 
sto tisíc, sú jeho slabosť, lebo sú to 
ľudia, ktorí vo svojom voľnom čase 
na úkor rodín bez nároku na odmenu 
nasadzujú svoje životy, aby pomohli 
spoluobčanom aj vo vedľajších ob-
ciach, Robia to v  duchu tradičného 
hesla  – Bohu na slávu a blížnemu na 
pomoc.“   Ide o  celoslovenský projekt 

ministerstva vnútra na rozmiestnenie 
síl a  prostriedkov k  zvýšeniu odol-
nosti   Slovenska voči živelným ka-
tastrofám a týka sa zhruba 1.400 obcí. 
Takmer 500 z nich dostane nové hasič-
ské vozidlá IVECO DAILY, ďalších 300 
dostane zrekonštruované vozidlá na 
podvozkoch Tatra, 620 obcí ohroze-
ných povodňami obdrží protipovod-
ňové prívesy vybavené čerpadlom, 
generátorom elektriny, prenosným 
osvetlením a protipovodňovými ba-
riérami.
Potom nasledoval krst nového ha-

sičského auta šampanským a po jeho 
obhliadke hasičmi a   občanmi   Bra-
väcova pokračoval minister  v  rozho-
voroch s  občanmi obce. K slánostnej 
atmosfére tohto podujatia prispeli so 
svojim programom členovia ZO JDS 
Braväcovo v našich ľudových krojoch,  
ktorí zaspievali prítomným niekoľko  
pesničiek. Taktiež zabezpečili na toto 
podujatie občerstvenie, nie len pre 
hostí, ale aj pre všetkých spoluobča-
nov, ktorí prišli v  sobotu 17.10. 2015 
do centra obce.
Po ukončení slávnostného odo-

vzdávania hasičského auta približne 
o  15,00 hod., sa pán minister s  hos-
ťami rozlúčil s  občanmi a  pokračoval 
vo svojom programe odovzdávania 
hasičskej techniky v ďalších horehron-
ských obciach.
Podľa neskorších vyjadrení zúčast-

nených hostí, keď porovnávali úroveň 
slávnostných odovzdávaní vozidiel,   
hodnotili slávnostné odovzadanie ha-
sičského vozidla v Braväcove, ako jed-
no z  najlepšie pripravených.  Pričilini 
sa o to hlavne naši hasiči, členovia JDS, 
ale aj všetci občania, ktorí sa zúčastnili 
na tomto podujatí. Všetkým patrí sr-
dečná vďaka.

Peter Baliak – starosta obce
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva v Braväcove
Uznesenia

z plánovaného zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v braväcove

konaného dňa 07. októbra 2015 Uznesenia
z plánovaného zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v braväcove
konaného dňa 09. decembra 2015

Uznesenia
z plánovaného zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v braväcove
konaného dňa 04. novembra 2015

Uznesenie č. 97/07/10/2015
Obecné zastupiteľstvo pre opa-
kované hrubé porušovanie usta-
novení rokovacieho poriadku 
P 01/2015,  dočasne odníma 
starostovi obce Braväcovo Ing. 
Petrovi Baliakovi,   právo viesť 
rokovanie OZ a zároveň vedením 
rokovania dočasne  t.j. na dnešné 
rokovanie poveruje  poslanca OZ 
Mgr. Slavomíra Pôbiša.

Uznesenie č. 98/07/10/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bra-

väcove 
1. Berie na vedomie
informáciu o  spolupráci pri čer-
paní eurofondov zástupcom  
spoločnosti PremierConsulting

Uznesenie č. 99/07/10/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bra-

väcove 
1. Berie na vedomie
vysvetlenie alebo upresnenie 
k  prefinancovaniu projektu ka-
merového systému
Uznesenie č. 100/07/10/2015
Obecnézastupiteľstvo v Bra-

väcove
1. Schvaľuje
prijatie úveru vo výške 830,- €. 

Účelom úveru je financovanie 
oprávnených nákladov projektu 
„Zvýšenie bezpečnosti a preven-
cie proti vandalizmu na verej-
ných priestoroch pre obec Bra-
väcovo“ na základe oznámenia 
číslo 12276 – WYT. OZ zároveň 
schvaľuje súhlas so zabezpeče-
ním úveru vo forme vystavenia 
blankozmenky uzavretej medzi 
dlžníkom obcou Braväcovo a ve-
riteľom VÚB.
2. Schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 2

Uznesenie č. 101/07/10/2015
Obecnézastupiteľstvo

1. schvaľuje 
vypracovanie projektovej doku-
mentácie „Rekonštrukcia jestvu-
júcej budovy ZŠ“ podľa predlo-
žených návrhov starostu obce. 
Projekt vypracovať po častiach. 

Uznesenie č. 102/07/10/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bra-

väcove 
1. Berie na vedomie
správu starostu obce od posled-
ného zastupiteľstva OZ

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.brava-
covo.sk/ v časti „Dokumenty“, a sú k dispozícii k nahliadnutiu aj 
na Obecnom úrade v Braväcove v úradných hodinách.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú v  zmysle § 12, ods. 9., 
Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v  znení ne-
skorších predpisov, zásadne verejné (okrem výnimky uvede-
nej v  menovanom odseku). Z  tohto dôvodu, chceme osloviť 
všetkých občanov, aby sa viac zaujímali o dianie v obci a zúčast-
ňovali sa na zasadnutiach OZ, svojimi podnetmi, názormi a pri-
pomienkami by mohli prispieť k zlepšeniu života v našej obci. 

(VI)

Uznesenie č.103/04/11/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bra-

väcove
schvaľuje

aby bod kontrola plnenia uzne-
sení bol predmetom rokovania 
každého zasadnutia OZ
ruší
uznesenie č. 23/11 zo dňa 29. 
septembra 2011

Uznesenie č. 104/04/11/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bra-

väcove 
Berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení 
k 30.09.2015
Uznesenie č. 105/04/11/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bra-

väcove 
Schvaľuje

kúpu nehnuteľností, KN E 4799 
o výmere 288 m2, zastavané 
plochy a nádvoria, KN E 4800 
o výmere 9 m2, zastavané plo-
chy a nádvoria, KN E 4873 o vý-
mere 191 m2,  zastavané plochy 
a nádvoria, nachádzajúcich sa 
v intraviláne obce Braväcovo, 
za cenu 9,40 eur/ m2,, t.j. spolu 
za predmetné nehnuteľnosti vo 
výške 4587,20 eur.
Uznesenie č. 106/04/11/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bra-
väcove na základe prehodno-

tenia ceny k 30.06.2015
schvaľuje
pôvodnú cenu za ťahanie a 
vývoz 1 fúry ( max 3 m3) „PV3S 
Fekál“ ..............25 eur     
Uznesenie č. 107/04/11/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bra-

Uznesenie č.108/09/12/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bra-

väcove
Berie na vedomie
predloženú kontrolu plnenia 
uznesení k 30. 11. 2015 
Uznesenie č. 109/09/12/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bra-

väcove 
Schvaľuje
majetkoprávne usporiadanie po-
zemkov „Braväcovo – centrum 
obce“, parcela 
KN E 4799, druh pozemku zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 
258 m2,  zastavané plochy a ná-
dvoria,  KN E 4800, druh pozemku 
zastavané plochy o výmere 9 m2,  
KN E 4873,  druh pozemku zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 
191 m2, za účelom vybudovania 
verejnoprospešnej stavby „Bra-
väcovo – centrum obce“, kto-
rá je uvedená v  záväznej časti 
územnoplánovacej dokumentá-
cie a  na základe právoplatného 
územného rozhodnutia Obce 
Polomka o  umiestnení stavby c. 
UR-A2014/152-05-Ing.Pr., ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 
29.04.2014.
Ruší
Uznesenie č. 105/04/11/2015

Uznesenie č. 110/09/12/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bra-

väcove
Berie na vedomie
dôvodovú správu k návrhu roz-
počtu Obce Braväcovo na rok 
2016

rozpočet Obce Braväcovo na rok 
2017 a rok 2018
stanovisko hlavného kontrolóra 
k  návrhu rozpočtu Obce Bravä-
covo na rok 2016

Schvaľuje
rozpočet Obce Braväcovo na rok 
2016 v nasledovnej štruktúre
bežné príjmy 302340 
€
bežné výdavky 305340 
€
kapitálové príjmy 0 €
kapitálové výdavky 80000 €
príjmové finančné operácie 
83000 €

Uznesenie č. 111/09/12/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bra-

väcove
Uznáša sa
na Všeobecne záväznom naria-
dení Obce Braväcovo č. 01/2015 
o dani z nehnuteľností na kalen-
dárny rok 2016
Uznesenie č. 112/09/12/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bra-

väcove
Berie na vedomie
predloženú správu starostu obce 
za mesiac november 2015

Uznesenie č. 113/09/12/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bra-

väcove
Berie na vedomie
Žiadosť o  finančný príspevok 
Rímsko-katolíckeho farského 
úradu v Beňuši

väcove
Schvaľuje 
spracovanie žiadosti o dotáciu 

na EF MŽP SR na stavbu :
Braväcovo – ČOV a kanalizácia“, 
za cenu max. 900 EUR 
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Predstavte si, že môžete v  našej obci 
niečo zmeniť k  lepšiemu a preinvestovať 
sumu približne stotisíc eur; kto z vás by ju 
investoval do modernizácie kamerového 
systému? Môžete namietať, že je to len 
hypotetická otázka. Môžete argumento-
vať, že sme len využili príležitosť a každá 
zrealizovaná investičná akcia z mimoroz-
počtových zdrojov je pre obec plusom. 
Môžete vyzdvihnúť, že bezpečnosť je 
v  čase rastúcej kriminality dôležitá. A  asi 
by ste mali sčasti aj pravdu, keby...
1. Sme boli obcou, ktorá má kvalitné ces-
ty a chodníky, zrekonštruované obecné 
budovy a dokončenú novú kanalizáciu 
či prípadne vodu. Ale keďže nič z  tohto 
nemáme, ultramoderný kamerový systém 
považujem za zbytočný luxus. 2. Sme ne-
mali žiadny kamerový systém. Ale my ho 
máme, pretože sme naň už v  minulosti 
požili prostriedky z  vnútroštátnych do-
tácií. A  hoci stál neporovnateľne menej, 
technicky by mal byť na úrovni okolitých 
obcí, z ktorých mnohé sú výrazne väčšie 
ako je naša a  systém zatiaľ považujú za 

dostačujúci 3. Boli kamery a  ostatné prí-
slušenstvo obstaranéza cenu primeranú, 
s  ohľadom na bežné trhové ceny. Nad 
celkovou cenu, za ktorú sme obstarali 
päť kamier, skrinku a  príslušenstvo však 
neveriacky krútia hlavou aj zástupcovia 
firiem dlhodobo ponúkajúcich podobný 
sortiment a  rovnako tak aj predstavitelia 
samospráv, ktoré sa nedávno snažili zaob-
starať najmodernejšiu kamerovú techni-
ku pre svoje mestá o obce. 4. Bola potreba 
tohto kroku poslancom riadne vysvetlená 
a  náležite prerokovaná v  zastupiteľstve. 
Namiesto toho bola poslancom, ako do-
plnený bod, na ktorý sa ani nemohli po-
riadne pripraviť, „podhodená“ pochybná 
zmluva s  nejasným predmetom i  pod-
mienkami. Ako jediný z vtedy prítomných 
poslancov som sa zdržal hlasovania, so 
zdôvodnením, že nemôžem hlasovať za 
niečo o  čom nemám dostatočné resp. 
skoro žiadne informácie. Napriek tomu, 
že ostatní kolegovia nemohli mať vo veci 
o  nič väčší prehľad, zmluvu na septem-
brovom zastupiteľstve schválili. 5. Sme si 

v  čase, kedy vyšli najavo jasné nedostat-
ky celého postupu, vedeli priznať chybu 
a vysvetlili situáciu aspoň dodatočne. No 
do dnešného dňa som napriek opakova-
ným interpeláciám a otázkam nedostal 
od starostu obce odpoveď na otázku, koľ-
ko stáli jednotlivé položky v projekte a či 
celkovú sumu i spôsob schválenia projek-
tu považuje za primerané. Jediné na čo 
sa zmohol bolo konštatovanie, že našu 
obec to nestálo ani cent, keďže sme to fi-
nancovali z fondov EÚ a tým pádom je to 
v  poriadku... Aj táto „argumentácia“ však 
výrazne pokrivkáva. Fondy EÚ nie sú žiad-
ne imaginárne, vyčarované peniaze, ale 
peniaze daňových poplatníkov všetkých 
členských štátov, vrátane Slovenska. V ko-
nečnom dôsledku sú t o teda aj naše pe-
niaze a neverím, že keby niekto mal vlast-
ných 100 tisíc eur, vynaloží ich podobne 
(podľa mňa) nehospodárnym spôsobom. 
Na možnú nehospodárnosť a  neefek-
tívnosť poukázal ako strážca verejného 
záujmu obecný poslanec. Nasledovali re-
akcie pre našu obec a  podobné situácie 

už v  podstatepríznačné. Zahmlievanie, 
zahmlievanie a  ešte raz zahmlievanie, za 
tri mesiace neprišlo napriek opakovanej 
poslaneckej urgencii od kompetentných 
k  jedinému konkrétnemu faktickému 
vyjadreniu, ktoré by zástupcu občanov-
mohlo ako tak uspokojiť. Pani hlavná 
kontrolórka, ktorá má dohliadanie na 
hospodárnosť a  efektívnosť nakladania 
s  verejnými zdrojmi dokonca v  zákonnej 
náplni svojej funkcie, dlhodobo úspešne 
drží pozíciu mŕtveho chrobáka, starosta 
obce sa netají tým, že mal vždy radšej po-
slancov, ktorí sa radi nepočúvali (bol zvyk-
nutý že počúvali jeho) a nestrácali svoj čas 
študovaním obecných zmlúv, projektov či 
faktúr a  samotní poslanci sa radšej mali-
cherne dohadujú o tom, či môže byť z ve-
rejného zasadnutia (už niekoľko rokov 
nahrávaného na diktafón) vyhotovovaný 
aj obrazový záznam než aby sa zaoberali 
na prvý pohľad podozrivými finančnými 
operáciami. A  čo na to tí, ktorých sa to 
celé týka najviac... občania Braväcova?   

(sp)

   Žijeme v modernej dobe. plnej vyspelých technoló-
gíí a neobmedzeného prístupu k takmer všetkému. 
Niekedy stačí len pár "kliknutí" na internete a ho-
cikto sa môže dozvedieť, čo sa aktuálne deje hoci aj 
v Austrálii. Je preto až zarážajúce, aké prekážky musí 
občan našej obce prekonávať, keď chce získať infor-
mácie týkajúce sa diania v našej obci. Obec vlastní 
dve motorové vozidlá – traktor a osobné auto. Aby 
sa jednoduchšie vyhodnocovala prevádzka jedné-
ho i druhého vozidla, poslanci odsúhlasili, aby sa do 
nich zakúpil a namontoval GPS systém, ktorý presne 
monitoruje každý jeho pohyb. Paráda. Na konci me-
siaca stačí stiahnúť výpis a mali by ste mať prehľad o 
jednotlivých jazdách. Samozrejme za predpokladu, 
že je to umožnené. Akého prekvapenia sa mi dosta-
lo, keď som vyslovil požiadavku na nahliadnutie do 
výpisu. K výpisu som sa nedostal, ale dostal som od 

pána starostu obce list na takmer dve strany, kde 
boli napísané dôvody, prečo do takéhoto výpisu ne-
môžem nahliadnúť s odvolaním sa na zákon o obec-
nom zriadení a zákon o ochrane osobných údajov, s 
tým že právo kontrolovať má len kontrolórka obce. 
Predpokladám, že nejakú uspokojivú odpoveď zo 
strany pani kontrolórky len tak ľahko nedostanem, 
nakoľko na niekoľko podobných otázok som ani 
ja ani iní poslanci dodnes odpovede nedostali. Asi 
vzhľadom na blížiace sa Vianoce – sviatky pokoja a 
mieru mi pán starosta ako prejav svojej dobrej vôle, 
dal ako aj ostatným poslancom ďalší list, kde je výpis 
niektorých "najdôležitejších" jázd, ktoré absolvoval. 
Musím uznať, že si dal dosť práce, alebo ním pove-
rená osoba, ktorá musela otrocky poodpisovať z ob-
razovky počítača vybrané časti, ktoré sú vhodné pre 
moje oči, i keď na výpis z GPS stačí pár "kliknutí" a 

potrebné údaje si ľahko môžete vytlačiť na tlačiarni. 
Neviem či mňa a možno mnoho ďalších pokladá z 
hlúpeho Jana z rozprávok, lebo namiesto toho aby 
sa zachoval ako verejný činiteľ – starosta obce, kto-
rého volia občania tejto obce a je jeho povinosťou 
zodpovedať sa občanom, zabíja čas vymýšľaním dô-
vodov, prečo sa niečo nedá.
   Preto sa pýtam: Zaklopal som na dvere trinástej 
komnaty, kde nie je dovolené vstúpiť, lebo informá-
cie o pohybe obecných vozidiel sú tabu? Je tam nie-
čo, čo je potrebné utajiť?  Takéto otázky vyvolávajú 
zbytočné debaty a podozrenia. Rozprávky sú pre 
deti, aby sme ich udržiavali v ilúzii, že dobro vždy 
zvíťazí nad zlom a trináste komnaty ukrývali tajom-
stvá, ktore bolo vždy ťažko odhaliť. Nie sme už dosť 
veľkí na to, aby mohli smelo vstupovať aj tam?

VV 

Trinásta komnata, alebo načo máme GPS ?

Ako veľmi potrebujeme kamerový systém
za necelých stotisíc eur?

Jednota dôchodcov na Slovensku kaž-
doročne okrem svojich iných aktivít 
organizuje „Prehliadky speváckych 
skupín“. Naša miestna organizácia JDS 
v Braväcove má veľké šťastie, že sa tých-
to prehliadok môže zúčastniť. V  tom-
to roku sme absolvovali vystúpenia 
v  Brezne, Hronci a  teraz, 2. decembra 
2015 sme dostali pozvanie na „Stret-
nutie troch generácií pri pesničkách“  
v Revúcej.
Na tomto stretnutí sa zúčastnilo spolu 
15 speváckych skupín. Medzi prvými 
účinkujúcimi sa predstavili deti z  Ma-
terskej školy v Revúcej a žiaci Základnej 
umeleckej školy v  Revúcej. Zastúpená 
bola aj stredná generácia, ale najviac 
účinkujúcich bolo zo skupín miestnych 
organizácií JDS okresu Revúca. Okres 
Brezno prezentovali spevácke skupiny 
z Bacúcha, Braväcova a Jasenia.
Zúčastniť sa takýchto prehliadok je veľ-
mi pekný a príjemný zážitok. Stretnete 
sa s milými ľuďmi, vypočujete si pesnič-
ky, na ktoré ste už aj pozabudli a cítite 

sa akoby sme boli jedna veľká rodina.
Dozviete sa koľko šikovných ľudí je vša-
de, obdivujete ich výtvory. Prezreli sme 
si výstavku ručných prác na vianočnú 
tematiku, ktorú pripravili zručné dô-
chodkyne a verte, že bolo čo obdivovať.
V Revúcej sa nám veľmi páčilo, cítili sme 
sa tam ako medzi svojimi a postarali sa 
o nás ako sa patrí.
Ďakujeme nášmu p. starostovi, Ing. Pet-
rovi Baliakovi, ktorý nás na tejto akcii 
sprevádzal.
Ďakujeme aj zastupiteľstvu pri ObÚ 
Braväcovo za spoluprácu a tešíme sa na 
ďalšie aktivity.
Prichádzajú Vianoce, buďme k  sebe 
dobrí, úprimní, tolerantní a  majme sa 
radi.
Prajeme Vám úprimne
zo srdca vrelého,
radostné Vianoce
a hojnosť všetkého dobrého.

Miestna organizácia JDS Braväcovo
V. Gašperanová

Spev ľudí spája


